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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) ("บรษัิทฯ") และบรษัิทยอ่ยดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้น         

โลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-land Logistics) อย่างครบวงจรมานานกว่า 40 ปี และมุ่งมั่นท่ีจะกา้วเป็นผู้นาํในการ

ใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสใ์นภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งเนน้การใหบ้รกิารดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วซึ่งเป็นหัวใจสาํคัญในการ

ใหบ้รกิารดา้นโลจิสตกิส ์ควบคู่กบัการใหบ้รกิารดว้ยบคุลากรท่ีมปีระสบการณซ์ึง่มีความเช่ียวชาญในการใหบ้รกิาร 

 ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ไดข้ยายการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษัิทไปในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศลาว พม่า 

กัมพูชา อินโดนีเซีย ไตห้วัน และเวียดนาม เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยบริการของกลุ่มบริษัทครอบคลุมการให้บริการ

ทางดา้นโลจิสติกสท่ี์หลากหลาย ตัง้แต่การใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ การใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ การบรกิารขน

ยา้ย และการใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลู ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่มทัง้หมด 41 

บรษัิท ไดแ้ก ่

 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ 

(1) บรษัิทฯ 

(2) บรษัิท ออโตล้อจิค จาํกดั ("ATL"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(3) บรษัิท สยาม เจดบัเบิล้ยดีู โลจิสตกิส ์จาํกดั (“SJWD”): บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน ATL รอ้ยละ 42.5 

(4) บรษัิท จาแพ็ค โฮลดิง้ จาํกดั ("JAPACH"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(5) บรษัิท แปซิฟิค หอ้งเยน็ จาํกดั ("PCS"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JAPACH รอ้ยละ 99.9 

(6) บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั ("JWDP"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.7 

(7) บรษัิท เจพีเค โคลดส์โตเรจ จาํกดั ("JPK"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JWDP รอ้ยละ 74.9 

(8) บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย จาํกดั ("JWDA"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(9) JWD Asia Holding Private Limited ("JWDAH"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JWDA รอ้ยละ 99.9 

(10) EMLOG Logistics & Warehousing PTE. LTD. ("EMLOG"): บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JWDAH รอ้ยละ 

50.0 

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

รอ้ยละ 50.0 

(12) JCM Logistics and Warehousing Private Limited (“JCM”): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ  ถือหุน้ผ่าน JWDAH  รอ้ยละ  52.5 

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

รอ้ยละ 52.5 

(14)  JWD Asia Logistics (Laos) Co.,Ltd. (“JWDAL (Laos)”): บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุน้ผ่าน EMLOG รอ้ย

ละ 50.0 
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(15)  PT. Samudera JWD Logistics ("SJL"): บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JWDAH รอ้ยละ 49.0 

(16)  PT. Adib Cold Logistics (“ACL”): บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JWDAH รอ้ยละ 42.3 

(17)  บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร ์อิท จาํกดั ("JWDST"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(18) Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. (“Bok Seng”): บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JWDAH รอ้ยละ 40.0 

(19) บรษัิท Transimex Corporation (ประเทศเวียดนาม) : บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JWDAH ซึ่งเป็นบรษัิท

ย่อยในประเทศสิงค์โปร ์และบริษัท Prosper Logistics Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศ

เวียดนาม รอ้ยละ 24.78 

 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ 

(20) บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จาํกดั ("JTS"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(21) บรษัิท แปซิฟิค โลจสิติกส ์โปร จาํกดั ("PLP"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JAPACH รอ้ยละ 99.9 

(22) บรษัิท ซีเจแอล เจดบัเบิล้ยดีู โลจิสติกส ์จาํกดั (“CJ-JWD”): บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 49.0 

(23) บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอ็กซเ์พรส จาํกดั (“JWDX”): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JTS รอ้ยละ 99.9 

 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยในประเทศและตา่งประเทศ และตวัแทนขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 

(24) บรษัิท เจวีเค อนิเตอรเ์นชั่นแนล มฟูเวอรส ์จาํกดั ("JVK"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(25) บรษัิท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอรส ์จาํกดั (ประเทศเวียดนาม) ("JVKVN"): บรษัิทย่อยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน 

JVK รอ้ยละ 100.0 

(26) บรษัิท เจวีเค-นากา มฟูเวอรส ์จาํกัด (ประเทศกัมพูชา) ("JVKCAM"): บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JVK 

รอ้ยละ 50.0  

(27) บรษัิท เจวีเค-นากา มฟูเวอรส ์จาํกัด (ประเทศติมอรต์ะวันออก) ("JVKET"): บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน 

JVK รอ้ยละ 50.0 

(28) บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี บ็อกเส็ง โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“JBT”): บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JVK  

รอ้ยละ 60.0 

 

           ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลู 

(29) บรษัิท ดาตา้เซฟ จาํกดั ("DTS"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(30) บรษัิท ดาตา้เซฟ จาํกดั (ประเทศกมัพชูา) ("DTSC"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9        

 

ธุรกิจอาหาร 

(31) บรษัิท โกลบอล ฟูด้เซอรว์สิ เน็ตเวิรก์ จาํกดั ("GFS"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(32) Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd. ("CSLF"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 60.0 

(33) บรษัิท โกโกเฟรชเทคโนโลยี  จาํกดั ("GFT"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 
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ธุรกิจอ่ืนๆ 

(34) บรษัิท เบญจพรแลนด ์จาํกดั ("BJL"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(35) บรษัิท ไดนามคิ ไอที โซลชูั่นส ์จาํกดั ("DITS"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(36) บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด ์จาํกดั ("JPLAND"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(37) บรษัิท กีลเล่ียน จาํกดั ("GIL"): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน BJL รอ้ยละ 99.9 

(38) Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”): บรษัิทรว่มท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JWDAH รอ้ยละ 14.6 

(39) บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอนเนอรยี์ แอนด ์รีซอรส์เซส จาํกดั (“JWDER”):  บรษัิทย่อยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน BJL 

รอ้ยละ 99.9 

(40) บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อารท์ สเปซ จาํกดั (“JWDAS”):  บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(41) บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี สโตรอิ์ท (รามอนิทรา) จาํกดั (“JWDSTR”): บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน JWDST  

รอ้ยละ 51.0 

 

1.1 วิสัยทัศน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบรษัิทมีวสิยัทศันใ์นการดาํเนินงานดงัต่อไปนี ้

1. มุง่มั่นท่ีจะเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจิสติกสช์ัน้นาํในภมูภิาคเอเชียอยา่งครบวงจร ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งพิจารณาโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการ หรือการร่วมทุนธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจโลจิสตกิสข์องกลุ่มบรษัิท 

2. มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษัิทเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพึง

พอใจใหก้บัลกูคา้อยา่งสงูสดุ 

3. มุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือส่งเสริมระบบการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีใน

อตุสาหกรรมโลจสิติกส ์

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบการจัดเก็บขอ้มลู โดยวางระบบเพ่ือใหส้ามารถติดตามและตรวจสอบ (Track & trace) สินคา้ของ

ลกูคา้ไดต้ลอดเวลา เพ่ือใหล้กูคา้มั่นใจในการดแูลและจดัส่งสนิคา้ของกลุ่มบรษัิท รวมทัง้ไดพ้ฒันาคณุภาพของคลงัสนิคา้

และการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษัิทใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานสากล 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ  

กลุ่มบรษัิทไดเ้ริม่ดาํเนนิการมานานกว่า 40 ปี โดยมี คุณวิทยา บณัฑิตกฤษดา เป็นผูก้่อตัง้ บรษัิท เจวีเค อินเตอร ์

เนชั่นแนล มฟูเวอรส ์จาํกัด ("JVK") ซึ่งถกูจัดตัง้ขึน้เป็นบรษัิทแรกของกลุ่มบรษัิท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้รกิารขนยา้ย

ของใชแ้ละเคร่ืองเรือนภายในบา้น โดยเนน้ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ต่างชาติท่ียา้ยถ่ินฐานเขา้มาทาํงานในประเทศไทย เช่น 

พนกังานของบรษัิทขา้มชาต ิและเจา้หนา้ท่ีในสถานทตูต่างๆ 
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ดว้ยคุณภาพในการใหบ้ริการ JVK จึงมีลูกคา้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง และทาํให ้JVK มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

คลังสินคา้เพ่ือรบัฝากสิ่งของก่อนการขนยา้ย JVK จึงเช่าคลังสินคา้ชั่วคราวบรเิวณถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ เนือ้ท่ี

ประมาณ 1,200 ตารางเมตร เพ่ือรบัฝากสิ่งของก่อนการขนยา้ยในปี 2524 โดยคลังสินคา้ดงักล่าวนบัเป็นคลงัสินคา้แห่ง

แรกของกลุ่มบรษัิท  

ความสาํเรจ็ในธุรกิจการใหบ้รกิารขนยา้ยของ JVK ทาํใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้เล็งเห็นว่าธรุกจิดา้นโลจิสตกิสม์ีแนวโนม้ท่ีจะ

มีการเติบโตท่ีดีในอนาคตจึงตดัสินใจจดัตัง้ บรษัิท เบญจพรแลนด ์จาํกดั ("BJL") ขึน้ในปี 2532 โดยมีธรุกจิหลกัคือการให้

เช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสินคา้ และในปีเดียวกนั JVK ไดซื้อ้ท่ีดินบรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีา กรุงเทพฯ จาํนวน 5 ไร ่38 

ตารางวา เพ่ือใชก่้อสรา้งอาคารสาํนกังานและคลังสินคา้ของตนเองสาํหรบัรองรบัการรบัฝากสินคา้ของ JVK ท่ีเพ่ิมขึน้ 

โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 3,228 ตารางเมตร ในปี 2534 กลุ่มผูถื้อหุน้ไดจ้ัดตัง้ บรษัิท ดาตา้เซฟ จาํกัด ("DTS") เพ่ือดาํเนิน

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลู ซึ่ง DTS เป็นบรษัิทแห่งแรกของประเทศไทยท่ีใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลู

แบบครบวงจร 

ในปี 2536 กลุ่มผูถื้อหุน้ตัดสินใจจดัตัง้ บรษัิท เจดับเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสติกส ์จาํกัด (ภายหลังไดแ้ปรสภาพเป็น 

บรษัิทมหาชน ในปี 2557) เพ่ือใหบ้รกิารจดัการคลงัสินคา้แก่ลกูคา้อ่ืน (Third Party Logistics Provider) ต่อมาในปี 2539 

BJL ไดเ้ช่าท่ีดินบรเิวณถนนสามวา กรุงเทพฯ จาํนวน 18 ไร ่156 ตารางวา เพ่ือสรา้งคลังสินคา้ขนาด 1,920 ตารางเมตร 

จาํนวน 10 หลัง โดยแบ่งให ้บรษัิทฯ เช่าเพ่ือรองรบัธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ของบรษัิทฯ และแบ่งพืน้ท่ี

บางส่วนใหก้บั DTS เช่าเพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจจดัการเอกสารและขอ้มลู   

ในปี 2540 บรษัิทฯ ไดใ้หบ้รกิารจัดการคลังสินคา้งานแรกแก่ บรษัิท เอฟอี ซูรคิ จาํกัด โดยใชพื้น้ท่ีคลังสินคา้ของ 

BJL บริเวณถนนสามวา พืน้ท่ีประมาณ 2,000 ตารางเมตร ซึ่งนับเป็นกา้วสาํคัญของกลุ่มบรษัิท ในการเขา้มาเป็นผู้

ใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้อยา่งเตม็ตัว โดยบรกิารท่ีกลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารในขณะนัน้ครอบคลุมตัง้แต่ การรบัฝาก

สินคา้ การจดัการสินคา้ ตลอดจนการขนส่งสินคา้ใหก้บัลกูคา้ของบรษัิท เอฟอี ซูรคิ จาํกดั 

ในปี 2541 บรษัิทฯ ขยายฐานการใหบ้รกิารไปในเขตนิคมอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) 

โดยเริม่ใหบ้รกิารจัดการสินคา้ใหก้บั บรษัิท สยามมติซุย พี ที เอ จาํกดั (ภายหลังรวมอยูใ่นกลุ่มของ บรษัิท เอสซีจี เคมิ

คอลส ์จาํกดั) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งเป็นการใหบ้รกิารบนพืน้ท่ีของลกูคา้ (On-site operation) พืน้ท่ีโดยรวมกว่า 

30,000 ตารางเมตร ซึ่งจากการใหบ้รกิารท่ีมีประสิทธิภาพทาํให ้บรษัิทฯ เริม่เป็นท่ีรูจ้ักในกลุ่มผูป้ระกอบการในเขตนิคม

อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และมีลูกคา้เขา้มาอยา่งต่อเน่ือง อาทิ บรษัิท ไทยโพลิเอททีลีน จาํกัด เป็นตน้ ต่อมาในปี 

2542 บรษัิทฯ ดาํเนนิการเชา่พืน้ท่ีชั่วคราวในเขตท่าเรือแหลมฉบงั และไดร้บัความไวว้างใจจากกลุ่มบรษัิท เอสซีจี-ดาว เค

มิคอลส ์จาํกัด ("SCG-DOW ") ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารจดัการคลังสินคา้เม็ดพลาสติก (พืน้ท่ีประมาณ 10,000 ตารางเมตร) 

เพ่ือรอการส่งออกของกลุ่ม SCG-DOW ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติกรายใหญ่ในประเทศเป็น

ระยะเวลาประมาณ 7 ปี  
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บรษัิทฯ มีความมุง่มั่นท่ีจะพฒันาศักยภาพของกลุ่มบรษัิทเพ่ือกา้วเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจิสติกสช์ัน้นาํในภมูภิาค

เอเชียผ่านระบบการจัดเก็บขอ้มลูท่ีมีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ กลุ่มผูถื้อหุน้จึงได้

จัดตัง้ บรษัิท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส ์จาํกดั ("DITS") ในปี 2545 เพ่ือใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

เริม่แรก DITS เนน้ใหบ้รกิารกบักลุ่มบรษัิท เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ของกลุ่มบรษัิท 

และดาํเนนิการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารไปยงับคุคลภายนอกในลาํดบัต่อมา  

ในปี 2546 กลุ่มบรษัิทไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบังแปลงแรกจาํนวน 50 ไร่ กับการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยเพ่ือขยายการใหบ้รกิารคลังสินคา้และรองรบัความตอ้งการคลังสินคา้ในพืน้ท่ีแหลมฉบงั นอกจากนี ้ในปี

เดียวกัน บรษัิทฯ ไดร้บัสัมปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยใหด้แูลรบัฝากและขนยา้ยสินคา้ท่ีเขา้ข่ายสินคา้อนัตราย

ตามพระราชบญัญัติวัตถอุันตราย พ.ศ. 2535 ท่ีทาํการขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบงัเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนั บรษัิทฯ 

เป็นผูป้ระกอบการรายเดียวท่ีได้รบัสัมปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นผูดู้แลรบัฝากและขนยา้ยสินค้า

อนัตรายท่ีผ่านเขา้ออกท่าเรอืแหลมฉบงั 

ในปี 2547 บรษัิทฯ มีคลังสินคา้เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากและจัดการสินคา้ในเขตท่าเรอืแหลมฉบงัประมาณ 40,000 

ตารางเมตร ทั้งนี ้สินคา้ท่ีรบัฝากในคลังสินคา้ดังกล่าวจะถกูบรหิารจัดการดว้ยระบบจัดการคลังสินคา้ (Warehouse 

Management System หรอื "WMS") ซึ่งพัฒนาโดย DITS ทาํใหบ้รษัิทฯ และลูกคา้สามารถติดตามสถานะของสินคา้ได้

ตลอดเวลาแบบเรยีลไทม ์(Realtime) นอกจากนี ้เพ่ือรองรบัการใหบ้รกิารขนส่งของกลุ่มบรษัิท กลุ่มผูถื้อหุน้รว่มกนัจดัตัง้ 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จาํกดั ("JTS") ขึน้ในปีเดียวกนั ซึ่งทาํใหก้ลุ่มบรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโล

จิสติกสใ์นประเทศอยา่งครบวงจร (Integrated Logistics Service) 

ในปี 2550 บรษัิทฯ เป็นบรษัิทแรกท่ีใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้เขตปลอดอากร (Free zone) ในเขตพืน้ท่ี

ท่าเรือแหลมฉบงั พืน้ท่ีประมาณ 10,000 ตารางเมตร นอกจากนี ้กลุ่มบรษัิทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจยานยนต์

ซึ่งเป็นสินคา้ท่ีมีการนาํเขา้และส่งออกท่ีสาํคัญของประเทศไทย บรษัิทฯ จึงตัดสินใจจัดตัง้ บริษัท ออโตล้อจิค จาํกดั 

("ATL") ในปี 2551 เพ่ือขยายฐานการใหบ้รกิารจัดการสินคา้ท่ีมุ่งเนน้สินคา้ประเภทรถยนต ์โดยงานแรกท่ี ATL ไดร้บัคือ

การใหบ้รกิารจดัการรถยนตใ์หก้ับ บรษัิท นิสสัน มอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือกลุ่มนิสสัน โดย ATL ไดน้าํระบบ

จัดการพืน้ท่ีรบัฝากรถยนต ์("Automotive Yard Management System หรอื "AYMS") ท่ีพฒันาโดย DITS มาใชใ้นการ

จัดการรถยนตข์อง บรษัิท นิสสัน มอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งนอกจากระบบดงักล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บั 

ATL ในการจัดการรถยนต ์ระบบดังกล่าวยงัเช่ือมต่อระหว่างระบบขอ้มลูของ ATL และระบบจดัการการผลิตรถยนตท์ั่ว

โลกของกลุ่มนิสสัน ซึ่งทาํใหก้ลุ่มนิสสันท่ีอยูใ่นประเทศไทยและต่างประเทศสามารถติดตามและตรวจสอบรถยนตข์อง

กลุ่มนิสสัน (Track and trace) ไดต้ลอดเวลาแบบเรียลไทม ์โดย ณ ปัจจุบัน ATL เป็นผูใ้หบ้รกิารจัดการพืน้ท่ีรบัฝาก

รถยนตร์ายเดียวท่ีกลุ่มนิสสนัไวว้างใจและอนญุาตใหท้าํการเช่ือมต่อระบบของ ATL กบัระบบของกลุ่มนสิสนั   

ในปี 2555 บรษัิทฯ จัดตัง้บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย จาํกัด ("JWDA") เพ่ือลงทนุในธุรกิจรว่มทุน โดยเฉพาะการ

ลงทนุในต่างประเทศ  
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ในปี 2556 กลุ่มบรษัิทโดย JWDA เขา้รว่มลงทนุกบับรษัิท จาแพ็ค โฮลดิง้ จาํกดั ("JAPACH") เพ่ือจดัตัง้ บรษัิท เจ

ดบัเบิล้ยดีู แปซิฟิค จาํกดั ("JWDP") เพ่ือดาํเนินธุรกิจในการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิชเ่ยน็และ

แช่แข็ง นอกจากนี ้JWDP ยงัไดร้ว่มกบั บรษัิท คิงฟิชเชอร ์โฮลดิง้ส ์จาํกดั จดัตัง้ บรษัิท เจพีเค โคลดส์โตเรจ จาํกดั ("JPK") 

เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง และเขา้รว่มลงทนุกบั บรษัิท เก็ท บลิเดอร ์จาํกดั 

เพ่ือจัดตัง้ บรษัิท เจดับเบิล้ยดีู แปซิฟิค แลนด ์จาํกัด ("JPLAND") เพ่ือรองรบัโอกาสในการดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝาก

และบรหิารสินคา้ของกลุ่มบรษัิทในอนาคต 

ในปี 2557 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ซือ้ JAPACH จากผูถื้อหุน้เดิม (ผูถื้อหุน้กลุ่มนิมติรปัญญา) การซือ้หุน้ดังกล่าวทาํให้

บริษัทฯ ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน บริษัท แปซิฟิค หอ้งเยน็ จาํกัด ("PCS") ซึ่งใหบ้ริการรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคุม

อณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง และ บรษัิท แปซฟิิค โลจิสติกส ์โปร จาํกดั ("PLP") ซึ่งใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่

เย็นและแช่แข็ง นอกจากนี ้บรษัิท เจดับเบิล้ยดีู เอเชีย จาํกดั (“JWDA”) ไดจ้ัดตัง้ JWD Asia Holding Private Limited 

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

Ltd. (“EMLOG”) เพ่ือประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิท JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. เพ่ือใหบ้รกิาร

รบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแชแ่ข็ง และ JWDAH เขา้รว่มลงทนุกบับรษัิท Clipper Holdings Ltd. 

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

Limited (“JCM”) เพ่ือประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจสินคา้ควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและ           

แช่แข็ง 

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

ฝากและบรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง 

บรษัิทฯ เช่ือว่าประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ และความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็เป็นปัจจัยสาํคัญในการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส ์บรษัิทฯ จึงไดน้าํระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) มาใชใ้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้ ทั้งนี ้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีนาํมาใชจ้ะถกูปรบัใหเ้ขา้กบัลักษณะของสินคา้แต่ละประเภท และพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้อยา่งตรงจดุ บรษัิทฯ ไดพ้ัฒนาระบบของบรษัิทฯ ใหส้ามารถเช่ือมต่อกับระบบของลูกคา้ ซึ่งทาํใหลู้กคา้สามารถ

ติดตามสถานะของสินคา้ไดต้ลอดเวลาแบบเรยีลไทม ์(Realtime) อีกทัง้มีการรบัส่งขอ้มลูระหว่างบรษัิทฯ และลกูคา้อยา่ง

ต่อเน่ือง เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้ และลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

การขยายธรุกิจอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบรษัิท ทาํใหปั้จจบุนักลุ่มบรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจิสติกสอ์ยา่งครบวงจร

ซึ่งครอบคลุมการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ การใหบ้รกิารจัดการสินคา้ และการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ โดยสินคา้ท่ีบรษัิทฯ 

ใหบ้รกิารจดัการสามารถจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ สินคา้ทั่วไป สินคา้อนัตราย รถยนต ์และสินคา้ควบคมุอณุหภมูิ

แช่เยน็และแช่แข็ง ตลอดจนการใหบ้รกิารขนยา้ยของใช ้เครือ่งเรอืนภายในบา้นและสาํนกังานทัง้ในและต่างประเทศ และ

การใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลู ซึ่งช่วยสนบัสนนุใหก้ลุ่มบรษัิทเป็นหนึง่ในผูน้าํในการใหบ้รกิารดา้นโลจิสตกิสอ์ยา่ง

ครบวงจร (Integrated Logistics Service) อีกดว้ย 
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พฒันาการสาํคญัของบรษัิทฯ ในชว่ง 6 ปีท่ีผ่านมา สรุปไดด้งันี ้

ปี 2557  บรษัิทฯ ซือ้หุน้ของ JAPACH จากผูถื้อหุน้เดิม (ผูถื้อหุน้กลุ่มนิมิตรปัญญา) ประกอบดว้ยหุน้

สามญัจาํนวน 1,525,000 หุน้ จากผูถื้อหุน้เดิม และใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เดิมในการซือ้หุน้ท่ีออกใหม่

ของบรษัิทฯ โดยกลุ่มผูถื้อหุน้ตกลงคาํนวณสิทธิในการจองซือ้หุน้จากมลูค่ายตุิธรรม และตกลงท่ี

จะทาํการซือ้หุน้ของ JAPACH ในราคาตามมลูค่าท่ีตราไว ้ (100 บาทต่อหุน้) ส่งผลใหบ้รษัิทฯ 

เป็นผูถื้อหุน้ของ PCS และ PLP ผ่าน JAPACH  

 เมื่อวนัท่ี 18 มนีาคม 2557 บรษัิทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 

460,200 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ส่งผลใหบ้รษัิทฯ มทีนุหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้

จาํนวน 200,790,000 บาท 

  เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 บรษัิทฯ แปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน และเปล่ียนช่ือเป็น บรษัิท เจ

ดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) และไดด้าํเนินการเปล่ียนมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท เป็น 0.5 บาท อีกทั้งเ พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 99,210,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 198,420,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท โดยจัดสรรหุน้

สามญัเพิม่ทนุใหมจ่าํนวน 39,210,000 บาท คิดเป็น 79,420,000 หุน้ แก่ผูถื้อหุน้เดิม และจดัสรร

หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จาํนวน 60,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนครัง้แรกจาํนวน 

120,000,000 หุน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุน้สามัญทั้งหมดจาํนวน 600,000,000 หุน้ ซึ่งเป็นทุน

สามญัท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 240,000,000 บาท 

 บรษัิทฯ ซือ้หุน้ JWDP จาํนวน 2,450,000 หุน้ ในราคาตามมลูค่าท่ีตราไว ้(100 บาทต่อหุน้) จาก 

JAPACH และ 2,450,000 หุน้ ในราคาตามมลูคา่ท่ีตราไว ้(100 บาทต่อหุน้) จาก JWDA เพ่ือให้

บรษัิทฯ ถือหุน้ใน JWDP โดยตรง 

 JWDA จัดตัง้ JWDAH ดว้ยทนุจดทะเบียน 1 ดอลลารส์ิงคโปร ์ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลารส์ิงคโปร ์เพ่ือประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

 JWDAH ร่วมกับบริษัท Clipper Holdings Ltd. ในการจัดตั้ง EMLOG ด้วยทุนจดทะเบียน 2 

ดอลลารส์หรฐั ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 2 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลารส์หรฐั เพ่ือ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิท JWDAL (Cambodia) ดว้ยทนุจดทะเบียน 2,000,000 Riel 

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4,000 Riel เพ่ือใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง  

 JWDAH เขา้รว่มลงทนุกบับรษัิท Clipper Holdings Ltd. และบรษัิท Marchetti Group Holdings 

PTE. LTD. ในการจัดตัง้บรษัิท JCM ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000 ดอลลารส์ิงคโปร ์ประกอบดว้ย

หุน้สามญัจาํนวน 1,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลารส์ิงคโปร ์เพ่ือประกอบธุรกิจโดยการ

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแชแ่ข็ง 
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ปี 2558  JCM จัดตัง้ JWDAL (Myanmar) ดว้ยทนุจดทะเบียน 300,000 ดอลลารส์หรฐั ประกอบดว้ยหุน้

สามญัจาํนวน 300,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลารส์หรฐั เพ่ือใหบ้ริการรบัฝากและ

บรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง  

 บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ในระหว่างวันท่ี 21-23 

กันยายน 2558 เป็นจาํนวน 120,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 11บาท ซึ่งต่อมาบรษัิทไดร้บัเงิน

จากการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดังกล่าวเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 1,320,000,000 บาท โดยหลังหัก

ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ลว้ บรษัิทไดร้บัเงินสทุธิจาํนวน 1,286,295,000 บาท 

 

ปี 2559  บรษัิทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 300,000,000 บาท เป็น 510,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญั

จาํนวน 420,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมเป็น 210,000,000 บาท เพ่ือรองรบั

การจ่ายหุน้ปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัราส่วน 10 หุน้เดิมต่อ 7 หุน้ใหม ่

 JWDA ร่วมกับกลุ่มบริษัท Srithai Group และบรษัิท หะรินสุตขนส่ง จาํกัด จัดตั้งบริษัท ลิง้ค ์

เอเชีย โลจิสติกส ์จาํกดั (“LAL”) ดว้ยทุนจดทะเบียน 16,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั

จาํนวน 160,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทเพ่ือใหบ้รกิารขนส่งขา้มแดนในภูมิภาค

อาเซียน 

 บรษัิทฯไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือจากบรษัิท ฟิทช ์เรทติง้ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดย

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

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

เครดิตมเีสถียรภาพ 

 

ปี 2560  BJL เขา้ซือ้หุน้จากบรษัิท ซปุเปอร ์ เค พาวเวอร ์จาํกดั จาํนวน 99,998 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

99.998 ของทนุชาํระแลว้ของบรษัิท กีลเล่ียน จาํกดั โดยมีมลูค่าเงินลงทนุประมาณ 6,618,000 

บาท  ซึ่งเป็นราคาท่ีไดต้กลงกนั เพ่ือใหบ้รษัิทฯ  ไดส้ิทธิการเชา่ท่ีดนิในเขตท่าเรือแหลมฉบงัขนาด 

7 ไร ่ 11 ตารางวา   ระยะยาวท่ีบรษัิท กีลเล่ียน จาํกดั ไดร้บัจากการทา่เรือแห่งประเทศไทย 

ระยะเวลา 10 ปี ตัง้แตว่นัท่ีวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มถินุายน 2567 นอกจากนัน้บรษัิทฯ ยงั

สามารถไดร้บักาํไรจากการเช่าท่ีดินแปลงดงักลา่วอีกดว้ย 

 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้จากกลุ่มบรษัิท เก็ท บลิเดอร ์จาํกดั จาํนวน 383,330 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 33.33 ใน JPLAND เมือ่วนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 

 บริษัทฯไดจ้าํหน่ายสินทรพัยใ์ห้แก่ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”) โดยทําการจดทะเบียนโอน

อสงัหารมิทรพัย ์ณ สาํนกังานท่ีดิน และไดร้บัชาํระเงนิเป็นจาํนวนรวมทัง้สิน้ 1,541 ลา้นบาท ซึ่ง

เป็นอาคารคลงัหอ้งเยน็และอปุกรณท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเย็น และอาคารคลงัสินคา้ของบรษัิท

ยอ่ยของบรษัิทฯ รวม 3 โครงการ ไดแ้ก ่1) โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ (มหาชยั จ.สมทุรปราการ) 

ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในท่ีดนิและคลงัหอ้งเยน็อาคารหมายเลขท่ี 6 และ 7 โดยบรษัิท แปซิฟิค หอ้ง
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เย็น จาํกัด ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ทางออ้มรอ้ยละ 99.8 เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์  2) 

โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา) ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในอาคาร

คลังสินคา้และสาํนกังาน และกรรมสิทธิ์ ในอุปกรณค์วบรวมและอปุกรณอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวกับการทาํ

ความเยน็ รวมจาํนวน 1 หลัง โดยบรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู แปซิฟิค จาํกดั ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิท

ฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.60 เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ในท่ีดินในบริเวณโครงการ โดย

บริษัทเบญจพรแลนด ์จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 เป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 3) โครงการดาตา้เซฟ (สุวินทวงศ ์จ.ฉะเชิงเทรา) ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและ

อาคารคลังสินคา้และสาํนักงานรวมจาํนวน 1 หลัง โดยบริษัทเบญจพรแลนด ์จาํกัด ซึ่งเป็น

บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ ์

 บรษัิท JWD Asia Holding Private Limited (“JWDAH”) ในประเทศสิงคโ์ปร ์ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ย

ของบรษัิทฯ ถือหุน้ทางออ้มในสัดส่วนรอ้ยละ 99.98 ไดเ้ขา้รว่มลงทนุในสัดส่วนรอ้ยละ 49 กับ

บรษัิท PT. Masaji Tatanan Container ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท PT. 

Samudera Indonisia Tbk (บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอินโดนีเซีย) ไดเ้ขา้รว่ม

ทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 51 โดยจัดตัง้บรษัิทรว่มทุนในประเทศอินโดนีเซีย ช่ือว่า “PT. Samudera 

JWD Logistics” (“SJL”) 780,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ หรอืประมาณ 26,028,600 บาท แบง่ออกเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 780 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 ดอลล่ารส์หรฐัฯ หรอืประมาณ 33,370 

บาท (ยงัไมไ่ดช้าํระค่าหุน้) (อา้งอิงอัตตราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 29 

กนัยายน 2560 โดยท่ี 1 ดอลล่ารส์หรฐัฯ เท่ากบั 33.37 บาท) 

 บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ยใหม ่ช่ือบรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู สโตร ์อิท จาํกดั (JWD Store It Co., Ltd.) 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 ทาํธุรกิจเป็นคลังสินคา้ส่วนตัว และบรกิารจัดเก็บสินคา้ดว้ยตัวเอง 

(Self-Storage) ทุนเริ่มตน้และหุ้นจาํนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจาํนวน 

1,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (ชาํระค่าหุน้แลว้ในอตัรารอ้ยละ 25 ของมลูค่าหุน้

ทัง้หมด หรือคิดเป็นจาํนวน 25,000,000 บาท) โดยบรษัิทฯถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99  

  

ปี 2561  บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ยใหม ่ช่ือบรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู เอนเนอรยี์ แอนด ์รีซอรส์เซส จาํกดั 

 (        JWD Energy & Resources Co., Ltd.) เมื่อวันท่ี31 มกราคม 2561 ประกอบกิจการผลิตและ

จาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงการผลิตและจดัซือ้ จดัหาเชือ้เพลิงในการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า ทนุเริม่ตน้และหุน้จาํนวน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มลู

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (ชาํระค่าหุน้แลว้ในอตัรารอ้ยละ 25 ของมลูค่าหุน้ทัง้หมด หรอืคดิเป็น 

จาํนวน 1,250,000 บาท) โดยบริษัท เบญจพรแลนด์ จาํกัด (บริษัทย่อย ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 
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 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ช่ือบริษัท โกลบอล ฟู้ดเซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จ ํากัด (Global 

Foodservice Network Co., Ltd.) เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2561 เป็นการเขา้ลงทุน และถือหุน้ใน

บรษัิทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นอาหาร ทุนเริม่ตน้และหุน้จาํนวน 210,000,000 บาท แบง่

ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 100 บาท (ชาํระค่าหุน้แลว้ใน

อตัรารอ้ยละ 85 ของมลูค่าหุน้ทัง้หมด หรอื เป็นเงินจาํนวน 178,500,000 บาท) โดยบรษัิทฯ ถือ

หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

 บรษัิท โกลบอล ฟู้ดเซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกัด (“GFS”) บรษัิทย่อย ซึ่งบรษัิทฯ ถือหุน้อยูใ่นสัดส่วน

รอ้ยละ 99.99 เขา้ซือ้หุน้ของบรษัิท CSLF จากผูถื้อหุน้เดิม (ไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคล เก่ียวโยงกัน) 

จาํนวนรวมทัง้สิน้ 3,600,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60.0 ของทุนชาํระแลว้ ของ บรษัิท CSLF 

รวมเป็นเงินประมาณ TWD 150,327,812 หรอืคดิเป็นเงนิประมาณ 161,782,791 บาท (ประมาณ 

44.9 บาทต่อหุน้) ทาํลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ และดาํเนินการชาํระเงนิ และโอนหุน้เสรจ็สิน้ใน

เดือนเมษายน 2561 

 บริษัทฯ ไดล้งทุนเพิ่มในบรษัิท Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSEZ”) ประเทศกัมพูชา โดยซือ้หุน้

สามัญของบริษัท PPSEZ จากการเพิ่มทุน จาํนวน 7,500,886 หุ้น ในราคาประมาณหุ้นละ 

0.70367 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณหุ้นละ 22.55 บาท) รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิน้ประมาณ 

5,278,123 ดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 169.16 ลา้นบาท) โดยสัดส่วนของหุน้ท่ีถือก่อนการเพิ่มทุน

ผ่านบรษัิท หลักทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกัด (มหาชน) ตวัแทนทะเบียนผูถื้อหุน้ของ JWD คิดเป็น

รอ้ยละ 5.18 และสดัส่วนหลงัการเพ่ิมทนุคดิเป็นรอ้ยละ 14.61 ของทนุชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

PPSEZ  

 บรษัิท JWD Asia Holding Private Limited (“JWDAH”) ในประเทศสิงคโ์ปร ์ซึ่งเป็นบรษัิทย่อย

ของบริษัทฯ ถือหุน้ทางออ้มในสัดส่วนรอ้ยละ 99.98 ไดล้งทุนในบรษัิท Bok Seng โดยซือ้หุน้

สามญัของบรษัิท Bok Seng จาก Ng Lian Soon จาํนวน 400 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทัง้หมด 1,000 

หุน้ของบรษัิท Bok Seng ในราคาประมาณ หุน้ละ 11,433.03 ดอลลารส์หรฐั (ประมาณหุน้ละ

366,428.61 บาท) รวมเป็นเงินจาํนวนทั้งสิน้ประมาณ 4,573,210 ดอลลารส์หรัฐ (ประมาณ 

146,571,381 บาท) โดยสัดส่วนหลังการซือ้หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของทุนชาํระแลว้ทัง้หมด ของ

บรษัิท Bok Seng 

 บรษัิท โกลบอล ฟู้ดเซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกัด (บรษัิทย่อยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ99.99) 

ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดจ้ัดตัง้บรษัิทย่อยใหม่ ช่ือบรษัิท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จาํกดั 

(GOGOFRESH TECHNOLOGY Co., Ltd.) ทนุเริม่ตน้และหุน้ 4,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 40,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ชาํระค่าหุน้แลว้ทัง้หมด โดยประกอบ

ธุรกิจใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ควบคุมอุณภูมิ และจาํหน่ายอุปกรณส์าํหรบัจัดเก็บสินคา้ ควบคมุ

อณุหภมู ิ
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 บรษัิท เจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มฟูเวอรส ์จาํกดั (“บรษัิทย่อย”) ท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ย

ละ 80.18 ไดล้งนาม ในสัญญารว่มทุน (Joint Venture Agreement) กับ Mr. Ng Lian Soon โดย

มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือจดัตัง้บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี บ็อกเส็ง โลจิสติกส(์ประเทศไทย)จาํกดั (“บรษัิทรว่ม

ทุน”) เพ่ือรว่มลงทนุในธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่และ มีน ํา้หนักมาก ท่ีตอ้งอาศยั

ความชาํนาญพิเศษ (Project Cargo) ในประเทศไทยแบบครบวงจร ทุนเริม่ตน้และหุน้ จาํนวน 

4,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 40,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท ชาํระมลูค่าหุน้ครัง้

แรกจาํนวน 1,000,000 บาท เป็นส่วนของบริษัทย่อยจาํนวน 600,000 บาท และ Mr. Ng Lian 

Soon จาํนวน 400,000 บาท โดยการถือหุน้ของบรษัิทย่อยในสัดส่วนรอ้ยละ60 ของหุน้ทัง้หมด

ของบรษัิทรว่มทนุ มผีลทาํใหบ้รษัิทรว่มทนุเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (“ซีเจ โลจิสติคส”์) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือจดัตัง้บรษัิท ซีเจแอล เจดบัเบิล้ยดูี 

โลจิสติกสจ์าํกดั (“บรษัิทร่วมทุน”) เพ่ือประกอบธุรกิจ Logistics ครบวงจรในประเทศไทย โดย

อาศัยจดุเด่นของทัง้สองฝ่ายในการประสานความรว่มมือ ซึ่ง ซีเจ โลจิสติคส ์มีความเช่ียวชาญ

ด้านการให้บริการจัดส่งสินค้าในช่วงสุดท้าย (Last Mile Delivery) หรือการขนส่งไปยังผูใ้ช้

ปลายทาง (End User) และ E-commerce ซึ่งในเบือ้งตน้บรษัิทรว่มทนุนี ้จะเป็นตวัแทนในการหา

ลูกคา้ใหแ้ก่บรษัิทฯ และซีเจ โลจิสติคส ์ทุนเริม่ตน้และหุน้ จาํนวน 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 20,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.0 

                                                                                                                                    

ปี 2562  บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ยใหม ่ช่ือบรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู อารท์ สเปซ จาํกดั (JWD Art Space Co., 

Ltd.) เมือ่วนัท่ี 8 มนีาคม 2562 ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ รูปภาพ ผลงานทางศลิปะ 

รวมถึงการใหเ้ช่า รูปภาพ และผลงานทางศิลปะ และใหบ้รกิารจัดแสดงนิทรรศการรูปภาพ หรอื 

ผลงานทางศิลปะต่างๆไม่ว่าในรูปแบบใด ทนุเริม่ตน้และหุน้ 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 20,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ100 บาท ชาํระค่าหุน้แลว้ทัง้หมด 

 บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ยใหม ่ช่ือบรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู สโตร ์อิท (รามอนิทรา) จาํกดั เม่ือวนัท่ี 19 

กรกฎาคม 2562 โดยถือหุน้ผ่านบรษัิท เจดับเบิล้ยดีู สโตร ์อิท ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้

ในสัดส่วนรอ้ยละ 89 และบรษัิท ตระกานยนต ์จาํกดั ไดร้ว่มกันจัดตัง้บรษัิทรว่มทนุชื่อบรษัิท เจ

ดบัเบิล้ยดีู สโตร ์อทิ (รามอินทรา) จาํกดั (“บรษัิทรว่มทนุ”) เพ่ือรว่มลงทนุประกอบ ธุรกิจใหบ้รกิาร

รบัฝากและพืน้ท่ีจัดเก็บสิ่งของส่วนตัว (Self-Storage) สาขารามอินทรา โดยมีทุนจดทะเบียน

จาํนวน 16,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 160,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท ชาํระคา่หุน้แลว้จาํนวน 5,200,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 
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 บรษัิทฯ ไดจ้ัดตัง้บรษัิทย่อยใหม่ ช่ือบรษัิท เจดับเบิล้ยดีู เอ็กซเ์พรส จาํกดั (JWD Express Co., 

Ltd.) เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบธุรกิจจดัส่งสินคา้ขัน้สุดทา้ย (Last-mile Delivery) 

รวมถงึประกอบกิจกรรมทางพาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส ์(E-commerce) ซึ่งบรษัิทฯ ถือหุน้ทางออ้มใน

สัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ผ่านบรษัิท เจดับเบิล้ยดีู ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นบรษัิท

ย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนรอ้ยละ 91.09  ทุนเริ่มตน้และหุ้น 40,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 400,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ชาํระค่าหุน้แลว้ในอัตรา

รอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

 บรษัิทฯ มีมติอนมุตใิห ้JWD Asia Holding Private Ltd. ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยในประเทศสิงคโปรแ์ละ

บริษัท Prosper Logistics Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม เขา้

ดาํเนินการซือ้หุน้ 23.66% ในบรษัิท TRANSIMEX CORPORATION ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจิสตกิส ์

อยา่งครบวงจร ทัง้ทางบก ทางน ํา้ และทางอากาศรายใหญ่ในประเทศเวียดนามท่ีจดทะเบียนอยู่

ในตลาดหลักทรพัยโ์ฮจิมินหแ์ละมีมลูค่าหลักทรพัยอ์ยู่ใน 500 อนัดับแรก โดยใชเ้งินลงทนุรวม

ประมาณ 527.4 ลา้นบาท (ประมาณ 390,000 ลา้นดองเวียดนาม) ล่าสดุไดด้าํเนินการรบัโอนหุน้

เป็นท่ีเรียบรอ้ย พรอ้มทัง้ไดร้บัสิทธิ์เป็นกรรมการใน TRANSIMEX CORPORATION 1 ตาํแหน่ง 

ซึ่งภายในปี 2562 ไดมี้การซือ้หุน้เพิม่เป็น 24.78% 

 บริษัท แปซิฟิค หอ้งเย็น จาํกัด เปิดใหบ้รกิารคลังสินคา้หอ้งเย็นระบบอัติโนมัติ มีพืน้ท่ีจัดเก็บ

สินคา้  7,000 ตารางเมตร นาํระบบจัดเก็บสินคา้แบบอตัโนมตัิ (ASRS) ใชใ้นการเคล่ือนยา้ยและ

จัดเรยีงสินคา้ ซึ่งสามารถลดการใชแ้รงงานได ้50% และประหยดัพลังงานไฟฟ้า 30-50% เมื่อ

เทียบกบัหอ้งเยน็แบบเดมิ รวมถึงสามารถเพ่ิมพืน้ท่ีเกบ็สินคา้แนวสงูไดถึ้ง 14 ชัน้ รวม 15,000 พา

เลท 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 
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หมายเหต:ุ -  บรษัิท คงิฟิชเชอร ์โฮลดิง้ส ์จาํกดั เป็นบรษัิทในกลุม่ของบรษัิท มารูฮา นิชิโร คอรป์อเรชั่น (ประเทศญ่ีปุ่ น) ใหบ้รกิารผลติและสง่ออก   อาหาร

แช่แข็ง 

-  กลุ่ม Whitcraft เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท Clipper Holdings จาํกัด โดยกลุ่ม Whitcraft เป็นผูป้ระกอบการในกิจการใหบ้ริการเก่ียวกับรถยนต์

หรือเครื่องจกัรสาํหรบัทาํการก่อสรา้ง โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ท่ีธุรกันดาร และเป็นผูใ้หบ้ริการ The Pizza Company ในประเทศ

กมัพชูา  

-  Marchetti Group Holding PTE. LTD. ถือหุน้โดยครอบครวัพงษ์เภตรารตัน ์ซึง่มีประสบการณใ์นการประกอบกิจการในประเทศเมียนมาร ์

-  บรษัิท เก็ท บิลเดอร ์จาํกดั เป็นบรษัิทท่ีถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding Company) ท่ีเก่ียวกบัการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และคลงัสนิคา้แช่เย็นแช่

แข็ง ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง และใหบ้รกิารตดิผนงัหอ้งนํา้  

 

 ทัง้นี ้ในการจดัโครงสรา้งกลุ่มบรษัิท มไิดม้กีารรวมบรษัิท ซีวาย โซลชูั่น จาํกดั และบรษัิท โชคสมทุรมารนี จาํกดั 

ซึ่งอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเขา้มา (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 1 หวัขอ้ท่ี 6 

ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน) 

 

รายละเอียดการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

บริษัทฯ 

บรษัิทฯ จัดตัง้ขึน้เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2536 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ ซึ่งคลังสินคา้ท่ีใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิารสินคา้ท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของบรษัิทฯ มีทัง้คลังสินคา้บนพืน้ท่ีทั่วไป (General Zone) และคลังสินคา้บน

เขตปลอดอากร (Free Zone)  และคลังสินคา้และลานรบัฝากสาํหรบัสินคา้อนัตราย (DG Terminal) ในเขตท่าเรือแหลม

ฉบงั ปัจจุบนับรษัิทฯ มีพืน้ท่ีคลังสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ทั่วไปรวมทัง้สิน้ 121,260 ตารางเมตร ประกอบดว้ยคลังสินคา้

ทั่วไป 75,260 ตารางเมตร และคลงัสินคา้บนเขตปลอดอากร (Free Zone) 48,460 ตารางเมตร รวมทัง้มคีลงัสนิคา้เพ่ือรบั

ฝากสินคา้อันตรายพืน้ท่ีขนาด 10,032 ตารางเมตร และมีลานรบัฝากสินคา้อนัตรายพืน้ท่ี 108 ไร ่โดยคลังสินคา้ของ

บรษัิทฯ ตัง้อยู่บรเิวณถนนสามวา กรุงเทพฯ, ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จังหวัดสมทุรปราการ และในเขตท่าเรอื

แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุ ี

นอกจากบรกิารรบัฝากสินคา้ บริษัทฯ ใหบ้ริการจัดการสินคา้อย่างครบวงจร (Integrated Logistics Service)  

โดยบรษัิทฯ จะเป็นผูด้แูลสินคา้ระหวา่งท่ีสินคา้รบัฝากอยูใ่นคลงัสินคา้ของบรษัิทฯ ตัง้แต่การรบัส่งสินคา้ การบรรจหีุบห่อ 

การเคล่ือนยา้ย การคัดแยกสินคา้ การรบัฝากขอ้มลูสินคา้ในระบบออนไลน ์ตลอดจนการกระจายสินคา้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ได้

นาํระบบ Warehouse Management System Plus ("WMS Plus") ซึ่งพฒันาโดย DITS มาใชเ้พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บรหิารจดัการคลงัสินคา้ของบรษัิทฯ และเพิ่มความมั่นใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารของบรษัิทฯ 

บริษัทยอ่ยที่ดาํเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า 

(1) บริษัท ออโต้ลอจิค จาํกัด (“ATL”) 

ATL จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2551 ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9  

ATL ใหบ้รกิารบรหิารลานจอดรถยนตเ์พ่ือนาํเขา้และส่งออกและใหเ้ช่าพืน้ท่ีสาํหรบัจดัเตรียมรถยนตก์่อนการ

นาํเขา้และสง่ออกใหก้บัลกูคา้ขนาดกลางและขนาดเล็ก บรกิารบรหิารคลงัสินคา้สาํหรบัชิน้ส่วนประกอบรถยนตท์ัง้ภายใน
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โรงงานผูผ้ลิต (On-site) และภายนอกโรงงานผูผ้ลติ (Out-Site) บรกิารขนส่งชิน้ส่วนประกอบรถยนตเ์พ่ือนาํไปประกอบท่ี

โรงงานผลิตรถยนต ์(Truck sequencing) และบรกิารขนส่งรถยนตด์ว้ยรถบรรทกุรถ (Car carrier) เป็นตน้ โดยรถยนตท่ี์ 

ATL ใหบ้รกิารจัดการมีทัง้รถยนตท่ี์อยู่ระหว่างกระบวนการส่งออก และรถยนตน์าํเขา้เพ่ือส่งต่อใหก้บัผูแ้ทนจาํหน่าย

รถยนต ์(Car Dealer) ในประเทศไทย  

การจัดการรถยนตจ์ะตอ้งมีการควบคุมท่ีดีเพ่ือป้องกนัการส่งรถยนตผ์ิดพลาดและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ดังนั้น ATL จึงได้นาํระบบ AYMS มาใช้ในการบริหารพื ้นท่ี ควบคุมข้อมูลและจาํนวนรถยนต์ รวมถึง การจัดการ

กระบวนการนาํรถยนตส์่งออก ทัง้ท่ีจัดประเภทเป็นสินคา้ทั่วไป (General Goods) และสินคา้ปลอดภาษีอากร (Duty 

Free) ซึ่งพัฒนาระบบโดย DITS มาใชท้าํให ้ATL และลูกคา้สามารถตรวจสอบขอ้มลูรถยนตท่ี์ฝากผ่านระบบออนไลน ์

และตดิตามสถานะของรถยนตไ์ดต้ลอดเวลาแบบเรยีลไทม ์(Realtime)  

ณ ปัจจุบนั ATL มีพืน้ท่ีใหบ้รกิารจดัการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนตท์ัง้หมดประมาณ 247 ไร ่ทัง้นี ้พืน้ท่ีจอดพักรถยนต์

ของ ATL ตั้งอยู่ในเขตพืน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีและบริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จังหวัด

สมทุรปราการ  

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

JAPACH จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9  

JAPACH เป็นบรษัิทท่ีถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding Compamy) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกจิสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็

และแชแ่ข็ง ปัจจบุนั JAPACH ถือหุน้ PCS และ PLP ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9  

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

JWDA จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2555 ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 JWDA จดัตัง้ขึน้เพ่ือ

เขา้ลงทนุในบรษัิทอ่ืน (Holding Company) ปัจจบุนั JWDA ถือหุน้ใน JWDAH ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 

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

JWDAH จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ใน JWDAH ผ่าน JWDA ในสัดส่วนรอ้ยละ 

99.9 

JWDAH เป็นบรษัิทท่ีถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding Compamy) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสินคา้ควบคมุอุณหภูมแิช่เยน็

และแชแ่ข็ง ปัจจบุนั JWDAH ถือหุน้ใน EMLOG ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.0 และ JCM ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.5 

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

EMLOG จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 เป็นบรษัิทรว่มทุนระหว่างบรษัิทฯ และบรษัิท Clipper Holdings 

Ltd. ซึ่งเป็นบรษัิทท่ีไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ผ่าน JWDAH โดย ณ ปัจจบุนั JWDAH ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.0 

EMLOG ดาํเนินธุรกิจท่ีถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding Compamy) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรบัฝากและบรหิารสินคา้ 

ปัจจบุนั EMLOG ถือหุน้ใน JWDAL (Cambodia) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0  
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(6) JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (“JWDAL (Cambodia)”)  

JWDAL (Cambodia) จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2557 ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ใน JWDAL (Cambodia) ผ่าน 

EMLOG ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 

JWDAL (Cambodia) ดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ในประเทศกมัพชูา โดยเริม่ดาํเนนิการตัง้แต่

ไตรมาส 3/2559 เป็นตน้มา 

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

JCM จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2558 JCM เป็นบรษัิทรว่มทุนระหว่างบรษัิทฯ บรษัิท Clipper Holdings 

Ltd. และบรษัิท Marchetti Group Holding PTE. LTD ซึ่งเป็นบริษัทท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ผ่าน JWDAH โดย ณ 

ปัจจบุนั JWDAH ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.5  

JCM ดาํเนินธุรกิจท่ีถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Compamy) ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า 

ปัจจบุนั JCM ถือหุน้ใน JWDAL (Myanmar) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 

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

JWDAL (Myanmar) จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ใน JWDAL (Myanmar) ผ่าน 

JCM ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 

JWDAL (Myanmar) ดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ในประเทศพม่า โดยเริม่ดาํเนินการตัง้แต่ไตร

มาส 2/2559 เป็นตน้มา 

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

PCS จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2538 ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ใน PCS ผ่าน JAPACH ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9  

PCS ดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภูมิแช่เยน็และแช่แข็ง กล่าวคือ บรกิารรบัฝาก

สินคา้ควบคมุอณุหภูมิแช่เยน็และแช่แข็ง โดยหอ้งเย็นของ PCS มีระบบความเย็นหลายระดับตัง้แต่อณุหภูมิ -40 ถึง 25 

องศาเซลเซียส บรกิารขนส่งสินคา้ควบคมุอณุหภูมแิช่เยน็และแช่แข็งจากรถขนส่งสินคา้ (Cross Docking) บรกิารเปล่ียน

ฉลากบรรจภุณัฑ ์(Re-labeling) และบรกิารคดัขนาดสินคา้ เป็นตน้ 

ณ ปัจจุบนั PCS มีพืน้ท่ีคลังสินคา้ใหบ้รกิารทัง้หมดประมาณ 38,996 ตารางเมตร ขึน้กับประเภทและลักษณะ

สินคา้ โดยคลงัสินคา้ของ PCS ตัง้อยูท่ี่มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร โดยถือเป็นผูใ้หบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคุม

อณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็งท่ีเปิดใหบ้รกิารแกบ่คุคลภายนอกภายใตพื้น้ท่ีเดียวกันท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย โดย PCS นาํ

ระบบ Cold Chain Management System ("CCMS") มาใชใ้นการดูแลคลงัสินคา้ของ PCS ทัง้หมด รวมทัง้ไดน้าํระบบ

ชัน้วางเคล่ือนท่ี ("Mobile Rack") มาใชใ้นการดูแลคลังสินคา้ ซึ่งนบัไดว้่าเป็นคลังสินคา้ควบคุมอณุหภูมิท่ีใหบ้รกิารแก่

บุคคลภายนอกท่ีนาํ Mobile Rack มาใชเ้ป็นท่ีแรกในประเทศไทย นอกเหนือจากนี ้ยงัไดน้าํระบบจัดเก็บสินคา้แบบ

อัตโนมตัิ (Automated Storage & Retrieval System: ASRS) ใชใ้นการเคล่ือนยา้ยและจัดเรยีงสินคา้ ลดการใชแ้รงงาน

ได ้50% และประหยดัพลงังานไฟฟ้า 30-50% เมื่อเทียบกบัหอ้งเยน็แบบเดิม รวมถึงสามารถเพิม่พืน้ท่ีเก็บสินคา้แนวสงูได้

ถึง 14 ชัน้ รวม 15,000 พาเลท 
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(10) บริษัท เจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกัด (“JWDP”) 

JWDP จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2556 โดยบรษัิทฯ ถือหุน้ใน JWDP ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.7 JWDP ดาํเนิน

ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เย็นและแชแ่ข็ง กล่าวคือ บรกิารรบัฝากสินคา้ควบคมุอณุหภูมิ

แช่เยน็และแช่แข็ง โดยหอ้งเยน็ของ JWDP มีระบบความเย็นหลายระดบัตัง้แต่อณุหภมูิ   -40 ถึง 25 องศาเซลเซียส ทัง้นี ้

คลังสินคา้ท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของ JWDP มีทัง้คลังสินคา้บนพืน้ท่ีทั่วไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) โดย

คลังสินคา้เขตปลอดอากรของ JWDP เป็นคลังสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคมุอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แข็งแห่งแรกในประเทศ

ไทยท่ีใหบ้รกิารเขตปลอดอากร ณ ปัจจุบนั JWDP มีพืน้ท่ีคลังสินคา้ใหบ้รกิารทัง้หมดจาํนวน 12,705 ตารางเมตร ตัง้อยู่

บรเิวณถนนสุวินทวงศ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ พืน้ท่ีทั่วไปประมาณ 7,535 ตารางเมตร 

และพืน้ท่ีเขตปลอดอากรประมาณ 5,170 ตารางเมตร โดย JWDP มกีารนาํระบบ CCMS มาใชใ้นการดแูลคลงัสินคา้ของ 

JWDP ทัง้หมด รวมทัง้ไดน้าํระบบ Mobile Rack มาใชใ้นการดแูลคลงัสินคา้ 

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

JPK จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2556 จากการรว่มลงทุนระหว่างบรษัิทฯ และ บรษัิท คิงฟิชเชอร ์โฮลดิง้ส ์

จาํกดั ซึง่เป็นบรษัิทท่ีไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ผ่าน JWDP โดย ณ ปัจจบุนั JWDP ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 74.9 

JPK ดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภูมิแช่เยน็และแช่แข็ง กล่าวคือ บรกิารรบัฝาก

สินคา้ควบคมุอณุหภูมิแช่เยน็และแช่แข็ง โดยหอ้งเย็นของ JPK มีระบบความเย็นหลายระดับตัง้แต่อณุหภูมิ -25 ถึง 25 

องศาเซลเซียส โดย JPK นาํระบบ CCMS มาใชใ้นการดแูลคลงัสินคา้ของ JPK ทัง้หมด รวมทัง้ไดน้าํระบบ Mobile Rack 

มาใชใ้นการดแูลคลงัสินคา้ 

ณ ปัจจุบัน มีพืน้ท่ีคลังสินค้าใหบ้ริการรวมทั้งสิน้ประมาณ 10,364 ตารางเมตร ตั้งอยู่ท่ีถนนบางนา-ตราด 

กิโลเมตรท่ี 19 จงัหวดัสมทุรปราการ  

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

SJWD จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 จากการรว่มลงทุนระหวา่งบรษัิทฯ ผ่าน ATL และกลุ่มสยามกลการ

อตุสาหกรรม ซึ่งเป็นบคุคลท่ีไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ โดย ณ ปัจจบุนั ATL ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 42.5 

เพ่ือเป็นการต่อยอดในธุรกิจการบรหิารจัดการรถยนต ์SJWD จึงดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารโลจิสติกสเ์ต็มรูปแบบ

รวมถึงบริการเฉพาะ (Tailor-made solution) ในอตุสาหกรรมยานยนต ์ดว้ยประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในงาน

บรกิารเพ่ือใหล้กูคา้บรรลเุปา้หมายทางธรุกจิไดดี้ท่ีสดุ 

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

JWDAL (Laos) จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560   ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ใน JWDAL (Laos) ผ่าน EMLOG 

ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.0 

JWDAL (Laos) ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบรหิารสินคา้ในประเทศลาว โดยเริม่ดาํเนินการตัง้แต่ปี 2559 

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

SJL จัดตั้งขึน้เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2560 จากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ ผ่าน JWDAH และPT. Masaji 

Tatana Container ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท PT. Samudera Indonesia Tbk ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศ

อินโดนีเซีย โดย JWDAH ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.0 

SJL ดาํเนินธุรกิจเป็นบรษัิทท่ีจะเขา้ลงทนุและถือหุน้ในบรษัิทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจโลจิสติกส,์ คลังสินคา้, คลังหอ้ง

เย็น, การบรหิารจดัการซัพพลายเชน และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินโดนีเซีย โดยธุรกิจแรกท่ี SJL จะเขา้ไปลงทนุ

คือกลุ่มธุรกิจคลงัหอ้งเยน็ 

(15) PT. Adib Cold Logistics (“ACL”) 

ACL เป็นการลงทนุซือ้หุน้ 42.3% ในบรษัิท Adib Cold Logistics หรอื ACL ในเครือ Adib Group ซึง่เป็นผู้

ดาํเนินธรุกิจคลงัหอ้งเยน็และการขนสง่ในเมืองจาการต์า้เพ่ือรองรบัความตอ้งการใชบ้รกิารท่ีขยายตวั จากการรว่มลงทนุ

ระหวา่งบรษัิทฯ ผ่าน JWDAH และPT. Masaji Tatana Container ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท PT. Samudera 

Indonesia Tbk 

(16) 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”) ประเทศสิงคโปรซ์ึ่งเป็นบรษัิทย่อยท่ี JWD ถือหุน้ทางออ้มรอ้ยละ 99.99 ผ่านบรษัิท เจดับเบิล้ยดีู เอเชีย 

จาํกดั (“JWDA”) บรษัิทยอ่ย ซึ่ง JWD ถือหุน้ทางตรงรอ้ยละ 99.99 และการเพ่ิมทนุในบรษัิท JWDA  

(17) Transimex Corporation (“TMS”) 

Transimex Corporation (“TMS”) ประเทศเวียดนาม โดยบรษัิท JWD Asia Holding Private Ltd. (“JWDAH”) 

ประเทศสิงคโปรซ์ึ่งเป็นบรษัิทย่อยท่ี JWD ถือหุน้ทางออ้มรอ้ยละ 99.99 ผ่านบรษัิท เจดับเบิล้ยดีู เอเชีย จาํกัด (“JWDA”) 

บริษัทย่อย ซึ่งบรษัิทฯ ถือหุน้ทางตรงรอ้ยละ 99.99 และบรษัิท PROSPER LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY 

(“PPL”) ประเทศเวียดนาม บรษัิทยอ่ย เขา้ถือหุน้รอ้ยละ 24.78 

 

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

(18) บริษัท เจดับเบิล้ยดูี ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จาํกัด (“JTS”) 

JTS จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2549 ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 JTS ดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิาร

ขนส่ง โดยสินคา้ท่ี JTS ใหบ้รกิารขนส่งสามารถแบ่งออกเป็นสินคา้ทั่วไป สินคา้อนัตราย และรถยนต ์ทัง้นี ้เสน้ทางขนส่ง

ของ JTS ครอบคลมุเสน้ทางหลกัภายในประเทศและรวมถงึประเทศเพ่ือนบา้น เช่น ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา ประเทศ

มาเลเซีย และประเทศพมา่ และมีแผนท่ีจะขยายเสน้ทางการใหบ้รกิารไปยงัประเทศอ่ืนในแถบภูมภิาคเอเชีย เช่น ประเทศ

เวียดนาม และประเทศจีน เป็นตน้   
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ปัจจุบนั JTS ใหบ้รกิารขนส่งดว้ยรถลาก (Trailer) รถบรรทกุรถ (Car-carrier) รถบรรทุกขนาด 4 ลอ้ รถบรรทุก

ขนาด 6 ลอ้ และรถบรรทกุขนาด 10 ลอ้ โดยเป็นรถขนส่งของกลุ่มบรษัิททัง้หมดจาํนวน 220 คนั และรถขนส่งจากผูร้บัจา้ง

ภายนอก รวมมากกวา่ 100 คนั ซึ่งรถขนส่งของ JTS มีระบบ Real time GPS tracking เพ่ือติดตามรถขนส่งใชร้ะบบ และ

มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System หรือ "TMS") เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบรหิารการขนส่งและการรบัฝากขอ้มลูของบรษัิทฯ และควบคมุระบบการขนส่งทัง้หมด  

(19) บริษัท แปซิฟิค โลจสิตกิส ์โปร จาํกัด (“PLP”) 

บรษัิท แปซิฟิค โลจิสติกส ์โปร จาํกัด ("PLP") จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 โดย ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ถือ

หุน้ใน PLP ผ่าน JAPACH ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.9 PLP ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งสินคา้ควบคุมอณุภูมแิช่เยน็และแช่

แข็ง โดยมีรถขนส่งหอ้งเย็นขนาด 4 ลอ้ จาํนวน 12 คัน ขนาด 6 ลอ้ จาํนวน 4 คนั และขนาด 10 ลอ้ จาํนวน 29 คัน รวม

ทัง้สิน้จาํนวน 45 คนั ทัง้นี ้รถขนส่งหอ้งเยน็ของ PLP มีระบบ GPS เพ่ือทาํการติดตามสถานะของสินคา้และสรา้งความ

มั่นใจใหก้บัลกูคา้ตลอดการขนส่ง 

(20) บริษัท ซีเจแอล เจดับเบิล้ยดูี โลจิสติกส ์จาํกัด (“CJ-JWD”) 

 CJ-JWD ลงนามในสัญญารว่มทนุ (Joint Venture Agreement) กับบรษัิท ซีเจ โลจิสติคส ์(ประเทศไทย)จาํกัด 

(“ซีเจ โลจิสติคส”์) โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือจัดตัง้บริษัท ซีเจแอล เจดับเบิล้ยูดี โลจิสติกสจ์าํกัด (“บริษัทร่วมทุน”) เพ่ือ

ประกอบธุรกิจ Logistics ครบวงจรในประเทศไทย โดยอาศยัจุดเด่นของทัง้สองฝ่ายในการประสานความรว่มมือ ซึ่งซีเจ 

โลจิสติคสมี์ความ เช่ียวชาญดา้นการใหบ้ริการจดัส่งสินคา้ในช่วงสุดทา้ย (Last Mile Delivery) หรอืการขนส่งไปยงัผูใ้ช้

ปลายทาง (End User) และ E-commerce ซึ่งในเบือ้งตน้บรษัิทรว่มทนุนีจ้ะเป็นตวัแทนในการหาลกูคา้ใหแ้ก่บรษัิทฯ และ

ซีเจ โลจิสติคส ์โดยแบง่งานกนัตามความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย 

          (21) บริษัท เจดับเบิล้ยดูี เอ็กซเ์พรส จาํกัด (“JWDX”) 

 JWDX จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 โดย ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ถือหุน้ทางออ้มในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 

ผ่านบรษัิท เจดับเบิล้ยดีู ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย)จาํกดั ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้อยูใ่นสัดส่วนรอ้ยละ 91.09 

โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจจดัส่งสินคา้ขัน้สดุทา้ย (Last-mile Delivery) รวมถึงประกอบกิจกรรมทางพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส ์(E-commerce) 

 

ธุรกิจให้บริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศ 

        (22) บริษัท เจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มูฟเวอรส ์จาํกัด (“JVK”) 

JVK จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2522 ปัจจุบนั บรษัิทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.9 JVK เป็นบรษัิทแรกท่ี

จัดตัง้ขึน้ของกลุ่มบรษัิท โดย JVK ดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยของใชแ้ละเครือ่งเรอืนภายในบา้น อปุกรณส์าํนกังาน 

เครือ่งจกัรกลโรงงาน รวมถึงขนยา้ยของสาํหรบังานแสดงสินคา้หรอืงานศิลปะท่ีมลูค่าสงู   
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JVK มีพืน้ท่ีคลังสินคา้ 4,575 ตารางเมตร เพ่ือรบัฝากพสัดุและของใชช้ั่วคราวสาํหรบัรอการส่งต่อ และมีรถขนส่ง

จาํนวน 23 คนั ทัง้นี ้รถขนส่งของ JVK ทัง้หมดมีการติดตัง้ระบบ GPS เพ่ือใหส้ามารถตดิตามตาํแหน่งไดต้ลอดเวลา 

นอกจากนี ้JVK มีบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่มทนุ ซึ่งช่วยสนบัสนนุธรุกจิของ JVK ไดแ้ก่ บรษัิท เจวีเค อนิเตอรเ์นชั่น

แนล มฟูเวอรส ์(ประเทศสหรฐัอเมรกิา) จาํกัด บรษัิท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอรส ์จาํกัด  (ประเทศเวียดนาม) บรษัิท เจ

วีเค-นากา มฟูเวอรส ์จาํกดั (ประเทศกมัพชูา) และบรษัิท เจวีเค-นากา มฟูเวอรส ์จาํกดั (ประเทศติมอรเ์ลสเต)้ 

(23) บริษัท เจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มูฟเวอรส ์(ประเทศเวียดนาม) จาํกัด (“JVKVN”) 

JVKVN เป็นบรษัิทย่อยของ JVK ซึ่ง JVK ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 JVKVN ดาํเนินธุรกิจธุรกิจขนยา้ยของใช้

และเคร่ืองเรือนในประเทศเวียดนาม โดยจะคอยประสานงานกับบรษัิทท่ีใหบ้รกิารในลักษณะเดียวกับ JVK ในประเทศ

เวียดนาม ในกรณีท่ีมีการขนยา้ยระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

(24) บริษัท เจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มูฟเวอรส ์(ประเทศกัมพูชา) (“JVKCAM”) 

JVKCAM เป็นบรษัิทรว่มทนุระหวา่ง JVK ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.0 และมีผูร้ว่มทนุท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 

ถือหุน้รอ้ยละ 50.0 JVKCAM ดาํเนินธุรกิจขนยา้ยของใชแ้ละเครื่องเรอืนในประเทศกัมพูชา โดยจะคอยประสานงานกับ

บรษัิทท่ีใหบ้รกิารในลักษณะเดียวกับ JVK ในประเทศกมัพชูา ในกรณีท่ีมีการขนยา้ยระหว่างประเทศไทยและประเทศ

กมัพชูา 

(25) บริษัท เจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มูฟเวอรส ์(ประเทศติมอรเ์ลสเต้) จาํกัด (“JVKET”) 

JVKET เป็นบรษัิทรว่มทุนระหว่าง JVK ซึ่งถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 50.0 และมีผูร้ว่มทนุท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกับ บรษัิทฯ 

ถือหุน้รอ้ยละ 50.0 JVKET ดาํเนินธุรกิจขนยา้ยของใชแ้ละเครือ่งเรอืนในประเทศติมอรต์ะวนัออก โดยจะคอยประสานงาน

กบับรษัิทท่ีใหบ้รกิารในลักษณะเดียวกบั JVK ในประเทศติมอรต์ะวนัออก ในกรณีท่ีมีการขนยา้ยระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศติมอรต์ะวนัออก 

(26) บริษัท เจดับเบิล้ยดู ีบ็อกเส็ง โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“JBT”) 

บรษัิท เจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มฟูเวอรส ์จาํกดั (“บรษัิทย่อย”) ท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 80.18 ไดล้ง

นาม ในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ Mr. Ng Lian Soon โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือจัดตั้งบริษัท เจ

ดับเบิล้ยดีู บ็อกเส็ง โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“บรษัิทรว่มทนุ”) เพ่ือรว่มลงทนุในธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้

ขนาดใหญ่และ มีนา้หนกัมาก ท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญพเิศษ (Project Cargo) ในประเทศไทยแบบครบวงจร 

ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล 

(27) บริษัท ดาต้าเซฟ จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (“DTS”) 

บรษัิท ดาตา้เซฟ จาํกัด ("DTS") จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2534 ปัจจุบนั บรษัิทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 

99.9 DTS ดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลู ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารในรูปแบบของกล่อง

เอกสาร บริการจัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริการบริหารจัดการเอกสาร

อิเล็คทรอนิคส์ (E-Document management service) บริการสแกนเอกสาร (Document scanning service) บริการ
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บรรจุเอกสารและจดัทาํทะเบียน (Packing & filling service) บรกิารทาํลายเอกสาร (Document destroy service) เป็น

ตน้ โดย DTS ไดน้าํระบบบรหิารจดัการคลงัเอกสารท่ีไดม้าตรฐานระดบัโลก มาใชใ้นจดัการเอกสารและขอ้มลู   

ทัง้นี ้DTS เป็นบรษัิทแห่งแรกของประเทศไทยท่ีใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลูแบบครบวงจร นอกจากนี ้DTS 

ยังเป็นบริษัทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้รับเชิญจาก PRISM (Professional Records and 

Infomation Services Mangement Associate) ซึ่งเป็นองคก์รท่ีดแูลการจัดการขอ้มลูของประเทศสหรฐัอเมรกิา ใหเ้ขา้

รว่มเป็นสมาชกิ  

ณ ปัจจบุนั DTS มีคลงัสินคา้เพ่ือใหบ้รกิารจดัการเอกสารทัง้หมด 5 แหง่ ตัง้อยูบ่รเิวณถนนสามวา กรุงเทพฯ ถนน

สุวินทวงศ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา อาํเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เขตท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ีและกรุงพนมเปญ 

ประเทศกมัพชูา 

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

 DTSC เป็นคลงัสินคา้เพ่ือใหบ้รกิารจดัเก็บเอกสารท่ีเปิดสาขาเพิม่เติมท่ี กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา     

ธุรกิจอาหาร 

(29) บริษัท โกลบอล ฟู้ดเซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกัด ("GFS") 

GFS จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 เพ่ือขยายธุรกิจของกลุ่มบรษัิทไปในธุรกิจใหบ้รกิารดา้นอาหาร ซึ่งจะ

สามารถต่อยอดใหก้บั ธุรกิจหอ้งเยน็ ท่ีบรษัิทดาํเนนิธรุกจิอยูใ่นปัจจบุนั 

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

CSLF เป็นบรษัิทท่ี บรษัิท โกลบอล ฟู้ดเซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกัด (“GFS”) บริษัทย่อย ซึ่งบรษัิทฯ ถือหุน้อยู่ใน

สัดส่วนรอ้ยละ 99.99 เขา้ซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้เดิม (ไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคล เก่ียวโยงกัน) จาํนวนรวมทัง้สิน้ 3,600,000 หุน้ 

หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 60.0 ของทุนชาํระแลว้ ของบรษัิท CSLF รวมเป็นเงินประมาณ TWD 150,327,812 หรอืคิดเป็นเงิน

ประมาณ 161,782,791 บาท (ประมาณ 44.9 บาทต่อหุน้) 

(31) บริษัท โกโกเฟรชเทคโนโลย ี จาํกัด ("GFT") 

GFT จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 จัดตัง้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ควบคมุอณุภูมิ และ

จาํหน่ายอปุกรณส์าํหรบัจดัเก็บสินคา้ ควบคมุอณุภมู ิ

 

ธุรกิจอื่นๆ 

(32) บริษัท เบญจพรแลนด ์จาํกัด (“BJL”) 

BJL จัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2532 ปัจจุบนั บรษัิทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.9 BJL ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่า

อาคารสาํนกังาน คลังสินคา้ และท่ีดินว่างเปล่า โดยผูเ้ช่าส่วนใหญ่ของ BJL เป็นบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย และไดใ้หเ้ช่า

พืน้ท่ีบางส่วนกบับคุคลภายนอก  
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ณ ปัจจบุนั BJL มีคลงัสินคา้ใหเ้ชา่ทัง้หมด 26 หลงั ตัง้อยูบ่รเิวณถนนกรุงเทพกรฑีา ถนนสามวา กรุงเทพฯ ถนนสุ

วินทวงศ ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เขตพืน้ท่ีท่าเรอืแหลมฉบงั จังหวดัชลบุร ีและมีอาคารสาํนกังานใหเ้ช่าตัง้อยูท่ี่บรเิวณถนน

กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ ซึ่ง ณ ปัจจบุนั ผูเ้ช่าอาคารสาํนกังานของ BJL เป็นบรษัิทในกลุ่มบรษัิทเป็นส่วนใหญ่ 

(33) บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส ์จาํกัด (“DITS”) 

DITS จัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2545 ปัจจุบนั บรษัิทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.9 DITS ดาํเนินธุรกิจ

ใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหก้บักลุ่มบรษัิท และบคุคลภายนอก โดยระบบท่ี DITS ไดพ้ฒันาใหก้บักลุ่ม

บรษัิท ไดแ้ก่ ระบบบรหิารคลงัสินคา้ WMS Plus ระบบบรหิารจดัการคลงัสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง CCMS 

ระบบจัดการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต ์AYMS ระบบบรหิารลานเก็บวัตถอุันตราย DG-NSW ซึ่งเป็นระบบรบัฝากฐานขอ้มลู

สินคา้อันตรายท่ีใชส้าํหรบัสินคา้อันตรายท่ีผ่านท่าเรือแหลมฉบังทัง้หมด นอกจากนี ้DITS ยงัใหบ้รกิารพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหแ้ก่บุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ระบบ  Dynamic HILI การรวมทกุขอ้มลูไวเ้ป็นหนึ่งเดียวใหโ้ลจิสติกส์

เป็นเรือ่งง่าย อยูบ่นระบบเดียวกนัอย่างไรร้อยต่อดว้ยซอฟตแ์วรบ์รหิารคลงัสินคา้ (WMS) และขนส่ง (TMS) ซึ่งเป็นระบบ

ท่ีรวบรวมขอ้มลูไวเ้ป็นแหล่งเดียวกนั รองรบัธรุกิจแบบ Enterprise และธุรกิจขนาดยอ่มแบบ Cloud ตอบสนองการทาํงาน

ท่ีมีความหลากหลาย อาทิ ธุรกิจคลังสินคา้ทั่วไป ธุรกิจคลังสินคา้หอ้งเย็น ธุรกิจคลังสินคา้ชิน้ส่วนอะไหล่ยนตร ์ธุรกิจ

คลงัสินคา้อปุโภคบรโิภค ธรุกจิคลงัสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ  ตลอดจนสามารถรบัการช่วยเหลือผ่านระบบ Contact Center 

ท่ีจะมเีจา้หนา้ท่ีดแูลใหบ้รกิาร ตลอดการทาํงาน ใหส้ามารถทาํงานรว่มกบัระบบไดอ้ยา่งราบรืน่และมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

(34) บริษัท เจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด ์จาํกัด (“JPLAND”) 

JPLAND จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 จากการรว่มลงทนุระหวา่งบรษัิทฯ และ บรษัิท เก็ท บลิเดอร ์จาํกดั 

ซึ่งเป็นบรษัิทท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 66.7  เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารคลงัสินคา้

เพ่ือใหบุ้คคลภายนอกเช่า อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ทาํการซือ้หุน้คืนจากบรษัิท เก็ท บิลเดอร ์จาํกัด เมื่อวันท่ี 12 

ตุลาคม 2560 ท่ีผ่านมา จึงทาํใหใ้นปัจจุบนั บรษัิทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99  ณ ปัจจุบนั JPLAND มีคลังสินคา้

หอ้งเยน็ใหเ้ช่าจาํนวน 2 หลงั ตัง้อยูท่ี่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จงัหวดั สมทุรปราการ 

(35) บริษัท กีลเลี่ยน จาํกัด (“GIL”)  

GIL จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจกิายน 2556 ปัจจบุนับรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน BJL ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99  

GIL ดาํเนินธรุกิจใหเ้ช่าท่ีดนิบางส่วนในเขตท่าเรอืแหลมฉบงั ขนาด 7 ไร ่1 งาน 11 ตารางวา ซึ่ง GIL ไดส้ิทธิการเช่าท่ีดิน

จากการทา่เรอืแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มถินุายน 2567 

(36) Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”) 

PPSP บรษัิทฯ ลงทนุในบรษัิท Phnom Penh SEZ Plc. (บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยก์ัมพชูา) โดย

ปัจจบุนัมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 14.6 

(37) บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอนเนอรย์ ีแอนด ์รีซอรส์เซส จาํกดั (“JWDER”) 

           JWDER จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ผ่าน BJL รอ้ยละ 99.9 
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 (38) บริษัท เจดับเบิล้ลยดูี อารท์ สเปซ จาํกัด (“JWDAS”) 

          JWDAS จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ

ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ รูปภาพ ผลงานทางศิลปะ รวมถึงการใหเ้ช่ารูปภาพ และผลงานทางศิลปะ และ

ใหบ้รกิารจดัแสดงนทิรรศการรูปภาพ หรือผลงานทางศิลปะตา่งๆไมว่่าในรูปแบบใด 

  (39) บริษัท เจดับเบิล้ยดูี สโตร ์อิท จาํกัด (“JWDST”)  

 JWDST จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 ปัจจบุนับรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 JWDST ดาํเนิน

ธุรกิจคลงัสินคา้สว่นตวั และบรกิารจดัเก็บสินคา้ดว้ยตนเอง (Self-Storage) โดยปัจจบุนัเปิดใหบ้รกิารทัง้หมด 4 สาขา 

ไดแ้ก่ สาขาศรกีรฑีา สาขาสยาม สาขาเทียมรว่มมิตร และสาขารามอินทรา  

          (40) บริษัท เจดับเบิล้ยดูี สโตร ์อิท (รามอินทรา) จาํกัด  (“JWDSTR”) 

         JWDSTR จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร ์อิท จาํกดั ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ 

ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 89 และบรษัิท ตระกานยนต ์จาํกดั ไดร้ว่มกนัจดัตัง้บรษัิทรว่มทนุชื่อบรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร ์อิท 

(รามอินทรา) จาํกดั (“บรษัิทรว่มทนุ”) เพ่ือรว่มลงทนุประกอบธรุกิจใหบ้รกิารรบัฝากและพืน้ท่ีจดัเก็บสิ่งของส่วนตวั (Self-

Storage) สาขารามอินทรา  

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการทางดา้นโลจิสติกส์

ภายในประเทศ (In-land Logistics) อยา่งครบวงจร ซึ่งครอบคลมุถงึการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ รวมทัง้บรกิาร

ขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญักบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพ่ือ

นาํมาใชใ้นการรบัฝากขอ้มลู และการบรกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้จากการดาํเนินงาน ซึ่งเป็นหวัใจสาํคญั

ในการใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกส ์ทัง้นี ้บรกิารของบรษัิทฯ สามารถแบง่ไดเ้ป็น 6 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  

1) ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ 

2) ธุรกิจใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ 

3) ธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยในประเทศและตา่งประเทศ 

4) ธุรกิจใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลู 

5) ธุรกิจอาหาร 

6) ธุรกิจอ่ืนๆ 
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บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้เป็นหลัก โดยมีรายไดร้ะหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 คิด

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 56.5 – 68.1 ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารของบรษัิทฯ และมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่ง

สินคา้ การใหบ้รกิารขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศ การใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลู ธุรกิจอาหาร และการ

ใหบ้รกิารอ่ืนๆ ประมาณรอ้ยละ 13.8 -16.2 รอ้ยละ 7.8 – 11.0 รอ้ยละ 3.1 – 4.0 รอ้ยละ 12.5 - 17.7 และรอ้ยละ 0.7 - 

1.1 ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารของบรษัิทฯ ตามลาํดบั 

ทัง้นี ้รายไดร้วมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย สาํหรบังวดบญัชีปี 2560 ถึงปี 2562 สามารถจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

ไดด้งัต่อไปนี ้

 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับงวดบัญชสีิน้สุดวันที ่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

รายได้รวม 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

รายได้รวม 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

รายได้รวม 

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า       

สนิคา้ทั่วไป 320.7 13.2 318.8 9.9 343.4 9.6 

สนิคา้อนัตราย 462.7 19.1 497.3 15.5 556.8 15.6 

รถยนตแ์ละสว่นประกอบ 429.2 17.7 437.5 13.6 464.9 13.0 

สนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แขง็ 449.5 18.5 604.0 18.8 647.3 18.2 

รวม 1,662.1 68.6 1,857.6 57.9 2,012.4 56.5 

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 379.6 15.7 497.1 15.5 490.0 13.8 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 267.5 11.0 323.2 10.1 278.6 7.8 

ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล 98.4 4.1 106.6 3.3 112.0 3.1 

ธุรกิจอาหาร - - 399.8 12.5 628.8 17.7 

ธุรกิจอืน่ๆ1 15.7 0.6 23.7 0.7 40.5 1.1 

รายได้จากการให้เช่าและบริการท้ังหมด   2,423.3 100.0 3,208.0 100.0 3,562.3 100.0 

หมายเหต:ุ  1 ธุรกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตก้ารดาํเนินงานของ DITS และธุรกิจใหเ้ช่าอาคารและคลงัสนิคา้ 

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ BJL และ JPLAND  

 

2.1.1 ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ทัง้บนพืน้ท่ีทั่วไป (General Zone) และพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free 

Zone) โดยสามารถจาํแนกตามประเภทสินคา้ท่ีใหบ้รกิารได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ สินคา้ทั่วไป สินคา้อันตราย รถยนต ์และ

สินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง 
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2.1.1.1 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าทั่วไปบนพืน้ทีท่ั่วไป (General Zone) และพืน้ทีเ่ขต

ปลอดอากร (Free Zone) 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารรบัฝากและบริหารสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไปภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษัทฯ, JWDAL 

(Cambodia), JWDAL (Myanmar) และ EMLOG โดยมีรายไดร้ะหว่างปี 2560 ถึง ปี 2562 ประมาณรอ้ยละ 9.6-13.1 

ของรายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิารของกลุ่มบรษัิท ซึ่งมาจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ทั่วไป (Storage) และ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการสินคา้ทั่วไป (Handling) ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษัิทมีคลังสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไปท่ีไมไ่ด้

ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีเขตปลอดอากรอีกจาํนวน 18 หลัง ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีเขตท่าเรือแหลมฉบงั 6 หลัง ถนนสามวา 7 หลัง บาง

นา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จาํนวน 2 หลัง และในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขยายการใหบ้ริการไปยังต่างประเทศ โดยมี

คลงัสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไปในตา่งประเทศจาํนวน 3 หลงั ไดแ้ก่ ประเทศลาว 1 หลงั ประเทศพมา่ 1 หลงั และกมัพชูา 1 

หลงั 

การใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไปบนพืน้ท่ีทั่วไปนัน้ เริม่จากรถขนส่งของบรษัิทฯ ส่งรถไป

รับตูส้ินค้าท่ีท่าเรือแหลมฉบังตามเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือลากตู้สินค้าไปท่ีคลังสินคา้ของบริษัทฯ เมื่อรถขนส่งมาถึงท่ี

คลังสินคา้ของบรษัิทฯ ทีมคลังสินคา้จะตรวจสอบความถกูตอ้งของสินคา้ และนาํไปจดัเก็บตามสถานท่ีท่ีกาํหนด จากนัน้

ทีมคลังสินคา้จะจัดเตรียมสินคา้ตามแผนงานของลูกคา้ เมื่อถึงตามกาํหนดเวลาส่งสินคา้ ทีมคลังสินคา้ จะทาํการ

ตรวจสอบความถกูตอ้งของสินคา้ก่อนนาํสินคา้เขา้ตูส้ินคา้ จากนัน้รถขนส่งจะไปรบัสินคา้ท่ีคลังสินคา้ของบรษัิทฯ และ

นาํไปส่งท่ีท่าเรือแหลมฉบงัตามเวลาท่ีกาํหนด 

สาํหรบัการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้บนพืน้ท่ีเขตปลอดอากรนัน้ บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการรายแรกใน

เขตพืน้ท่ีท่าเรอืแหลมฉบงัท่ีกรมศุลกากรอนมุตัิใหใ้ชพื้น้ท่ีเขตปลอดอากร เป็นคลังสินคา้ของบรษัิทฯ ซึ่งปัจจุบนัมีพืน้ท่ี

ใหบ้รกิาร จาํนวน 48,460 ตารางเมตร ครอบคลุมคลังสินคา้รวมทัง้หมด 6 หลังโดยเป็นบนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free 

Zone) ซึ่งทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัฝากสินคา้ของบรษัิทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างอากร 

การใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไปบนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร เริม่จากรถขนส่งของบรษัิทฯ สง่

รถไปรบัตูส้ินคา้ท่ีท่าเรอืแหลมฉบงัตามเวลาท่ีกาํหนด จากนัน้ทีมงานของบรษัิทฯ จะดาํเนินการพิธีศลุกากรขาเขา้ท่ีท่าเรอื

แหลมฉบงั และเมื่อรถขนส่งลากตูส้ินคา้ไปถงึท่ีคลงัสินคา้ของบรษัิทฯ ทีมงานของบรษัิทฯ จะดาํเนินการพิธีศลุกากรขาเขา้

ท่ีคลงัสินคา้ของบรษัิทฯ จากนัน้ทีมคลงัสินคา้จะตรวจสอบความถกูตอ้งของสินคา้ และนาํไปจดัเก็บตามสถานท่ีท่ีกาํหนด

และจดัเตรยีมสินคา้ตามแผนงานของลูกคา้ เมื่อถึงตามกาํหนดเวลาส่งสินคา้ ทีมงานของบรษัิทฯ จะทาํการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของสินคา้ก่อนนาํสินคา้เขา้ตูส้ินคา้ พรอ้มทัง้ดาํเนินการพิธีศลุกากรขาออกท่ีคลังสินคา้ของบรษัิทฯ จากนัน้

รถขนส่งจะไปรบัสินคา้ท่ีคลงัสินคา้ของบรษัิทฯ และนาํไปส่งท่ีท่าเรอืแหลมฉบงัตามเวลาท่ีกาํหนด และทีมงานของบรษัิทฯ 

จะดาํเนนิการพิธีศลุกากรขาออกท่ีท่าเรอืแหลมฉบงั  
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ทัง้นี ้การใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไปสามารถสรุปไดใ้นแผนภาพต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพสรุปกระบวนการใหบ้ริการจดัการคลงัสนิคา้ของบริษัทฯ ประเภทคลงัสนิคา้บนพืน้ทีท่ ัว่ไป (General Zone) และพืน้ทีเ่ขตปลอดอากร (Free Zone)  

 

ในระหว่างปี  2559 บรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการปรบัปรุงอาคารคลงัสินคา้เพ่ือสรา้งเป็นศนูยก์ระจายสินคา้เคมีภณัฑ ์เจ

ดับเบิล้ยดีู JWD Chemical Supply Chain (JCS) เพ่ือจัดเก็บสินคา้หรือวัตถุอันตรายตามขอ้กาํหนดของกรมโรงงาน

อตุสาหกรรมอยา่งปลอดภยัและเหมาะสม โดยสามารถจดัเก็บสินคา้หรอืวตัถอุนัตรายบางประเภทตามขอ้กาํหนดของการ

การจดัเก็บสินคา้หรือวตัถอุนัตรายอยา่งปลอดภยัของกรมโรงงานอตุสาหกรรม และเพ่ือเป็นการส่งเสรมิความปลอดภยัใน

การจัดเก็บสินคา้หรือวัตถอุันตรายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทัง้ของเสียตามอนุสัญญาบาเซล ว่าการควบคุม การ

เคล่ือนยา้ย ขา้มแดนของเสียอนัตรายและการกาํจดัท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมกาํหนด และ Empty 

Uncleaned Container, ISO Tank and Packaging หรอื ภาชนะเปล่าและตูส้ินคา้เปล่าท่ีผ่านการบรรจุสินคา้อนัตราย 

และยงัไม่ไดท้าํความสะอาด  ซึ่งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของการจัดเก็บวัตถอุันตรายอย่างปลอดภัยของกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

นอกจากนี ้ในปี 2559 บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการขอขยายพืน้ท่ีประกอบการเขตปลอดอากรเพ่ิมเติมกับทางกรม

ศลุกากร แหลมฉบงั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการใหบ้รกิารเฉพาะดา้นสาํหรบักจิกรรมการบรหิารจัดการ

คลังสินคา้และโลจิสตกิส ์ในการบรกิารขนถ่ายสินคา้เขา้ตู ้ในลักษณะมีผูส้่งออกหลายรายหรอื LCL Consolidation เพ่ือ

รองรบัความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มผู ้นาํเขา้ส่งออก โดยผ่านบริษัทตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ (International 

Freight Forwarder) เพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนโลจิสติกสใ์หแ้ก่ลูกคา้ เพิ่มศักยภาพใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการและสิทธิประโยชนใ์นการใชบ้รกิารเขตปลอดอากรมากขึน้ และทนัต่อโลกการคา้ขายสินคา้ระหว่างประเทศ

ในยคุปัจจบุนัไดอ้ยา่งยั่งยนืต่อไป 
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สินคา้ทกุชิน้ท่ีรบัฝากในคลงัสินคา้ของกลุ่มบรษัิทจะถกูบรหิารจัดการและควบคมุอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุดว้ย

ระบบบรหิารจัดการคลงัสินคา้ (Warehouse Management System หรอื "WMS") ท่ีไดร้บัการพัฒนาโดยบรษัิท ไดนามคิ

ไอที โซลชูั่น จาํกดั ("DITS") ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ โดยระบบดงักล่าวแตกต่างจากระบบ WMS ทั่วไป ซึ่งครอบคลมุ

การบรหิารจัดการคลังสินคา้ แบบเฉพาะทางท่ีตอ้งมีความซับซอ้นของกิจกรรมและการใหบ้รกิารขัน้สูง เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของบรษัิทฯ ท่ีมีการใหบ้รกิารแบบเฉพาะทาง และมีความหลากหลายหลากหลายในดา้นการบรกิารเชิงลึก 

ทัง้ยงัเป็นการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ท่ีหลากหลายกลุ่มธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

อีกดว้ย รวมไปถึงระบบท่ีช่วยในการบรหิารทรพัยากรบคุคลซึง่ช่วยในการวางแผนการทาํงานของพนกังานในคลงัสินคา้ใน

แต่ละวนั ทาํใหม้ีตน้ทนุในการบรหิารนอ้ยลงและช่วยบนัทึก/จดัเกบ็ตวัชีว้ดัสมรรถนะหลัก (Key Performance Indicator: 

KPI) และการจดัเกบ็ขอ้มลูทางบญัชี ทาํใหฝ่้ายบญัชีของทัง้บรษัิทฯ และลกูคา้สามารถตรวจสอบปรมิาณสินคา้คงคลังได้

ตลอดเวลา ทัง้นี ้ระบบ WMS จะบนัทึกการเคล่ือนไหวของสินคา้ทาํใหบ้รษัิทฯ และลูกคา้สามารถติดตามสถานะของ

สินคา้ไดต้ลอดเวลาแบบเรยีลไทม ์(Realtime) ช่วยลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการคน้หาสินคา้ เพิ่มความรวดเรว็ในการ

บรกิาร ลดความผิดพลาด อีกทัง้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารพืน้ท่ีคลังสินคา้ ลดตน้ทนุในการจัดการคลังสินคา้ 

และการพ่ึงพิงทรพัยากรบคุคลใหก้บับรษัิทฯ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลงัสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ทั่วไปของกลุ่มบรษัิท แบง่ตามพืน้ท่ีทั่วไปและพืน้ท่ีเขตปลอด

อากร (Free Zone) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ดาํเนินงานโดย ทีต่ัง้ 
พืน้ทีท่ั่วไป 

พืน้ทีเ่ขตปลอด

อากร (Free Zone) 
รวมพืน้ที่คลังสินค้า 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 

บรษัิทฯ ทา่เรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุ ี 49,820 48,460 98,280 

ถนนสามวา กรุงเทพฯ 13,440 - 13,440 

บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19 

สมทุรปราการ 

6,033 - 6,033 

EMLOG เวียงจนัทน ์ประเทศลาว 207 - 207 

JWDAL (Cambodia) พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 3,300 - 3,300 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า 72,800 48,460 121,260 

 

 
คลงัสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไป คลงัสินคา้ปลอดอากร 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงจาํนวนคลงั, พืน้ท่ี และอตัราการใชพื้น้ท่ี (Occupancy Rate) ของคลงัสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้

ทั่วไประหว่างปี 2560 ถึง ปี 2562 

 หน่วย 2560 2561 2562 

จาํนวนคลงัสินคา้ในพืน้ท่ีทั่วไป หลงั 18 18 16 

พืน้ท่ีทั่วไป ตารางเมตร 80,846 80,846 72,800 

จาํนวนคลงัสินคา้ในพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) หลงั 6 6 6 

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

รวมจาํนวนคลังสนิค้า หลัง 24 24 24 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า ตารางเมตร 129,306 129,306 122,377 

อตัราการใชพื้น้ท่ีคลงัสนิคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ทั่วไป1
 ร้อยละ 68.6 74.2 84.9 

หมายเหต:ุ 1 อตัราการใชพื้น้ที่คลงัสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ทั่วไปคาํนวณจากสองสว่นคือ 1) ส่วนที่ใหบ้ริการลกูคา้ประเภทสญัญาตารางเมตร

ตอ่เดือน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  2) สว่นที่ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทสญัญาตนัตอ่วนั คาํนวณจากปรมิาณสินคา้ที่ใหบ้รกิารรบัฝาก 

(Revenue Ton) หารดว้ยปรมิาณสินคา้ที่คลงัสินคา้ทั่วไปสามารถรองรบัได ้(Revenue Ton) 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไปของบรษัิทฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน 

กล่าวคือ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ทั่วไป และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการสินคา้ทั่วไป 

(ก) การใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ทั่วไป (Storage) 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ทั่วไปโดยมีลกัษณะการใหบ้รกิาร 2 แบบตามประเภทสญัญาการใหบ้รกิาร 

กล่าวคือ แบบตารางเมตรต่อเดือน และแบบตนัต่อวนั (Revenue Ton)1 

สญัญาใหบ้รกิารแบบตารางเมตรต่อเดือน 

การใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้แบบตารางเมตรต่อเดือนคือการเช่าท่ีผูเ้ช่ามีกรรมสิทธิ์ในพืน้ท่ีท่ีตนเองเช่าอยา่งเตม็ท่ี 

โดยท่ีไม่มีผูเ้ช่ารายอ่ืนสามารถมาใชพื้น้ท่ี ท่ีตนเองเช่าอยูไ่ด ้ซึ่งการใหบ้รกิารเช่าลักษณะนี ้สัญญาการใหบ้รกิารจะระบุ

พืน้ท่ีรบัฝากขัน้ต ํ่าต่อเดือนท่ีผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการใชบ้รกิารรบัฝากกับทางกลุ่มบรษัิท ซึ่งหากผูใ้ชบ้รกิารใชพื้น้ท่ีนอ้ยกว่า

พืน้ท่ีท่ีระบุไวใ้นสัญญาการใหบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งจ่ายค่าบรกิารใหก้ับกลุ่มบรษัิทเท่ากับค่าบริการรบัฝากขั้นต ํ่า 

อยา่งไรก็ดี หากผูเ้ช่ามีความตอ้งการใชบ้รกิารรบัฝากมากกว่าการใหบ้รกิารรบัฝากขัน้ตํ่าท่ีระบุในสัญญาการใหบ้รกิาร 

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเจรจากบับรษัิทฯ เพ่ือขอเพิ่มพืน้ท่ีรบัฝากได ้ทัง้นี ้กลุ่มบรษัิทมีพืน้ท่ีใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ทั่วไปแบบ

ตารางเมตรต่อเดือนทัง้ในส่วนของพืน้ท่ีทั่วไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) โดยอัตราค่าบรกิารรบัฝากของบน

พืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) จะสูงกว่าอัตราค่าบรกิารรบัฝากของพืน้ท่ีทั่วไป ซึ่งจะคิดเป็นต่อตารางเมตรต่อเดือน 

อีกทัง้ส่วนมากการใหบ้รกิารลักษณะนีจ้ะมีการทาํสัญญาการใหบ้รกิารระยะยาวขัน้ตํ่าประมาณ 1 ปีขึน้ไป สูงสุด 5 ปี 

(3+2) ซึ่งทาํใหร้ายไดเ้ขา้มาค่อนขา้งแน่นอนอีกดว้ย ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการขาดแคลนพืน้ท่ีในการ

รบัฝากสินคา้ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารรบัฝากสินคา้ไดใ้นช่วงท่ีเศรษฐกิจผนัผวนได ้

                                                
1
   Revenue Ton หมายถึง นํา้หนกัเป็นเมตริกตนั หรือปริมาตรเป็นลกูบาศกเ์มตร แลว้แต่วา่มลูค่าใดจะสงูกวา่ 
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สญัญาใหบ้รกิารแบบตนัต่อวนั (Revenue Ton หรอื RT) 

การใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้แบบตนัต่อวนั (Revenue Ton) จะเป็นการใหบ้รกิารท่ีช่วยเพิม่ช่องทางในการใหล้กูคา้

มาใชบ้รกิารไดห้ลากหลายและยืดหยุ่นมากขึน้ โดยจะขึน้อยูก่บัปรมิาณสินคา้ท่ีเขา้ออก ในแต่ละวนั ช่วยใหล้กูคา้ไมแ่บก

รบัภาระตน้ทนุคา่ใชจ้่ายท่ีสงูเกินไป เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของลกูคา้ และในทางกลบักนัจะเป็นการเพิ่ม

ความสามารถในการทาํกาํไรใหก้ับกลุ่มบรษัิทจากประสิทธิภาพในการบรหิารการรบัฝากสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ส่งผลให้

กลุ่มบรษัิทสามารถรองรบัสินคา้รบัฝากไดเ้พ่ิมขึน้ ทัง้นี ้การบรกิารรบัฝากสินคา้ทั่วไปแบบตนัต่อวนั (Revenue Ton) มีทัง้

ในส่วนพืน้ท่ีทั่วไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) โดยอัตราค่าบรกิารรบัฝากของบนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free 

Zone) จะสงูกวา่อตัราคา่บรกิารรบัฝากของพืน้ท่ีทั่วไป ซึ่งแตกต่างจากอตัราค่าบรกิารแบบตารางเมตรต่อเดือนเดือน โดย

การใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้แบบรายวนัจะคดิเป็นตอ่ตนัต่อวนั (Revenue Ton) ของสินคา้ต่อวนั ซึง่บรษัิทฯ จะทาํการเสนอ

อตัราคา่บรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการสงูสดุของลกูคา้แบบเบด็เสรจ็ (Tailor Made Solution) 

การใหบ้ริการรบัฝากสินคา้แบบรายวันส่วนใหญ่จะไม่มีการทาํสัญญาระยะยาวมาก (6 เดือน ถึง 12 เดือน) 

อยา่งไรก็ดี รายละเอียดขอ้ตกลงการใหบ้รกิารรวมทัง้อตัราค่าบรกิารจะระบใุนขอ้เสนอการใหบ้รกิาร (Service Proposal) 

ซึ่งจะมกีารปรบัปรุงต่อเมื่อรายละเอียดการใหบ้รกิารหรืออัตราคา่บรกิารมีการเปล่ียนแปลง แต่ระยะเวลาสญัญาขึน้ตํ่าอยู่

ท่ี 6 เดือน ซึ่งแตกต่างจากการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้แบบรายเดือนซึ่งมีสญัญาการใหบ้รกิารระยะยาวเกินกว่า 1 ปี  

 (ข) การใหบ้รกิารจดัการสินคา้ (Handling) 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารจัดการสินคา้รบัฝากอย่างครบวงจร ซึ่งช่วยลดภาระในการจัดการสินคา้ใหก้ับผูใ้ชบ้รกิารรบั

ฝากของกลุ่มบรษัิท โดยบรกิารท่ีกลุ่มบรษัิทใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ บรกิารรบั-ส่งสินคา้ บรกิารตรวจรบัและตรวจสอบสินคา้ 

บรกิารจดัผลิตภณัฑใ์นหีบห่อใหม ่(Re-packaging) บรกิารจดัเรยีงสินคา้ บรกิารดาํเนินพิธีการศลุกากร เป็นตน้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ทั่วไปตามลักษณะการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ สาํหรบัปี

บญัชี 2560 ถึง ปี 2562 

กลุ่มธุรกิจของคลังสินค้าทั่วไป 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

รายได้1 

(ล้านบาท) 

รายได้1 

(ล้านบาท) 

รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการรบัฝากสินคา้ (Storage) 170.4 53.1 162.0 50.8 185.1 53.9 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการ (Handling) 80.8 25.2 85.2 26.7 88.1 25.7 

รายไดก้ารดาํเนินพิธีการศลุกากร (Customs clearance) 21.5 6.7 19.4 6.1 19.3 5.6 

รายไดจ้ากบรกิารเสรมิ (Value Added Service) 2 48.0 15.0 52.3 16.4 50.9 14.8 

รวมทัง้หมด 320.7 100.0 318.8 100.0 343.4 100.0 

หมายเหต:ุ  1รายไดจ้ากการใหจ้ดัการคลงัสนิคา้ทั่วไปขา้งตน้ไม่รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทั่วไป เน่ืองจากอยู่ในสว่นธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ 
2 รายไดจ้ากบรกิารเสรมิ (Value Added Service) ไดแ้ก่ บรกิารเปล่ียนถ่ายตู ้(Cross Docking) บรกิารจดัการผลติภณัฑใ์น หีบหอ่ใหม่ (Re-

Packaging) บรกิารจดัเรยีงสนิคา้ (Sorting) และบรกิารขนสง่ เป็นตน้ 
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ในปัจจุบนัพืน้ท่ีคลังสินคา้ทั่วไปท่ีใหบ้รกิารลูกคา้ประเภทสัญญาแบบตารางเมตรต่อเดือน และประเภทสัญญา

ใหบ้รกิารแบบตันต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 30 ของพืน้ท่ีการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ทั่วไป 

ตามลาํดับ อยา่งไรก็ตามสัดส่วนรายไดข้องสัญญาแบบตารางเมตรต่อเดือนและแบบตันต่อวันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

รอ้ยละ 60 และรอ้ยละ 40 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ทั่วไป ตามลาํดบั จะเห็นว่าสดัส่วนรายไดข้องสญัญา

แบบตารางเมตรต่อเดือนสงูกว่าแบบตนัต่อวนัเพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัสัดส่วนพืน้ท่ี เน่ืองจากบรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารจัดการ (Handling) และบรกิารเสรมิอ่ืนๆ (Value Added Service) แก่ผูใ้ชบ้รกิารประเภทตนัต่อวนัในสดัส่วนท่ี

สงูกวา่ประเภทตารางเมตรตอ่เดือน 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไปบนพืน้ท่ีทั่วไปและบนพืน้ท่ีเขต

ปลอดอากร (Free Zone) ของกลุ่มบรษัิท ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้หบ้รกิารขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางเรือ (Ocean Freight 

Forwarder) ซึ่งแต่ละบรษัิทจะมีฐานลกูคา้ท่ีทาํธุรกรรมการซือ้ขายสินคา้ระหว่างประเทศ (Global  Trading), กลุ่มผูผ้ลิต

ท่ีมีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ (Importer & Exporter) เน่ืองจากพืน้ท่ีคลงัสินคา้ทั่วไป และคลงัสินคา้บนพืน้ท่ีเขตปลอด

อากร (Free Zone)  ซึ่งทาํใหผู้ใ้หเ้ช่าคลงัสินคา้ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างอากรอีกดว้ย รวมไปถึงคลงัสินคา้อนัตรายท่ี อยูใ่น

เขตพืน้ท่ีของท่าเรอืแหลมฉบงัเชน่กนั การท่ีคลงัสินคา้ส่วนใหญ่ตัง้อยูใ่กลท่้าเรอืแหลมฉบงั นัน้เน่ืองจากท่าเรือแหลมฉบงั 

ซึ่งเป็นท่าเรือหลกั ท่ีมีการนาํเขา้และส่งออกมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย  

นอกจากนีบ้รษัิทฯ มีกลยทุธใ์นการทาํการตลาดสาํหรบัการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไป 

โดยเนน้การใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสอ์ย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ สรา้งความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใน

บรกิารใหก้บัลูกคา้ ซึ่งความต่อเน่ืองของการใชบ้รกิารของลูกคา้เก่านบัเป็นหน่ึงในเครือ่งยืนยนัถึงความเช่ือมั่นท่ีลูกคา้มี

ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งไรก็ดี เพ่ือความมั่นคงและการเติบโตท่ียั่งยืนของบรษัิทฯ บรษัิทฯ มีกลยทุธใ์นการหาลูกคา้ใหม ่โดย

การพิจารณารายช่ือลูกคา้เป้าหมายใหม่ๆจาก กลุ่มธุรกิจนาํเขา้ส่งออก, ผูผ้ลิตสินคา้ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนว้การ

เจริญเติบโตสูงและมั่นคง รายช่ือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง และรายช่ือ

ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นระบบของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) จากนัน้ศึกษาขอ้มลูของกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายท่ีมีศักยภาพ เพ่ือกาํหนดการบรกิาร (Solution) ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกคา้แต่ละราย และติดต่อลูกคา้เพ่ือขอ

นาํเสนอการบรกิาร  

นอกจากนี ้บรษัิทฯ พยายามท่ีจะพัฒนาระบบการบรหิารรบัฝากและบริหารสินคา้ ใหส้ามารถตอบสนองต่อ

แนวโนม้ของ นวตักรรมการซือ้ขายสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัอยา่งต่อเน่ือง โดยคิดคน้และเป็นผูน้าํในการพฒันา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการบรหิารจัดการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการจดัการสินคา้ 

เพิ่มความรวดเรว็ และพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แต่ละรายท่ีเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง  

ณ ปัจจุบนั กลุ่มลูกคา้ของบรษัิทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูผ้ลิตนาํเขา้และส่งออกสินคา้ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ ์ผูผ้ลิตยางรถยนต ์สินคา้อปุโภคบรโิภคต่างๆ เช่น สินคา้แรธ่าต,ุ เคมีภัณฑ ์อาหารและเครื่องดืม ท่ีเป็นวตัถดุิบ 

หรอื สินคา้ระหว่างกระบวนการผลิต  และบรษัิทรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางเรือ ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้รายใหญ่

และเป็นพนัธมติรมาอยา่งยาวนานของบรษัิทฯ เป็นตน้ 
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สภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งของกลุ่มบรษัิทฯ ในการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไปบนพืน้ท่ีทั่วไปและพืน้ท่ีเขต

ปลอดอากร (Free Zone) นัน้ ถือว่ามีความแข่งแกรง่และโดดเดน่กว่าผูใ้หบ้รกิารในลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ถือว่าไมม่ี

คู่แข่งทางตรง ท่ีจะสามารถเทียบเคียงกบัการแข่งขนัในลกัษณะเดียวกนัทัง้หมดได ้เน่ืองจากบรษัิทฯ สามารถใหบ้รกิารโล

จิสติกส ์ท่ีมีความหลากหลายและเฉพาะทางมาก ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบรษัิทฯ เป็นบรษัิทรบัจัดการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศทางเรือ (Ocean Freight) ซึ่งนาํลกูคา้มาใชบ้รกิารกับบรษัิทฯได ้เน่ืองจากกลุ่มบรษัิทประเภทนี ้ไม่เนน้การลงทนุ

อสังหาริมทรัพยเ์อง (Assetless) จึงตอ้งใชบ้ริการกับผู้ให้บริการท่ีมีศักยภาพในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ สามารถท่ีจะ

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เหล่านีไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยสถานท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุยทุธศาสตร ์อยู่ใกลพื้น้ท่ี

เขตท่าเรือแหลมฉบงั ทาํใหต้น้ทนุค่าขนส่งของผูท่ี้มาใชบ้รกิารนัน้ตํ่ามาก ตลอดจนมีพืน้ท่ีคลังสินคา้ท่ีใหญ่และบรกิารท่ี

หลากหลายจากทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมาตรฐานการบรกิารระดบัสากล 

ในกรณีเดียวกันบรษัิทฯ ก็สามารถเขา้ถึงลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้ ผูค้า้สินคา้ และผูน้าํเขา้ ส่งออกสินคา้ท่ีตัง้อยูใ่น

ประเทศไทยไดอี้กทางหน่ึง ซึ่งคู่แข่งทางออ้มของบริษัทฯ นัน้มีหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ผูใ้หบ้รกิารเช่าพืน้ท่ีคลังสินคา้ 

(Landlord หรอื Property Development) ซึ่งเป็นการใหบ้รกิารลักษณะการสรา้งคลังสินคา้สาํเรจ็รูปใหเ้ช่าแต่ไมมี่การ

ใหบ้รกิารท่ีเป็นการบรหิารจัดการคลังสินคา้แบบครบวงจร (Warehouse Management Service) ซึ่งรวมถึงการบรหิาร

จัดการ Stock & Inventory ท่ีควบคุมดว้ย Software เฉพาะทาง การใหบ้รกิารเฉพาะทางอ่ืนๆ เช่น  Vendor Managed 

Inventory (VMI), Order fulfillment เป็นตน้ ส่วนบรษัิทท่ีรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศท่ีมีสาขาในไทย หรอื เป็น

บรษัิทของคนไทยเองนัน้ เรืม่ปรบัตวัโดย สรา้งคลงัสินคา้ใหเ้ช่าเองมากขึน้ แต่เน่ืองจาก การลงทนุสรา้งคลงัในปัจจุบนันัน้

ค่อนขา้งใชเ้งินลงทุนสูง ทาํใหผู้เ้ริม่เขา้มาทาํธุรกิจนี ้ตอ้งแบกรบัตน้ทุนท่ีค่อนขา้งสูง และยงัไม่มีความเชี่ยวชาญในการ

ใหบ้รกิารมากนกั จึงยากท่ีจะสามารถแข่งขนักบัผูใ้หบ้รกิารท่ีใหบ้รกิารมาก่อนได ้รวมไปถึงกรณีท่ีลูกคา้เก่าท่ีใชบ้รกิารอยู่

นัน้ไมต่อ้งการท่ีจะแบกรบัความเส่ียงในการยา้ยสินคา้ (Switching Cost) ท่ีมีไปใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนในทนัทีได ้

ตวัอยา่ง ผูใ้หบ้รกิารท่ีใหบ้รกิารคลงัสินคา้แต่กลุ่มลกูคา้แตกต่างกบับรษัิทฯ ไดแ้ก่ บรษัิท Yusen Logistics, Kerry 

Logistics, SCG Logistics Management, V-Serve Logistics และ BJC Logistics เป็นตน้ ทัง้นี ้แต่ละบรษัิทมีพืน้ท่ีใน

การใหบ้รกิารท่ีแตกต่างกนั เช่น บรษัิทฯ เป็นผูท่ี้ใหบ้รกิารในลักษณะดังกล่าวในเขตนิคมอตุสาหกรรม และอยูใ่กลท้่าเรอื

แหลมฉบงัมากท่ีสดุ แตเ่พียงผูเ้ดียว 

2.1.1.2 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าอันตราย 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้อนัตราย ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิทฯ กลุม่บรษัิท

มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้อันตรายเป็นอันดับหน่ึงจากรายไดท้ัง้หมดของบรษัิทฯ 

หรอืคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 15.5– 19.0 ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารของบรษัิทฯ ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 

2562 ซึ่งมาจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับฝากสินคา้อันตราย และรายไดจ้ากการใหบ้ริการจัดการสินคา้อันตราย 

(Handling) เช่น การเปิดและปิดตูค้อนเทนเนอรส์ินคา้อนัตราย การใหบ้รกิารดาํเนินพิธีการศลุกากร เป็นตน้  
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บรษัิทฯ ไดร้บัสัมปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 ใหเ้ป็นผูดู้แลรบัฝากและขนยา้ย

สินคา้ท่ีเขา้ข่ายสินคา้อนัตรายตามพระราชบญัญัติวัตถอุันตราย พ.ศ. 2535 ท่ีทาํการขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบงัเป็น

ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ ไดร้บัสัมปทาน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผูป้ระกอบการรายเดียวท่ีได้รบั

สมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้อนัตรายในเขตพืน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบงั 

ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ มีพืน้ท่ีรบัฝากสินคา้อันตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบงั ทัง้หมด 184,000 ตารางเมตร โดยลาน

วางตูค้อนเทนเนอรส์าํหรบัสินคา้อันตราย 173,968 ตารางเมตร และพืน้ท่ีสาํหรบัคลังสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้อนัตราย 2 

หลงั พืน้ท่ี 10,032 ตารางเมตร  

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีรบัฝากสนิคา้อนัตรายระหวา่งปี 2560 ถงึ ปี 2562 

 หน่วย 2560 2561 2562 

ลานวางตูค้อนเทนเนอรส์าํหรบัสินคา้อนัตราย ตารางเมตร 173,968 173,968 173,968 

คลงัสินคา้อนัตราย ตารางเมตร 10,032 10,032 10,032 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า ตารางเมตร 184,000 184,000 184,000 

บรกิารของบรษัิทฯ ในการดูแลสินคา้อนัตรายครอบคลุมตัง้แต่การตรวจรบัสินคา้อนัตรายจากท่าเทียบเรือแหลม

ฉบงั บนัทึกขอ้มลูสินคา้เขา้และออกในระบบเครือข่ายขอ้มลูและการส่ือสารเก่ียวกับการนาํเขา้ส่งออก การรบัฝาก การ

ขนส่งสินคา้อันตรายขา้งลาํเรือ รวมทัง้ระบบการบรหิารจัดการขอ้มลูดา้นสินคา้อันตราย ("DG-NET") ซึ่งเป็นระบบท่ีถกู

คิดคน้และพัฒนาโดย DITS เพ่ือควบคมุและติดตามสถานะการเขา้ออกของสินคา้อันตรายทัง้หมดในเขตท่าเรือแหลม

ฉบงั ขนยา้ยสินคา้อนัตรายระหว่างท่าเทียบเรือแหลมฉบงักบัคลงัเก็บสินคา้อนัตรายของบรษัิทฯ และ/หรอืคลงัสินคา้ของ

ผูน้าํเขา้และส่งออกสินคา้อนัตราย นาํสินคา้อนัตรายเขา้และออกจากตูค้อนเทนเนอร ์และรบัฝากสินคา้อนัตราย เป็นตน้ 

นอกจากนี ้เพ่ือรองรบัการเติบโตของปรมิาณตูส้ินคา้อนัตรายท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง ในปี 2559 บรษัิทฯ จึง

ทาํการเพิ่มศักยภาพดา้นเครือ่งมือในการปฏิบตัิงานตูส้ินคา้อันตราย คือ เครนยกตูส้ินคา้ (Rubber Tire Gantry Crane) 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

บรษัิทฯ มีทีมบุคลากรท่ีมีประสบการณแ์ละไดร้บัการอบรมพิเศษในการดแูลสินคา้อันตรายแต่ละประเภทเพ่ือ

เตรยีมพรอ้มในการระงบัเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึน้จากการรั่วไหลของสินคา้อันตราย โดยทีมบุคลากรของบรษัิทฯ จะดูแล

สินคา้อันตรายในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่สินคา้อันตรายเขา้เทียบท่าเรอืจนกระทั่งเรอืสินคา้อนัตรายออกจากท่าเรือ ซึ่งรวมทัง้

กระบวนการเคล่ือนยา้ย การรบัฝาก และการขนส่งระหว่างท่าเรอืแหลมฉบงัถึงคลังสินคา้อนัตรายของบรษัิทฯ ทัง้นี ้เพ่ือ

ปอ้งกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้ บรษัิทฯ มีการแบง่สดัส่วนพืน้ท่ีรบัฝากของสินคา้อนัตรายแต่ละประเภทอยา่งชดัเจน และ

ไดจ้ัดใหมี้สถานท่ีรบัฝากทัง้ในรูปแบบของคลงัสินคา้และลานกลางแจง้เพ่ือใหเ้หมาะสมกับการรบัฝากสินคา้อันตรายแต่

ละประเภท  

สัญญาการใหบ้รกิารจัดการคลังสินคา้สาํหรบัสินคา้อนัตรายทัง้ในรูปแบบของคลงัสินคา้และลานกลางแจง้เป็น

สญัญาการใหบ้รกิารระยะยาวระหว่างบรษัิทฯ และการท่าเรอืแหง่ประเทศไทย ซึ่งในสญัญาดงักล่าวจะระบถึุงการกาํหนด

อตัราการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้อนัตรายตามประกาศของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย โดยบรษัิทฯ จะแจง้อตัราค่าบรกิาร

ดงักล่าวใหล้กูคา้ทราบในเว็บไซด ์(www.dg-net.org)  

http://www.dg-net.org/
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ทัง้นี ้ลูกคา้ท่ีตอ้งการใชบ้รกิารฝากสินคา้อนัตราย จะตอ้งเขา้มากรอกขอ้มลูผ่านระบบ DG-NET ซึ่งระบุถึงขอ้มลู

ของตูค้อนเทนเนอรแ์ละประเภทของสินคา้อนัตรายในตูค้อนเทนเนอร ์การบรกิารท่ีลูกคา้ตอ้งการ และระยะเวลาการใช้

บรกิาร รวมทัง้ ลกูคา้ตอ้งชาํระเงินคา่บรกิารก่อนการนาํสินคา้อนัตรายเขา้และ/หรอืออกจากคลงัสินคา้ของบรษัิทฯ 

 

 

ลานวางตูค้อนเทนเนอรส์าํหรบัสินคา้อนัตราย คลงัสินคา้อนัตราย  

บรษัิทฯ ไดน้าํระบบ Differential-GPS ("D-GPS") ซึ่งเป็นระบบท่ี DITS พัฒนารว่มกบั บรษัิท ซีมีโอ จีเอมบีเอช 

(Symeo GmbH) ซึ่งเป็นบรษัิทผลิตและพัฒนาอุปกรณจ์ับคล่ืนวิทยคุวามถ่ีสูงจากประเทศเยอรมนั มาใชใ้นการรบัฝาก

และคน้หาตูค้อนเทนเนอรส์าํหรบัสินคา้อนัตรายทัง้หมดของบรษัิทฯ ซึ่งท่าเรอืแหลมฉบงัเป็นทา่เรอืแรกในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้และเป็นลาํดบัท่ีสองของโลกท่ีใชร้ะบบ D-GPS ในการรบัฝากและคน้หาสินคา้อนัตราย ทาํให ้ บรษัิทฯ และการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถคน้หาติดตามตูค้อนเทนเนอรส์าํหรบัสินคา้อนัตรายในเขตพืน้ท่ีท่าเรอืแหลมฉบงัไดอ้ยา่ง

รวดเรว็และแมน่ยาํ ลดขัน้ตอนในการทาํงาน และเพ่ิมความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานใหก้บัพนกังาน 

ทัง้นี ้รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้และการจัดการสินคา้อันตรายส่วนหน่ึงจะถกูแบ่งใหก้ับการท่าเรอืแหง่

ประเทศไทย  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้และการจัดการสินคา้อันตรายของบรษัิทฯ สาํหรบัปี

บญัชี 2560 ถงึ ปี 2562 

กลุ่มธุรกิจ 
 หน่วย: 

ปริมาณ  

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที ่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

ปริมาณ 
รายได้ 1 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

รายได้ 1 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

รายได้ 1 

(ล้านบาท) 

ลานวางตูค้อนเทนเนอร์

สาํหรบัสินคา้อนัตราย2 
TEU 171,110 448.5 171,991 482.3 175,682 545.8 

คลงัสินคา้อนัตราย2 Revenue Ton 16,229 14.3 17,741 15.0 22,399 11.0 

รวมทัง้หมด      462.7  497.3  556.8 

หมายเหต:ุ 1 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้อนัตรายขา้งตน้ไม่รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้อนัตราย เน่ืองจากอยู่ในสว่นธุรกิจใหบ้ริการ

ขนสง่สนิคา้ 
 2 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารลานวางตูค้อนเทนเนอรส์าํหรบัสินคา้อนัตรายคดิจากอตัราคา่บรกิารลานวางตูค้อนเทนเนอรส์าํหรบัสนิคา้อนัตราย

ตอ่TEU และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้อนัตรายคดิจากอตัราคา่บรกิารคลงัสนิคา้อนัตรายตอ่ลกูบาศกเ์มตร 
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการรายเดียวในประเทศไทยท่ีไดร้บัสัมปทานในการดูแลสินคา้อนัตรายจากการท่าเรอืแห่ง

ประเทศไทยในการดูแลสินคา้อนัตรายท่ีขนส่งผา่นท่าเรอืแหลมฉบงั ดังนัน้กลุ่มลูกคา้เปา้หมายของการใหบ้รกิารรบัฝาก

และบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้อนัตรายครอบคลุมกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีขนส่งสินคา้อนัตรายผ่านท่าเรอืแหลมฉบงัทัง้หมด 

ทั้งนี ้บรษัิทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมียอดใชบ้รกิารนาํเขา้ และส่งออกสูงสุด 10 รายแรก เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงานของบรษัิทฯ รวมทัง้เป็นการสรา้งความสัมพันธท่ี์ดีกับลูกคา้ ซึ่งเป็นการสรา้งโอกาสทางธุรกิจใน

การนาํเสนอบรกิารอ่ืนๆ ของบรษัิทฯ ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ดงักล่าวอีกดว้ย 

สภาวะการแข่งขัน 

บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการรายเดียวท่ีไดร้บัสัมปทานในการจัดการสินคา้อันตรายท่ีขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบงั

จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงไมมี่คู่แข่งขันทางธรุกิจ และในอนาคต หากท่าเรอืกรุงเทพไม่สามารถรองรบัเรอืสินคา้

ขนาดใหญ่ ซึ่งตอ้งอาศยัรอ่งนํา้ลึกมากๆ จะทาํใหส้ินคา้อนัตรายท่ียงัมีผ่านท่าเรือกรุงเทพอยูบ่า้งนัน้ กลับมาผ่านท่าเรือ

แหลมฉบงัทัง้หมด ทาํใหป้รมิาณตูส้ินคา้อันตรายจะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสาํคัญ อยา่งไรก็ดี ผูน้าํเขา้/ส่งออกสินคา้อนัตราย

อาจใชก้ารขนส่งทางอ่ืนไดบ้า้ง เช่น การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางบก ซึ่งมีปริมาณค่อนขา้งนอ้ย จึงไม่มี

ผลกระทบกบัการแขง่ขนัทางธุรกิจนีก้บับรษัิทฯ 

2.1.1.3 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต ์(Automotive Yard) 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ประเภทรถยนตเ์พ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนการส่งออกและการนาํเขา้

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ ATL ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ โดยระหว่างปี 2560 ถึง  ปี 2562 บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ประเภทรถยนตท์ัง้บนพืน้ท่ีทั่วไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) ประมาณรอ้ย

ละ 13.0 – 17.6 ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารของบรษัิทฯ ซึ่งมาจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารพืน้ท่ีจอดพักรถยนต์

เพ่ือเตรยีมความพรอ้มก่อนการส่งออกและนาํเขา้ และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจัดการรถยนต ์(Handling) เช่น บรกิาร

ตรวจรบัรถยนต ์(Receiving) บรกิารทาํความสะอาดรถยนต ์บรกิารตรวจสภาพรถยนตอ์ยา่งละเอียดก่อนการส่งมอบ 

(Pre-delivery  inspection) บรกิารส่งรถจากพืน้ท่ีรบัฝากรถไปท่าเรอืแหลมฉบงั บรกิารดาํเนินพิธีการศุลกากร บรกิาร

ขนส่งส่วนประกอบรถยนตเ์พ่ือนาํไปประกอบท่ีโรงงานผลิตรถยนต ์(Truck sequencing)  

ทัง้นี ้ATL ดาํเนินการบรหิารการใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ประเภทรถยนต ์โดย ATL เป็นผูด้าํเนินการ

ติดตอ่กบัลกูคา้ ทาํการควบคมุและบรหิารจดัการรถยนต ์ประสานงานกบัท่าเรือในการขนส่ง รวมทัง้ทาํหนา้ท่ีวางแผนการ

ขนส่งรถยนตใ์หไ้ปยงัท่ีหมายท่ีลกูคา้กาํหนด ส่วนการใหบ้รกิารจดัการรถยนต ์(Handling) นัน้ ATL ทาํการว่าจา้งผูร้บัจา้ง

ช่วงใหด้าํเนินการ ไดแ้ก่ บรกิารทาํความสะอาดรถยนต ์และบรกิารตรวจสภาพรถยนตอ์ย่างละเอียดก่อนการส่งมอบ 

(Pre-delivery  inspection) เป็นตน้ โดย ATL ใหห้วัหนา้งานท่ีเป็นบุคลากรของ บรษัิทฯ เป็นผูค้วบคุมงานการใหบ้รกิาร

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามคณุภาพท่ีวางไว ้
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ATL นาํระบบบรหิารจดัการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต ์(Automotive Yard Management System หรอื "AYMS") ซึ่งเป็น

ระบบท่ีพฒันาโดย DITS มาใชใ้นการควบคมุการเคล่ือนยา้ยรถยนต ์การขนส่งลาํเลียงไปยงัท่าเรอื การขนส่งรถยนตไ์ปยงั

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์(Car Dealer) และการรบัฝากขอ้มลูทัง้หมด โดยระบบ AYMS จะเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอรข์อง 

ATL และลูกคา้ของ ATL ทาํใหลู้กคา้สามารถตรวจสอบขอ้มลูรถยนตท่ี์ฝากผ่านระบบออนไลน ์และติดตามสถานะของ

รถยนตไ์ดต้ลอดเวลาแบบเรยีลไทม ์(Realtime) พรอ้มทัง้แจง้ใหล้กูคา้รบัทราบทนัทีท่ีรถยนตเ์คล่ือนยา้ยออกจากพืน้ท่ีรบั

ฝาก ซึ่งนอกจากช่วยเพิ่มความมั่นใจใหก้ับลูกคา้ของ ATL แลว้ ระบบดังกล่าวยงัช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการพืน้ท่ีรบัฝากใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ นอกจากนี ้ระบบ AYMS จะรบัฝากขอ้มลูการเคล่ือนไหวของรถยนตท่ี์รบัฝากทาํ

ใหล้กูคา้สามารถใชป้ระโยชนจ์ากระบบดงักล่าวในการจดัทาํรายงานส่งผูบ้รหิารของลกูคา้อีกดว้ย  

ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษัิทมีพืน้ท่ีเพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ประเภทรถยนตต์ัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีทา่เรือแหลม

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

395,287 ตารางเมตร หรือประมาณ 247 ไร ่โดยรถยนตท่ี์ ATL ใหบ้รกิารมทีัง้รถยนตท่ี์อยู่ระหว่างกระบวนการส่งออก และ

รถยนตน์าํเขา้เพ่ือส่งต่อใหก้ับผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต ์(Car Dealer) ในประเทศไทย นอกจากนีก้ลุ่มบรษัิทมีการใหบ้รกิาร

บรหิารสินคา้ประเภทรถยนตใ์นพืน้ท่ีของลกูคา้ (On-Site Operation) โดยบรษัิทฯ จะนาํระบบบรหิารจดัการพืน้ท่ีจอดพกั

รถยนตเ์ขา้ไปบรหิารในพืน้ท่ีโรงงานประกอบรถยนตข์องลูกคา้ซึ่งการใหบ้ริการจะมีลักษณะเหมือนกบัการใหบ้รกิารบน

พืน้ท่ีของ ATL เอง  

ตารางต่อไปนีแ้สดงพืน้ท่ีใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ประเภทรถยนต ์(ไม่รวมการใหบ้รกิารบนพืน้ท่ีลูกคา้) 

เพ่ือเตรยีมความพรอ้มก่อนการส่งออกและการนาํเขา้ แบ่งตามพืน้ท่ีทั่วไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

ดาํเนินงาน

โดย 
ที่ตั้ง 

พืน้ที่ทั่วไป 
พืน้ที่เขตปลอด

อากร (Free Zone) 

รวมพืน้ที ่

จอดพกัรถยนต ์

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 

ATL ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี19 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

70,580 - 70,580 

ท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุ ี 59,536 265,171 324,707 

รวมพืน้ทีใ่ห้บริการรับฝากรถยนต ์ 130,116 265,171 395,287 

กลุ่มบรษัิทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของการใหบ้รกิารพืน้ท่ีรบัฝากรถยนตซ์ึ่งสอดคลอ้งกับแนวโนม้การเติบโตของ

อุตสาหกรรมการผลิตและจาํหน่ายรถยนต ์กลุ่มบรษัิทจึงไดด้าํเนินการขยายพืน้ท่ีรบัฝากรถยนตอ์ย่างต่อเน่ือง โดย

ระหวา่งปี 2559 ถงึ 2561 กลุ่มบรษัิทมพืีน้ท่ีรบัฝากรถยนตเ์พ่ิมขึน้ 84,707 ตารางเมตร หรือประมาณ 53 ไร ่

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีรบัฝากรถระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2562 

 หน่วย 2560 2561 2562 

พืน้ท่ีใหบ้รกิารรบัฝากรถยนต ์ ตารางเมตร 395,287 395,287 395,287 

พืน้ท่ีใหบ้รกิารในพืน้ท่ีของลกูคา้ (On-site) ตารางเมตร 204,800 204,800 204,800 

รวมพืน้ที่ให้บริการทั้งหมด ตารางเมตร 600,087 600,087 600.087 



 

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 1 หนา้ 36 / 108 

ตารางต่อไปนีแ้สดงอัตราการใชพื้น้ท่ีเพ่ือใหบ้ริการรบัฝากและบรหิารสินคา้ประเภทรถยนต ์(Occupancy Rate) 

ระหวา่งปี 2560 ถึง ปี 2562 

 หน่วย 2560 2561 2562 

พืน้ท่ีใหบ้รกิารรบัฝากรถยนต ์ ตารางเมตร 395,287 395,287 395,287 

อตัราการใชพื้น้ท่ีเพ่ือบรกิารรบัฝากและบรหิาร

สนิคา้ประเภทรถยนต์1  

รอ้ยละ 88.3 85.0 90.8 

หมายเหต:ุ 1อตัราการใชพื้น้ท่ีเพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ประเภทรถยนตค์าํนวณจากสองสว่นคือ 1) พืน้ท่ีใหบ้รกิาร 150 ไร ่ในพืน้ท่ี    แหลมฉบงั 

คาํนวณจากพืน้ท่ีท่ีใชง้านจรงิท่ีคาํนวณจากขนาดและจาํนวนของรถท่ีเขา้มาใชบ้ริการรบัฝากสินคา้  2) พืน้ท่ีสว่นท่ีเหลือ อตัราการใชพื้น้ท่ีคิด

เป็นรอ้ยละ 100.00 

ทัง้นี ้พืน้ท่ีจอดพกัรถยนตเ์พ่ือเตรยีมความพรอ้มกอ่นการส่งออกและนาํเขา้ของ ATL ในเขตท่าเรอืแหลมฉบงัตัง้อยู่

ห่างจากท่าเทียบเรือเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้รถยนต ์ A1 เพียง 1 กิโลเมตร และอยูห่่างจากท่าเทียบเรอืเพ่ือการส่งออก

และนาํเขา้รถยนต ์A5 เพียง 1.5 กิโลเมตร 

  

พืน้ท่ีใหบ้ริการรบัฝากรถยนต ์

บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ประเภทรถยนตจ์ากผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่ โดยสญัญา

การใหบ้รกิารระหว่าง ATL และลูกคา้ส่วนใหญ่มีอายสุัญญาประมาณ 3 - 5 ปี โดยอัตราค่าบรกิารพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์

เพ่ือเตรยีมความพรอ้มก่อนการส่งออกและการนาํเขา้บนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) จะสูงกว่าอตัราค่าบรกิารบน

พืน้ท่ีทั่วไป 

 

 

A1 
A5 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ประเภทรถยนต ์สาํหรบัปีบญัชี ปี 2560 ถึง 

2562 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที ่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการรบัฝากสินคา้ (Storage)2 249.5 58.1 230.5 52.7 254.9 54.8 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการ (Operation) 179.7 41.9 207.1 47.3 210.0 45.2 

รวมทัง้หมด 429.1 100.0 437.5 100.0 464.9 100.0 

 

หมายเหต:ุ 1 รายไดจ้ากการใหจ้ดัการขา้งตน้ไม่รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนสง่เพ่ือสง่มอบรถยนตร์ะหว่างพืน้ท่ีรบัฝากรถยนตข์อง ATL ไปยงั  

  สถานท่ีอ่ืน และบรกิารขนสง่รถยนต ์(Car Carrier) เน่ืองจากอยู่ในสว่นธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้   
2 รายไดจ้ากการรบัฝากสินคา้ (Storage) คาํนวณจากพืน้ท่ีท่ีใชง้านจริง โดยคาํนวณจากขนาดและจาํนวนรถท่ีเขา้มาใชบ้ริการรบัฝากสนิคา้ 

หรือคาํนวณจากพืน้ท่ีท่ีขอใหบ้รษัิทฯ จดัใหเ้ป็นรายเดือน  
 

นอกจากการใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ประเภทรถยนต ์ในปี 2558 เป็นตน้มา ATL ไดข้ยายธุรกิจการ

ใหบ้รกิารในรูปแบบ On-Site Management โดยใหบ้รกิารบริหารจัดการคลังสินคา้ชิน้ส่วนประกอบรถยนตใ์นโรงงาน

ประกอบรถยนตแ์ละบรหิารจดัการลานจอดรถสินคา้ภายในโรงงานประกอบรถยนต ์ซึง่ ณ ปัจจบุนั ATL มีเจา้หนา้ท่ี และ

พนกังานท่ีทาํงานอยูใ่น พืน้ท่ีของโรงงานแลว้ราว 150 คน และในปี 2559 บรษัิทไปไดม้ีการลงทนุ สรา้งอาคารปฏิบตัิการ 

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

เมตร บนพืน้ท่ี General Zone 20 ไร ่ในเขตพืน้ท่ีแหลมฉบงั  

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ไดแ้ก่ 

ผูป้ระกอบการธรุกจิยานยนตช์ัน้นาํทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีการนาํเขา้หรอืสง่ออกรถยนต ์และตวัแทนจาํหนา่ยรถยนตท์ั่ว

ประเทศ ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีกลยทุธท์างการตลาด เพ่ือดึงดดูลกูคา้รายใหม่ และสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลกูคา้เก่า โดยการ

พฒันาและจดัหาการบรกิารเพิ่มเติมตามความตอ้งการของลกูคา้ 

ณ ปัจจุบนั กลุ่มลูกคา้ของบรษัิทฯ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจยานยนตช์ัน้นาํ เช่น บรษัิท นิสสัน มอเตอร ์

(ประเทศไทย) จาํกดั บรษัิท อีซูซ ุมอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรษัิท ทาทา มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้ 

สภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งในการใหบ้ริการรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ประเภทรถยนต ์(Automotive Yard) ไดแ้ก่ บรษัิท 

นามยง เทอรม์ินลั จาํกดั (มหาชน) บรษัิท ยเูซ็น โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรษัิท ซีว่า ลอจีสติกส ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั เป็นตน้ การแข่งขันในธุรกิจนีข้ึน้อยู่กบัความสามารถในการใหบ้รกิาร ซึ่งลูกคา้จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความ

รวดเรว็ และความถกูตอ้งในการจดัส่งสินคา้ ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงไดน้าํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พ่ือลดความ

ผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารงานดงักล่าว  

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

และพืน้ที่เขตปลอดอากร (Free Zone) 

กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสินคา้ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งภายใต้การ

ดาํเนินงานของ PCS, JWDP, JPK, JWDAL (Myanmar), JWDAL (Laos) และ JWDAL (Cambodia) ซึ่งเป็นบรษัิทย่อย

ของบรษัิทฯ ซึง่กลุ่มบรษัิทมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่

แข็งซึ่งตอ้งการการจัดเก็บในอุณหภูมติ ํ่า เช่น สินคา้กลุ่มอาหารสดซึ่งอยู่ระหว่างรอการแปรรูป และการส่งออกจาํพวก 

เนือ้สตัว ์ผลไม ้น ํา้ผลไม ้ผกัสด ไอศกรีม และเนยแข็ง เป็นตน้ สินคา้กลุ่มอาหารสาํเรจ็รูป สินคา้กลุ่มอเิล็กทรอนิกส ์สินคา้

กลุ่มนํา้ยาและสารเคมี และสินคา้กลุ่มยา เป็นตน้ ซึ่งระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2562 บรษัิทฯ มีรายไดก้ารใหบ้รกิารรบัฝาก

และบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแชแ่ข็งคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 18.2 – 18.8 ของรายได้

รวมของบรษัิทฯ โดยหอ้งเย็นของกลุ่มบรษัิท มีระบบความเยน็หลายระดับตัง้แต่อุณหภูม ิ-40 ถึง 25 องศาเซลเซียส เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการหอ้งเยน็ท่ีแตกต่างกนัของสินคา้แตล่ะประเภท ซึ่งรายไดด้งักล่าวสามารถแบง่ออกเป็นรายไดจ้าก

การใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แข็ง และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการสินคา้ควบคมุอณุหภูมิ

แช่เยน็และแช่แข็ง (Handling) เช่น บรกิารคัดแยกสินคา้ บรกิารบรรจุผลิตภัณฑใ์นหีบห่อ (Packaging) เป็นตน้ ปัจจบุนั

บรษัิทฯ ไดใ้หบ้รกิารผสมชีสใหก้ับลกูคา้ของบรษัิทฯ ในเขตพืน้ท่ีปลอดอากรดว้ย ซึ่งจะช่วยลดภาระภาษีใหก้ับลกูคา้ของ

บรษัิทฯ ได ้โดยบรษัิทฯ ไดท้าํการหารือกับกรมศุลกากรก่อนการดาํเนินการดังกล่าว และไดจ้ดหมายตอบรบัจากกรม

ศลุกากรใหด้าํเนินการดงักล่าวแลว้ 

กลุ่มบริษัทได้นําระบบบริหารรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (Cold Chain 

Management System หรอื "CCMS") ท่ีพฒันาโดย DITS เขา้มาใชเ้พิม่ประสิทธิภาพบรหิารจดัการสินคา้และการรบัฝาก

ขอ้มลูของกลุ่มบริษัท โดยระบบ CCMS จะบันทึกการเคล่ือนไหวของสินคา้ทุกชิน้ ทาํใหบ้ริษัทฯ และลูกคา้สามารถ

ติดตามสถานะของสินคา้ไดต้ลอดเวลาแบบเรยีลไทม ์(Realtime) ลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการคน้หาสินคา้ เพิ่มความ

รวดเรว็ในการบรกิาร และลดความผิดพลาดท่ีอาจเกดิขึน้กบัสินคา้ 

ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั กลุ่มบรษัิทมีคลงัสินคา้บนพืน้ท่ีทั่วไปเพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคุม

อณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็งจาํนวน 15 หลงั คิดเป็นพืน้ท่ีประมาณ 78,327 ตารางเมตร ตัง้อยูท่ี่มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร, 

ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จังหวัดสมทุรปราการ, ถนนสุวินทวงศ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูไ่มไ่กลจาก

ศนูยก์ระจายสินคา้และแหล่งสินคา้ท่ีสาํคญั กล่าวคือ แหล่งเรอืประมง โรงงานผลิตอาหาร นิคมอตุสาหกรรม ท่าเรอื และ

ท่าอากาศยาน และมีเสน้ทางการคมนาคมและระบบสาธารณปูโภคท่ีสะดวก  

ในปี 2559 กลุ่มบรษัิทไดท้าํการขยายพืน้ท่ีการใหบ้รกิารไปยงัต่างประเทศ ไดแ้ก่ เวียงจนัทน ์ประเทศลาว, ยา่งกุง้ 

ประเทศพมา่ และพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

สาํหรบัในประเทศไทยนัน้ กลุ่มบรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เย็นและแช่แข็ง

รายแรกท่ีมีพืน้ท่ีคลังสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เย็นและแช่แข็งท่ีไดร้บัอนญุาตจากกรมศุลกากรใหเ้ป็นพืน้ท่ี

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

สมทุรปราการ และถนนสวุินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลังสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ควบคมุอณุหภูมิแช่เยน็และแช่แข็งของกลุ่มบรษัิท แบ่งตาม

พืน้ท่ีทั่วไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ดาํเนินงานโดย ทีต่ัง้ 
พืน้ทีท่ั่วไป 

(ตารางเมตร) 

พืน้ทีเ่ขตปลอด

อากร (Free Zone) 

(ตารางเมตร) 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า 

(ตารางเมตร) 

PCS มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร 48,196 - 48,196 

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

JPK บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19 จงัหวดั

สมทุรปราการ 

10,540 5,824 16,364 

JWDAL (Laos) เวียงจนัทน ์ประเทศลาว 262 - 262 

JWDAL (Cambodia) พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 800 - 800 

รวมพืน้ทีค่ลังสินค้า 67,333 10,994 78,327 

กลุ่มบรษัิทดาํเนินการขยายพืน้ท่ีคลังสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งของกลุ่มบรษัิทอย่าง

ต่อเน่ือง โดยระหว่างปี 2560 ถึง 2562 กลุ่มบรษัิทมีคลังสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งเพ่ิมขึน้ 

ตามลาํดบั โดยในปี 2557 JPK ไดเ้ริม่ดาํเนนิการใหบ้รกิารคลังสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคมุอุณหภมูแิช่เย็นและแชแ่ข็งบน

พืน้ท่ีทั่วไป และในปี 2558 JPK เริม่เปิดใหบ้รกิารในส่วนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) และ PCS ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร

คลงัเพ่ิมเตมิอีก 2 หลงัในบรเิวณมหาชยั นอกเหนือจากนัน้ในปี 2559 กลุ่มบรษัิทไดด้าํเนนิการขยายพืน้ท่ีการใหบ้รกิารไป

ในตา่งประเทศ โดยไดเ้ปิดคลงัสินคา้จาํนวน 3 หลงั ในประเทศลาว พมา่ และกมัพชูา 

ตารางต่อไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลังสินคา้และอัตราการให้บริการรบัฝากสินค้าแช่แข็งแช่เย็น (Occupancy Rate) 

ระหวา่งปี 2560 ถึง ปี 2562 

 หน่วย 2560 2561 2562 

จาํนวนคลงัสินคา้ อาคาร 13 13 15 

พืน้ท่ีทั่วไป (เฉล่ีย)  ตารางเมตร 46,133 49,233 57,833 

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

รวมพืน้ที่คลังสินค้า (เฉลี่ย)  
ตาราง

เมตร 
57,127 60,227 68,827 

อตัราการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ควบคมุ

อณุหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 

รอ้ยละ 66.9 84.1 79.0 

ทัง้นี ้การใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แข็งระหว่างกลุ่มบรษัิท 

และลกูคา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท กล่าวคือ 1) การใหบ้รกิารแบบท่ีมีการทาํสญัญาท่ีมีอายสุัญญาประมาณ 

1 - 3 ปี โดยสญัญาดงักล่าวส่วนใหญ่จะเป็นการทาํระหว่างกลุ่มบรษัิทและลกูคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ และ 2) แบบท่ีไมมี่การทาํ

สัญญาระยะยาว ซึ่งรายละเอียดขอ้ตกลงการใหบ้รกิารรวมทัง้อัตราค่าบรกิารจะระบุในขอ้เสนอการใหบ้รกิาร (Service 

Proposal) ซึ่งจะมีการปรบัปรุงต่อเมื่อรายละเอียดการใหบ้ริการและอัตราค่าบริการมีการเปล่ียนแปลง โดยส่วนใหญ่
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ลูกคา้จะเป็นประเภทแบบท่ีไม่มีการทาํสัญญาระยะยาว อย่างไรก็ดี อัตราค่าบรกิารคลังสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคุม

อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แข็งบนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) จะสูงกว่าอตัราค่าบรกิารบนพืน้ท่ีทั่วไป โดยคิดอตัรา

ค่าบรกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็งตอ่ตนั 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคมุอณุหภูมิแช่เยน็และแช่

แข็งของบรษัิทฯ สาํหรบัปีบญัชี 2560 ถึง ปี 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
สาํหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิาร

สนิคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง1 
449.5 604.0 647.3 

หมายเหต:ุ 1 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการขา้งตน้ไม่รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง เน่ืองจาก 

อยู่ในสว่นธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้   

นอกจากนี ้PCS JWDP และ JPK ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทนุหรอืบีโอไอ ซึ่งทาํใหบ้รษัิทดงักล่าวไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีอากร 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

สาํหรบัธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคมุอณุหภูมิแช่เยน็และแช่แข็งในประเทศนัน้ มี

พืน้ท่ีใหบ้รกิารหลักอยู ่3 พืน้ท่ี ซึ่งแต่ละพืน้ท่ีรองรบัลกูคา้ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ พืน้ท่ีมหาชัยมีกลุ่มลูกคา้หลักคือผูผ้ลิต

อาหารทะเลแช่แข็ง เช่น Thai Union Manufacturing และ Lucky Union Food ส่วนพืน้ท่ีสุวินทวงศร์องรบัลูกคา้ผูผ้ลิต

อาหารประเภทสัตวปี์ก เช่น CPF และพืน้ท่ีบางนารองรบัลูกคา้ Trading ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการอาหารสาํเรจ็รูปท่ีรอการ

ส่งออก ผูป้ระกอบการดา้นอปุกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์และผูป้ระกอบการดา้นยา เป็นตน้ สาํหรบัคลงัสินคา้ในต่างประเทศ จะ

เนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตอาหารเป็นหลกัก่อนในระยะแรก        

สภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งในการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ไดแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร

ในพืน้ท่ีใกลเ้คียง ไดแ้ก่ Bangkok Seafood Cold Storage, SWC Cold Storage, PITI Cold Storage เป็นตน้ แมว้่าจะมี

คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัหลายราย แต่เน่ืองจากกลุ่มบรษัิทมีพืน้ท่ีการใหบ้รกิารท่ีใหญ่ ทาํใหเ้กิดการประหยดัต่อ

ขนาด ประกอบกับมีบรกิารขนส่งและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยในการบรหิารจัดการ ทาํใหต้อบสนองความ

ตอ้งการดา้นโลจิสตกิสไ์ดอ้ยา่งครบวงจร อนัเป็นสิ่งสาํคญัในการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มบรษัิท 

2.1.2 ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิทฯ JTS PLP และ LAL โดยมีวัตถปุระสงคห์ลกั

เพ่ือผลักดนัใหก้ลุ่มบรษัิทเป็นผูป้ระกอบการโลจิสติกสอ์ย่างครบวงจร และเพ่ิมความสะดวกสบายใหก้ับลูกคา้ของกลุ่ม

บรษัิท โดยระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2562 กลุ่มบรษัิทมีรายไดเ้ฉล่ียจากการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ประมาณรอ้ยละ 13.8 - 

16.2 ของรายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิารของบรษัิทฯ 
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กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ในประเทศ และขนส่งสินคา้ขา้มแดน (Cross Border) เช่น ประเทศลาว ประเทศ

กัมพูชา ประเทศมาเลเซีย และประเทศเมียนมาร ์และมีแผนท่ีจะขยายเสน้ทางการใหบ้ริการไปยงัประเทศอ่ืนในแถบ

ภูมิภาคเอเชียในอนาคต เช่น ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน เป็นตน้ โดยสินคา้ท่ีกลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารขนส่งสามารถ

แบง่ออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ขนส่งสินคา้ทั่วไป ขนส่งสินคา้อนัตราย ขนส่งยานยนต ์ขนส่งสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็

และแช่แข็ง ขนส่งขา้มแดน และขนส่งและบรหิารลานตูส้ินคา้รถไฟ โดยกลุ่มบรษัิทมีการติดตัง้ระบบ Real time GPS 

Tracking เพ่ือแสดงตาํแหน่ง สถานะ ความเร็ว และทิศทางการเดินรถของรถขนส่ง รวมถึงใชข้้อมูลในการประเมิน

พฤติกรรมการขับรถขนส่งของบรษัิท เช่น การใชค้วามเรว็เกินกาํหนด การจอดรถโดยไมด่ับเครือ่ง ขบัรถออกนอกเสน้ทาง

ท่ีไดก้าํหนดไว ้และยงัช่วยเพิ่มความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ไดว้่าสินคา้ของลกูคา้ไดส้่งสินคา้ทันเวลาและปลอดภยั นอกจากนี ้

กลุ่มบรษัิทใชร้ะบบการจดัการการขนส่ง (Transportation Management System หรอื "TMS") เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบรหิารการขนส่งและการรับฝากข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ TMS จะควบคุมระบบการขนส่งทั้งหมด ซึ่ง

ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการขนส่งตัง้แต่การจองรถจนถึงการบนัทึกบญัชี ซึ่งรวมถึง การวางแผนจัด

เสน้ทางการเดินรถใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ การติดตามตาํแหน่งหรอืสถานะของสินคา้ตัง้แต่ออกจากคลงัสินคา้จนถึงการส่ง

มอบ การจดัการคาํสั่งขนส่งและเอกสารประกอบการขนส่ง การเกบ็ขอ้มลูในระบบอเิล็กทรอนิคส ์เช่น ระบบบญัชีออนไลน ์

ซึ่งรวมถึง ระบบใบแจง้หนี ้และการชาํระเงิน เป็นตน้ นอกจากนีก้ลุ่มบรษัิทไดน้าํระบบรายงานการควบคมุอณุหภมู ิ(GPS 

Temperature Online Report) ติดตัง้ในการบรกิารขนส่งสาํหรบัสินคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แข็ง โดยมีอปุกรณ์

ตรวจวดัระดบัอณุหภมูท่ีิแจง้ค่าทกุๆ 5 นาที เพ่ือปอ้งกนัอณุหภมูไิมใ่หต้ ํ่าหรอืสงูกวา่ท่ีกาํหนด 

กลุ่มบรษัิทไดก้าํหนดนโยบายการขนส่งของกลุ่มบรษัิทเพ่ือป้องกันอบุตัิเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้จากการขนส่ง โดยได้

กาํหนดใหพ้นกังานขับรถขนส่งทุกคนผา่นการฝึกอบรมตามหลักสตูรการขนส่ง และมีประกนัภยัคุม้ครองสินคา้ตลอดการ

ขนส่ง นอกจากนี ้กลุ่มบรษัิทไดก้าํหนดมาตรฐานในส่วนของรถขนส่งวตัถอุนัตรายใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด มกีาร

อบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานขบัรถในดา้นต่างๆ และทาํประกนัภยัความเสียหายของวตัถอุนัตรายในกรณีเกดิอบุตัเิหต ุเพ่ือ

เป็นมาตรการช่วยลดความเส่ียงในการเกดิอบุตัภิยัและความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างการขนส่งวตัถอุนัตราย และมี

การกาํหนดใหพ้นกังานขับรถทกุคนมีใบอนุญาตประเภทท่ี 4 ผ่านการสอบประวตัิ ตรวจรา่งกาย ตรวจสภาพรถทกุครัง้

ก่อนใชง้าน และไดร้บัอบรมก่อนปฏิบตัิงาน รวมไปถึงพนกังานขับรถตอ้งมีการตรวจสภาพตูห้รือสินคา้อันตรายเบือ้งตน้

และสัญลักษณต์่างๆ ท่ีถกูตอ้งก่อนขับเคล่ือนรถออกไป และมีการกาํหนดใหร้ถขนส่งวัตถอุันตรายมีอุปกรณเ์พ่ือรกัษา

ความปอดภยัครบถว้นตามขอ้กาํหนด 

การใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ แบง่เป็น 6 ประเภทหลกัตามลกัษณะสินคา้ ดงันี ้

(ก) สินคา้ทั่วไป 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทั่วไปในประเทศ และขนส่งสินคา้ทั่วไปขา้มแดน (Cross Border)  ภายใต้

การดาํเนินงานของบรษัิทฯ และ JTS โดยใชร้ถขนส่งทัง้หมด 5 ประเภท ไดแ้ก่ รถหวัลาก Low-Bed รถหัวลาก 

Flat-Bed รถบรรทุกขนาด 4 ลอ้ รถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ และรถบรรทกุขนาด 10 ลอ้ ซึ่งทาํใหก้ลุ่มบรษัิทสามารถขน

สินคา้ไดห้ลายแบบ กล่าวคือ ทัง้ในลักษณะสินคา้ขนาดเล็ก สินคา้ท่ีบรรจุในตูค้อนเทนเนอร ์และสินคา้แบบวาง

บนพืน้ราบซึ่งต่างจากรถลากแบบหางปลาท่ีใชข้นของไดเ้ฉพาะตูค้อนเทนเนอรเ์ท่านัน้  
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การใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทั่วไปส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษัิทไมม่ีการทาํสัญญาระยะยาวระหว่างกลุ่มบรษัิทกับ

ลูกคา้ อย่างไรก็ดี รายละเอียดขอ้ตกลงการใหบ้รกิารรวมทัง้อัตราค่าบรกิารขนส่งจะระบุในขอ้เสนอการใหบ้รกิาร 

(Service Proposal) ซึ่งจะมีการปรบัปรุงต่อเมื่อรายละเอียดการใหบ้รกิารและอัตราค่าบรกิารมีการเปล่ียนแปลง 

โดยอัตราค่าบรกิารขนส่งของกลุ่มบรษัิทจะคิดตามระยะทางการขนส่งต่อเท่ียว ซึ่งในรายละเอียดขอ้เสนอการ

ใหบ้รกิาร (Service Proposal) ใหส้ิทธิกลุ่มบริษัทในการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการขนส่งหากราคานํา้มันมีการ

ปรบัตวัเพิ่มขึน้ตามท่ีระบใุนขอ้เสนอการใหบ้รกิาร (Service Proposal)  

 
 

รถหวัลาก Low-Bed รถหวัลาก Flat-Bed 

  

รถบรรทุกขนาด 4 ลอ้ รถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ 

 

รถบรรทุกขนาด 10 ลอ้ 
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(ข) สินคา้อนัตราย 

การขนส่งสินคา้อันตรายเป็นส่วนหนึ่งของการบรกิารภายใตส้ัมปทานจากการท่าเรอืแห่งประเทศไทยใน

การควบคุมดแูลสินคา้อนัตรายในเขตพืน้ท่ีท่าเรอืแหลมฉบงั ซึ่ง ณ ปัจจบุนั บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการรายเดียวท่ี

ไดร้บัสมัปทานในการขนส่งสินคา้อนัตรายในเขตพืน้ท่ีแหลมฉบงั   

การใหบ้รกิารขนส่งสินคา้อนัตรายของบรษัิทฯ ดาํเนินงานภายใต ้JTS โดยเสน้ทางการขนส่งสินคา้อนัตราย

ของ JTS สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 เสน้ทาง ไดแ้ก่  

เสน้ทางการนาํเขา้สินคา้อนัตราย  

JTS ใหบ้รกิารรบัสินคา้จากท่าเทียบเรือแหลมฉบัง และนาํไปส่งท่ีคลังสินคา้อันตรายของบรษัิทฯ ซึ่ง

เสน้ทางมีระยะทางตัง้แตท่่าเทียบเรอืตา่งๆ ในเขตทา่เรอืแหลมฉบงัจนถึงคลงัสินคา้เฉล่ียประมาณ 2 กิโลเมตรและ

ใหบ้รกิารรบัสินคา้จากท่าเทียบเรอืไปส่งท่ีโรงงานของลกูคา้ โดยโรงงานลกูคา้ส่วนใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตภาคกลางและ

ภาคตะวนัออก เช่น จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง เป็นตน้  

เสน้ทางการส่งออกสินคา้อนัตราย 

JTS ใหบ้ริการไปรบัสินคา้ท่ีคลังสินคา้อันตรายของบริษัทฯ และนาํไปส่งท่ีท่าเทียบเรือแหลมฉบงั ซึ่งมี

เสน้ทางมีระยะทางตัง้แต่คลังสินคา้อนัตรายจนถึงท่าเทียบเรือต่างๆ ในเขตท่าเรอืแหลมฉบงัเฉล่ียประมาณ 2 

กิโลเมตร และใหบ้รกิารขนส่งสินคา้จากโรงงานของลกูคา้ไปยงัทา่เทียบเรอื  

ทัง้นี ้JTS จะจดัจา้งรถขนส่งจากผูร้บัจา้งภายนอกเพ่ือใชข้นส่งสินคา้โดยม ีJTS เป็นคนบรหิารและควบคุม

การขนส่งทัง้หมด ซึ่งในช่วงท่ีมีความตอ้งการสูงบรษัิทฯ จะใชร้ถบรรทกุในการขนส่งประมาณ 70 - 80 คัน เพ่ือ

รองรบัตูค้อนเทนเนอรป์ระมาณ 8,000 - 10,000 ตูต้่อเดือน 

 เน่ืองจากการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้อันตรายเป็นส่วนหนึ่งของการบริการภายใตส้ัมปทานจากการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย สัญญาการใหบ้รกิารขนส่งของ JTS จึงเป็นสญัญาระยะยาวระหว่าง JTS และบรษัิทฯ โดยอัตรา

การใหบ้รกิารขนส่งจะคิดเป็นต่อตูค้อนเทนเนอร ์ตามอัตราท่ีกาํหนดโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้รายได้

ส่วนหนึง่ของรายไดจ้ากการขนส่งสินคา้อนัตรายจะถกูแบง่ใหก้บัการท่าเรอืแหง่ประเทศไทย  

 
รถบรรทกุสินคา้อนัตราย 
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(ค) ยานยนต ์

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารขนส่งยานยนตด์ว้ยรถบรรทกุรถ (Car Carrier) ใหก้ับลูกคา้ประเภทธุรกิจยานยนตช์ัน้

นาํของประเทศ ซึง่ครอบคลมุการขนส่งยานยนตต์ัง้แต่โรงงานผลิต การส่งกระจายไปยงัตวัแทนจาํหน่ายรถยนตท์ั่ว

ประเทศ รวมถึงการใหบ้ริการขนส่งรถยนต์นาํเข้าและรถยนต์ส่งออกข้ามแดน (Cross Border) ภายใต้การ

ดาํเนินงานของ JTS  

ลูกคา้หลักท่ี JTS ใหบ้ริการขนส่งรถยนต์เป็นลูกคา้โดยตรงของบริษัทฯ และ ATL เช่น บริษัท นิสสัน 

มอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรษัิท ทาทา มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั บรษัิท สหการประมลู จาํกดั (มหาชน) 

และตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์และลกูคา้รายใหญ่รายอ่ืนท่ีไมใ่ชล่กูคา้โดยตรงของบรษัิทฯ และ ATL  

ทัง้นี ้สัญญาการใหบ้รกิารระหว่าง JTS และลูกคา้รายอ่ืนส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาอายปุระมาณ 1 - 3 ปี 

ในขณะท่ีสัญญาการใหบ้รกิารระหว่าง JTS กับ ATL จะเป็นสัญญาอายปุระมาณ 3 ปี  โดยอัตราค่าบรกิารขนส่ง

ทัง้สองกลุ่มลกูคา้จะคิดอตัราค่าบรกิารตอ่คนัตามระยะทางการขนส่ง  

 

 

รถบรรทกุรถ (Car Carrier) 

(ง) สินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เยน็และแช่แข็งดว้ยรถหอ้งเย็นภายใตก้ารดาํเนินงาน

ของ PLP โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษัิทเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้รกิารคลังสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคุมอณุหภูมิแช่เยน็

และแชแ่ข็งของกลุ่มบรษัิทฯ 

การใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษัิทไม่มีการทาํสัญญา

ระยะยาวระหว่างกลุ่มบรษัิทกบัลูกคา้ อยา่งไรก็ดี รายละเอียดขอ้ตกลงการใหบ้รกิารรวมทัง้อตัราค่าบรกิารขนส่ง

จะระบุในขอ้เสนอการใหบ้รกิาร (Service Proposal) ซึ่งจะมีการปรบัปรุงต่อเมื่อรายละเอียดการใหบ้ริการและ

อัตราค่าบรกิารมีการเปล่ียนแปลง โดยอัตราค่าบรกิารขนส่งของกลุ่มบรษัิทจะคิดตามระยะทางการขนส่งตอ่เท่ียว 

ซึ่งในรายละเอียดขอ้เสนอการใหบ้รกิาร (Service Proposal)  
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                                                                                                 รถหอ้งเย็น  
 

(จ) ขนส่งสินคา้ขา้มแดน 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ขา้มแดน โดยสินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทอปุโภคบรโิภค โดยขน

ส่งไปยงัประเทศเมยีนมาร ์ลาว และกมัพชูาเป็นหลกั โดยใชร้ถขนส่งท่ีเป็นรถธรรมดา และรถควบคมุอณุหภมู ิ

 (ฉ) ขนส่งและบรหิารลานตูส้ินคา้รถไฟ 

กลุ่มบรษัิทไดร้บัมอบหมายจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวท่ีใหบ้รกิาร

ยกขนและบรหิารลานตูส้ินคา้รถไฟในท่าเรือแหลมฉบงั ท่ีมาจาก 3 สายหลัก ไดแ้ก่ สายใต ้สายอีสาน และสาย

มาบตาพดุ 

 

                                                        
                                                           การยกขนและบริหารลานตูส้ินคา้รถไฟ 
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ตารางตอ่ไปนีจ้าํนวนรถขนส่งของกลุ่มบรษัิท ณ 31 ธนัวาคม 2562 แบง่ตามประเภทรถขนส่งดงันี ้

ดาํเนิน 

งานโดย 

รถหวัลาก 

Flat-Bed 

รถบรรทุกรถ 

(Car Carrier) 

รถบรรทุก 

4,6,10 ล้อ 

รถขนส่งหอ้ง

เย็นขนาด 4 ล้อ 

รถขนส่งหอ้ง

เย็นขนาด 6 ล้อ 

รถขนส่งหอ้งเย็น

ขนาด 10 ล้อ 

รวม

จาํนวนรถ 

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

JTS 78 104 34 - - - 216 

PLP - - - 12 4 29 45 

รวม 78 104 34 12 4 27 261 

 

ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษัิทมีจาํนวนรถทัง้หมด 261 คนั แบ่งออกเป็นรถหวัลาก Flat-Bed 78 คนั, รถบรรทกุรถ (Car 

Carrier) ทัง้หมด 104 คัน ท่ีสามารถบรรทุกรถยนตเ์พ่ือการจัดส่งรถไดจ้าํนวน 7-8 คันต่อเท่ียว, รถบรรทกุ 4 และ 6 ลอ้ 

และ 10 ลอ้ จาํนวน 34 คัน และมีรถขนส่งหอ้งเยน็ขนาด 4 ลอ้ 6 ลอ้และ 10 ลอ้ทัง้หมด 45 คนั นอกจากนัน้ บรษัิทไดม้ี

การจดัจา้งผูร้บัจา้งภายนอกเพ่ือใชข้นส่งสินคา้โดยรถหวัลาก Low-Bed, รถ 4 ลอ้, รถ 6 ลอ้ และรถ 10 ลอ้ ซึ่งมีกลุ่มบรษัิท

เป็นคนบรหิารและควบคมุการขนส่งทัง้หมด 

 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการขนส่งของบรษัิทฯ สาํหรบัปีบญัชี ปี 2560 ถงึ ปี 2562 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที ่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

การขนสง่สินคา้ทั่วไป 81.4 21.4 108.1 21.7 89.1 18.2 

การขนสง่สนิคา้อนัตราย 126.8 33.4 113.1 22.7 123.8 25.3 

การขนสง่รถยนต์ 95.2 25.1 142.9 28.7 162.9 33.2 

การขนสง่สินคา้ควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 45.0 11.9 62.6 12.6 45.4 9.3 

การขนสง่ขา้มแดน 31.2 8.2 29.2 5.9 27.3 5.6 

การขนสง่และบรหิารลานตูส้ินคา้รถไฟ - - 41.3 8.3 41.5 8.5 

รวมทัง้หมด   379.6 100.0 497.1 100.0 490.0         100.0 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุ รกิจให้บริการขนส่งสินค้าเ ป็นหน่ึงในธุ รกิจซึ่ งช่วยส่ง เสริมให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบการโลจิส 

ติกสอ์ยา่งครบวงจร ดงันัน้ กลุม่ลกูคา้เปา้หมายท่ีบรษัิทฯ ใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้รกิารจัดการ

คลังสินคา้ของบรษัิทฯ ท่ีตอ้งการเพ่ิมความสะดวก และลดตน้ทุนทางดา้นโลจิสติกสข์องบริษัท ทัง้นี ้ลูกคา้ท่ีบรษัิทฯ 

ใหบ้รกิารขนส่ง ไดแ้ก่ ลกูคา้ท่ีใชบ้รกิารคลงัสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไป  ผูป้ระกอบกิจการนาํเขา้และส่งออกรถยนต ์ตวัแทน

จาํหน่ายรถยนต ์ลกูคา้ท่ีใชบ้รกิารคลงัสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง และบรษัิทท่ีมกีารนาํเขา้และ

ส่งออกสินคา้อนัตรายผ่านท่าเรือแหลมฉบงั เป็นตน้ 
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นอกจากนี ้ในปีท่ีผ่านมา บรษัิทฯ พยายามท่ีจะขยายฐานลกูคา้ไปยงัผูป้ระกอบการต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว 

และประเทศพม่า โดยการใหบ้รกิารขนส่งขา้มแดน (Cross Border) ทัง้ในส่วนของการขนส่งตูค้อนเทนเนอร ์และการ

ขนส่งรถยนต ์และยงัมีแผนการขยายเสน้ทางขนส่งไปยงัประเทศในแถบภมูภิาคเอเชียประเทศอ่ืน   

สภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่ง เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสงูมาก เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการขนส่ง จาํนวนมาก อย่างไรก็ดี 

การประกอบธุรกิจการขนส่งมีลักษณะเป็นแบบการพ่ึงพาอาศัยกัน เน่ืองจากไม่มีผูป้ระกอบการรายใดท่ีสามารถขนส่ง

สินคา้ไดท้ั่วประเทศ ดงันัน้ ในบางโอกาสคูแ่ข่งของบรษัิทฯ อาจวา่จา้งใหบ้รษัิทฯ ช่วยทาํงานขนส่งสนิคา้ หรอืบรษัิทฯ อาจ

ว่าจา้งบรษัิทอ่ืน ในกรณีท่ีลูกคา้มีความตอ้งการมากกว่าความสามารถในการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ ทัง้นี ้คู่แข่งในธุรกิจ

การใหบ้รกิารขนส่ง ไดแ้ก่ บรษัิท เคอรี่ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรษัิท หมิง ทรานสปอรต์ จาํกดั และบรษัิท ยเูซ็น 

โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2.1.3 ธุรกิจให้บริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศ และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

บรษัิทฯ ใหบ้รกิารขนยา้ยใหก้บับคุคลและองคก์รทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งครบวงจร ภายใตก้ารดาํเนินงานของ 

JVK โดย JVK มีสาํนักงานทัง้ในและต่างประเทศ (โดยสาํนักงานในต่างประเทศตัง้อยู่ท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศ

กัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศติมอรต์ะวันออก ซึ่งจะเป็นสาํนักงานสาํหรบัติดต่อประสานงานกับลูกคา้ท่ีอยูใ่น

ประเทศดงักล่าว เพ่ือรองรบัโอกาสทางธรุกิจท่ีจะขยายตวัในต่างประเทศ) ทัง้นีส้าํนกังานในต่างประเทศจะไม่ไดท้าํหนา้ท่ี

ใหบ้รกิารขนยา้ยดว้ยตัวเอง แต่จะติดต่อประสานงานกบัพันธมติรทางธุรกิจท่ีบรษัิทฯ เห็นว่ามีศักยภาพ และคุณภาพใน

การทาํงานท่ีดีในการใหบ้รกิารลกูคา้ 

อยา่งไรก็ดี การใหบ้รกิารขนยา้ยแต่ละประเภทจะใชบ้คุลากรท่ีมีความชาํนาญเฉพาะทาง และใชอ้ปุกรณใ์นการขน

ยา้ยท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของสิ่งของขนยา้ย ซึ่งบรษัิทฯ มีบุคลากรท่ีมีประสบการณใ์นการขนยา้ยสูง และ

ไดร้บัการอบรมสาํหรบัการขนยา้ยสิ่งของแต่ละประเภทโดยเฉพาะ JVK จาํแนกบรกิารออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ บรกิาร

ขนยา้ยสิ่งของเครื่องใชส้าํหรบัท่ีพักอาศัย บริการขนยา้ยอุปกรณส์าํนักงาน บรกิารขนยา้ยอุปกรณเ์ครื่องจักรสาํหรบั

โรงงาน บรกิารขนยา้ยสิ่งของสาํหรบังานแสดงสินคา้และศิลปะวตัถ ุและบรกิารตัวแทนขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทาง

เรอื และทางอากาศ 

 (ก) บรกิารขนยา้ยสิ่งของเครือ่งใชส้าํหรบัท่ีพกัอาศยั 

JVK ใหบ้รกิารกบับุคคลทั่วไปในการขนยา้ยสิ่งของเครือ่งใชส้าํหรบัท่ีพกัอาศัย ไดแ้ก่ เฟอรน์ิเจอร ์ของใช้

ส่วนตวั สตัวเ์ลีย้ง ยานพาหนะ โดยบรกิารท่ี JVK ใหบ้รกิารครอบคลมุตัง้แต่การบรรจหีุบห่อเพ่ือการขนยา้ย บรกิาร

รับฝากสิ่งของในคลังสินคา้ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว และบริการใหเ้ช่าหอ้งแบบส่วนตัวเพ่ือเก็บสินคา้ 

ตลอดจนบรกิารติดตัง้ ในกรณีท่ีมีการขนยา้ยขา้มประเทศ JVK ยงัใหบ้รกิารจัดส่งทางเรือและอากาศ และบรกิาร

ดาํเนินพิธีการทางศลุกากรอีกดว้ย  

JVK ไดร้บัความไวว้างใจจากบรษัิทพฒันาอสังหารมิทรพัย ์ในการใหบ้รกิารขนยา้ยสิ่งของเครือ่งใชใ้หก้บั

ลกูคา้ท่ีซือ้อสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งเป็นหน่ึงในกลยทุธท์างการตลาดของบรษัิทพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 
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เน่ืองจากลูกคา้ส่วนหน่ึงของ JVK เป็นบุคคลและบรษัิทต่างชาติ บรษัิทฯ จึงไดเ้พ่ิมการใหบ้รกิารเพ่ือช่วย

อาํนวยความสะดวกแก่บุคคลดังกล่าวในการยา้ยถิ่นฐาน ไดแ้ก่ บรกิารพาชมสถานท่ีก่อนการยา้ยถิ่นฐาน บรกิาร

ดา้นวีซ่าและตรวจคนเขา้เมือง บรกิารจดัหาท่ีพกั บรกิารจดัหาสถานศึกษา เป็นตน้ 

(ข) บรกิารขนยา้ยอปุกรณส์าํนกังาน 

JVK ใหบ้รกิารกบับรษัิทในการขนยา้ยอปุกรณส์าํนกังาน ซึ่งบรกิารของ JVK ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารจัดทาํ

แผนงานและควบคุมการขนย้าย บริการขนย้ายและจัดรูปแบบสาํนักงาน บริการติดตั้งและถอดประกอบ

เฟอรนิ์เจอรแ์ละอปุกรณส์าํนักงาน บรกิารรบัฝากอปุกรณส์าํนกังานในคลงัสินคา้ บรหิารบญัชีทรพัยส์ินแบบ Real 

Time 

(ค) บรกิารขนยา้ยอปุกรณเ์คร่ืองจกัรสาํหรบัโรงงาน 

JVK ใหบ้รกิารขนยา้ยอุปกรณเ์ครื่องจักรท่ีมีขนาดใหญ่ และ/หรอื มีน ํา้หนกัมาก โดยมีกลุ่มลูกคา้หลัก 

ไดแ้ก่ บรษัิทผูผ้ลิต บรษัิทนาํเขา้ บรษัิทส่งออก ซึ่งบรกิารท่ี JVK ใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ บรกิารใหค้าํปรกึษาพรอ้มวาง

แผนการดาํเนินการขนยา้ย บรกิารบรรจุหีบห่อแบบสุญญากาศและจัดทาํลังไมเ้พ่ือเตรยีมความพรอ้มในการขน

ยา้ย บรกิารจดัส่งทางเรอืและอากาศ บรกิารดาํเนินพิธีการทางศลุกากรและจดัส่ง บรกิารรบัฝากอปุกรณเ์ครือ่งจักร

สาํหรบัโรงงาน เป็นตน้ 

(ง) บรกิารขนยา้ยสิ่งของสาํหรบังานแสดงสินคา้และศิลปะวตัถ ุ

งานแสดงสินคา้และงานขนยา้ยศิลปะวตัถสุ่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมีมลูค่าสูง จึงตอ้งการบุคลากรท่ีมีความ

ชาํนาญในการขนยา้ย JVK มีทีมงานท่ีมีประสบการณใ์นการบรรจหีุบห่อแบบพิเศษ เช่น การใชโ้ฟม   เอบี และการ

ขนยา้ยสินคา้ดว้ยเครือ่งมอืพเิศษ 

การใหบ้รกิารของ JVK จะคิดค่าบรกิารตามจาํนวนเท่ียวรถขนส่งท่ีใช ้และ/หรอื ตามปรมิาณสินคา้ โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอบรกิารเป็นรายครัง้ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการขนยา้ยของบรษัิทฯ สาํหรบัปีบญัชี 2560 ถงึ ปี 2562 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที ่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

บรกิารขนยา้ยสิ่งของเครือ่งใชส้าํหรบัทีพ่กัอาศยั 198.4 74.2 181.8 56.3 191.5 68.7 

บรกิารขนยา้ยอปุกรณส์าํนกังาน 15.3 5.7 12.4 3.8 14.4 5.2 

บรกิารขนยา้ยอปุกรณเ์ครือ่งจกัรสาํหรบัโรงงาน 25.6 9.6 34.4 10.6 21.6 7.7 

บรกิารขนยา้ยสิ่งของสาํหรบังานแสดงสินคา้และศลิปะ 12.8 4.8 9.2 2.9 8.0 2.9 

บรกิารอ่ืน 15.4 5.7 85.4 26.4 43.1 15.5 

รวมทัง้หมด   267.5 100.0 323.2 100.0 278.6        100.0 
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีบรษัิทฯ ใหบ้รกิารขนยา้ยของใช ้เคร่ืองเรือน อุปกรณส์าํนักงาน รา้นอาหาร และอปุกรณเ์บ

เกอรี ่อปุกรณเ์ครื่องจักรสาํหรบัโรงงาน และ พิพิธภณัฑส์ถานต่างๆ รา้นสินคา้มลูค่าสงู ไดแ้ก่ บรษัิทท่ีมีพนักงานต่างชาติ

ทาํงานในประเทศไทย เช่น สถานทูต หน่วยงานอิสระต่างประเทศ บรษัิทพัฒนาอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีบรกิารขนยา้ยสินคา้

ใหก้บัผูซื้อ้  และบรษัิทและโรงงานท่ีมีความตอ้งการในการขนยา้ย ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีกลยทุธก์ารทาํการตลาด โดยมีการลง

โฆษณาการบรกิารขนยา้ยในอินเตอรเ์น็ต ใหพ้นกังานการตลาดของบรษัิทฯ ลงพืน้ท่ีไปท่ีออฟฟิศและโรงงาน เพ่ือแจกโบร

ชัวร ์และนาํเสนอการบรกิารขนยา้ย นอกจากนี ้JVK ยงัมีการพฒันาการบรกิารใหเ้ป็นบรษัิทขนยา้ยท่ีครบวงจร (One 

Stop Service) เช่น การขนยา้ยเคร่ืองจักร JVK จะมีการจา้งผูร้บัเหมา (Sub-contractor) เพ่ือใหบ้รกิารเสรมิคือมีการ

บรกิารเดินสายไฟเพ่ือใหเ้ครือ่งจกัรสามารถพรอ้มใชไ้ดร้วดเรว็มากขึน้ เป็นตน้  

สภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งในการใหบ้รกิารขนยา้ยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก ่บรษัิท Asian Tigers Mobility Thailand, AGS 

International Movers, Crown Relocations เป็นตน้ ทัง้นี ้คู่แข่งขันแต่ละรายมีกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั บางรายอาจ

เนน้ใหบ้รกิารในการขนยา้ยในประเทศเป็นหลัก ขณะท่ีบรษัิทฯ เนน้ใหบ้รกิารองคก์รระหว่างประเทศ เช่น สถานทูต เป็น

ตน้ รวมทัง้ มกีารขยายการบรกิารไปยงัการขนยา้ยประเภทอ่ืน เช่น สาํนกังาน และการจดัการแสดง เป็นตน้ 

2.1.4 ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมูล 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารอย่างครบวงจรภายใตก้ารดาํเนินงานของ DTS โดยบรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารรบัฝากเอกสาร (Document storage service) และการใหบ้รกิารจัดการเอกสาร (Handling) บรกิารรบัฝากส่ือ

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

บรรจุเอกสารและจดัทาํทะเบียน (Packing & filling service) บรกิารทาํลายเอกสาร (Document destroy service) และ

บรกิารขนส่งเอกสาร เป็นตน้ 

รูปแบบของการรบัฝากเอกสารและการบรกิารของบรษัิทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบของ

กล่องเอกสาร รูปแบบของแฟ้มเอกสาร และเอกสารอิเล็คทรอนิคส ์(e-document) คลังรบัฝากเอกสารของกลุ่มบรษัิทมี

ระบบรกัษาความปลอดภัยสูง และถกูควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอรแ์ละบารโ์คด้ อีกทัง้ไดน้าํ O’Niel Software ซึ่งเป็น

ระบบบรหิารจัดการคลังเอกสารท่ีไดม้าตรฐานระดบัโลกมาใชใ้นการบรหิารเอกสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

และคน้หาเอกสารอยา่งเป็นระบบ ถกูตอ้งแมน่ยาํ และรวดเรว็  

 

 

  

ฝากเอกสารในรูปแบบของกลอ่งเอกสาร ฝากเอกสารในรูปแบบของแฟม้เอกสาร 
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ณ ปัจจุบนั DTS มีคลังสินคา้ทัง้หมดจาํนวน 5 หลัง คิดเป็นพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 14,815 ตารางเมตร  ตัง้อยู่บน

ถนนสามวา กรุงเทพฯ, ถนนสุวินทวงศ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา, อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่เขตท่าเรือแหลมฉบงั จังหวัด

ชลบุร ีและกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถรองรบัความตอ้งการในการรบัฝากเอกสารไดป้ระมาณ 1,105,678 

กล่อง 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลงัสินคา้ในการใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลูของกลุ่มบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 

ดาํเนินงานโดย ที่ตั้ง 
พืน้ที ่ ความสามารถในการรับฝาก 

(ตารางเมตร) (กลอ่ง) 

DTS ถนนสามวา กรุงเทพฯ 1,920 106,000 

ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 9,000 780,000 

ท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุ ี 1,200 72,000 

อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ 2,400 140,000 

กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 295 7,678 

รวม 14,815 1,105,678 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลงัสินคา้ในการใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลูของกลุ่มบรษัิทระหว่างปี 2560 ถงึ ปี 

2562  

 หน่วย 2560 2561 2562 

จาํนวนคลงัสินคา้ หลงั 4 5 5 

พืน้ท่ีทั่วไป ตารางเมตร 14,520 14,815 14,815 

จาํนวนกล่องท่ีรบัฝาก กล่อง 833,528 871,761 927,411 

 

 

 

 

 

                                                                    คลงัรบัฝากเอกสารและขอ้มลู 

บรษัิทฯ ใหบ้รกิารขนส่งเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของการใหบ้รกิารเพ่ือเพิม่ความสะดวกสบายใหก้บัลกูคา้ ทัง้นี ้ DTS 

มีรถเพ่ือใชข้นส่งเอกสารทัง้หมด 10 คนั 



 

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 1 หนา้ 51 / 108 

 

 

                                                                                       รถขนสง่เอกสาร 

สญัญาการใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลูระหว่างกลุ่มบรษัิทฯ และลกูคา้ ส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะสัน้ อายุ

สัญญาประมาณ 1-3 ปี โดยในสัญญาจะระบุขอบเขตของการใหบ้ริการ และอตัราค่าบรกิารท่ีชัดเจน รวมทัง้ กาํหนด

วิธีการเขา้ตรวจสอบทรพัยส์ิน ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการตรวจสอบเอกสารท่ีฝากไวก้บักลุ่มบรษัิทฯ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากเอกสาร และรายไดจ้ากการใหบ้ริการจัดการเอกสารของ  

บรษัิทฯ สาํหรบัปีบญัชี ปี 2560 ถงึ ปี 2562  

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที ่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

การใหบ้รกิารรบัฝากเอกสาร 85.3 86.7 88.3 82.8 92.5 82.6 

การใหบ้รกิารจดัการเอกสาร 

และบรกิารขนสง่ 
13.1 13.3 18.4 17.2 19.5 17.4 

รวมทัง้หมด   98.4 100.0 106.7 100.0 112.0 100.0 

 

 

ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีบรษัิทฯ ใหบ้ริการจัดการเอกสารและขอ้มูล ไดแ้ก่ สาํนักงานท่ีมีเอกสารจาํนวนมากท่ี

ตอ้งการลดภาระในการจดัการเอกสารและขอ้มลู เช่น บรษัิทตรวจสอบบญัชี ธนาคาร บรษัิทประกนัภยั โดยกลยทุธใ์นการ

ทาํการตลาดของบรษัิทฯ สาํหรบัการใหบ้รกิารจัดการเอกสารและขอ้มลู บรษัิทฯ จะใหพ้นักงานการตลาดศึกษารายชื่อ

บรษัิทท่ีอยู่ในเขตธุรกิจการคา้หลกัท่ีสาํคญั (Business Zone) เน่ืองจากย่านธุรกิจการคา้ ส่วนใหญ่จะมีค่าเช่าพืน้ท่ีราคา

สงู ซึง่ไมเ่หมาะสาํหรบัการใชพื้น้ท่ีเพ่ือจดัเก็บเอกสาร บรษัิทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเขา้หาลกูคา้กลุ่มดงักล่าว

เป็นหลัก โดยพนักงานการตลาดของบริษัทฯ จะเขา้ไปเสนอการบรกิารจัดเก็บเอกสารกับลูกคา้โดยตรง นอกจากนี ้   

บรษัิทฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบักลุ่มลกูคา้เดิมโดยใหบ้รกิารท่ีหลากหลาย และการใหบ้รกิารท่ีถกูตอ้งและรวดเรว็ 
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สภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจการใหบ้รกิารจัดเก็บเอกสารและขอ้มลูมีการแข่งขนัท่ีไม่รุนแรงมากนกั เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมผีูป้ระกอบการ

นอ้ยราย อยา่งไรก็ดี กลุ่มบรษัิทฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารจัดเก็บเอกสารและขอ้มลูท่ีมีประสบการณม์านานกว่า 20 ปี ดว้ยระบบ

การจัดเก็บเอกสารท่ีทนัสมยัและลูกคา้สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารท่ีฝากไดผ้่านทางระบบออนไลน ์จึงทาํให้

ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้เดิม และลกูคา้รายใหม ่รวมทัง้ กลุ่มบรษัิทฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารรายเดียวท่ีมีคลงัสินคา้อยูใ่น 3 

จังหวัด ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และชลบุร ีจึงเป็นการช่วยอาํนวยความสะดวกลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีสาขาอยูต่่างจงัหวดั 

ทัง้นี ้คู่แข่งในการใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารอยา่งครบวงจร ไดแ้ก่ บรษัิท Iron Mountain (Thailand)  บรษัิท กรุงเทพคลัง

เอกสาร จาํกดั และบรษัิท ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ 

 

2.1.5 ธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจอาหารและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองขยายตัวต่อเน่ืองจากไลฟ์สไตลท่ี์เปล่ียนไปของผูบ้รโิภค ทัง้ในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน บรษัิทฯ เห็นโอกาสในการขยายบรกิาร ตัง้เป้ามุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารซัพพลายเชนสาํหรบัอุตสาหกรรม

อาหารในภูมภิาคอาเซียน (Regional Food Supply Chain Service) เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขันและช่วยลด

ความเส่ียงดว้ยการมีฐานสินคา้อยูใ่นมือ จากเดิมท่ีใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้แช่เยน็แช่แข็งและขนส่งเป็นหลัก ครอบคลุม

ตัง้แตก่ระบวนการจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบสาํหรบัลกูคา้ กระบวนการแปรรูปและการผลิต การจดัเก็บสินคา้ การขนส่งกระจาย

สินคา้ รวมไปถึงเป็นตัวแทนการนาํเขา้ส่งออกสินคา้เก่ียวกับอาหาร (Brand Representative) เป็นตน้ โดยตกลงเซ็น

สญัญาซือ้ขายหุน้กบั CSLF ซึ่งเป็นบรษัิทฯ ในประเทศไตห้วนัท่ีดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารดา้นอาหาร (Food Service) มีความ

แข็งแกรง่ดา้นการทาํ food service จากฐานซัพพลายเออรอ์าหารท่ีมีอยู่ทั่วโลก สามารถขยายตลาดสาํหรบัฐานลกูคา้ทัง้

ในไทยและอาเซียน โดยกลุ่มธุรกิจอาหารสามารถใชค้ลังหอ้งเยน็ท่ีบรษัิทฯ มีปัจจุบนัในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเป็นHubใน

การกระจายสินคา้ กลุ่มบรษัิทมีรายไดจ้ากธรุกิจกลุ่มนีป้ระมาณรอ้ยละ 12.5 -17.7 ของรายไดร้วมของบรษัิทฯ  

 

2.1.6 ธุรกิจอื่นๆ 

ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารประกอบดว้ยธุรกิจใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานและคลังสินคา้ และธุรกิจใหบ้รกิาร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2562 กลุ่มบรษัิทมีรายไดจ้ากธุรกิจกลุ่มนีป้ระมาณรอ้ยละ 

0.7 - 1.1 ของรายไดร้วมของบรษัิทฯ  

(ก) ธุรกิจใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสินคา้ 

กลุ่มบรษัิทใหบ้รกิารใหเ้ช่าในอาคารสาํนกังานและคลงัสินคา้ ภายใตก้ารดาํเนินงานของ BJL และ JPLAND  

ผูเ้ช่าส่วนใหญ่ของ BJL เป็นบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย อย่างไรก็ดี BJL ไดใ้หเ้ช่าพืน้ท่ีบางส่วนกบับุคคลภายนอก 

โดยสัญญาการใหบ้รกิารระหว่าง BJL และผูเ้ช่าทัง้ในกลุ่มบรษัิท และบุคคลภายนอกเป็นสัญญาอายเุฉล่ีย 1- 3 ปี ทัง้นี ้

ท่ีดนิ อาคารสาํนกังาน และคลงัสินคา้ของ BJL ตัง้อยูท่ี่ถนนกรุงเทพกรฑีา กรุงเทพฯ, ถนนสามวา กรุงเทพฯ, ถนนสวุนิวงศ ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และพืน้ท่ีทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุ ี
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ในส่วนของ JPLAND ใหบ้รกิารคลังสินคา้เพ่ือใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมถึงบุคคลภายนอกเช่า โดยสัญญา

การใหบ้รกิารเป็นสัญญาอายเุฉล่ีย 3 ปี ทัง้นี ้ท่ีดิน อาคารสาํนกังาน และคลังสินคา้ของ JPLAND ตัง้อยูท่ี่ถนนบางนา-

ตราด จงัหวดัสมทุรปราการ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลงัสินคา้เพ่ือใหบ้คุคลภายนอกเช่าของ BJL และ JPLAND ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ดาํเนินงานโดย ที่ตั้ง 
จาํนวนคลังสนิค้า พืน้ที่ทั่วไป 

(หลงั) (ตารางเมตร) 

BJL ถนนสามวา กรุงเทพฯ 2 3,840 

JPLAND ถนนบางนา-ตราด สมทุรปราการ 1 6,000 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า 3 9,840 

 

(ข) ธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มบริษัทให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกลุ่มบริษัท และบุคคลภายนอก ภายใต้การ

ดาํเนินงานของ DITS ระบบท่ี DITS ไดพ้ัฒนาใหก้บักลุ่มบรษัิท และบุคคลภายนอก และสรา้งรายไดใ้หก้ับ DITS ไดแ้ก่ 

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

ทัง้หมด ดูแลใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการใชร้ะบบไอที ภายใตก้ารบรกิารของศูนยบ์รกิาร Contact 

Center  

Warehouse Management System (WMS) 

DITS WMS มีการพัฒนาระบบ WMS เพ่ือใชส้าํหรบับรหิารจัดการคลังสินคา้ท่ีบรหิารโดยบรษัิทฯ และไดพ้ฒันา

ระบบ WMS เพ่ือขายหรือใหลู้กคา้ภายนอกเช่า โดย WMS ท่ี DITS พัฒนาสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบ 

Enterprise และ แบบ Cloud เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชง้านของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน โดยระบบ WMS แบบ 

Enterprise จะเป็นระบบบรหิารจดัการคลังสินคา้อย่างครบวงจรซึ่งเหมาะกับลูกคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากระบบ

แบบ Cloud ซึ่งเหมาะกบัลูกคา้ขนาดกลางถึงขนาดเล็กท่ีมีความตอ้งการระบบเพ่ือใชจ้ัดการคลังสินคา้ท่ีนอ้ยกว่า และมี

ราคาท่ีตํ่ากว่า 

WMS ท่ี DITS พัฒนาเป็นระบบบรหิารจดัการคลงัสินคา้อยา่งครบวงจร ซึ่งแตกต่างจากระบบ WMS ทั่วไป โดย

ระบบ WMS ทั่วไปจะสามารถบรหิารจดัการคลงัสินคา้เท่านัน้ แต่ระบบ WMS ของบรษัิทฯ จะมทีีมงานผูเ้ช่ียวชาญในการ

ใหค้าํแนะนาํและรว่มพฒันากระบวนการทาํงาน ใหมี้การใชง้านระบบ WMS รว่มกบัวิธีการทาํงาน ผลกัดนัใหเ้ป็นไปตาม

กลยทุธอ์งคก์รเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด  ระบบ WMS เป็นเคร่ืองมือในการบรหิารการรบั เก็บ จ่าย ตลอดจนครอบคลมุถึง

การบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลท่ีใชใ้นการจัดการคลังสินคา้ เช่น ช่วยในการวางแผนการทาํงานของพนักงานใน

คลังสินค้าในแต่ละวัน ทําให้มีต้นทุนในการบริหารน้อยลง ช่วยบันทึกและจัดเก็บตัวชีว้ัดสมรรถนะหลัก (Key 

Performance Indicator: KPI) และการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี ทําให้ฝ่ายบัญชีของทั้งบริษัทฯ และลูกค้าสามารถ

ตรวจสอบปรมิาณสินคา้คงคลงัไดต้ลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการคลังสินคา้ใหก้ับ

บรษัิทฯ ระบบ WMS ยงัช่วยลดตน้ทุนในการบรกิารจัดการ และลดการพึ่งพิงทรพัยากรบุคคลของลูกคา้และบรษัิทฯ อีก

ดว้ย  
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Automotive Yard System (AYMS) 

ระบบ AYMS เป็นระบบบรหิารจดัการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต ์โดยระบบ AYMS แตกต่างจากระบบอ่ืนท่ี DITS พฒันา

เน่ืองจากเป็นระบบท่ีพฒันาตามตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายโดยเฉพาะ ทัง้นี ้ระบบ AYMS จะควบคุมการเคล่ือนยา้ย

รถยนต ์และการรบัฝากขอ้มลูทัง้หมด แสดงผลขอ้มลูดว้ยหนา้จอ Dashboard รายงานผล Real Time บรหิารงานสะดวก

และง่ายมากขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นระบบท่ีปรบัใหร้องรบัการส่งขอ้มลูกบับรษัิทคู่คา้ต่างชาติได ้สนบัสนุนการทาํงานรว่มกันได้

เป็นอย่างดี ระบบ AYMS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการพืน้ท่ีรบัฝากใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และลดตน้ทนุใน

การบรหิารจดัการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต ์นอกจากนี ้ระบบ AYMS จะรบัฝากขอ้มลูการเคล่ือนไหวของรถยนตท่ี์รบัฝากทาํให้

ลกูคา้สามารถใชป้ระโยชนจ์ากระบบดงักล่าวในการจดัทาํรายงานส่งผูบ้รหิารของลกูคา้อีกดว้ย 

Cold Chain Management System (CCMS) 

ระบบ CCMS พัฒนาขึน้เพ่ือใชใ้นการบรหิารจดัการคลังสินคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แข็งอย่างครบวงจร  

โดยระบบดังกล่าวครอบคลุมการบรหิารจัดการคลังสินคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เย็นและแช่แข็งทัง้สาํหรบัพืน้ท่ีทั่วไปและ

พืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) การบรหิารทรพัยากรบคุคลท่ีใชใ้นการจดัการคลงัสินคา้ควบคมุอณุหภูมแิช่เยน็และแช่

แข็ง การรบัฝากขอ้มลูและเช่ือมต่อระบบการขนส่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการคลังสินคา้ควบคมุอณุหภมูิ

แช่เยน็และแช่แข็งใหก้บัลกูคา้   

Transportation Management System (TMS) 

ระบบ TMS เป็นระบบบรหิารการขนส่ง การรบัฝากขอ้มลู และควบคุมระบบการขนส่งทั้งหมด ซึ่งครอบคลุม

กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการขนส่งตัง้แต่การจองรถจนถึงการบนัทึกบญัชี ซึ่งรวมถึง การวางแผนจัดเสน้ทางการ

เดินรถใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด การติดตามตาํแหน่งหรือสถานะของสินคา้ตัง้แต่ออกจากคลังสินคา้จนถึงการส่งมอบ การ

จัดการคาํสั่งขนส่งและเอกสารประกอบการขนส่ง การเก็บขอ้มลูในระบบอิเล็กทรอนิคส ์เช่น ระบบบญัชีออนไลน ์ซึ่ง

รวมถงึ ระบบใบแจง้หนี ้และการชาํระเงิน เป็นตน้ 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

 

2.2.1 นโยบายการแข่งขันและจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัท 

ยทุธศาสตรใ์นการแข่งขนัของกลุ่มบรษัิทสามารถสรุปไดด้งันี ้

(ก) การเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจิสตกิสอ์ยา่งครบวงจร (Integrated Logistics Service) 

บริษัทฯ มุ่งเนน้การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัท เพ่ือกา้วเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสอ์ยา่งครบวงจรใน

ภูมิภาคเอเชีย ตัง้แต่การใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ท่ีครอบคลุมสินคา้หลายประเภท กล่าวคือ สินคา้ทั่วไป สินคา้อันตราย 

รถยนต์ สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง และเอกสารแลว้ กลุ่มบริษัทยังเน้นการบริหารจัดการคลังสินคา้ 

(Warehouse Logistics Management) บริการจัดการสินค้าท่ีหลากหลายเพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกสบาย เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบรหิารสินคา้ และลดตน้ทนุใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารรบัฝากสินคา้ของกลุ่มบรษัิท 
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(ข) การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการบรหิารจดัการ 

บรษัิทฯ เช่ือวา่ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการสินคา้เป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดา้นโลจสิติกส ์บรษัิทฯ 

จึงไดน้าํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบรหิารการจดัการคลงัสินคา้และการขนส่ง และรบัฝากขอ้มลูของกลุ่ม

บรษัิท ซึ่งช่วยเพ่ิมความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ลดความผิดพลาดในกระบวนการจดัการภายในคลงัสินคา้และการขนส่ง 

ลดขัน้ตอนในการดาํเนนิงาน ลดตน้ทนุในการบรหิารสินคา้ และลดการพึ่งพิงทรพัยากรบุคคลอีกดว้ย ซึ่งสามารถสรา้ง

ความพงึพอใจสงูสดุใหแ้กล่กูคา้ได ้

ทัง้นี ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักท่ีบรษัิทฯ นาํมาใช ้ไดแ้ก่ ระบบบรหิารจัดการคลังสินคา้ WMS ซึ่งนาํมาใช้

บรหิารและรบัฝากขอ้มลูคลงัสินคา้ ระบบบรหิารจัดการคลงัสินคา้ควบคุมอณุหภูมแิช่เย็นและแช่แข็ง CCMS ซึ่งนาํมาใช้

บรหิารและรบัฝากขอ้มลูคลังสินคา้ควบคมุอณุหภูมิแช่เยน็และแช่แข็งโดยเฉพาะ ระบบการจัดการการขนส่ง TMS ซึ่ง

นาํมาใชบ้รหิารและรบัฝากขอ้มลูในการใหบ้รกิารขนส่ง ระบบบรหิารจดัการพืน้ท่ีจอดพกั AYMS ซึ่งนาํมาใชใ้นการบรหิาร

และการรบัฝากขอ้มลูของพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต ์นอกเหนือจากนัน้ยงันาํระบบASRS เป็นระบบการจัดเก็บสินคา้ ซึ่งใชใ้น

การเคล่ือนยา้ยและจดัเรียงสินคา้ ลดการใชแ้รงงานได ้50% และประหยดัพลงังานไฟฟ้า 30-50% เมือ่เทียบกบัคลงัสินคา้

แบบเดิม สามารถเพิ่มพืน้ท่ีเก็บสินคา้แนวสูงได ้รวมถึงยงัเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีถกูตอ้ง แมน่ยาํและรวดเรว็

มากขึน้ 

นอกจากเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารคลังสินคา้และการขนส่งใหก้บับรษัิทฯ ระบบดงักล่าว ยงัช่วยเพิ่มความ

มั่นใจใหก้ับลูกคา้ในการติดตามสถานะของสินคา้ เพิ่มความตรงต่อเวลาของการส่งมอบ และลดตน้ทุนโลจิสติกสใ์หแ้ก่

ลกูคา้ 

(ค) ความไดเ้ปรยีบจากทาํเลท่ีตัง้ 

กลยทุธท์างดา้นทาํเลท่ีตัง้เป็นหน่ึงในกลยทุธท่ี์บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดับตน้ๆ บรษัิทฯ จึงเลือกสถานท่ีตัง้

คลงัสินคา้ท่ีใกลแ้หล่งเสน้ทางคมนาคมและระบบสาธารณปูโภคท่ีสาํคญั เชน่ อยูใ่กลแ้หล่งสินคา้ และศนูยก์ระจายสินคา้ 

ทัง้นี ้กลุ่มบรษัิทมีคลังสินคา้ตัง้อยูบ่นเขตพืน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จังหวดั

สมทุรปราการ ถนนสวุินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา พืน้ท่ีเขตมหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร ถนนสามวา และถนนกรุงเทพกรฑีา 

กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบดงัต่อไปนี ้

- ท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุ ี

พืน้ท่ีคลังสินคา้ส่วนใหญ่ของบรษัิทฯ ประมาณรอ้ยละ 55 ของพืน้ท่ีคลงัสินคา้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ตัง้อยูท่ี่

เขตพืน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือมีโครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกท่ีทันสมยั เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล สามารถรองรบัเรอืสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีสดุ (Post Panamax) และเป็นทา่เรือท่ีมีสินคา้เขา้ออกมาก

ท่ีสดุในประเทศไทย  

ดว้ยลักษณะท่ีตัง้ของประเทศไทยท่ีเปรียบเสมือนหนา้ด่านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท้าํให้

ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักสาํหรบัการนาํเขา้และส่งออกไปยงัประเทศต่างๆเน่ืองจากมีขอ้ไดเ้ปรียบใน

ลกัษณะท่ีเป็นท่าเรอืท่ีมีดินแดนหลงัท่า (Hinterland) ท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศเพ่ือนบา้น 
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ซึ่งจะทาํใหท่้าเรอืแหลมฉบงัไดร้บัผลประโยชนโ์ดยตรงจากความรว่มมือในการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community หรือ "AEC") ในปี 2558  

นอกจากนี ้ท่าเรือแหลมฉบงัตัง้อยูไ่มไ่กลจากเขตนิคมอตุสาหกรรมท่ีสาํคัญซึ่งทาํใหผู้ป้ระกอบการท่ีมี

โรงงานอยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมใชท่้าเรอืแหลมฉบงัเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งเพ่ือลดตน้ทนุและระยะเวลาใน

การขนส่งและกระจายสินคา้ โดยท่าเรือแหลมฉบังอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นระยะทาง

ประมาณ 70 กิโลเมตร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร นอกจากนี ้ท่าเรือ

แหลมฉบงัเป็นท่าเรอืท่ีเป็นศนูยก์ลางในการเช่ือมต่อท่าเรอืและศนูยก์ระจายสินคา้อ่ืนในประเทศไทย ไดแ้ก ่ทา่เรอื

กรุงเทพ และสถานีบรรจแุละแยกสินคา้กล่อง (ICD) 

- บางนา-ตราด กโิลเมตรท่ี 19 จงัหวดัสมทุรปราการ 

พืน้ท่ีคลังสินคา้ประมาณรอ้ยละ 10 ของพืน้ท่ีคลังสินคา้ทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่บนถนนบางนา-ตราด 

กิโลเมตรท่ี 19 ซึ่งใกลโ้รงงานประกอบรถยนตข์องลกูคา้ โดยพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีเพ่ือรบัฝากรถยนต ์และพืน้ท่ี

คลังสินคา้ควบคมุอุณหภูมสิาํหรบัสินคา้ควบคมุอณุหภูมิแช่เยน็และแช่แข็ง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีเสน้ทางการคมนาคม

และระบบสาธารณปูโภคท่ีสะดวก และอยู่ไม่ไกลจากศนูยก์ระจายสินคา้ท่ีสาํคัญ กล่าวคือ นิคมอตุสาหกรรม 

ท่าเรือ และท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมู ิโดยมีระยะทางหา่งจากศนูยก์ระจายสินคา้หลกั ดงันี ้

สถานที ่ ระยะทางโดยประมาณ (กิโลเมตร) 

ท่าเรือกรุงเทพ 43 

ท่าเรือแหลมฉบงั 85 

สถานีบรรจแุละแยกสินคา้กล่อง (ICD) ลาดกระบงั 29 

ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ 33 

นิคมอตุสาหกรรมบางป ู 26 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 37 

นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว ์ 30 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 49 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 83 

- สวุินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พื ้น ท่ีคลังสินค้าประมาณร้อยละ 10 ของพื้น ท่ีคลังสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ ในเขตพื ้นท่ี 

สุวินทวงศ ์ซึ่งเป็นคลังสินคา้เพ่ือรบัฝากเอกสาร และคลังสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่

แข็ง ซึง่บรษัิทฯ ถือเป็นบรษัิทแรกท่ีมีคลงัสินคา้สาํหรบัสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เยน็และแช่แข็งบนถนนสวุนิทวงศ ์

นอกจากนี ้คลงัสินคา้บนถนนสวุินทวงศข์องบรษัิทฯ ตัง้อยูไ่มไ่กลจากเขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั และสถานี

บรรจุและแยกสินคา้กล่อง (ICD) ลาดกระบัง โดยตัง้อยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นระยะทาง

ประมาณ 25 กโิลเมตร  
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- ถนนสามวา กรุงเทพฯ 

พืน้ท่ีคลังสินคา้ประมาณรอ้ยละ 10 ของพืน้ท่ีคลังสินคา้ทัง้หมดของบรษัิทฯ อยู่บนถนนสามวา ซึ่งตัง้อยู่

ใกลนิ้คมอุตสาหกรรมบางชัน และถนนวงแหวนตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคลังสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้รายวนั 

เหมาะสาํหรบัส่งสินคา้เขา้กรุงเทพฯ  

- มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร 

พืน้ท่ีคลงัสินคา้ประมาณรอ้ยละ 13 ของพืน้ท่ีคลงัสินคา้ทัง้หมดของบรษัิทฯ อยูใ่นพืน้ท่ีมหาชยั ซึง่เป็นพืน้ท่ี

ท่ีอยูใ่กลแ้หล่งสินคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็งท่ีสาํคญั กล่าวคือ แหล่งเรือประมง และโรงงานผลิตอาหาร 

ซึ่งเป็นลกูคา้สาํคญัของบรษัิทฯ 

- ถนนกรุงเทพกรฑีา กรุงเทพฯ 

พืน้ท่ีคลังสินคา้ประมาณรอ้ยละ 2 ของพืน้ท่ีคลังสินคา้ทัง้หมดของบรษัิทฯ อยู่บนถนนกรุงเทพกรฑีา ซึ่ง

ส่วนใหญ่ใชร้บัฝากสินคา้ท่ีรอการขนยา้ยสาํหรบัลูกคา้ท่ีใชบ้รกิารขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้ถนน

กรุงเทพกรีฑาอยูไ่มไ่กลจากท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิและท่าเรอืท่ีสาํคัญของประเทศไทย ซึ่งสะดวกต่อการขน

ยา้ยสิ่งของระหว่างตา่งประเทศ 

สถานที ่ ระยะทางโดยประมาณ (กิโลเมตร) 

ท่าเรือกรุงเทพ 15 

สถานีบรรจแุละแยกสินคา้กล่อง (ICD) ลาดกระบงั 20 

ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ 17 

(ง) ศนูยก์ลางในการบรหิารจดัการสินคา้ใหก้บัลกูคา้ (Order Fulfillment Center) 

บรกิารท่ีครบวงจรของบรษัิทฯ ช่วยลดขัน้ตอนในการทาํงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารตน้ทุนดา้น   โลจิ

สติกสใ์หก้บัลูกคา้ โดยบรษัิทฯ จะเป็นผูดู้แลสินคา้ระหว่างท่ีสินคา้รบัฝากอยูใ่นคลังสินคา้ของบรษัิทฯ ตัง้แต่การรบัส่ง

สินคา้ การบรรจหีุบห่อ การเคล่ือนยา้ย การคัดแยกสินคา้ การรบัฝากขอ้มลูสินคา้ในระบบออนไลน ์ดังนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารรบั

ฝากสินคา้ของบรษัิทฯ มหีนา้ท่ีในการดแูลเฉพาะการเก็บเงนิ เท่านัน้ ซึง่ช่วยลดภาระในการดแูลสินคา้ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารรบั

ฝากสินคา้ของบรษัิทฯ เป็นอยา่งมาก อีกทัง้บรกิารดังกล่าว เช่น บรกิารคัดแยกสินคา้ตามคณุสมบตัิท่ีลกูคา้หรือผูบ้รโิภค

ตอ้งการ บรกิารจัดผลิตภัณฑใ์นหีบห่อใหม ่(Re-packaging) ช่วยเพิ่มมลูค่าใหก้บัสินคา้ ("Value added service") ของ

ผูใ้ชบ้รกิารรบัฝากสินคา้ของบรษัิทฯ อีกดว้ย  

(จ) มาตรฐานในการใหบ้รกิาร 

กลุ่มบรษัิทมุ่งเนน้ในการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร เพ่ือสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหก้บักลุ่มลูกคา้ และเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขันและจัดหาลูกค้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งทาํใหก้ลุ่มบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานจากองคก์าร

มาตรฐานสากล และไดร้บัรางวลัจากทัง้ภาครฐั และเอกชนมากมาย ดงัต่อไปนี ้
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ปี บริษัท รางวัลที่ได้รับ 

2545 JVK ISO 9001:2008 จาก MASCI Management System Certification 

Institute(Thailand) 

2547 บรษัิทฯ ISO 9001:2000 จาก บรษัิท บีเอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย) จาํกดั 

2547-

2549 

บรษัิทฯ Contractor EH&S Performance จากกลุ่มบรษัิท SCG-DOW 

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

2551 บรษัิทฯ ISO 9001:2008 จาก บรษัิท บีเอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย) จาํกดั 

DTS ISO 9001:2008 จาก บรษัิท บีเอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย) จาํกดั 

2552 บรษัิทฯ 100% Stock Accuracy Award 2009 จากบรษัิท ดมัโก ้โลจิสติกส ์(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 

2553 

  

บรษัิทฯ ใบรบัรองเป็นสมาชิกระบบจดัการดา้นการปอ้งกนัและรกัษาความปลอดภยัจาก

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

ATL ISO 9001:2008 จาก บรษัิท บีเอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย) จาํกดั 

PCS ISO 9001:2008 จาก อนิเตอรเ์ทค กรุป๊ 

2554 ATL Best Performance Achievement: Yard Operation and Management จาก 

บรษัิท นสิสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ใบรบัรองเป็นสมาชิกระบบจดัการดา้นการปอ้งกนัและรกัษาความปลอดภยัจาก

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

บรษัิทฯ Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 จากกรมส่งเสรมิการส่งออก 

กระทรวงพาณิชย ์

2555 บรษัิทฯ Export Logistics Model Award (ELMA) 2012 จากกรมส่งเสรมิการส่งออก 

กระทรวงพาณิชย ์

Prime Minister's Export Award (PM) 2012 จากกรมส่งเสรมิการส่งออก 

กระทรวงพาณิชย ์ 

ISO 14001:2004 จาก บรษัิท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

OHSAS 18000:2007 จาก บรษัิท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

DITS Capability Maturity Model Integration (CMMI) ระดบัท่ี 2 

TICTA Awards 2012 จากสาํนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) และสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

2556 บรษัิทฯ 

ATL 

และ JTS 

ผ่านการยกระดบัการบรหิารจดัการธุรกิจตามเกณฑม์าตรฐานคณุภาพธรุกจิโลจิ

สติกส ์ ภายใตโ้ครงการยกระดบัมาตรฐานคณุภาพและสรา้งเครอืขา่ยดา้น

การตลาดธุรกิจใหบ้รกิารโลจิสตกิส ์จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์
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ปี บริษัท รางวัลที่ได้รับ 

PCS การรบัรองมาตรฐานหอ้งเยน็ระดับ 5 ดาว จากกรมการคา้ภายใน 

DITS TICTA Awards 2013 จากสาํนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) และสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

ICT Excellence Awards จากสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

2557 ATL ISO 14001:2004 จาก บรษัิท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

JWDP ISO 9001:2008 จาก อนิเตอรเ์ทค กรุป๊ 

2558 DITS รางวลั ICT Excellence Awards 2015 ประเภท Core Process Improvement 

Project ระบบบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เยน็และแช่แข็ง 

(CCMS) จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

2559 บรษัิทฯ 
Thailand Excellence Award 2015 จาก Frost & Sullivan 

  

  รางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดีเดน่ หอการคา้ไทย ประจาํปี 2559 

 JTS Thailand Energy Awards จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

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

 JWDP หนงัสือรบัรองมาตรฐานดา้นสขุอนามยั  ประเภทการรบัรองหอ้งเยน็รบัฝาก จาก

กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 JPK ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน หอ้งเยน็ระดบั 5 ดาว จากกรมการคา้ภายใน 

 PCS อตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

2560 บรษัิทฯ รางวลัองคก์รนวตักรรมยอดเย่ียม ประจาํปี 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 บรษัิทฯ รางวลั Thailand Sustainability Investment  

ATL 

 

รางวลัYard Operation Excellence การบรหิารจดัการลานจอดพกัรถยนตดี์เยี่ยม 

และ Transportation Excellence การขนส่งสินค้าดีเยี่ยม จากบริษัท นิสสัน 

มอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2562 บรษัิทฯ รางวัล Thailand Sustainability Investment และรางวัล Outstanding Investor 

Relations Awards ในงาน SET Awards 2019 จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 JPK Export Logistics Model Award (ELMA) 2019 จากกรมส่งเสริมการส่ งออก 

กระทรวงพาณิชย ์
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(ฉ) ความเป็นพนัธมติรกบับรษัิทรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarding)  

กลุ่มบรษัิทเป็นพันธมิตรท่ีดีกับบรษัิทรบัจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarding) ทาํใหก้ลุ่ม

บรษัิทไดร้บัความไวว้างใจจากบรษัิทท่ีทาํธรุกิจ Freight Forwarder ชัน้นาํหลายราย เช่น บรษัิท คเูน่ห ์พลสั นาเกิล จาํกดั

, บรษัิท ดีเอชแอล โกลเบลิ ฟอรเ์วริด์ดิง้ จาํกดั, บรษัิท พาแนลพีนา เวิลด ์ทรานสปอรท์ (ประเทศไทย) จาํกดั, บรษัิท ดมัโก ้

โลจิสติกส ์(ไทยแลนด)์ จาํกัด, บรษัิท ฮิตาชิ ทรานสปอรต์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จาํกัดในการเป็นผูใ้หบ้รกิารรบัฝากและ

บรหิารสินคา้ใหก้บับรษัิทดงักล่าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรษัิทขา้มชาติท่ีมีทรพัยส์ินของตนเองสาํหรบัการใหบ้รกิารรบัฝากและ

บรหิารสินคา้ในประเทศในปรมิาณท่ีจาํกดั ส่งผลใหบ้รษัิทดงักล่าวมีความตอ้งการจา้งบรษัิทในประเทศท่ีมีทรพัยส์ิน และ

ไดม้าตรฐานในการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ท่ีตอ้งการรบัฝาก 

 

2.2.2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกสไ์ทย 

ธุรกิจโลจิสติกสคื์อธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การดาํเนินงาน และการควบคมุการทาํงานขององคก์ร  รวมทัง้

การบรหิารจัดการขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย การรบัฝาก การรวบรวม การกระจาย

สินคา้ วัตถดุิบ ชิน้ส่วนประกอบ และการบรกิาร ใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการและ

ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นสาํคญั ดว้ยตน้ทนุการดาํเนนิงานท่ีสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ต้นทุนโลจิสติกสต์่อ GDP (%) 

 

แผนภาพขา้งตน้แสดงถึงตน้ทนุโลจิสติกสต์่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติของไทย ("GDP") ระหว่างปี 2550 ถึงปี 

2560 จะเห็นว่าตน้ทุนโลจิสติกสข์องประเทศไทยในระยะยาวมีแนวโนม้เฉล่ียลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลมาจาก

ประสิทธิภาพในการจดัการตน้ทุนทางโลจิสติกสแ์ละการควบคุมกิจกรรมในห่วงโซ่อปุทานของผูป้ระกอบการเพ่ือสรา้ง

มลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความไดเ้ปรยีบในการแข่งขัน ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีและระบบการบรหิารจัดการท่ีทันสมยั

เพิ่มขึน้ (ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ หรือ สศช.) 

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ทาํใหก้ารแข่งขนัใน

การทาํธุรกิจสูงขึน้ ผูป้ระกอบการจาํเป็นท่ีจะตอ้งลดตน้ทนุทางดา้นโลจิสติกสเ์พ่ือใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แข่ง ดังนัน้แนวโนม้ท่ี

ผูป้ระกอบการในประเทศไทยและบรษัิทขา้มชาติจะหันมาสนใจผูใ้หบ้รกิารจดัการดา้นโลจสิติกสท่ี์มีประสิทธิภาพเพ่ือลด

ตน้ทนุทางโลจิสติกสจ์ึงมแีนวโนม้ท่ีเพิ่มมากขึน้ 
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ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
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ทัง้นี ้จากตารางรายงานดัชนีความสามารถดา้นโลจิสติกสข์องธนาคารโลก สาํหรบัปี 2561 พบว่าประเทศไทยมี

ดัชนีความสามารถดา้นโลจิสติกสอ์ยู่ในอันดับท่ี 2 ของอาเซียนและอนัดบัท่ี 32 ของโลก ผูป้ระกอบการต่างเล็งเห็นถึง 

ความสาํคญัในการพฒันาประสิทธิภาพของความสามารถดา้นโลจิสติกส ์รวมถึงพจิารณาใชบ้รกิารผูใ้หบ้รกิารดา้น 

โลจิสติกสเ์พิ่มขึน้ 

ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านโลจสิตกิส ์(LPI) ในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2561 

   
 

ท่ีมา: The World Bank LPI Report 2018 (จดัทาํรายงาน 2 ปี/ครัง้) 

นอกจากนี ้การนาํเขา้และการส่งออกผ่านท่าเรอืแหลมฉบงัของประเทศไทย มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้อยา่งต่อเน่ือง

ตัง้แต่ปี 2553 จากแผนภาพดา้นล่างจะเห็นไดว้่าในช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2562 ปรมิาณการนาํเขา้และส่งออกตูค้อน

เทนเนอรผ์่านทา่เรอืแหลมฉบงัมอีตัราการเตบิโตถวัเฉล่ีย (Compound annual growth rate: CAGR) รอ้ยละ 3.78 
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อันดับโลก 7 5 25 27 26 41 32 39 46 60 98 82 137

ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ 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) พิธีการศุลกากร 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) การเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ 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) สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั�งภาครัฐและธุรกิจ 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) ระบบการติดตามและการตรวจสอบสินค้า 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) ความตรงต่อเวลาของการบริการ 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

จีนรายการ สิงค์โปร์ ญี�ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ลาว เมียนมาร์มาเลเซีย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา
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สถติิปริมาณตู้คอนเทนเนอรผ่์านท่าเรือแหลมฉบงัทั้งนําเข้าและส่งออก ปีงบประมาณ 2558-2562  

    

หน่วย: ล้าน TEU ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ตูค้อนเทนเนอรน์าํเขา้ 3.34 3.46 3.75 3.95 4.00 

ตูค้อนเทนเนอรส์่งออก 3.44 3.60 3.92 4.06 4.06 

รวม 6.78 7.06 7.67 8.01 8.06 

ท่ีมา: ทา่เรือแหลมฉบงั 

 

จากปรมิาณตูค้อนเทนเนอรท่ี์ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และเพ่ือกา้วสู่การเป็น 1 ใน 

10 ประเทศของโลกท่ีมีเรือผ่านท่ามากท่ีสุด การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงผลักดันโครงการก่อสรา้งท่าเรือแหลมฉบัง 

โครงการขัน้ท่ี 3 เพ่ือพฒันาศกัยภาพการแข่งขันทางการขนส่งสินคา้ทางทะเล เป็นประตูการคา้ของกลุ่มประเทศเพ่ือน

บา้นในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ํา้โขง (Gateway Port of the Sub Region) และเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงขอ้มลูทางการคา้ 

การคมนาคมขนส่ง รวมทัง้ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทนุของประเทศ โดยจะใชร้ะยะเวลาการดาํเนินงานทัง้หมด 

10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2562) 

ในปัจจบุนั ท่าเรอืแหลมฉบงัระยะท่ี 1 สามารถรองรบัตูส้ินคา้ไดจ้าํนวน 4 ลา้น TEU ต่อปี, ท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 

2 ท่ีรองรบัได ้6.8 ลา้น TEU ต่อปี (รวม 10.8 ลา้น TEU) และท่าเรอืแหลมฉบงัระยะท่ี 3 สามารถรองรบัปรมิาณตูค้อนเทน

เนอรไ์ดไ้ม่ต ํ่ากว่า 8 ลา้น TEU ต่อปี ดังนัน้ความสามารถในการรองรบัตูค้อนเทนเนอรข์องท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเต็ม

ศกัยภาพทัง้ 3 ระยะ จะไมต่ ํ่ากว่า 18 ลา้น TEU ต่อปี  

ในปี 2562 โครงการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบงัระยะท่ี 3 อยูร่ะหว่างประกาศเชญิชวนและขายเอกสารคดัเลือกเอกชน

เขา้รว่มลงทุนและคาดว่าจะรูผ้ลภายในปี 2563 สามารถดูขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้ (www.laemchabangportphase3.com) 

ซึ่งท่าเรอืแหลมฉบงัระยะท่ี 3 จะทาํใหป้รมิาณสินคา้ผ่านเขา้ออกท่าเรอืแหลมฉบงัมากขึน้ และอาจเป็นโอกาสในการขยาย

ธุรกิจใหแ้กก่ลุ่มบรษัิทในอนาคต 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมสินค้าอันตราย 

องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ "IMO") ไดแ้บ่งสินคา้อนัตรายท่ี

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

เสี่ยงตอ่การลกุไหมไ้ดเ้อง และสารท่ีสมัผสักบันํา้แลว้ทาํใหเ้กิดก๊าซไวไฟ (5) วตัถอุอกซิไดซแ์ละวตัถอิุนทรียเ์ปอรอ์อกไซด ์

(6) วตัถมุีพิษและวตัถตุิดเชือ้ (7) วตัถกุมัมนัตรงัสี (8) วตัถกุดักรอ่น และ (9) วตัถอุนัตรายต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากทัง้ 8 

ประเภทขา้งตน้  

แนวโนม้ความตอ้งการสารเคมีหรือเคมีภณัฑอ์นัตรายเพ่ือการผลิตมีแนวโนม้ทรงตวัอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปีก่อน

เน่ืองจากของสภาวะอตุสาหกรรมของประเทศไทย โดยในปี 2562 ประเทศไทยนาํเขา้และสง่ออกสินคา้อนัตราย เท่ากบั 

3.85 ลา้นตนัตอ่ปี และ  2.57 ลา้นตนัตอ่ปี ตามลาํดบั  

     ปริมาณการนําเข้า  
     หน่วย : ล้านเมตริกตัน 

 

        ปริมาณการส่งออก 
        หน่วย : ล้านเมตริกตัน 

 

การนาํเขา้และส่งออกสารเคมีหรือสินคา้อนัตรายในประเทศไทยจะขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือ

กรุงเทพ ซึง่ทา่เรอืหลกัท่ีนาํเขา้และสง่ออกสนิคา้อนัตรายคือทา่เรอืแหลมฉบงั ในจงัหวดัชลบรุ ีซึง่เป็นทา่เรอืนํา้ลกึท่ีสาํคญั

ท่ีสดุของประเทศไทยและเป็นท่าเทียบเรือท่ีมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ตลอดจนมาตรการบริหารความปลอดภยั

เทียบเท่าสากลสาํหรบัการนาํเขา้และสง่ออกสินคา้อนัตรายท่ีอาจเกิดการหกรั่วไหลหรือไฟไหม ้ปริมาณสินคา้อนัตรายท่ี

ผ่านท่าเรือแหลมฉบังไดเ้พ่ิมขึน้อย่างมาก จากแผนภาพดา้นล่างจะเห็นไดว้่าปริมาณตูค้อนเทนเนอรส์าํหรับสินค้า

อนัตรายท่ีผ่านท่าเรือแหลมฉบงัในรอบหา้ปีท่ีผ่านมา (ปี 2558 - ปี 2562) มีอตัราการเติบโตถัวเฉลี่ย (CAGR) รอ้ยละ 

2.94 และคาดวา่จะมีปรมิาณเพ่ิมขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวั เน่ืองมาจากความตอ้งการใชส้นิคา้ของผูผ้ลติซึง่จะสั่ง

สินคา้เขา้มาเฉพาะท่ีตอ้งการใชง้านเท่านัน้ ประกอบกบัปรมิาณเรือสินคา้ท่ีมีแนวโนม้จะเปลี่ยนมาเขา้ท่ีท่าเรือแหลมฉบงั

มากขึน้ จากการท่ีทา่เรอืกรุงเทพไมส่ามารถรองรบัเรอืสนิคา้ขนาดใหญ่ซึง่ตอ้งอาศยัรอ่งนํา้ลกึมากๆ  
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ปริมาณตู้คอนเทนเนอรส์าํหรับสินค้าอันตรายที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง  
 

 

 
 

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนตเ์พ่ือการส่งออกท่ีสาํคญัของภูมิภาคเอเชีย ดว้ยศกัยภาพและความ

พรอ้มในด้านปัจจัยพืน้ฐานในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต ์และแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือ รวมทั้งการ

สนบัสนนุจากนโยบายภาครฐัในการผลิตและคา้รถยนตเ์สรี การใหส้ิทธิประโยชนท์างดา้นภาษี และการยกเลิกมาตรการ

บงัคบัใชชิ้น้สว่นในประเทศ ประเทศท่ีนาํเขา้รถยนตท่ี์สาํคญัของไทย คือ อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น และเยอรมนี ตามลาํดบั  โดย

อตุสาหกรรมยานยนตไ์ทยมปีรมิาณการผลติและสง่ออกรถยนตข์องไทยในช่วงปี 2558 - ปี 2562 ดงัตาราง 

ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนตข์องไทยปี 2558 - 2562 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

การผลติรถยนต ์(ลา้นคนั) 1.91 1.94 1.99 2.16 2.01 

การสง่ออกรถยนต ์(ลา้นคนั) 1.20 1.19 1.13 1.14 1.05 

อตุสาหกรรมยานยนตปี์ 2562 ปรมิาณการผลติลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อนตามสภาพเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้ชะลอตวั 

ขณะท่ียอดสง่ออกรถยนตม์ีปรมิาณลดลงจากปีก่อนเช่นเดียวกนั  

(ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร 

อตุสาหกรรมอาหารของประเทศไทยนอกจากจะเป็นอตุสาหกรรมเพ่ือการบรโิภคในประเทศแลว้ ยงัมีการสง่ออกไป

ตา่งประเทศ หนึง่ในผลติภณัฑอ์าหารสง่ออกท่ีสาํคญัคือ ปลาทนูา่กระป๋องแปรรูป และเนือ้สตัวแ์ช่เย็นและแช่แข็ง 

ในปี 2562 ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมอาหารของไทยลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี โดยลดลงรอ้ยละ 2. การใชก้าํลงั

การผลิตอยู่ท่ีรอ้ยละ 57.8 ลดลงจากรอ้ยละ 58.7 ในปีก่อน  เน่ืองจากการบริโภคภายในประเทศท่ีอ่อนตวัลงตามภาวะ

เศรษฐกิจ  รายไดค้รวัเรอืนลดลง  และอตัราเงินเฟอ้ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ประกอบกบัภาคการสง่ออกท่ีหดตวัลงตามเศรษฐกิจโลก

ท่ีชะลอตวั เงินบาทแข็งคา่ และราคาสง่ออกสนิคา้อาหารท่ีลดลงกระทบตอ่รายไดเ้ขา้ประเทศ ดา้นการสง่ออกอาหารของ

ไทยในปี 2562 มีมูลค่า 1,025,500 ลา้นบาท หรือ 33,100 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หดตัวลงรอ้ยละ 3.8 ในรูปเงินบาท แต่
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ขยายตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.2  ในรูปดอลลา่รส์หรฐั ขณะท่ีการนาํเขา้มีมลูค่า 401,300 ลา้นบาท หดตวัลงรอ้ยละ 0.1 โดย

สินคา้อาหารส่งออกหลกั 6 รายการ ท่ีมีมูลค่าลดลง ไดแ้ก่ ขา้ว (-22.0%)  นํา้ตาลทราย (-13.7%)  ปลาทูน่ากระป๋อง 

(6.0%)  แป้งมนัสาํปะหลงั(-2.8%)  กุง้ (-9.2%)  และสบัปะรด (-15.7%)  สว่นสินคา้ 4 รายการท่ีขยายตวัเพ่ิมขึน้ ไดแ้ก่ 

ไก่ (+0.8%)  เครื่องปรุงรส (+4.0%)  มะพรา้ว (+3.8%) และอาหารพรอ้มรบัประทาน (+4.6%)   ซึ่งการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจโลก  การแข็งคา่ของเงินบาท และราคาอาหารโลกท่ีปรบัตวัลดลง เป็น 3 ปัจจัยหลกัท่ีฉุดมูลค่าส่งออกสินคา้

อาหารไทยใหล้ดตํ่าลง* 

*ขอ้มลูจากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และในปี 2562 การสง่ออกทนู่ากระป๋อง และแปรรูปเดือน ม.ค.- ธ.ค. 2562 คิดเป็นมลูค่า 2,185.62 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ ลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกบัปีก่อน อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ย (CAGR) ของมลูค่าการสง่ออกรวมของทนู่ากระป๋อง

แปรรูป ในช่วงปี 2558-2562 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.89 ตามกราฟดา้นลา่ง 

 

                                

                              มูลค่าการส่งออกรวมของปลาทนู่ากระป๋องและแปรรูป 

  
      ท่ีมา : สาํนกัสง่เสริมการคา้สินคา้เกษตรและอตุสาหกรรม  กรมสง่เสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 

สาํหรบัการสง่ออกเนือ้สตัวแ์ช่เย็นและแช่แข็ง ดงัแผนภาพดา้นลา่ง อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ย (CAGR) ของมลูค่า

การสง่ออกเนือ้ไก่ เป็ด และเนือ้สกุร ในช่วงปี 2558 - 2562 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 18.2 โดยมลูค่าการสง่ออก 5 อนัดบัแรกสงูสดุ

เป็นการสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศเพ่ือนบา้นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากนีป้ระเทศท่ีเคยหา้มนาํเขา้

เนือ้สตัวปี์กสดจากไทยในอดีตบางประเทศ (บาหเ์รน ฮ่องกง แอฟริกาใต ้รสัเซีย ฟิลิปปินส)์ ไดย้กเลิกมาตรการดงักลา่ว

แลว้ สง่ผลใหก้ารสง่ออกเนือ้สตัวแ์ช่เย็นและแช่แข็งยงัคงมีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 
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มูลค่าการส่งออกเนือ้สัตวแ์ช่เยน็ และแช่แข็ง (ไก่ เป็ดและสุกร) 

  

ท่ีมา : สาํนกัสง่เสริมการคา้สินคา้เกษตรและอตุสาหกรรม  กรมสง่เสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

ในปัจจุบนัเมื่อธุรกิจการสง่ออกอาหารหรือเนือ้สตัวแ์ช่เย็น แช่แข็ง และอาหารกระป๋องแปรรูปมีการเติบโตมาก

ขึน้ ผู้ประกอบการท่ีผลิตอาหารดังกล่าวเพ่ือส่งออกจําเป็นท่ีจะต้องเช่าบริการห้องเย็นจากผู้บริการภายนอก 

(Outsourcing) เพ่ือรองรบัปรมิาณวตัถดุิบหรอืผลติภณัฑท่ี์เพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ตอ้งการท่ีจะลด

ตน้ทนุในการดาํเนินการรบัฝาก การว่าจา้งผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการบริหารหอ้งเย็นและการเช่าพืน้ท่ีการรบัฝากจึงเป็น

ทางเลอืกท่ีจะทาํใหธุ้รกิจของผูป้ระกอบการมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

แนวโน้มชาวต่างชาตทิี่เข้ามาประกอบอาชพีในประเทศไทย 

ชาวตา่งชาติท่ีมีทกัษะฝีมือเขา้มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นกลุม่ลกูคา้เป้าหมายของการใหบ้ริการขนยา้ย

ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ โดยแนวโนม้ท่ีชาวต่างชาติจะเขา้มาลงทุนและประกอบอาชีพในประเทศไทย 

สามารถสรุปได ้ดงันี ้

ประเทศไทยในปัจจุบนัเป็นประเทศท่ีน่าสนใจในการเขา้มาลงทนุของชาวต่างชาติ ดว้ยตาํแหน่งท่ีไดเ้ปรียบดา้น

ยทุธศาสตรอ์นัเป็นประตสููใ่จกลางเอเชียและเป็นเสน้ทางเปิดกวา้งสูภ่มูิภาคลุม่แม่นํา้โขง ซึ่งเป็นตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพ

ทางธุรกิจ ส่งผลใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสงู ประกอบกับความพรอ้มในเรื่องสิ่ง

อาํนวยความสะดวกทัง้ในดา้นการขนสง่ การคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํใหป้ระเทศไทยพรอ้มเปิดรบัธุรกิจทกุ

รูปแบบจากนกัลงทนุชาวตา่งชาติ นอกจากนีน้โยบายการลงทนุของประเทศไทยมีความชดัเจนโดยมุง่เนน้การเปิดเสรีและ

ส่งเสริมการคา้เสรี โดยรฐับาลไดร้่วมส่งเสริมการลงทนุจากต่างประเทศ ซึ่งนาํไปสู่การพฒันาทกัษะ เทคโนโลยี และ

นวตักรรม ประเทศไทยจึงไดร้บัการยอมรบัจากนานาชาติว่าเป็นแหล่งรองรบัการลงทุนท่ีน่าดึงดูดท่ีสดุแห่งหนึ่งอย่าง

ตอ่เน่ือง 

เมื่อมีการเขา้มาลงทนุของชาวต่างชาติ แรงงานและทรพัยากรบคุลากรต่างชาติท่ีมีทกัษะฝีมือ (Skilled Labour) 

จึงเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ ส่วนใหญ่จะเขา้มาทาํงานโดยถกูส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศท่ีเขา้มา

ลงทนุในประเทศไทย หรือเขา้มาทาํงานชั่วคราวในงานท่ีตอ้งใชท้กัษะและเทคโนโลยีชัน้สงูท่ีตอ้งการผูท่ี้มีความสามารถ

เฉพาะดา้น มีความชาํนาญเฉพาะดา้น หรอืมีความสามารถทางการสือ่สาร (ภาษา) ท่ียงัหาคนไทยท่ีมีความสามารถหรือ

มีความชาํนาญเขา้มารว่มงานไม่ได ้หรือเป็นการเขา้มาทาํงานในกิจการท่ีตนเองลงทนุ กิจการของคู่สมรส หรือกิจการท่ี
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รว่มลงทนุ เป็นตน้ รวมทัง้บคุลากรต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายพิเศษ ไดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ย

การสง่เสรมิการลงทนุ และกฎหมายอ่ืน เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม การท่ีประเทศไทยเขา้รว่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ใน

ปี พ.ศ. 2558 ทาํใหเ้กิดการเปิดเสรีดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกิจใน

ภมูิภาคอาเซียนท่ีสาํคญั การเคลือ่นยา้ยแรงงานนัน้จะเป็นการโยกยา้ยนกัวชิาชีพ หรอืผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความสามารถพิเศษ

ระหว่างกลุ่มอาเซียนภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition 

Arrangements -MRAs) เ พ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเ ช่ียวชาญ หรือผู้มี

ความสามารถพิเศษของอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี โดยการเคลื่อนยา้ยของแรงงานท่ีมีฝีมือ (Skilled Labour) จะผกูติดกบัการ

ลงทนุและการทาํงานในอตุสาหกรรมท่ีตอ้งใชท้กัษะสงู รวมทัง้แรงงานมีฝีมือในอาเซียนมกัมกีารเคลือ่นยา้ยจากประเทศท่ี

มีค่าตอบแทนตํ่า เช่น ประเทศในแถบอินโดจีน ฟิลิปปินส ์อินโดนีเซีย และไทย ไปสูป่ระเทศท่ีมีค่าตอบแทนสงูกว่า เช่น 

สิงคโปร ์และบรูไน เป็นตน้ และหากประเทศสมาชิกอาเซียนขยายขอบเขตการเจรจาออกไปใหค้รอบคลมุแรงงานฝีมือ

ระดบักลางและล่าง จะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนยา้ยแรงงานอย่างเสรีมากขึน้ โดยสถานการณแ์รงงานต่างดา้วกลุม่

ประเทศอาเซียน ณ เดือน ธันวาคม 2562 มีจาํนวนคนต่างดา้วท่ีไดร้บัอนญุาตทาํงานคงเหลือทั่วราชอาณาจกัร จาํนวน

ทัง้สิน้ 3.00 ลา้นคน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 41.51 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 

2.3 สิทธิประโยชนท์ี่ได้รับ 

1) สิทธิประโยชนท์ี่ได้รับจากเขตปลอดอากร (Free Zone) 

ผูใ้ชบ้ริการรบัฝากสนิคา้ของบรษัิทฯ บนพืน้ท่ีเขตปลอดอากรของกลุม่บริษัท ซึ่งประกอบดว้ย เขตปลอดอากรของ

คลงัสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ทั่วไปในเขตพืน้ท่ีแหลมฉบงั พืน้ท่ีรบัฝากรถยนตใ์นเขตพืน้ท่ีแหลมฉบงั และคลงัสินคา้เพ่ือรบั

ฝากสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งบนถนนสวุินทวงศ ์และบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จะไดร้บัสิทธิประโยชน์

ทางอากรท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัสนิคา้ท่ีนาํเขา้ในพืน้ท่ีเขตปลอดอากร ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

− ของที่เป็นเครื่องจกัร อปุกรณ ์เครื่องมือและเครื่องใช ้รวมทัง้สว่นประกอบของดงักลา่วท่ีจาํเป็นตอ้ง

ใชใ้นการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชนแ์ก่เศรษฐกิจของ

ประเทศ 

− ของท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  ส ําหรับใช้ในการประกอบ

อตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรอืกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชนแ์ก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

− ของท่ีปลอ่ยออกมาจากเขตปลอดอากรอ่ืน 

(ข) ไดร้บัยกเวน้อากรขาออก สาํหรบัสนิคา้ท่ีสง่ออกจากพืน้ท่ีเขตปลอดอากร เพ่ือสง่ออกนอกราชอาณาจกัร 

(ค) ไดร้บัยกเวน้ภาษีมลูคา่เพ่ิม สาํหรบัการนาํสนิคา้จากตา่งประเทศเขา้ไปในพืน้ท่ีเขตปลอดอากร 

(ง) ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชอ้ตัราภาษีรอ้ยละ 0 สาํหรบัการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการท่ีกระทาํในราชอาณาจกัร

ระหว่างผูป้ระกอบการกบัผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการอยู่มีเขตปลอดอากร ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกนั

หรอืไม ่หรอืระหวา่งคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นกบัผูป้ระกอบการท่ีประกอบกิจการอยูใ่นเขตปลอดอากร 
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(จ) ไดร้บัยกเวน้ภาษีสรรพสามิต สาํหรบัการนาํเขา้และการผลติของสนิคา้ท่ีกระทาํในเขตปลอดอากร 

นอกจากสิทธิประโยชนท์างอากรท่ีผูใ้ชบ้ริการรบัฝากสินคา้ของบริษัทฯ จะไดร้บั ผูใ้ชบ้ริการรบัฝากสินคา้ของ

บริษัทฯ ยงัสามารถเพ่ิมความรวดเร็วในการดาํเนินงานซึ่งเป็นผลมาจากกฎระเบียบและขัน้ตอนท่ีลดลง ซึ่งถือเป็นสิทธิ

ประโยชนห์ลกัอีกอย่างหนึ่งในการดาํเนินกิจการภายใตพื้น้ท่ีเขตปลอดอากร อย่างไรก็ดี กิจกรรมท่ีทาํภายใตพื้น้ท่ีเขต

ปลอดอากรจะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของกรมศลุกากรของประเทศไทย 

2) สิทธิประโยชนท์ี่ได้รับจากบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบริษัท ท่ีดาํเนินธุรกิจคลงัสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ควบคมุอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง กล่าวคือ PCS JWDP 

และ JPK ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทนุ จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุหรอืบีโอไอ โดยบตัรสง่เสรมิการลงทนุท่ีบริษัท

ดงักลา่วไดร้บัจะทาํใหบ้รษัิทเหลา่นีม้ีสทิธิพิเศษทางภาษีท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

-   ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัรและอปุกรณ ์

-   ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการ มีกาํหนด 8 ปี นบัจากวนัที่เริ่มมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ 

-   ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดส้าํหรบั

ระยะเวลาท่ีไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

ทัง้นี ้รายละเอียดของสิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บัจากบตัรสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ถกู

เปิดเผยไวใ้นสว่นท่ี 1 หวัขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

2.4 การจัดหาผลติภณัฑห์รือบริการ 

ท่ีดิน อาคารคลงัสนิคา้ และยานพาหนะ จดัเป็นตน้ทนุท่ีสาํคญัทางธุรกิจของกลุม่บรษัิท โดยกลุม่บรษัิท มีนโยบาย

ในการจัดหาใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวเพ่ือนาํมาพฒันาตามแผนการลงทุนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุม่

บรษัิท   

1) การจดัหาท่ีดิน 

การจดัหาท่ีดินของกลุม่บรษัิท สว่นใหญ่ทาํผา่น บรษัิท เบญจพรแลนด ์จาํกดั ("BJL") ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท

ฯ ซึ่งจะทาํการจดัหาท่ีดินตามแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้ท่ีดินของกลุม่บริษัท สามารถแบ่งออกเป็นสองสว่น 

ไดแ้ก่ ท่ีดินของกลุม่บรษัิท และท่ีดินท่ีกลุม่บรษัิททาํสญัญาเช่าท่ีดิน อยา่งไรก็ดี กลุม่บรษัิท มีหลกัเกณฑใ์นการจดัหาท่ีดนิ

ดงัตอ่ไปนี ้

− ทาํเลท่ีตัง้ของท่ีดินจะตอ้งเป็นจดุยทุธศาสตรท์างโลจิสติสก ์กลา่วคือ อยูใ่กลแ้หลง่กระจายสนิคา้และแหลง่

สินคา้ มีเสน้ทางคมนาคมท่ีสะดวก และระบบสาธารณูปโภคท่ีพรอ้มต่อการดาํเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ของบรษัิทฯ ได ้ 

− ราคาของท่ีดินมีความเหมาะสม 
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ขัน้ตอนในการจดัหาท่ีดินเพ่ือการขยายการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ นัน้ เริม่จากฝ่ายพฒันาโครงการของ บรษัิทฯ จะ

มีการตรวจสอบรายละเอียดของท่ีดิน ไดแ้ก่ ประวตัิท่ีดิน โฉนดท่ีดิน ผงัการใชป้ระโยชนข์องท่ีดิน ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตรวจสอบราคาท่ีดินในบริเวณใกลเ้คียง จากนัน้นาํเสนอใหก้บัผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการเพ่ือพิจารณา

ความนา่สนใจของท่ีดิน เมื่อผูอ้าํนวยการเห็นวา่ท่ีดินดงักลา่วมีความเหมาะสมจึงนาํเสนอรายละเอียดของท่ีดิน พรอ้มกบั

นาํเสนอผลการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการใหแ้ก่ผูม้ีอาํนาจอนมุตัิ เพ่ือพิจารณาการซือ้ท่ีดินดงักลา่ว    

ทัง้นี ้รายละเอียดท่ีดินของกลุม่บรษัิท ไดถ้กูเปิดเผยในสว่นท่ี 4.1 หวัขอ้ท่ี 4.1.1 ท่ีดินของกลุม่บรษัิท  

2) การจดัหารถขนสง่ 

การจดัการรถขนสง่สามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ การจดัซือ้รถขนสง่ซึง่เป็นไปตามนโยบายจดัซือ้ของบรษัิทฯ 

ซึง่ไดก้าํหนดใหม้ีการเปรยีบเทียบราคาและคณุภาพอยา่งนอ้ย 3 ราย และการจดัจา้งรถขนสง่จากผูร้บัจา้งภายนอกเพ่ือใช้

ขนสง่ ซึง่ในการจดัจา้งผูร้บัจา้งภายนอก บรษัิทฯ กาํหนดนโยบายหลกัดงัตอ่ไปนี ้

− ผูร้บัจา้งภายนอกจะตอ้งเป็นนิติบคุคล หา้งรา้น หรอืบรษัิทท่ีจดทะเบียนภายในประเทศไทย 

− ผูร้บัจา้งภายนอกจะตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามชาํนาญ และประสบการณใ์นการประกอบการขนส่งตูค้อน

เทนเนอรม์าแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี  

− รถขนสง่จะตอ้งเป็นรถท่ีจดทะเบียนถกูตอ้งตามท่ีกรมการขนสง่ทางบกกาํหนด 

− ผูร้บัจา้งภายนอกจะตอ้งทาํประกนัภยัสนิคา้อนัตรายทกุประเภทและตูค้อนเทนเนอรจ์าํนวนเงินขัน้ตํ่าอย่าง

นอ้ย 5,000,000 บาทตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้ 

3) การเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งคลงัสนิคา้ และการจดัหาสนิทรพัย ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาผูร้บัเหมาก่อสรา้ง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการคดัเลือกผูร้บัเหมามีความโปร่งใส และ

ผูร้บัเหมาท่ีไดร้บัการคดัเลอืกมีคณุสมบตัิเหมาะสม สามารถดาํเนินการก่อสรา้งตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดของบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัท จัดทาํขัน้ตอนการคดัเลือกผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดถ้กูกาํหนดไวใ้นคู่มือกระบวนการคดัเลือกและการประเมิน

ผูข้าย โดยมีหลกัเกณฑห์ลกั ดงันี ้

− บรษัิทฯ มีการเปรยีบเทียบราคาของผูร้บัเหมาอยา่งนอ้ย 2 ราย 

− นอกจากการเปรียบเทียบราคา บริษัทฯ จะคดัเลือกผูร้บัเหมาเพ่ือใหไ้ดผู้ร้บัเหมาท่ีมีคณุภาพ โดยพิจารณา

จากคณุสมบตัิหลกั อาทิ ประสบการณใ์นการสรา้งคลงัสนิคา้สาธารณะ 

− ผูร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งไดร้บัอนมุตัิตามอาํนาจอนมุตัิและระเบียบของกลุม่บรษัิท  

− มีการแบง่แยกหนา้ท่ีระหวา่งการลงนามทาํสญัญาจา้ง การตรวจรบังาน และการบนัทกึบญัชี  

− มีการประเมินการทาํงานผูร้บัเหมา ซึง่ระบอุยูใ่นคูม่ือกระบวนการควบคมุผูร้บัเหมาและผูส้ง่มอบ 

− มีการตรวจรบังานจะตอ้งมีการตรวจสอบคณุภาพและความสาํเรจ็ของงานวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดร้ะบไุว้

ในสญัญา  
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4) การเลอืกผูร้บัเหมาผูร้บัจา้งช่วง (Sub-contractor)  

การจัดหาผูร้บัเหมาผูร้บัจา้งช่วงของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงประสบการณก์ารทาํงาน และคุณภาพการ

บริการเป็นหลกั เน่ืองจากธุรกิจการใหบ้ริการเป็นการบริการท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะทาง ทัง้นี ้บริษัทฯ กาํหนด

ขัน้ตอนการคดัเลอืกผูร้บัเหมาผูร้บัจา้งช่วงไวใ้นคูม่ือกระบวนการคดัเลอืกและการประเมินผูข้าย โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

− บรษัิทฯ จะคดัเลอืกผูร้บัเหมาผูร้บัจา้งช่วงเพ่ือใหไ้ดผู้ร้บัเหมาท่ีมีคณุภาพ โดยพิจารณาจากประสบการณท์าํงาน 

โดยตอ้งมีการระบช่ืุอผูท่ี้เคยรบับรกิาร เพ่ือเป็นขอ้มลูอา้งอิงใหบ้รษัิทฯ สามารถตรวจสอบคณุภาพงานได ้

− ผูร้บัเหมาผูร้บัจา้งช่วงตอ้งมีการระบุวิธีการควบคมุคุณภาพงาน อาทิ มีการจา้งหวัหนา้งานเพ่ือควบคมุ

คณุภาพการทาํงาน 

− ผูร้บัเหมาผูร้บัจา้งช่วงจะตอ้งมีการจดัหาอปุกรณป์้องกนัอนัตราย และมีการอบรมเก่ียวกบักฎหมายความ

ปลอดภยัในการทาํงานใหแ้ก่ผูป้ฏิบตัิงาน 

− บริษัทฯ จะพิจารณาราคาว่าจา้งท่ีเหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผูร้บัเหมาผูร้บัจา้งช่วงรายอ่ืน

อยา่งนอ้ย 2 ราย  

นอกจากนี ้ภายหลงัการใชบ้รกิารผูร้บัเหมาผูร้บัจา้งชว่ง บรษัิทฯ จะมีการประเมินผูร้บัเหมาผูร้บัจา้งชว่งอยา่งนอ้ย

ทกุ 6 เดือน เพ่ือประเมินคณุภาพการทาํงาน 

 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรวม 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสท์ัง้ในสว่นคลงัสนิคา้และการขนสง่ ปัจจบุนัมีผูใ้หบ้รกิารในลกัษณะ

ใกลเ้คียงหรือเหมือนกบับริษัทฯ ดงันัน้ หากมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้หรือมีผูป้ระกอบการรายใหมเ่ขา้มา อาจทาํใหม้ี

ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ได ้ซึง่การแขง่ขนัอาจทาํใหบ้รษัิทฯ มีลกูคา้นอ้ยลง หรอือาจทาํใหบ้รษัิทฯ ตอ้ง

ลดราคาสาํหรบัการใหบ้ริการของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลทาํใหร้ายไดข้องบริษัทฯ ลดลง และอาจมีผลกระทบทาํใหก้าํไรของ

บรษัิทฯ ลดลงดว้ย  

บรษัิทฯ มีการตอบสนองตอ่ความเสีย่งดงักลา่ว ดงันี ้

- ยกระดบัความสามารถของการใหบ้ริการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังจะเห็นไดว้่าบริษัทฯ ไดร้บั

มาตรฐานและรางวลัต่างๆ เป็นจาํนวนมาก (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2.2 หวัขอ้ 2.2.1 นโยบายการ

แข่งขันและจาํหน่ายผลิตภัณฑข์องบริษัท) ซึ่งทางบริษัทฯ มองว่ามาตรฐานและรางวัลต่างๆ ทาํใหบ้ริษัทฯ มีความ

ไดเ้ปรยีบในการเสนองานใหก้บัลกูคา้ และเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ท่ีมาจากตา่งประเทศ  

- มีการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นของตวัเองเพ่ือใหบ้รษัิทฯ สามารถปรบัปรุงและนาํเสนอบรกิารใหก้บั

ลกูคา้ไดต้ามตอ้งการ รวมทัง้ลดคา่ใชจ้่ายและเพ่ิมความรวดเรว็ในการตอบสนองงานแก่ลกูคา้ 
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3.1.2 ความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้า 

บริษัทฯ มีตน้ทนุคงท่ีในการใหบ้ริการตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นคลงัสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไป คลงัสินคา้ควบคมุอณุหภมูิ

แช่เย็นและแช่แข็ง พืน้ท่ีจอดพกัรถยนต ์(Automotive Yard) เช่น ตน้ทนุค่าเสื่อมราคาของคลงัสินคา้ และอปุกรณ ์ตน้ทนุ

คา่เช่าท่ีดิน และตน้ทนุดอกเบีย้ เป็นตน้  หากบรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัหาลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิารของบรษัิทฯ ไดต้ามเปา้หมาย

ท่ีวางไว ้อาจมีผลกระทบทาํใหบ้รษัิทฯ มีกาํไรนอ้ยลง และอาจทาํใหส้ภาพคลอ่งของบรษัิทฯ ลดนอ้ยลงดว้ย 

เพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่ว ในการลงทนุแต่ละครัง้ก่อนการก่อสรา้งหรือสั่งซือ้เครื่องจกัรและรถยนตเ์พ่ือใหบ้รกิาร

ในการขนสง่ บริษัทฯ จะทาํการสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการดงักลา่วก่อน หรือในกรณีท่ีสามารถทาํ

ไดบ้ริษัทฯ อาจลงนามในสญัญากบัลกูคา้รายสาํคญัก่อนการก่อสรา้งหรือสั่งซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณเ์พ่ือใหแ้น่ใจว่า

บริษัทฯ จะสามารถจดัหาลกูคา้ไดอ้ย่างพอเพียง ในบางโอกาสบริษัทฯ อาจพิจารณาดาํเนินโครงการโดยเช่าคลงัสินคา้

จากผูอ่ื้น หรือใชว้ิธีการจดัหาบริการจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนแก่ลกูคา้เพ่ือลดจาํนวนเงินลงทุนท่ีบริษัทฯ จะตอ้งใชใ้นการ

ขยายกิจการและลดความเสีย่งจากการลงทนุดงักลา่ว 

3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ใหก้ับลกูคา้ของบริษัทฯ ซึ่งความตอ้งการของสินคา้

ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดงันัน้ หากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ประสบกบัภาวะชะลอตวั ความตอ้งการคลงัสนิคา้เพ่ือรบัฝากสนิคา้ดงักลา่วอาจลดลง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละ

กาํไรของบรษัิทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

เพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่วบรษัิทฯ จึงไดท้าํการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ ไปยงัสินคา้ประเภทตา่งๆ 

เช่น สนิคา้ทั่วไป สนิคา้ประเภทรถยนต ์สนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึง่การขยายขอบเขตไปยงัสนิคา้หลายๆ 

ประเภท ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่พึ่งพิงอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มากจนเกินไป และช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวน

ของสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับภาวะชะลอตวัในภาพรวม การใหบ้ริการ

สนิคา้ในหลายประเภทอาจไมส่ามารถช่วยลดความเสีย่งดงักลา่วได ้

3.1.4 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ตอ่สัญญาใช้บริการกับบริษัทฯ  

รายไดข้องบริษัทฯ ประมาณรอ้ยละ 25.00 มาจากลกูคา้ของบริษัทฯ ท่ีทาํสญัญากบับริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี

หรือมากกว่า  หากลกูคา้เหลา่นีไ้ม่ต่อสญัญาเมื่อสญัญาการใหบ้ริการหมดอาย ุอาจทาํใหบ้ริษัทฯ สญูเสียรายไดแ้ละทาํ

ใหก้าํไรของบรษัิทฯ ลดลง บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งในเรือ่งดงักลา่วเป็นอยา่งดี บรษัิทฯ จึงมุง่เนน้ในการใหบ้รกิารท่ี

ดีเพ่ือสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ เพ่ือใหล้กูคา้ตอ่สญัญากบับรษัิทฯ เมื่อสญัญาการใหบ้ริการหมดอาย ุนอกจากนัน้ 

บริษัทฯ ไดใ้หฝ่้ายขายของบริษัทฯ ทาํการหาลกูคา้เพ่ิมเติมตลอดเวลาเพ่ือทดแทนลกูคา้รายเดิมในกรณีท่ีลกูคา้รายนัน้ๆ 

ตดัสนิใจไมต่อ่สญัญาบรกิารกบับรษัิทฯ 

3.1.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอตัราดอกเบีย้ 

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทตอ้งใชเ้งินลงทุนสงู โดยกลุ่มบริษัทมียอดเงินกูท่ี้ยงัไม่ครบกาํหนดใน 1 ปีจาก

สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 352.6 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 572.1 ลา้น

บาท ซึ่งเงินกูย้ืมสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (Floating interest rate) ดงันัน้หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวั

สงูขึน้ กลุม่บรษัิทฯ ก็จะมีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้ ซึง่จะมีผลกระทบทาํใหก้าํไรของกลุม่บรษัิทฯ ลดลง 
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อย่างไรก็ตาม อตัราดอกเบีย้เงินกูข้องกลุม่บริษัทฯ ท่ีกูย้ืมจากสถาบนัการเงินสว่นใหญ่ในปัจจุบนัอยู่ในอตัราไม่

เกินกวา่อตัราดอกเบีย้เงินกูส้าํหรบัลกูคา้ชัน้ดี (Minimum Lending Rate หรอื MLR) ของสถาบนัการเงินนัน้ๆ ประกอบกบั

การท่ีแผนการจดัหาเงินทนุเพ่ือพฒันาโครงการฯ ของกลุม่บริษัท นัน้ไมไ่ดพ้ึ่งพิงการใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัทางการเงินเพียง

อย่างเดียว แต่กลุม่บริษัทฯ ยงัไดม้ีนโยบายจดัหาเงินทนุและระดมทนุจากแหลง่เงินทนุอ่ืนๆ อย่างสมดลุ เช่น การรว่มทนุ

กบัผูร้ว่มทนุอ่ืน การระดมทนุผา่นตลาดหนีแ้ละตลาดทนุ 

3.1.6 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ธุรกิจโลจิสติกสเ์ป็นธุรกิจท่ีไดร้ับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรฐับาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี ้

นโยบายของรฐับาลท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ นโยบายทางดา้นการเก็บภาษี เช่น อตัราภาษี

อากรนาํเขา้และสง่ออกสินคา้ นโยบายพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั นโยบายการลงทนุของภาคเอกชนในพืน้ท่ีท่าเรือแหลม

ฉบงั นโยบายเก่ียวกบัเขตปลอดอากร ซึง่หากรฐับาลหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการเปลีย่นแปลงนโยบายไปในทิศทางลบ 

เช่น เพ่ิมอตัราภาษีนาํเขา้ หรือการปรบัลดพืน้ท่ีลงทนุของภาคเอกชน ยกเลิกสญัญาเช่าในเขตท่าเรือแหลมฉบงั ยกเลิก

สญัญาสมัปทาน หรือยกเลิกผลประโยชนส์าํหรบัเขตปลอดอากร อาจสง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อฐานะทางการเงิน 

และผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการเฝ้าติดตามนโยบายของรฐับาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปรบัแผนการลงทุนให้

เหมาะสมกบัสถานการณใ์นปัจจบุนั เพ่ือลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาลหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.7 ความเสี่ยงจากการดาํเนินธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานกับหน่วยงานภาครัฐและการตีความของคูส่ัญญา 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯตอ้งทาํสญัญาทัง้กับหน่วยงานของรฐัและเอกชนดว้ยกันเป็นจาํนวนมาก เช่น 

สญัญาลงทนุ บรหิาร และประกอบการคลงัสนิคา้อนัตราย ณ ทา่เรอืแหลมฉบงักบัการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย สญัญาเช่า

ท่ีดินทา่เรอืแหลมฉบงั  เป็นตน้ ดงันัน้ จึงอาจมีความเห็นท่ีแตกตา่งกนัในเง่ือนไขขอ้ความในสญัญาหรือขอ้กาํหนดในการ

ปฏิบัติตามสญัญา และบริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่า ภาครฐัจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการใหส้มัปทาน หรือขยาย

ขอบเขตการใหส้มัปทาน และบริษัทฯ จะไดเ้ขา้ทาํสญัญาสมัปทานใหม่สาํหรบัการขยายขอบเขตการใหบ้ริการหรือไม่ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณาและดลุยพินิจของหนว่ยงานของรฐัแตเ่พียงฝ่ายเดียว  

ในเดือนกนัยายน 2559 ท่ีผ่านมา การทา่เรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สง่หนงัสือเรียกเก็บผลประโยชนต์อบแทน

จากการใหบ้ริการเพ่ิมเติม โดยปัจจุบนับริษัทฯกาํลงัดาํเนินการเจรจากบักทท. เพ่ือหาขอ้ยตุิสาํหรบัการเรียกเก็บครัง้นี ้

เน่ืองจากค่าธรรมเนียมดงักล่าวกาํหนดเพ่ิมเติมตามประกาศการท่าเรือในปี 2554 ซึ่งไม่ไดก้าํหนดอยู่ในสญัญาลงทนุ

บริหาร และประกอบการคลงัสินคา้อันตรายปี 2546 และกทท.ไม่เคยเรียกเก็บค่าผลประโยชนต์อบแทนจากรายได้

คา่ธรรมเนียมนีม้าก่อน  

แตอ่ยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว จึงไดม้ีการกาํชบัใหฝ่้ายตา่งๆ ของบรษัิทฯ ใหด้าํเนินการ

ตามสญัญาอย่างเครง่ครดั รวมทัง้มีการเฝา้ตดิตามนโยบายของรฐับาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประเมินผลกระทบ

และลดความเสีย่งตอ่ไป 

 



 

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 1 หนา้ 73 / 108 

3.1.8 ความเสี่ยงจากความไม่ม่ันคงทางการเมือง 

ความมั่นคงทางการเมืองเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การลงทนุของภาครฐั และภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

ลงทนุในโครงการท่ีมีมลูค่าสงูและใชร้ะยะเวลานานในการดาํเนินโครงการ หากการเมืองภายในประเทศไม่มั่นคง หรือมี

เหตกุารณค์วามรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อระดบัความมั่นใจของนกัลงทุน ซึ่งอาจส่งผลใหก้ารลงทุนในประเทศลดลง 

เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั นอกจากนี ้ความไม่มั่นคงทางการเมือง และการเปลี่ยนขัว้อาํนาจทางการเมืองอาจสง่ผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในดา้นนโยบาย กฎหมาย และ ระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ของภาครฐั ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษัิทฯ 

3.1.9 ความเสี่ยงจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บรษัิทฯ ไดน้าํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบรหิารคลงัสนิคา้เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 

และลดตน้ทนุของกลุม่บริษัท โดยระบบดงักลา่วครอบคลมุตัง้แต่กระบวนการรบัสินคา้จนถึงกระบวนการสง่มอบสินคา้

ใหก้ับลกูคา้ ดงันัน้ หากระบบดงักล่าวมีความผิดพลาดอย่างมีนยัสาํคญั เช่น เกิดการติดไวรสัในระบบทาํใหข้อ้มลูสญู

หาย อาจสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ  

อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบสาํรองขอ้มลูท่ีเพียงพอและมีประสทิธิภาพเพ่ือปอ้งกนัความเสยีหายของขอ้มลู 

รวมทัง้ยงัไดจ้ดัจา้ง บริษัท ไดนามิคไอที โซลชูั่น จาํกัด ("DITS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการพฒันา ซ่อมแซม 

และบาํรุงรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทใหม้ีเสถียรภาพ ทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถแกไ้ขระบบในกรณีท่ี

ระบบเกิดความเสยีหายไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

3.1.10 ต้นทุนเงนิเดอืนและค่าแรงของกลุ่มบริษัทอาจเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

ตน้ทนุเงินเดือนและค่าแรงคิดเป็นตน้ทนุประมาณรอ้ยละ 17.0 ของตน้ทนุในการใหบ้ริการของบริษัทฯ ท่ีผ่านมา

อตัราคา่แรงในประเทศไทยมีการปรบัเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง บรษัิทฯ จึงไมส่ามารถรบัรองไดว้า่ อตัราคา่แรงในประเทศไทย

จะไม่เพ่ิมขึน้อีกในอนาคต ซึ่งในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2557-2561) ตน้ทนุค่าแรงของกลุม่บรษัิทมีการปรบัเพ่ิมขึน้ตามอตัรา

ค่าแรงโดยรวมของประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้นี ้หากอตัราค่าแรงในประเทศไทยยงัมีการปรบัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จะทาํให้

ตน้ทนุการใหบ้ริการของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย และกลุม่บริษัทอาจไมส่ามารถผลกัภาระตน้ทนุท่ีเพ่ิมขึน้ใหก้บัลกูคา้

ไดท้ัง้หมด ดงันัน้ หากตน้ทนุค่าแรงของบริษัทฯ ยงัคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง การดาํเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทาง

การเงิน และผลประกอบการของบรษัิทฯ อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม หากตน้ทนุคา่แรงของบรษัิทฯ โดยรวมมีการปรบัเพ่ิมสงูขึน้ บริษัทฯ จะใชน้โยบายควบคมุตน้ทนุใน

ส่วนอ่ืนเพ่ือรักษาระดับอัตรากาํไรให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้นาํระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการคลงัสินคา้ และการขนสง่ของกลุม่บริษัท ซึ่งช่วยลดการพึ่งพิงทรพัยากรบคุคล

ของกลุม่บรษัิท 
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3.1.11 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ได้รับอนุมัตจิากสาํนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) 

บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากบตัรสง่เสริมการลงทนุท่ีไดร้บัจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในการดาํเนิน

ธุรกิจคลงัสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งใหส้ิทธิประโยชนก์บักลุม่บริษัทภายใตเ้ง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 4.2 หวัขอ้ 4.2.2 สทิธิและประโยชน ์จากการไดร้บั

การสง่เสรมิการลงทนุ) 

ภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขการอนมุตัิสิทธิประโยชนข์องบีโอไอกาํหนดใหบ้ริษัทท่ีไดร้บับตัรสง่เสริมการลงทุน

ของกลุม่บริษัท กลา่วคือ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค ("JWDP") บริษัท เจพีเค โคลด ์สโตเรจ จาํกดั ("JPK") และบริษัท 

แปซิฟิค หอ้งเย็น จาํกดั ("PCS") ตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัเพ่ือรกัษาสทิธิประโยชนท่ี์ไดร้บัจากบีโอไอและเพ่ือใชส้ทิธิ

ในการไดร้บัยกเวน้ภาษีดงัตอ่ไปนี ้

− รายงานฐานะทางการเงิน สดัสว่นผูถื้อหุน้และเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

− จดัใหม้ีระบบปอ้งกนัและควบคมุการก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่สภาพแวดลอ้ม และ 

− ตอ้งมีผูถื้อหุน้ชาวไทยถือหุน้ในบรษัิทฯ ท่ีไดร้บัสทิธิประโยชนเ์ป็นสดัสว่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51.00 

ในอนาคตบริษัทท่ีไดร้บับตัรสง่เสริมการลงทนุของกลุม่บริษัทดงักลา่ว อาจไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขทกุขอ้ภายใตก้ารอนมุตัิจากบีโอไอได ้ซึ่งอาจทาํใหบ้ริษัทดงักลา่วเสียสิทธิประโยชนท์างภาษีและสิทธิประโยชน์

อ่ืนๆ ท่ีไดร้บัอนมุตัิจากบีโอไอ ทัง้นีก้ารสญูเสยีสทิธิประโยชนด์งักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกิจโอกาสทางธุรกิจฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ (โปรดดรูายรายละเอียดสทิธิประโยชนท่ี์

ไดร้บัจากบตัรสง่เสรมิการลงทนุในสว่นท่ี 1 หวัขอ้ท่ี 2.3 สทิธิประโยชนท่ี์ไดร้บั) 

ทัง้นี ้จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข

ภายใตก้ารอนมุตัิจากบีโอไอแตอ่ยา่งใด 

3.1.12 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการที่ตอ้งปฏิบตัิตามข้อบังคบัของกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจทาํให้ 

บริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยมีการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม 

รวมถึงความปลอดภยั และอนามยัในการทาํงานของพนกังาน ดว้ยเหตนีุก้ลุ่มบริษัทจึงตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานต่างๆ 

รวมถึงการจัดหาพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญด้านดังกล่าวเพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ การบาํรุงรกัษาอุปกรณ ์การดูแลระบบควบคุมคุณภาพ และการกาํกับดูแลการปฏิบตัิงานอ่ืนๆ และหาก

กฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลง การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท และการบริหารจดัการทรพัยส์ิน

ของกลุม่บรษัิทจะตอ้งมีการปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายเหลา่นีด้ว้ย 

กลุม่บริษัทมีค่าใชจ้่ายและคาดว่าจะมีคา่ใชจ้่ายอย่างตอ่เน่ืองในการประกอบธุรกิจเพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิไดต้าม

ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างๆ และค่าใช้จ่ายเหล่านีอ้าจเพ่ิมขึน้ในอนาคต ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดดังกล่าว 

กฎหมายกาํหนดคา่ปรบัในจาํนวนท่ีสงู รวมถึงหน่วยงานกาํกบัดแูลมีอาํนาจออกคาํสั่งบงัคบั (รวมถึงคาํสั่งหยดุประกอบ

กิจการ) และกาํหนดมาตรการทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดดงักลา่ว ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มบาง
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ประการกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบท่ีเคร่งครดั รวมทัง้กาํหนดความรบัผิดสาํหรบัค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้กับสิ่งแวดลอ้ม

ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มดงักลา่วยงัอาจกาํหนดความรบัผิดในกรณีท่ีเกิดการบาดเจ็บของบคุคลหรอืความ

เสียหายต่อทรพัยส์ินอนัเน่ืองมาจากการมีหรือการใชส้ารท่ีเป็นอนัตราย ดังนัน้จึงเป็นการยากท่ีจะคาดการณถ์ึงการ

เปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่วและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วซึง่อาจสง่ผลต่อการ

ดาํเนินธุรกิจหรอืผลประกอบการของบรษัิทฯ 

แมว้า่ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จะเช่ือวา่การประกอบธุรกิจของกลุม่บรษัิทในปัจจบุนันัน้มีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ี

สาํคัญ บริษัทฯ อาจไม่สามารถรับรองได้ว่าหน่วยงานกํากับดูแลจะไม่กําหนดกฎระเบียบเพ่ิมเติมหรือเพ่ิมอัตรา

คา่ธรรมเนียมหรือค่าปรบัอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข ซึ่งอาจทาํใหก้ลุม่บริษัทมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้อยา่งมาก

และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจโอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

3.1.13 การประท้วงหรือการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ 

หากพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรว่มกนัประทว้งหรือนดัหยดุงาน หรือหากบริษัทฯ และ/หรือบริษัท

ย่อยไม่สามารถเจรจาเพ่ือระงบัการนดัหยดุงานของพนกังานดงักลา่วไดบ้ริษัทฯ อาจประสบปัญหาธุรกิจหยดุชะงกัและ

อาจตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานเพ่ิมขึน้อนัเป็นผลมาจากค่าแรงท่ีสงูขึน้หรือผลประโยชนท่ี์ตอ้งจ่ายเพ่ิมใหแ้ก่

พนกังานดงักลา่วซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินธุรกิจของ บรษัิทฯ 

นอกจากนี ้แมว้า่ในปัจจบุนัพนกังานของกลุม่บรษัิท มิไดเ้ป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และกลุม่บรษัิท ไมไ่ดท้าํ

การตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งใดๆ อยา่งไรก็ดี ขอ้เท็จจรงิดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต หากพนกังานของ

บริษัทฯ เขา้รว่มสหภาพแรงงานและกลุม่บริษัทไมส่ามารถเจรจาตกลงกบัสหภาพแรงงานหรือไมส่ามารถเจรจาเง่ือนไขท่ี

เป็นประโยชนต์อ่กลุม่บรษัิทไดส้าํเรจ็ หรอืหากกลุม่บรษัิท ประสบกบัภาวะธุรกิจหยดุชะงกัหรอืประสบปัญหาดา้นแรงงาน

ในโรงงานใดๆ ของกลุม่บรษัิทแลว้ กลุม่บรษัิทอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผล

ประกอบการ 

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาพนกังานนดัหยดุงานหรือประทว้งแตอ่ยา่งใด 

เน่ืองจากบรษัิทฯ มีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพ และปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั และดแูลใหม้ีสวสัดิการและ

สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี 

3.1.14 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บรษัิทฯ อาจมีความเสีย่งจากการดาํเนินธุรกิจในตา่งประเทศ เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจในตา่งประเทศจะมีปัจจยั

ความเสี่ยงเพ่ิมเติมสาํหรบับริษัทฯ จากความไม่คุน้เคยในการทาํธุรกิจ วฒันธรรมพืน้เมือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั ตลอดจน

สภาพภมูิอากาศและปัจจยัทางธรรมชาติ นอกจากนัน้ นโยบายและแผนการขยายตลาดใหบ้ริการไปยงัตา่งประเทศ อาจ

ทาํใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนักบัคูแ่ขง่ทางการคา้มากขึน้ เน่ืองจากมีบรษัิทต่างชาติจาํนวนมากท่ีอาจใหบ้รกิาร

ในลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
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บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการลงทนุในตา่งประเทศ โดยจะทาํการวเิคราะหค์วามเสี่ยงในดา้นต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็น

ส่วนประกอบในการตดัสินใจในการลงทุน โดยหากเงินลงทุนมีจาํนวนท่ีค่อนขา้งสงู บริษัทฯ อาจพิจารณาเพ่ือหาผูร้ว่ม

ลงทนุท่ีมีประสบการณใ์นการลงทุนในประเทศดงักล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ ไม่มีประสบการณใ์นการ

ลงทนุในประเทศนัน้ๆ 

3.1.15 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการบางส่วนในรูปของเงินตราต่างประเทศสาํหรบัธุรกิจขนยา้ยในประเทศและ

ตา่งประเทศและธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ ซึง่จะทาํใหร้ายไดข้องบรษัิทฯ มีความเสีย่งจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายไดเ้ป็นสกุลเงินต่างประเทศเพียงเล็กนอ้ย โดยในปีบญัชี 2561 บริษัทฯ มี

รายไดจ้ากการใหบ้ริการในรูปของเงินตราต่างประเทศประมาณรอ้ยละ 1.3 ของรายไดร้วม นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารของ

บริษัทฯ ไดบ้ริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะพิจารณาจับคู่รายไดแ้ละรายจ่ายท่ีอยู่ในรูปของเงินตรา

ตา่งประเทศเพ่ือลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

3.1.16 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้ตอ่สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอันตราย ณ 

ท่าเรือแหลมฉบัง 

บริษัทฯ มีรายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัสญัญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลงัสินคา้อนัตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบงั

ประมาณรอ้ยละ 19.3 ของรายไดร้วม สญัญาดงักลา่วจะหมดอายใุนวนัท่ี 30 กนัยายน 2576 หลงัจากสญัญาหมดอายุ

บริษัทฯ อาจจะตอ้งขอต่อสญัญากบัการท่าเรือแห่งประเทศไทย หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสญัญาดงักล่าวไดบ้ริษัทฯ 

อาจสญูเสียรายไดแ้ละกาํไรท่ีเก่ียวเน่ืองจากสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าวเป็นอย่างดี 

บรษัิทฯ จึงทาํการขยายการใหบ้รกิารในสว่นอ่ืน เพ่ือลดผลกระทบจากการพึง่พิงรายไดจ้ากสญัญาดงักลา่ว  

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดค้วบคมุดแูลใหม้ีการดาํเนินการตามสญัญาอย่างถกูตอ้งเพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่การ

ทา่เรอืแหง่ประเทศไทยในกรณีท่ีการทา่เรอืแหง่ประเทศไทยจะตอ้งเลอืกผูป้ระกอบการคลงัสนิคา้อนัตรายเมือ่หมดสญัญา 

3.1.17 ความเสี่ยงจากการผิดเงือ่นไขสัญญาเงนิกูก้ับสถาบนัการเงนิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดท้าํการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีกูม้าเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนใน

โครงการต่างๆ หากบริษัทฯ ไม่สามารถมารถจ่ายชาํระดอกเบีย้ หรือเงินกูย้ืม หรือปฏิบตัิตามเง่ือนไขไดต้ามท่ีกาํหนด 

บริษัทฯ อาจตอ้งจ่ายดอกเบีย้ผิดนดัชาํระซึง่สงูกวา่อตัราดอกเบีย้ปกติ หรืออาจโดนบงัคบัจาํนองสินทรพัยท่ี์ใชค้ ํา้ประกนั

ตามสญัญาเงินกู ้ซึง่อาจมีผลทาํใหบ้รษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายสงูขึน้  

อยา่งไรก็ตาม หลงัจากบรษัิทฯ ไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

ก็ไดน้าํเงินดงักลา่วบางสว่น ชาํระเงินกูก้บัสถาบนัการเงินเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยในปีบญัชี 2561 บริษัทฯ มีอตัราสว่น

หนีส้ินรวมต่อสว่นของผูถื้อหุน้ ประมาณ 1.0 เท่า และพยายามรกัษาอตัราสว่นดงักลา่ว ใหไ้ม่เกิน 2.0 เท่า และพิจารณา

การระดมทนุผา่นช่องทางอ่ืนๆ นอกเหนือจากการกูเ้งิน หากมีโครงการท่ีตอ้งลงทนุเพ่ิมเติม 
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3.2 ความเสี่ยงจากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินคา้ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถกูยกเลกิสัญญาเช่าทีด่นิ หรือสัญญาสมัปทานต่างๆ 

คลงัสินคา้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่บนท่ีดินของบุคคลอ่ืน หรือใช้สินทรพัยข์องผูอ่ื้นตามสญัญาสมัปทาน 

(รายละเอียดเพ่ิมเติม สว่นท่ี 1 หวัขอ้ท่ี 4 ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ) ซึ่งหากสญัญาต่างๆ หมดอายแุละบริษัทฯ 

ไม่สามารถเจรจาเพ่ือต่อสญัญาได ้หรือบริษัทฯ ถกูยกเลิกสญัญา อาจสง่ผลกระทบทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถใหบ้ริการ

ของบรษัิทฯ แก่ลกูคา้ได ้ซึง่จะมีผลทาํใหร้ายได ้และกาํไรของบรษัิทฯ ลดลง 

เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วบริษัทฯ จึงจดัทาํสญัญาสว่นใหญ่เป็นสญัญาระยะยาว เพ่ือใหค้วามสามารถใน

การใหบ้ริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยจาํกดัใหม้ีสญัญาระยะสัน้ (นอ้ยกว่า 3 ปี) ในกรณีท่ีบริษัทฯ ตอ้งการ

ใช้พืน้ท่ีเพียงชั่วคราว หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ มองว่าอาจจะทาํการย้ายคลังสินคา้ไปยังพืน้ท่ีใหม่ท่ีมีความไดเ้ปรียบ

ทางดา้นโลจิสติกสใ์นอนาคตเทา่นัน้ 

3.2.2 ความเสี่ยงในการจัดหาที่ดนิเพือ่การขยายกิจการ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัซือ้ท่ีดิน โดยมุ่งเนน้ท่ีจะจดัหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพและสามารถนาํมาพฒันาโครงการได้

ทนัที ดงันัน้กลุม่บรษัิทจึงไมม่ีนโยบายในการซือ้ท่ีดนิสะสม (Land Bank) โดยท่ียงัไมม่ีแผนการพฒันาไวเ้ป็นจาํนวนมากๆ 

เพ่ือการพฒันาโครงการตา่งๆ ในอนาคต แต่เน่ืองจากการแขง่ขนัท่ีเพ่ิมสงูขึน้จึงทาํใหม้ีการแข่งขนัเพ่ือซือ้หรือเช่าท่ีดินใน

ทาํเลท่ีดีระหวา่งผูป้ระกอบการตา่งๆ จึงอาจทาํใหก้ลุม่บรษัิทมีความเสีย่งจากการท่ีราคาท่ีดินมีการปรบัตวัสงูขึน้ หรอืการ

ท่ีกลุ่มบริษัทจะไม่สามารถจัดซือ้ท่ีดินในทาํเลท่ีตัง้ท่ีตอ้งการภายในตน้ทุนท่ีตอ้งการได ้ซึ่งอาจส่งผลใหต้น้ทุนในการ

พฒันาโครงการของบรษัิทฯ สงูขึน้ หรอืบรษัิทฯ อาจตดัสนิใจไมล่งทนุเน่ืองจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุอาจจะไม่

เป็นไปตามเกณฑข์องบรษัิทฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจดัทาํแผนการสาํรวจและจดัซือ้ท่ีดินใหส้อดคลอ้งกบัการนาํไปพฒันาโครงการ ของ

บรษัิทฯ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหบ้รษัิทฯ สามารถจดัหาท่ีไดอ้ยา่งรวดเรว็เมื่อบรษัิทฯ มีโครงการใหม ่

3.2.3 ความเสี่ยงจากประกันภยัของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ภาระผูกพันทั้งหมด 

แมว้่าบริษัทฯ จะมีนโยบายทาํประกันภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพ่ือลดความเสี่ยงอัน

เน่ืองมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินคา้รบัฝากและสินทรพัยห์ลกัของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ยงัคงมี

ความเสี่ยงจากการท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัไมค่รอบคลมุความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเน่ืองทัง้หมด อาทิ ความ

เสียหายซึ่งเกิดขึน้จากสงครามและภยัก่อการรา้ย หรือในกรณีท่ีมลูค่าความเสียหายมากกว่าจาํนวนเงินประกนัภยั และ

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ได้ 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ อาจมีความเสีย่งท่ีไมส่ามารถตอ่กรมธรรมไ์ดใ้นราคาท่ีเหมาะสมหากราคาของกรมธรรมป์รบัตวัสงูขึน้ 

ซึง่ทัง้หมดอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ  

ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการติดตามควบคมุเพ่ือพิจารณาใหว้งเงินประกนัภยัสามารถครอบคลมุความเสียหายไดท้ัง้

จาํนวนเพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่ว ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะทาํการพิจารณาเง่ือนไขและวงเงินทกุครัง้ท่ีมีการตอ่ประกนั 
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3.2.4 ความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องจากการดาํเนินงาน 

ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บรษัิทนัน้มีความเสีย่งจากการถกูฟอ้งรอ้งจากการใหบ้รกิาร เช่น ความเสีย่งจากการ

ถูกฟ้องรอ้งจากความเสียหาย ความเสี่ยงจากการถกูฟ้องรอ้งจากการสญูหายของสินคา้ รวมทัง้ความเสี่ยงจากการถกู

ฟอ้งรอ้งจากการเกิดอบุตัิเหตรุะหวา่งการทาํงาน ซึง่อาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรพัยส์ินทัง้ในสว่นท่ีเป็นของ

บริษัทฯ ลกูคา้ของบริษัทฯ หรือในกรณีท่ีอบุตัิเหตมุีความรุนแรง เช่น การเกิดเพลิงไหมห้รอืระเบิดหรือรั่วไหลจากสารเคมี

หรือสินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้อันตราย อาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรพัยส์ินแก่บุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในหรือ

โดยรอบบริเวณคลงัสินคา้ดว้ย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจัดเก็บสินคา้อนัตรายประเภทสินคา้ท่ีติดไฟง่าย และสารเคมีท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการสดูดมหรอืสมัผสัในคลงัสินคา้อนัตราย โดยบริษัทฯ ไดท้าํประกนัภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึงสินคา้ท่ีรบัฝากในคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษัท และระบุความรบัผิดชอบสงูสดุของ

บริษัทฯ ในกรณีท่ีสินคา้เกิดไดร้บัความเสียหายไวใ้นสญัญากบัลกูคา้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การทาํประกนัภยัของ

บรษัิทฯ ดงักลา่วอาจ อาจมิไดค้รอบคลมุความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ไดท้ัง้หมด เช่นการเกิดเหตรุา้ยแรงจากความประมาท 

หรือไม่ระมดัระวงัของพนกังานผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีนัน้ๆ จนทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่สินคา้ของลกูคา้ และอาจเป็นไปไดว้่า

มลูค่าความเสียหายท่ีเกิดขึน้มีจาํนวนมากกว่าความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษัทฯ และลกูคา้อาจมีการ

ฟอ้งรอ้งบรษัิทฯ เพ่ือเรยีกคา่เสยีหายมากกวา่ท่ีระบคุวามรบัผิดชอบสงูสดุตามสญัญา 

3.2.5 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบของหน่วยงานทีก่าํกับดูแล 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งไดร้บัผลกระทบอยา่งรุนแรงจาก ปัญหา

การทาํประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคมุ (IUU Fishing) ท่ียงัไม่คลี่คลาย ทาํใหผู้ผ้ลิต อาหาร

ทะเลแปรรูปสง่ออกจาํเป็นตอ้งคงระดบัวตัถดุิบคงเหลือสาํหรบัเตรียมการผลิตอยูใ่นระดบัตํ่า ตัง้แตไ่ตรมาส 2/2559 เป็น 

ตน้มา จึงเป็นเหตใุหม้ีรายไดแ้ละกาํไรขัน้ตน้ท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม เพ่ือรบัมือกับสถานการณด์งักล่าว บริษัทฯมีการหา

สนิคา้ควบคมุอณุหภมูิประเภทอ่ืนๆเขา้มา จดัเก็บในคลงัสนิคา้เพ่ิมเติม เช่น สตัวปี์กและสนิคา้เกษตรแปรรูป เพ่ือทดแทน

สนิคา้ประมงท่ีมีปรมิาณลดลง นอกจากนี ้ยงัมีการควบคมุตน้ทนุผนัแปรตา่งๆใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าเพ่ือยงัคงอตัรากาํไรไว ้ซึง่

ในปัจจุบนัธุรกิจฯ มีสินคา้สตัวปี์กท่ีเขา้ฝากในคลงัสินคา้และงานรบัจา้งผสมชีสในเขตหอ้งเย็นปลอดอากรเพ่ิมขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

3.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจให้บริการขนส่ง 

3.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามันเชือ้เพลิง 

นํา้มนัเชือ้เพลงิเป็นตน้ทนุหลกัคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 30.0 ของตน้ทนุในการใหบ้รกิารขนสง่ของกลุม่บรษัิท 

ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาราคานํา้มนัดิบในตลาดโลกมีความผนัผวนสงูและปรบัตวัโดยเฉลีย่เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้

ราคานํา้มนัเชือ้เพลงิในประเทศปรบัตวัสงูขึน้ การปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของราคานํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ิมตน้ทนุในการใหบ้รกิารขนสง่

ของกลุม่บรษัิท และอาจสง่ผลกระทบตอ่กาํไรของบรษัิทฯ ได ้ 

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทไดค้าํนงึถึงโครงสรา้งตน้ทนุในการกาํหนดอตัราคา่บรกิารขนสง่ของกลุม่บรษัิท โดยสญัญาการ

ใหบ้รกิารระหวา่งกลุม่บรษัิทกบัลกูคา้ระบอุยา่งชดัเจนในการสงวนสทิธ์ิใหก้บักลุม่บรษัิทในการปรบัเพ่ิมอตัราคา่บรกิาร

อนัเน่ืองมาจากการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของตน้ทนุนํา้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่ชว่ยลดผลกระทบจากปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของตน้ทนุนํา้มนั

เชือ้เพลงิได ้
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3.3.2 ความเสี่ยงจากอุบตัิเหตุ 

ความรบัผิดชอบของกลุม่บริษัทในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้เริ่มตัง้แต่การรบัสินคา้ และจะสิน้สดุเมื่อไดส้ง่มอบ

สินคา้ใหก้บัลกูคา้ ทัง้นี ้กระบวนการขนสง่สินคา้มีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดความผิดพลาดหรือเกิดอบุตัิเหตท่ีุสง่ผลใหส้ินคา้

เกิดความเสียหาย ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการชดเชยคา่เสียหายตามมา สง่ผลกระทบต่อช่ือเสียง รายได ้และกาํไร

ของกลุม่บรษัิท 

ท่ีผ่านมา กลุม่บริษัทไม่เคยประสบอบุตัิเหตรุา้ยแรงท่ีสง่ผลต่อการดาํเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงอนั

เน่ืองมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินคา้จากการเกิดอุบตัิเหตุ บริษัทฯ มีนโยบายทาํประกันภัยท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิททัง้หมด นอกจากนี ้บรษัิทฯ ระบเุง่ือนไขในการรบัผิดชอบความเสยีหายอยา่ง

ชดัเจน รวมถึงระบคุวามรบัผิดชอบสงูสดุของบริษัทฯ หากเกิดความเสยีหายในสญัญาการใหบ้ริการระหวา่งบริษัทฯ และ

ลกูคา้ เพ่ือเป็นการลดภาระและความขดัแยง้ระหวา่งบรษัิทฯ กบัลกูคา้ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

3.3.3 ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าใหลู้กคา้ไม่ทนัตามกาํหนดเวลา 

สญัญาใหบ้ริการขนส่งของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะระบุเวลาท่ีตอ้งส่งมอบสินคา้ หากบริษัทฯ ส่งมอบสินคา้ใหก้บั

ลกูคา้ไม่ทนัตามกาํหนดเวลา บริษัทฯ อาจตอ้งจ่ายค่าปรบัเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการล่าชา้ ซึ่งอาจ

สง่ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละกาํไรของบรษัิทฯ และอาจสง่ผลเสยีตอ่ช่ือเสยีงและความไวว้างใจจากลกูคา้รายอ่ืนๆ ทาํใหเ้สยี

โอกาสทางธุรกิจในอนาคตได ้ 

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการลา่ชา้ของการสง่มอบ บริษัทฯ จึงไดม้ีการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามสถานะสนิคา้ระหวา่งการขนสง่ ทาํใหบ้รษัิทฯ และลกูคา้สามารถรบัทราบถึงสถานะและ

ท่ีอยูข่องสินคา้ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้า่

จะสามารถสง่มอบสนิคา้ไดต้รงตามกาํหนดสาํหรบังานทกุงาน  เน่ืองจากความลา่ชา้บางกรณีอาจเกิดจากปัจจยัท่ีบรษัิทฯ 

ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การชุมนมุ ภยัพิบตัิธรรมชาติ เป็นตน้ อย่างไรก็ดีท่ีผ่านมากลุม่บริษัทยงัไม่เคยสง่สินคา้ไมท่นั

ตามกาํหนดเวลา จนตอ้งจ่ายคา่ปรบัเพ่ือชดเชยความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการลา่ชา้ 

3.3.4 ความเสี่ยงจากการจดัหารถขนส่ง 

บริษัทฯ ใชร้ถของกลุม่บริษัทและจดัจา้งผูร้บัจา้งขนสง่ภายนอกในการใหบ้ริการขนสง่ของกลุม่บริษัทเพ่ือใหก้ลุม่

บริษัทมีรถขนส่งใหบ้ริการท่ีหลากหลาย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการจัดหาผูร้บัจา้งขนส่งท่ีไดม้าตรฐานตามท่ี 

บรษัิทฯ กาํหนด ใหเ้พียงพอตอ่การใหบ้รกิารกบัลกูคา้ 

อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาผูร้บัจา้งภายนอกท่ีไดม้าตรฐานใหเ้พียงพอต่อ

ความตอ้งการในการใหบ้ริการ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาผูร้บัจา้งขนส่งภายนอกท่ีชัดเจน มีการวาง

แผนการขนสง่ และเป็นผูบ้รหิารและควบคมุการขนสง่ทัง้หมด 
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3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

3.4.1 ความเสี่ยงในด้านการถกูควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

กลุม่นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา และกลุม่นายจิตชยั นิมิตรปัญญา จะถือหุน้ในบรษัิทฯ เป็นสดัสว่นทัง้สิน้รอ้ยละ 

62.72 ของจาํนวนทุนเรียกชาํระแลว้ทัง้หมด (โปรดดูรายละเอียดสดัส่วนการถือหุ้นในส่วนท่ี 2 หัวขอ้ 7.2 ผูถื้อหุน้) 

นอกจากนี ้คณุชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา คณุจิตชยั นิมิตรปัญญา คณุอจัฉรา นิมิตรปัญญา ยงัดาํรงตาํแหนง่เป็นผูบ้ริหาร

และกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัทฯ ดว้ย จึงทาํใหก้ลุม่นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา และกลุม่นายจิตชยั นิมิตร

ปัญญา มีอาํนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบ

ทัง้หมดไมว่า่จะเป็นเรือ่งการแตง่ตัง้กรรมการ หรอืการขอมติในเรือ่งอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้

เรือ่งท่ีกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ กาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดงันัน้ จึงเป็นการยากท่ีผู้

ถือหุน้รายอ่ืนจะสามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งท่ีกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการกาํหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้รหิารใหส้อดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏิบตัิท่ีดีสาํหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบียน 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และมีการกําหนดขอบเขตหน้าท่ี การมอบอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์

3.4.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร 

บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งในความสาํเร็จของบริษัทฯ หากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากร เจ้าหนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ

บุคลากรหลกัในคณะผูบ้ริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบัติ

เทียบเคียงมาแทนท่ีกนัได ้อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงิน การดาํเนินงาน และโอกาส

ทางธุรกิจของบรษัิทฯ 

อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการรกัษาทรพัยากรบคุคลของบรษัิทฯ จึงไดม้ีการจดัทาํแผนพฒันา

ทรพัยากรบคุคล โดยมุง่เนน้พฒันาความสามารถและความรบัผิดชอบของบคุลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) 

ของบคุลากรในแตล่ะระดบัใหช้ดัเจน รวมทัง้การจดัสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของแต่ละบคุคล 

และเทียบเคียงกับผูป้ระกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการสรรหาพนกังานใหม่อย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีอาจตอ้งสญูเสียไป และเพ่ือใหม้ีบคุลากรเพียงพอสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงานของ

บรษัิทฯ 

3.4.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจหยุดชะงกั 

 ความเสี่ยงจากการหยดุชะงกัทางธุรกิจ (Business Interruption) เป็นปัญหาท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัสงูสดุ เพราะ

สามารถนาํไปสูก่ารสญูเสยีทางรายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั สาํหรบัสาเหตขุองการหยดุชะงกั ยงัมีสญัญาณเตือนใหม่ๆ  หลาย

อยา่งท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเสยีหายท่ีไมใ่ช่ทางกายภาพหรอืภยัท่ีจบัตอ้งไมไ่ด ้อาทิ เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในโลก

ไซเบอร ์ ความรุนแรงทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อการรา้ย ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดด้าํเนินการจัดทาํแผนความพรอ้มต่อสภาวะการวิกฤตเพ่ือรองรบัสภาวะวิกฤต หรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือลดผลกระทบในการจากการหยุดชะงักจากการปฎิบัติงานหรือการ
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ใหบ้ริการ เพ่ือใหล้กูคา้หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียมีความเช่ือมั่นในศกัยภาพของบริษัทฯ แมต้อ้งเผชิญกบัเหตกุารณร์า้ยแรง

และสง่ผลกระทบจนทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจตอ้งหยดุชะงกั 

3.3.4  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ (Risk Committee) เพ่ือกาํหนดนโยบายดา้น

การบริหารความเสี่ยงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร   รวมทัง้กาํกับดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง   

เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม โดยไดก้าํหนดองคป์ระกอบขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสทิธิผล ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท 

ไดม้อบหมาย โดยมีขอบเขตและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบดงันี ้

1. ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีผลต่อองคก์ร ทัง้ความเสี่ยงจาก

ภายนอกและภายในองคก์ร 

2. กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ใหค้รอบคลมุถึง

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท พรอ้มทัง้กาํหนดแผนการจัดการและการบริหารความเสี่ยงให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือมอบหมายใหฝ่้ายบริหารความเสี่ยง   เป็นผูป้ฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

รวมถึงรายงานผลการปฏิบตัิตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

3. พฒันาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง

ต่อเน่ืองโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่าง

สมํ่าเสมอ 

4. รายงานความเสีย่งและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

5. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
 

4. สินทรัพยท์ี่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพยถ์าวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรพัยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีมูลค่าสทุธิหลงัหกัคา่

เสื่อมราคาสะสม ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เท่ากบั 3,597.0 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายการ 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

งบการเงนิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  (ล้านบาท) 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนภายใตส้ญัญาอนญุาตใหด้าํเนินงาน 278.9 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 919.4 

ที่ดิน และสว่นปรบัปรุงที่ดิน 283.6 

อาคาร และสว่นปรบัปรุงอาคาร 621.8 

เครือ่งจกัร 518.7 

อ่ืนๆ 1 974.7 

   รวมทัง้หมด 3,597.0 

หมายเหต:ุ 1 อ่ืนๆ ประกอบดว้ย อปุกรณส์าํนกังานและอปุกรณอ่ื์น ยานพาหนะ เครื่องมือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นคลงัสินคา้ และสินทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งและติดตัง้ 
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4.1.1 ที่ดนิของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัท ทีต่ัง้ พืน้ที่ 
วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

บรษัิทฯ ทา่เรอืแหลมฉบงั         

ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา    

จ.ชลบรุ ี

115 ไร ่ ประกอบการ

คลงัสินคา้อนัตราย 

สิทธิสมัปทานจากการทา่เรอื

แหง่ประเทศไทย 

30 ปี  

(1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2576) 

ไมมี่ 

บรษัิทฯ ทา่เรอืแหลมฉบงั         

ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา    

จ.ชลบรุ ี

63.8 ตารางวา เป็นที่ตัง้ตูส้าํนกังาน

ชั่วคราว 

สิทธิการเชา่จาก  

การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย 

3 ปี  

(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

ไมมี่ 

BJL ถ.กรุงเทพกรฑีา          

ต.หวัหมาก อ.บางกะปิ 

กรุงเทพฯ 

4 ไร ่2 งาน  

52.0 ตารางวา 

เป็นที่ตัง้สาํนกังาน 

 และคลงัสินคา้ 

เจา้ของ - 

 

เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืมดงันี ้

- ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 10 ลา้นบาท 

- วงเงินเบิกเกินบญัชีรวม 45 ลา้นบาท  

- วงเงิน Bank Guarantee รวมวงเงิน 35 ลา้นบาท 

BJL 7 ต.มาบข่า อ.บา้นคา่ย 

จ.ระยอง  

14 ไร ่2 งาน 76.0 

ตารางวา 

ที่ดินวา่งเปลา่ เจา้ของ - ไมมี่ 

BJL โครงการสามวา: 998    

ต.บางชนั อ.เมืองมีนบรุ ี

กรุงเทพฯ  

18 ไร ่1 งาน 56.0 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัสินคา้ สิทธิการเชา่จาก บรษัิท  

ศ.พึง่พรพฒันา จาํกดั 

32 ปี 5 เดือน  

(8 ก.พ. 2539 – 6 ก.ค. 2571) 

ไมมี่ 

BJL โครงการสวุินทวงศ:์ 152 

ต.คลองนครเน่ืองเขต   

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

28 ไร ่3 งาน 10.0 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัสินคา้ เจา้ของ - เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม วงเงินกูร้วม 525 ลา้น

บาท 

BJL ทา่เรอืแหลมฉบงั         

ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.

ชลบรุ ี 

142 ไร ่11.5 

ตารางวา  

เป็นที่ตัง้คลงัสินคา้ สิทธิการเชา่จาก การทา่เรอื

แหง่ประเทศไทย 

1) 18 ไร ่3 งาน 20 ตารางวา 

1 ปี (1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559) 

2) 50 ไร ่

25 ปี (1 ก.ค. 2546 – 30 มิ.ย. 2571) 

 

เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม ดงันี ้

-พืน้ที่ 50 ไร ่เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื วงเงินกู้

เบิกเกินบญัชีรวม 10 ลา้นบาท 

-พืน้ที่ 43 ไร ่เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื วงเงินกูร้วม  
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บริษัท ทีต่ัง้ พืน้ที่ 
วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

3) 491.5 ตารางวา 

23 ปี (1 ก.ค. 2548 – 30 มิ.ย. 2571) 

4) 70 ไร ่

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

5) 2 ไร ่

3 ปี (1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

290 ลา้นบาท  

-พืน้ที่ 27 ไร ่เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื วงเงินกูร้วม 

152 ลา้นบาท 

JTS 518, 520 ต.ปากนํา้      

อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

6 ไร ่2งาน 93.0 

ตารางวา 

ที่จอดพกัรถขนสง่ สิทธิการเชา่จาก บรษัิท เดน่

ชยัการเคหะและทีด่ิน จาํกดั 

6 ปี  

(1 ก.ย. 2558 – 31 ส.ค. 2564)  

ไมมี่ 

ATL ทา่เรอืแหลมฉบงั         

ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.

ชลบรุ ีโซน 7.1 แปลงที่ 6 

แปลงที่ 8 และ แปลงที่ 

10 

173 ไร ่2 งาน 

92.7 ตารางวา 

เป็นพืน้ที่จอดพกั

รถยนต ์

สิทธิการเชา่จาก การทา่เรอื

แหง่ประเทศไทย  

1) 100 ไร ่ 

10 ปี (1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2561) 

2) 50 ไร ่

10 ปี (1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2564) 

3) 23 ไร ่2 งาน 92.7 ตารางวา 

10 ปี (1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2566) 

พืน้ที่ 23 ไร ่เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื วงเงินกูร้วม 

76 ลา้นบาท 

ATL 109 ต.บางปลา           

อ.บางพลี  

จ.สมทุรปราการ 

44 ไร ่45.0 ตาราง

วา 

เป็นพืน้ที่จอดพกั

รถยนต ์

สิทธิการเชา่จาก บรษัิท เดน่

ชยัการเคหะและทีด่ิน จาํกดั 

3 ปี 

(15 ส.ค. 2558 – 14 ส.ค. 2561) 

  

ไมมี่ 

ATL 168,168/1-4 ต.ทุง่สขุลา  

อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุ ี

9 ไร ่3 งาน 73.0 

ตารางวา 

 

เป็นพืน้ที่จอดพกั

รถยนต ์

สิทธิการเชา่จาก บรษัิท 

ซปุเปอรเ์ค พาวเวอร ์จาํกดั1

2 

3 ปี  

(1 ก.พ. 2557 – 31 ม.ค. 2560) 

ไมมี่ 

                                                
2 การเชา่ทีจ่ากบรษิทั ซุปเปอรเ์ค พาเวอนร ์จํากดั และบรษิทั กลีเลีย่น จาํกดั เป็นรายการระหวา่งกนั โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วน 2 หวัขอ้12 รายการระหวา่งกนั 
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บริษัท ทีต่ัง้ พืน้ที่ 
วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

ATL ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา    

จ.ชลบรุ ีบรเิวณโซน 7.2 

ทา่เรอืแหลมฉบงั 

7 ไร ่1 งาน 11.0 

ตารางวา 

เป็นพืน้ที่จอดพกั

รถยนต ์

สิทธิการเชา่จาก บรษัิท  

กีลเลี่ยน จาํกดั1 

3 ปี  

(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

ไมมี่ 

DTS โครงการสวุินทวงศ:์ 152 

ต.คลองนครเน่ืองเขต   

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 ไร ่2 งาน 56.0 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัเก็บ

เอกสาร 

สิทธิการเชา่จากกองทรสัต ์

AIMIRT 

10 ปี  

(26 ธ.ค. 2560 – 25 ธ.ค. 2570) 

ไมมี่ 

JWDP โครงการสวุินทวงศ:์ 152 

ต.คลองนครเน่ืองเขต   

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

16 ไร ่1 งาน 97.0 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัสินคา้ สิทธิการเชา่จากกองทรสัต ์

AIMIRT 

10+10+10 รวม 30 ปี 

(26 ธ.ค. 2560 – 25 ธ.ค. 2590) 

ไมมี่ 

JPK 88/89 หมูท่ี่ 7 ต.บาง

ปลา อ. บางพลี                 

จ.สมทุรปราการ 

11 ไร ่1 งาน 52.2 

ตารางวา 

 

เป็นที่ตัง้คลงัสินคา้ เชา่ชว่งจาก บรษัิท เก็ท บิล

เดอร ์จาํกดั 

1) 10 ไร ่1 งาน 47.5 ตารางวา 

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

2) 3 งาน 4.7 ตารางวา 

28 ปี 10 เดือน  

(1 ธ.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585) 

-พืน้ที่ 10 ไร ่1 งาน 47.5 ตารางวา เป็นหลกัประกนั

ในการกูย้ืม วงเงินกูร้วม 525 ลา้นบาท ตั๋วสญัญาใช้

เงิน 25 ลา้นบาทและวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีรวม 20 

ลา้นบาท 

JPLAND หมูท่ี่ 7 ต.บางปลา       

อ. บางพลี  

จ.สมทุรปราการ 

47 ไร ่2 งาน 51.8 

ตารางวา 

 

เป็นที่ตัง้คลงัสินคา้ เชา่ชว่งจาก บรษัิท เก็ท บิล

เดอร ์จาํกดั 

1) 14 ไร ่3 งาน 22.8 ตารางวา 

29 ปี (11 ต.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585) 

2) 34 ไร ่1 งาน 29.0 ตารางวา 

29 ปี 11 เดือน  

(20 ม.ค. 2557 – 19 ธ.ค. 2586) 

ไมมี่ 

PCS หมูท่ี่ 2 ต.นาดี อ.เมือง

สมทุรสาคร จ.

สมทุรสาคร 

43 ไร ่3 งาน 69.4 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัสินคา้

หอ้งเย็น 

เจา้ของ - -พืน้ที่ 27 ไร ่1 งาน 39.3 ตารางวา เป็นหลกัประกนั

ในการกูย้ืม วงเงินกูร้วม 200 ลา้นบาท ตั๋วสญัญาใช้

เงิน 120 ลา้นบาท และวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีรวม 10 

ลา้นบาท 
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บริษัท ทีต่ัง้ พืน้ที่ 
วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

PCS หมูท่ี่ 2 ต.นาดี อ.เมือง

สมทุรสาคร จ.

สมทุรสาคร 

22 ไร ่3 งาน 36.6 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัสินคา้

หอ้งเย็น 

สิทธิการเชา่จากกองทรสัต ์

AIMIRT 

10+10+10 รวม 30 ปี 

(26 ธ.ค. 2560 – 25 ธ.ค. 2590) 

ไมมี่ 

 รวม 720 ไร่ 1 งาน  

47 ตารางวา 
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4.1.2 อาคารของกลุ่มบริษัทฯ 

 

ประเภทอาคาร / คลังสนิค้า พืน้ที่ (ตารางเมตร) 

อาคารสาํนกังาน 5,904 

คลงัสนิคา้ทั่วไป 72,800 

คลงัสนิคา้ทั่วไปเขตปลอดอากร 48,460 

คลงัสนิคา้รบัฝากเอกสาร 14,815 

คลงัสนิคา้สาํหรบัธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยในประเทศและตา่งประเทศ 3,507 

คลงัสนิคา้อนัตราย 10,032 

คลงัสนิคา้หอ้งเย็น 57,833 

คลงัสนิคา้หอ้งเย็นเขตปลอดอากร 10,994 

คลงัสนิคา้อ่ืนๆ 5,376 

รวม 229,721 
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อาคารและคลงัสนิคา้ของกลุม่บรษัิท มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท สถานทีต่ัง้ สินทรัพย ์
พืน้ที ่

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

บรษัิทฯ ทา่เรอืแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุลา 

อ.ศรรีาชา   จ.ชลบรุี 

- คลงัสินคา้อนัตราย จาํนวน 2 หลงั 

-ลานสินคา้อนัตราย 

-อาคารสาํนกังาน 

 

10,032.0 

173,968.0 

 

เพ่ือเก็บสินคา้อนัตราย ไดร้บัสมัปทานจาก

การทา่เรอืแหง่

ประเทศไทย 

ไมมี่ 

BJL 222 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวง

หวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 

อาคาร กรุงเทพกรฑีา 1 อาคาร 2,835.0 สาํนกังาน เจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 10 ลา้นบาท

และวงเงินเบิกเกินบญัชีรวม 45 ลา้นบาทและอ่ืนๆอีก 35 

ลา้น รวม 90 ลา้นบาท 
คลงัสินคา้ จาํนวน 3 หลงั 4,575.0 ให ้JVK เชา่เพ่ือเก็บสินคา้และ

บรกิาร 

BJL 4 ถ.สามวา แขวงมีนบรุ ี    

เขตมีนบรุ ีกรุงเทพฯ 

คลงัสินคา้ จาํนวน 7 หลงั 13,440.0 ใหบ้รษัิทฯ เชา่เพ่ือเก็บสินคา้

และบรกิาร 

เจา้ของ ไมมี่ 

  คลงัสินคา้รบัฝากเอกสาร จาํนวน 1 หลงั 1,920.0 ให ้DTS เชา่เพ่ือเก็บสินคา้

และบรกิาร 

  

 
 คลงัสินคา้อ่ืนๆ จาํนวน 2 หลงั 3,840.0 ให ้บรษัิท อเมรกินั อินเตอร์

เนชั่นแนลแอสชวัรนัส ์จาํกดั 

เชา่คลงัสนิคา้ 

  

DTS ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

คลงัสินคา้ จาํนวน 1 หลงั 9,000.0 เพ่ือเก็บสินคา้และบรกิารรบั

ฝากเอกสาร 

สิทธิการเชา่จาก 

AIMIRT 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 1 หลงั 1,000.0 เพ่ือเป็นอาคารสาํนกังานของ 

DTS 
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บริษัท สถานทีต่ัง้ สินทรัพย ์
พืน้ที ่

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

JWDP ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

คลงัสินคา้หอ้งเย็น จาํนวน 1 หลงั 4,735.0 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้

หอ้งเย็น 

สิทธิการเชา่จาก 

AIMIRT 

เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม วงเงินกูร้วม 525 ลา้นบาท 

 

คลงัสินคา้หอ้งเย็นในเขตปลอดอากร 

จาํนวน 1 หลงั (เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสนิคา้

หอ้งเย็นทั่วไป) 

5,170.0 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้

หอ้งเย็นในเขตปลอดอากร 

  คลงัสินคา้หอ้งเย็น จาํนวน 1 หลงั 

  

2,800.0 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้

หอ้งเย็น  

สิทธิการเชา่จาก 

AIMIRT 

 

BJL 

 

 

ทา่เรอืแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  

อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

คลงัสินคา้ จาํนวน 2 หลงั 14,600 ให ้DTS เชา่เพ่ือเก็บสินคา้

และบรกิาร 

เจา้ของ ไมมี่ 

BJL ทา่เรอืแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  

อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

คลงัสินคา้และคลงัสินคา้ในเขตปลอดภาษี 

จาํนวน 4 หลงั 

34,030.0 ใหบ้รษัิทฯ เชา่เป็นคลงัสินคา้

ปลอดอากรเพ่ือเก็บสินคา้และ

บรกิาร 

เจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม ดงันี ้

- คลงัสินคา้ จาํนวน 4 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม 

วงเงินกู ้90 ลา้นบาท และวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 10 ลา้น

บาท 
 

 คลงัสินคา้และคลงัสินคา้ในเขตปลอดภาษี 

จาํนวน 4 หลงั 

36,400.0 ใหบ้รษัิทฯ เชา่เป็นคลงัสินคา้

ปลอดอากรเพ่ือเก็บสินคา้และ

บรกิาร 

เจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม ดงันี ้

- คลงัสินคา้ จาํนวน 4 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม 

วงเงินกู ้290 ลา้นบาท และ 90 ลา้นบาท 

BJL สวุินทวงศ ์ ที่ดินวา่งเปลา่  รอสรา้งคลงัสินคา้ในอนาคต เจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม ดงันี ้

-ที่ดินวา่งเปลา่จาํนวน 2 แปลง เป็นหลกัประกนัในการ

กูย้ืม วงเงินกู ้224 ลา้นบาท 

ATL ทา่เรอืแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  

อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

อาคารสาํนกังาน  1 หลงั 480.0 เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน

หน่วยงาน 

สิทธิการเชา่จาก

การทา่เรอื 

ไมมี่ 
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บริษัท สถานทีต่ัง้ สินทรัพย ์
พืน้ที ่

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

ATL ทา่เรอืแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  

อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

พืน้ที่จอดพกัรถยนตป์ลอดอากร 37,971.0 เป็นพืน้ที่จอดพกัรถยนต ์ สิทธิการเชา่จาก

การทา่เรอื 

เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม วงเงินกูร้วม 76 ลา้นบาท  

 

ATL ทา่เรอืแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  

อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

พืน้ที่จอดพกัรถยนตแ์ละพืน้ที่จอดพกั

รถยนตป์ลอดอากร 

286,736.0 เป็นพืน้ที่จอดพกัรถยนต ์ สิทธิการเชา่จาก

การทา่เรอื,BJL,

บจ.ซปุเปอร ์เค 

พาวเวอรแ์ละบจ.

กิลเลียน 

ไมมี่ 

ATL 109 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.

สมทุรปราการ 

 

พืน้ที่จอดพกัรถยนต ์

 

70,580.0 เป็นพืน้ที่จอดพกัรถยนต ์

 

สิทธิการเชา่จา

กบจ.เดน่ชยัการ

เคหะและทีด่ิน 

ไมมี่ 

DTS เลขที่ 266 หมู ่5 ต.สารภี     

อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

คลงัสินคา้ จาํนวน 1 หลงั 2,400.0 เพ่ือเก็บสินคา้และบรกิารรบั

ฝากเอกสาร 

สิทธิการเชา่จาก 

นางยพิุน ผาทอง 

ไมมี่ 

PCS หมูท่ี่ 2 ต.นาดี อ.เมือง

สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 

คลงัสินคา้หอ้งเย็น จาํนวน 5 หลงั 12,147.0 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้

หอ้งเย็น 

เจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม วงเงินกูร้วม 200 ลา้นบาท ตั๋ว

สญัญาใชเ้งินรวม 120 ลา้นบาท และวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี

รวม 10 ลา้นบาท 

  คลงัสินคา้หอ้งเย็น จาํนวน 2 หลงั 19,849.0 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้

หอ้งเย็น 

สิทธิการเชา่จาก 

AIMIRT 

ไมมี่ 

JPK 88/89 หมูท่ี่ 7 ต.บางปลา    

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

คลงัสินคา้หอ้งเย็น จาํนวน 1 หลงั  4,540.0 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้

หอ้งเย็น 

สิทธิการเชา่จาก 

บ.เก็ท บิลเดอร ์

เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม วงเงินกูร้วม 525 ลา้นบาท ตั๋ว

สญัญาใชเ้งินรวม 25 ลา้นบาท และวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี

รวม 20 ลา้นบาท   คลงัสินคา้หอ้งเย็นในเขตปลอดอากร 

จาํนวน 1 หลงั (เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสนิคา้

หอ้งเย็นทั่วไป) 

5,824.0 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้

หอ้งเย็นในเขตปลอดอากร 

สิทธิการเชา่จาก 

บ.เก็ท บิลเดอร ์
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บริษัท สถานทีต่ัง้ สินทรัพย ์
พืน้ที ่

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

JPLAND หมูท่ี่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี 

จ.สมทุรปราการ 

คลงัสินคา้ จาํนวน 2 หลงั 13,536.0 ใหบ้รกิารคลงัสินคา้และให้

บรษัิทฯและบคุคลภายนอก

เชา่เพ่ือเก็บสินคา้และบรกิาร 

สิทธิการเชา่จาก 

บ.เก็ท บิลเดอร ์

เป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม วงเงินกูร้วม 525 ลา้นบาท ตั๋ว

สญัญาใชเ้งินรวม 25 ลา้นบาท และวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี

รวม 20 ลา้นบาท 

JWDAL (Laos) Unit 07, Hou Khoknin 

Village, Sisattanak District, 

Vientiane capital Lao PDR 

คลงัสินคา้ทั่วไป จาํนวน 1 หลงั 458 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ สิทธิการเชา่จาก 

Mrs.JIK 

LOUANGTHEP 

 

ไมมี่ 

คลงัสินคา้หอ้งเย็น จาํนวน 1 หลงั 

(เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสินคา้ทั่วไป) 

262 สิทธิการเชา่จาก 

Mrs.JIK 

LOUANGTHEP 

 

ไมมี่ 

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 

 

คลงัสินคา้หอ้งเย็น จาํนวน 1 หลงั 1,000.0 เพ่ือเก็บสินคา้และใหบ้รกิาร เชา่ระยะสัน้ ไมมี่ 

Hlaing Thar Yar: 

Land Plot No.15, Nawaday 

Street, Indusrial Zone Part 

(3), Hlaing Thar Yar 

Township, Yangon 

คลงัสินคา้ทั่วไป จาํนวน 1 หลงั 3,300.0 เพ่ือเก็บสินคา้และใหบ้รกิาร เชา่ระยะสัน้ ไมมี่ 
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บริษัท สถานทีต่ัง้ สินทรัพย ์
พืน้ที ่

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

JWDAL 

(Cambodia) 

Plot No. 423, Phum Sre 

Nhor, Sangkat Porng Teuk, 

Khan Dangkor, Phnom 

Penh 

คลงัสินคา้ทั่วไป จาํนวน 1 หลงั 3,628 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

คลงัสินคา้หอ้งเย็น จาํนวน 1 หลงั 

(เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสินคา้ทั่วไป) 

800 เพ่ือใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

JVKCAM No.1157 National Road 

no.2, Building B, Sangkat 

Chakangrea Leu, Dhan 

Mean Chey, Phnom Penh, 

Cambodia 

อาคารสาํนกังาน 1,105 เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

JVKET Rua Martires De Patria, 

Beto Timor, Block A No.71 

Comoro, Dili, East Timor 

อาคารสาํนกังาน 100 เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

Comoro, Kampung Baru, 

Dili, East Timor 

คลงัสินคา้สาํหรบัธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

100 เพ่ือเก็บสินคา้และบรกิาร สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

JVKVN 

 

 

 

 

 

 

6th Floor, Saigon Port 

Building, 3 Nguyen Tat 

Thanh Street, Destrict 4, 

Ho Chi Minh City, Vietnam 

อาคารสาํนกังาน 24 เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

16 Street no.12, P.Binh An, 

Q2, TP, Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

คลงัสินคา้สาํหรบัธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

130 เพ่ือเก็บสินคา้และบรกิาร สิทธิการเชา่ ไมมี่ 
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บริษัท สถานทีต่ัง้ สินทรัพย ์
พืน้ที ่

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

 No.6 To Ngoc Van Road, 

Quang An Ward, Tay Ho 

Destrict, Hanoi, Vietnam 

อาคารสาํนกังาน 130 เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

  รวม 228,340.0    
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4.2 รายละเอียดสัญญาที่สาํคญัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษัิทฯ มีสญัญาท่ีสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอนัตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 

คูส่ญัญา - ระหวา่ง การท่าเรือแหง่ประเทศไทย (กทท.)  

และบรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสตกิส ์จาํกดั (“บรษัิทฯ”) 

เง่ือนไขสาํคญั - ใหบ้ริษัทฯ เป็นผูป้ระกอบการคลงัสินคา้อันตราย โดยใหด้าํเนินการบนโครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิ่ งอ ํานวยความสะดวกท่ี กทท. จัดหาและก่อสร้างไว้แล้ว โดยมีพื้นท่ี 115 ไร่  

ประกอบดว้ย 

 พืน้คอนกรีตเสรมิเหล็กสาํหรบักองเก็บตูส้ินคา้ 100,000 ตารางเมตร 

 อาคารคลงัสินคา้ 2 หลงั พืน้ท่ีรวมประมาณ 8,800 ตารางเมตร 

 ระบบไฟฟ้า ระบบสขุาภิบาล ระบบเตือนภยั และระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

- ใหผู้ป้ระกอบการคลงัสินคา้อนัตรายจดัหาเครื่องมือขนยกตามมาตรฐานสากล เช่น รถยกตู้

สินคา้หนกั (Reach Stacker) รถยนตห์วัลาก รถบรรทกุ 6 ลอ้ เป็นตน้ 

- หากสัญญาสิน้สุดลงไม่ว่าในกรณีใด ใหบ้รรดาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ท่ีผู้ประกอบการ

คลังสินคา้จัดหามาตกเป็นของ กทท. ทันที และใหส้ิทธิ กทท. ในการซือ้สังหาริมทรพัยท่ี์

ผูป้ระกอบการคลงัสินคา้จดัหาทัง้หมดหรือบางส่วนก็ไดต้ามราคามลูค่าทางบญัชี (Current 

Book Value) 

เงนิคา่ผลประโยชนต์อบ

แทน 

- ผูป้ระกอบการคลงัสินคา้อนัตรายตอ้งชาํระเงินค่าผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ กกท. ตาม

สดัส่วนท่ีไดต้กลงกนั 

 - หากปีใดมีปริมาณตูส้ินคา้อนัตรายหรือสินคา้อนัตรายไม่ถึงปรมิาณขัน้ต ํ่าท่ีกาํหนดไวต้าม

สญัญาใหผู้ป้ระกอบการคลงัสินคา้อนัตรายชาํระผลประโยชนต์อบแทนเพิ่มเตมิใหแ้ก่ กทท.  

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

- ผูป้ระกอบการคลังสินคา้อันตรายมีสิทธิย่ืนคาํรอ้งขอใหต้่ออายุสัญญาไดอี้ก 2 คราว มี

กาํหนดคราวละ 5 ปี ทัง้นี ้กทท. จะพิจารณาผลประกอบการของผูป้ระกอบการคลังสินคา้

ในช่วงสญัญาเดมิ 

การบอกเลิกสญัญา - กทท. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดห้าก กทท. ไดแ้จง้เหตแุห่งการบอกเลิกสญัญาพรอ้มเหตผุล

ใหก้ับผูป้ระกอบการคลังสินคา้อันตรายและผูป้ระกอบการคลังสินคา้อันตรายมิไดท้าํการ

แกไ้ขภายใน 90 วนั 

- กทท. อาจบอกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ได้อันเน่ืองมาจากเหตุผลทางความปลอดภัยของ

ประเทศชาติ ความปลอดภยัของสาธารณะชน หรือเหตผุลอ่ืนๆ ทาํนองเดียวกนันี ้โดย กทท. 

จะทาํการจ่ายเงินใหแ้ก่ผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตรายเป็นค่าเครื่องมือและอุปกรณ์

อาํนวยความสะดวกตลอดจนทรพัยส์ินตา่งๆ  

อ่ืนๆ - โครงสรา้งบรษัิทของผูป้ระกอบการคลงัสินคา้อนัตรายตอ้งมีคนไทยหรือนิติบคุคลไทยเป็นผู้

ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 51 ตลอดระยะเวลาของสญัญา 
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4.2.2 สิทธิและประโยชนจ์ากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

กลุม่บรษัิทไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญตัิสง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุในกิจการ โดยมีรายละเอียดและสาระสาํคญัของสทิธิประโยชนโ์ดยทั่วไปดงันี ้

 สิทธิและประโยชน ์ เลขทีบ่ัตรส่งเสริม 

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 สิทธิในการนาํคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมือหรอืผูช้าํนาญการ

คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสอง

ประเภทนีเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร และไดร้บัอนญุาตทาํงาน

เฉพาะตาํแหน่งหนา้ที่การทาํงาน ตามจาํนวนและกาํหนด

ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ

พิจารณาเหน็สมควร 

      

2 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
  1    

3 สิทธิในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิที่ได้

จากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการสง่เสรมิมีกาํหนดเวลา 8 

ปี นบัแตว่นัที่เริม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ 

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผู้ไดร้ับการส่งเสริมจะได้รับ

อนุญาตใหน้าํผลขาดทนุประจาํปีที่เกิดขึน้ในระหว่างเวลา

นั้นไปหักออกจากกาํไรสุทธิที่เกิดขึน้ภายหลังระยะเวลา

ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี 

นับแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสทุธิ

ของปีใดปีหนึ่งหรอืหลายปีก็ได ้

      

4 สิทธิในการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บั

การส่งเสริม ซึ่งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม

คาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที่ไดร้บัยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

      

หมายเหต:ุ 1ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติัตลอดระยะเวลาท่ีไดร้บัการสง่เสริม 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน เช่น เครื่องจักรจะตอ้งเป็น

เครื่องจกัรใหม่ และนาํเขา้มาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ตอ้งเปิดดาํเนินการโครงการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดนบัแต่

วนัท่ีออกบตัรสง่เสริม จะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ

มาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ และตอ้งตัง้โรงงานในทอ้งท่ีตามท่ีกาํหนดไว ้ทัง้นี ้

ภายในระยะเวลา 15 ปีนบัแตว่นัเปิดดาํเนินการ จะยา้ยโรงงานไปตัง้ในทอ้งท่ีอ่ืนมิได ้เป็นตน้ 

 เลขทีบ่ัตร

ส่งเสริม 

วันทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม 
วันทีเ่ร่ิมใช้สิทธิ – 

วันทหีมดอายุ 
ผลิตภัณฑ/์กาํลังการผลิต เงือ่นไขเฉพาะโครงการ 

1 1224(3)/2553  4 ม ก ร า ค ม 

2553 

1 สงิหาคม 2555 

– 31 กรกฎาคม 

2563 

 กิจการบรกิารแช่แข็ง 

 ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

ประมาณ 9,000 ตนัสนิคา้ 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 180.0 ลา้นบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่นอ้ยกว่า 

1.0 ลา้นบาท 

 เ ค รื่ อ ง จั ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ

ยกเวน้อากรขาเขา้ตอ้ง

นาํเขา้มาภายในวนัท่ี 5 

กนัยายน 2555 

2 2566(7)/2556 18 กันยายน 

2556 

24 มีนาคม 2557 

– 23 มีนาคม 

2565 

 กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท 

Enterprise Software แ ล ะ 

Digital Content 

 ต้องมีกระบวนการ พัฒนา

ซอฟตแ์วร ์ดงัตอ่ไปนี ้

- การพฒันารูปแบบ 

(Modeling) 

- การศึกษาความต้องการ 

(Requirement Analysis) 

- การออกแบบ (Design) 

- ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร

ส ร้า ง ส ร ร ค์ โ ป ร    แ ก ร ม

ซอฟตแ์วร ์และงาน Digital 

Content (Implementation)   

- การทดสอบโปรแกรมและ

ระบบซอฟต์แวร์ (Program 

and system testing) 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 7.1 ลา้นบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่นอ้ยกว่า 

1.0 ลา้นบาท 
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 เลขทีบ่ัตร

ส่งเสริม 

วันทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม 
วันทีเ่ร่ิมใช้สิทธิ – 

วันทหีมดอายุ 
ผลิตภัณฑ/์กาํลังการผลิต เงือ่นไขเฉพาะโครงการ 

- ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะ บ บ

ซอฟต์แวร์หรืองาน Digital 

content (Deployment) 

- การจัดการ เปลี่ ยนแปลง

ระบบซอฟต์แวร์หรืองาน 

Digital content 

(Configuration &Change 

Management) 

- การ ฝึกอบรมในลักษณะ

ทักษะอาชีพการออกแบบ

แ ล ะ พั ฒ น า เ ก่ี ย ว กั บ

ซอฟต์แวร์หรืองาน Digital 

content (Related 

professional training for 

software and digital 

content design and 

development) 

3 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 ตนัสนิคา้ 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 50.0 ลา้นบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่นอ้ยกว่า 

1.0 ลา้นบาท 

 เ ค รื่ อ ง จั ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ

ยกเวน้อากรขาเขา้ตอ้ง

นาํเขา้มาภายในวนัท่ี 5 

กนัยายน 2558 

4 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 ตนัสนิคา้ 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 50.0 ลา้นบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่นอ้ยกว่า 
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 เลขทีบ่ัตร

ส่งเสริม 

วันทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม 
วันทีเ่ร่ิมใช้สิทธิ – 

วันทหีมดอายุ 
ผลิตภัณฑ/์กาํลังการผลิต เงือ่นไขเฉพาะโครงการ 

1.0 ลา้นบาท 

 เ ค รื่ อ ง จั ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ

ยกเวน้อากรขาเขา้ตอ้ง

นําเข้ามาภายในวันท่ี 

15 พฤษภาคม 2558 

5 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 ตนัสนิคา้ 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 180.0 ลา้นบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่นอ้ยกว่า 

1.0 ลา้นบาท 

 เ ค รื่ อ ง จั ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ

ยกเวน้อากรขาเขา้ตอ้ง

นําเข้ามาภายในวันท่ี 

19 กนัยายน 2559 
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 

บริษัทฯ จะลงทนุในบรษัิทท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจดา้นโลจิสติกสเ์ช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ 

หรอืกิจการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรอืกิจการท่ีสนบัสนนุกิจการของบรษัิทฯ อนัจะทาํใหบ้รษัิทฯมีผลประกอบการหรอืผล

กาํไรเพ่ิมมากขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน ์(Synergy) ใหก้บับริษัทฯ โดยสามารถสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจหลกั

ของบริษัทฯ ใหม้ีความครบวงจรมากยิ่งขึน้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ และเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสช์ัน้นาํในภมูิภาคเอเชียอย่างครบวงจร ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะลงทนุในบรษัิทท่ีมี

การประกอบธุรกิจท่ีไมใ่ช่ธุรกิจโลจิสติกสต์อ้งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการตอ้งพิจารณาแลว้วา่

การลงทนุดงักลา่วเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 

 

ทั้งนี ้ในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติและ

ประสบการณท่ี์เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบรษัิทรว่มนัน้ๆ เพ่ือ

กาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัและควบคมุการดาํเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทรว่มดงักลา่ว ทัง้นี ้กรรมการซึง่เป็น

ตวัแทนของบริษัทจะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ใหบ้ริหารจัดการ หรือดาํเนินงาน 

ตา่งๆ ตามนโยบายท่ีบรษัิทกาํหนด รวมถึงจะตอ้งใชด้ลุยพินิจตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรอืท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษัทท่ีอนมุตัิในเรื่องท่ีสาํคญัของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่ม เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ และ

เพ่ือการเติบโตอยา่งยั่งยืนของบรษัิทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2556 บริษัท ทีวีไดเร็ค จาํกดั (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ป็น

โจทกร์ว่มกนัฟอ้งเรยีกคา่เสยีหายกบับรษัิทฯ และบรษัิท ประกนัคุม้ภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํเลยรว่มกนั เน่ืองจากสนิคา้

ของบรษัิท ทีวีไดเรค็ จาํกดั (มหาชน) ซึง่ไดน้าํมาฝากไวใ้นคลงัสนิคา้ซึง่อยูใ่นความครอบครองของบรษัิทฯ นัน้ไดร้บัความ

เสยีหายจากการเกิดเพลงิไหมใ้นตวัอาคารคลงัสนิคา้ โดยโจทกท์ัง้สอง ไดเ้รยีกคา่เสยีหายจากบรษัิทฯ และบรษัิท ประกนั

คุม้ภยั จาํกดั (มหาชน) ในฐานะจาํเลยรว่มเป็นจาํนวนเงินประมาณ 117.75 ลา้นบาท  

เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2557 ศาลชั้นตน้ไดม้ีคาํพิพากษาใหบ้ริษัทฯ ชาํระค่าเสียหายใหก้ับโจทก์ท่ี 2 เป็นเงิน

จํานวน 82.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเ งินจํานวน 1 ล้านบาท โดยให้บริษัท  

ประกันคุม้ภยั จาํกัด (มหาชน) ในฐานะจาํเลยท่ี 2 ร่วมรบัผิดกบับริษัทฯ ในเงินจาํนวน 25.71 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทฯ 

จะตอ้งรบัผิดในคา่เสียหายเป็นเงินจาํนวนประมาณ 57.08 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดบ้นัทกึประมาณการหนีส้นิจาํนวนดงัก

ลา่วในงบการเงินของบรษัิทฯ ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดย้ื่นอทุธรณค์าํพิพากษาศาลชัน้ตน้ พรอ้มกบัยื่นคาํรอ้งขอวางหลกัประกนั

ต่อศาลเพ่ืองดการบงัคบัคดีตามคาํพิพาษาของศาลชัน้ตน้ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอทุธรณ ์ซึ่งศาลไดม้ีคาํสั่ง

รบัอทุธรณข์องบรษัิท ปัจจบุนัเรือ่งอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ ์

เมื่อวัน ท่ี  26 พฤษภาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีค ํา พิพากษาให้บริ ษัทฯ ชําระค่า เสียหายเป็นจํานวน 

เงิน 57.08 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ ทัง้นี ้บริษัทไดบ้นัทึกประมาณการหนีส้ินในงบการเงินจาํนวนเงิน 70.69 ลา้นบาท 

สาํหรบัค่าเสียหาย รวมถึงดอกเบีย้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ได้

พิจารณาเห็นสมควรให้ฎีกาคัดค้านคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ธนาคารออกหนังสือคํา้ประกัน

จาํนวน 82.99 ลา้นบาท สาํหรบัเรือ่งดงักลา่ว  

เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ไดย้ื่นคาํรอ้งขออนญุาตฎีกา โดยต่อมาศาลฎีกามีคาํสั่งอนญุาตใหฎี้กา และ

รบัฎีกาเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ปัจจบุนัศาลฎีกามีคาํพิพากษาถึงท่ีสดุของคดีดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562  

ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้งรบัผิดในคา่เสียหายเป็นเงินจาํนวนประมาณ 85,143,213.57 ลา้นบาท (แปดสิบหา้ลา้นหนึ่งแสนสี่

หมื่นสามพนัสองรอ้ยสิบสามบาทหา้สิบเจ็ดสตางค)์ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดช้าํระหนีต้ามคาํพิพากษาเรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 12 

ธนัวาคม 2562 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคญัอื่น 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท :  บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อยอ่หลักทรัพย ์ :  JWD 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000306 

กลุ่มอุตสาหกรรม : บรกิาร 

หมวดธุรกิจ : ขนสง่และโลจิสติกส ์

ทุนจดทะเบียน :  510,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,020,000,000 หุน้  

  มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

ทุนที่ออกและชาํระแล้ว :  509,999,971.5 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,019,999,943 หุน้  

  มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

ที่ตั้งบริษัท :  สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

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

  คลงัสนิคา้สามวา เลขท่ี 222 หมู1่7 ถ.สามวา มีนบรุ ีกรุงเทพฯ 10510  

  โทร. 02-918-6546 แฟ็กซ.์ 02-918-6093 

  แหลมฉบงัคอมเพลก็ซ ์122 หมู2่ ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20230  

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

  คลงัสนิคา้อนัตราย ทา่เรอืแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20230  

  โทร. 038-404-700 แฟ็กซ.์ 038-404-782 

เว็บไซต ์ : http://www.jwd-group.com 

บุคคลอ้างอิง    

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 62 อาคารตลาด 

  หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศพัท ์02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 

ผู้สอบบัญชี : 1. นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4301 

  2. ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4800 

  3. ดร. สวุจัชยั เมฆะอาํนวยชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6638 

  4. นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์               ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6797 

  บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั (“DELOITTE”) 

  เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์ชัน้ 23-27 เลขท่ี 11/1 ถนนสาทรใต ้ 

                                                       แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

                                                        

  

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

 ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุน้ 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

 บริษัทยอ่ยที่บริษัทฯถอืหุ้นโดยตรง 

1 

บรษัิท ออโตล้อจิค จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ.์ 02-710-4023 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

100.0 50.0 

2 

บรษัิท จาแพ็คโฮลดิง้ จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 47/19 หมู2่ ต.นาดี อ.เมือง  

จ.สมทุรสาคร 74000 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

100.0 415.5 

3 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูเีอเชีย จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ.์ 02-710-4024 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

100.0 226.5 

4 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูีทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4030 แฟ็กซ.์ 02-710-4039 

ธุรกิจใหบ้รกิาร 

ขนสง่สนิคา้ 
100.0 25.0 

5 

บรษัิท เจวเีค อินเตอรเ์นชั่นแนล มฟูเวอรส์ จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-379-4646 แฟ็กซ.์ 02-379-5050 

ธุรกิจใหบ้รกิารขน

ยา้ยในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

100.0 44.4 

6 

บรษัิท ดาตา้เซฟ จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 99 หมู ่11 ตาํบลคลองนครเน่ืองเขต 

อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  

โทร. 02-710-4050 แฟ็กซ.์ 02-710-4055 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากเอกสารและ

ขอ้มลู 

100.0 75.0 

7 

บรษัิท ดาตา้เซฟ จาํกดั (ประเทศกมัพชูา) 

No.27, Street 134, Mittapheap quarter, 

7 Makara distrct, Phnom Penh Cambodia 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากเอกสารและ

ขอ้มลู 

100.0 75.0 

8 

บรษัิท เบญจพรแลนด ์จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ.์ 02-379-4659 

ธุรกิจอ่ืนๆ (บรหิาร

จดัการทรพัยส์นิ) 
100.0 475.2 
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 ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุน้ 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

9 

บรษัิท ไดนามิคไอทีโซลชูั่นส ์จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4040 แฟ็กซ.์ 02-710-4049 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

(ใหบ้รกิารดา้น

เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

100.0 7.1 

10 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 99/3 หมู1่1 ถ.สวุินทวงศ ์ 

ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  

โทร. 033-020-800 แฟ็กซ.์ 033-020-809 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

99.3 250.0 

11 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิคแลนด ์จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ 33/4 หมูท่ี่7 ต.บางปลา อ.บางพล ี 

จ.สมทุรปราการ 10540 โทร. 02-170-9766-9  

แฟ็กซ.์ 02-170-9765 

ธุรกิจอ่ืนๆ (บรหิาร

จดัการทรพัยส์นิ) 
66.7 115.0 

12 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร ์อิท จาํกดั  

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4000 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและพืน้ท่ีจดัเก็บ

สิง่ของ ทรพัยส์นิ 

สนิคา้ 

99.9 25.0 

13 

บรษัิท โกลบอล ฟูด้เซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ.์ 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 

บรษัิท โกโกเฟรชเทคโนโลยี  จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ.์ 02-710-4024 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่

สนิคา้ควบคมุอณุ

ภมูิ และจาํหนา่ย

อปุกรณส์าํหรบั

จดัเก็บสนิคา้ 

ควบคมุอณุภมู ิ

100.0 4.0 

16 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอนเนอรย์ี แอนด ์รซีอรส์เซส จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

ประกอบกิจการผลติ

และจาํหนา่ย

พลงังานไฟฟา้ทกุ

99.9 - 
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 ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุน้ 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ.์ 02-710-4024 ประเภท รวมถึงการ

ผลติและจดัซือ้ 

จดัหาเชือ้เพลงิใน

การผลติพลงังาน

ไฟฟา้ 

 บริษัทยอ่ยที่บริษัทฯถอืหุ้นผ่านบริษัทอืน่ 

17 

บรษัิท แปซิฟิคหอ้งเย็น จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 47/19 หมู2่ ต.นาดี อ.เมือง จ.

สมทุรสาคร 74000  

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

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

99.9 443.0 

18 

บรษัิท แปซิฟิคโลจิสติกสโ์ปร จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 47/19 หมู2่ ต.นาดี อ.เมือง จ.

สมทุรสาคร 74000  

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

ธุรกิจใหบ้รกิาร 

ขนสง่สนิคา้ 
99.9 20.0 

19 

บรษัิท เจพีเค โคลดส์โตเรจ จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ.์ 02-710-4024 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

74.99 150.0 

20 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูเีอเชียโฮลดิง้ไพรเวท จาํกดั 

38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore 

(189767) 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

99.9 10.9 

21 

บรษัิท เจวเีค อินโดไชนา่ มฟูเวอรส์ จาํกดั (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 

ธุรกิจใหบ้รกิารขน

ยา้ยในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

100.0 2.3 

22 

บรษัิท JCM Logistics & Warehousing Private จาํกดั 

38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore 

(189767) 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

52.5 6.6 

23 

บรษัิท กีลเลีย่น จาํกดั  

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

ธุรกิจอ่ืนๆ (บรหิาร

จดัการทรพัยส์นิ) 
99.9 4.55 
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 ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุน้ 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ.์ 02-710-4024 

24 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี บ็อกเสง็ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ.์ 02-710-4024 

ธุรกิจใหบ้รกิารขน

ยา้ยในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

60.0 - 

25 

บรษัิท เจดบัเบิล้ลยดูี อารท์ สเปซ จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ.์ 02-710-4024 

ธุรกจิบรกิารรบัฝาก

สนิคา้ รปูภาพ 

ผลงานทางศลิปะ 

รวมถงึการใหเ้ช่า 

รปูภาพ และผลงาน

ทางศลิปะ และ

ใหบ้รกิารจดัแสดง

นิทรรศการรปูภาพ 

หรอื ผลงานทาง

ศลิปะต่างๆ 

99.9 2.0 

26 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอ็กซเ์พรส จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ.์ 02-710-4024 

ธุรกิจจดัสง่สนิคา้ขัน้

สดุทา้ย (Last-mile 

Delivery) รวมถงึ

ประกอบกิจกรรม

ทางพาณิชย ์

อิเลก็ทรอนิกส ์(E-

commerce) 

99.9 12.0 

 

 ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือ

หุน้ 

ทุนชาํระ

แล้ว 

(ล้านบาท) 

 บริษัทร่วมทางออ้มและการร่วมค้า 

27 

บรษัิท เจวเีค-นากามฟูเวอรส์ จาํกดั (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 

ธุรกิจใหบ้รกิารขน

ยา้ยในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

50.0 0.9 
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 ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือ

หุน้ 

ทุนชาํระ

แล้ว 

(ล้านบาท) 

28 

บรษัิท เจวเีค-นากามฟูเวอรส์ จาํกดั (ประเทศติมอรเ์ลสเต)้ 

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

Comoro, Dili East Timor 

Tel. +670 7723 5784 

ธุรกิจใหบ้รกิารขน

ยา้ยในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

50.0 1.0 

29 

บรษัิท EM Logistics & Warehousing Private จาํกดั 

38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore 

(189767) 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

50.0 7.1 

30 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูเีอเชียโลจิสตกิส ์จาํกดั (ประเทศกมัพชูา) 

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

distrct, Phnom Penh 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

50.0 4.3 

31 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูเีอเชียโลจิสตกิส ์จาํกดั (ประเทศลาว) 

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

Sisattanak District, Vientiane Capital Laos 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

25.0 - 

32 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูเีอเชียโลจิสตกิส ์จาํกดั (ประเทศพมา่) 

Land Plot No.15, Nawaday Street, Indusrial Zone Part 

(3), Hlaing Thar Yar Township, Yangon 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

52.5 - 

33 

บรษัิท สยาม เจดบัเบิล้ยดูี โลจิสติกส ์จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 159 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 

โทร. 095-716-2209 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

42.5 5.0 

34 

บรษัิท PT. Samudera JWD Logistics จาํกดั 

JI. Raya Cakung RT 004/010  

No.15, Semper Timur, Cilincing, Jakarta,  

Indonesia, 14130 Tel. +62 21 4401592 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

49.0 - 

35 

PT. Adib Cold Logistics 

Jl. Raya Narogong Km 11, Bantargebang,  

Kota Bks, Jawa Barat 17151, Indonesia 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

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 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและบรหิาร

สนิคา้ 

40.0 927.4 
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 ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือ

หุน้ 

ทุนชาํระ

แล้ว 

(ล้านบาท) 

37 

บรษัิท ซีเจแอล เจดบัเบิล้ยดูี โลจิสติกส ์จาํกดั 

598 อาคารคิวเฮา้ส ์เพลนิจิต ชัน้ 16 ถนน เพลนิจิต 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  จ.กรุงเทพฯ 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่

สนิคา้ในประเทศ

และขนสง่ขา้มแดน 

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 

39 

บรษัิท เจดบัเบิล้ลยดูี สโตร ์อิท (รามอินทรา) จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรฑีา 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ.์ 02-710-4024 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบั

ฝากและพืน้ท่ีจดัเก็บ

สิง่ของ ทรพัยส์นิ 

สนิคา้ 

51.0 5.2 

40 

Transimex Corporation Plc. 

172 (Floor 9-10) Hai Ba Trung, Dakao Ward,  

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

ธุรกิจใหบ้รกิาร 

โลจิสติกสค์รบวงจร 
24.78 - 

 

6.2 ข้อมูลสาํคัญอืน่ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทท่ีถือหุน้ โดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของ

บรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1. บรษัิท ซีวาย โซลชูั่น จาํกดั 

ธุรกิจ 

ใหบ้รกิารรบัฝากตูค้อนเทนเนอรท์ั่วไป 

ความสมัพนัธ ์

นางสาวเสาวณีย ์อภิวนัทนโ์อภาศ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ คือ นายณฐัภมูิ เปาวรตัน ์เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้

ของบรษัิท ซีวาย โซลชูั่น จาํกดั 

นางสาวเสาวณีย ์อภิวนัทนโ์อภาศเป็นภรรยาของนายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา ซึง่เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

ผกูพนัของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ และกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ 
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เหตผุลท่ีมิไดถ้กูนาํมารวมเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่บรษัิท 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากตูค้อนเทนเนอรท์ั่วไปไมไ่ดเ้ป็นกิจการท่ีบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยใหบ้รกิาร และมไิดม้ีแผนใน

การลงทนุในธุรกิจดงักลา่วในปัจจบุนั 

ทัง้นี ้บริษัท ซีวาย โซลชูั่น จาํกัด ไดใ้หบ้นัทึกขอ้ตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ

บรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัท ซีวาย โซลชูั่น จาํกดั จะใหบ้ริการจดัเก็บคลงัสินคา้แก่บริษัท อีสเทิรน์ซี แหลมฉบงั เทอรม์ินอล 

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

ไมใ่หบ้รกิารดงักลา่วแกบ่คุคลอ่ืนใด เวน้แตเ่ป็นการใหบ้รกิารแก่บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

(ข) บริษัท ซีวาย โซลชูั่น จาํกดั และผูถื้อหุน้จะไม่ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกบัหรือใกลเ้คียงกบัธุรกิจ

ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัโลจิสติกสแ์ละเก่ียวกบัการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์

ไมว่า่จะเป็นการดาํเนินการโดยตนเองหรอืรว่มทนุกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน รวมถึงจะไมด่าํเนินการในฐานะตวัการ 

ตวัแทน ลกูจา้ง ผูแ้ทน กรรมการ หรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย

ของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มีกระบวนการติดตามและปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิท ซีวาย โซลชูั่น 

จาํกดั โดย หากมีลกูคา้มาขอใชบ้รกิาร ทางบรษัิท ซีวาย โซลชูั่น จาํกดั จะแจง้ใหก้บักลุม่บรษัิทฯ ทราบ เพ่ือใหต้ิดตอ่รบั

บรกิารของลกูคา้ รวมทัง้ ทกุสิน้ไตรมาส บรษัิท ซีวาย โซลชูั่น จาํกดั จะนาํสง่รายช่ือลกูคา้ พรอ้มรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

เพ่ือตรวจสอบรายช่ือลกูคา้ โดยในกรณีท่ีพบว่ามีลกูคา้รายอ่ืน นอกเหนือจากบริษัท อีสเทิรน์ซี แหลมฉบงั เทอรม์ินอล 

จาํกดั กลุม่บรษัิทฯ จะจดัทาํรายงานสง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือพิจารณาดาํเนินการตอ่ไป 

2. บรษัิท โชคสมทุรมารนี จาํกดั 

ธุรกิจ 

ใหบ้รกิารแปรรูปอาหารทะเลและคลงัสนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแชเ่ยน็และแช่แข็ง 

ความสมัพนัธ ์

มีกรรมการและผูถื้อหุน้รว่มกนักบับรษัิทฯ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ 2 ทา่น คือ 

นายจิตชยั นิมติรปัญญา และนางอจัฉรา นิมิตรปัญญา เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบรษัิท โชคสมทุรมารนี จาํกดั 

เหตผุลท่ีมิไดถ้กูนาํมารวมเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่บรษัิท 

บรษัิท โชคสมทุรมารนี จาํกดั ใหบ้รกิารแปรรูปอาหารทะเลเป็นหลกัไมใ่ช่ธุรกิจท่ีบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย

ดาํเนินการหรอืมีแผนจะดาํเนินการในอนาคต 
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บริษัท โชคสมุทรมารีน จาํกัด ใหบ้ริการแปรรูปอาหารทะเลและมีคลงัสินคา้ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง 

เพ่ือใชใ้นการเก็บวตัถดุิบและสินคา้คงเหลือ อย่างไรก็ดี คลงัสินคา้หอ้งเย็นมีพืน้ท่ีเหลือ จึงใหบ้ริการแก่บคุคลภายนอก

ดว้ย ทัง้นี ้บรษัิท โชคสมทุรมารนี จาํกดั ไดท้าํบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) จะใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งแก่ผูใ้ชบ้ริการภายใตพื้น้ท่ีคลงัสนิคา้หอ้ง

เย็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัจาํนวน 2 หอ้งคิดเป็นจาํนวนพืน้ท่ี 9,075 ตารางเมตร เทา่นัน้ 

(ข) จะใหบ้ริการกบัลกูคา้เฉพาะในเขตพืน้ท่ีท่ีมีท่ีตัง้โรงงานในเขตอาํเภอเมืองสมทุรสาคร ท่ีอยู่ทางทิศใต้

ของถนนพระราม 2 เท่านัน้ ทัง้นี ้จะใหบ้ริการกบัลกูคา้ นอกพืน้ท่ีท่ีกาํหนดไดเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีไมเ่ลือกใชบ้ริการของ

บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ และบริษัท โชค

สมทุรมารนี จาํกดั โดยเมื่อมีลกูคา้ท่ีอยูน่อกเขตการใหบ้รกิารของบรษัิท โชคสมทุรมารนี จาํกดั มาขอใชบ้รกิารทางบรษัิท 

โชคสมทุรมารนี จาํกดั จะแจง้ใหก้บั PCS ทราบ เพ่ือตรวจสอบพืน้ท่ีและความสามารถในการจดัเก็บสนิคา้ของ PCS หาก 

PCS มีพืน้ท่ีการจดัเก็บสนิคา้ไมเ่พียงพอ จะแจง้ใหท้างบรษัิท โชคสมทุรมารนี จาํกดั ทราบและสามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้

นอกเขตพืน้ท่ีดงักลา่วได ้นอกจากนี ้ทกุสิน้เดือนบรษัิท โชคสมทุรมารนี จาํกดั จะสง่รายช่ือลกูคา้นอกเขตพืน้ท่ี และใบสั่ง

ซือ้ของลกูคา้ ใหก้บั PCS เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู และในกรณีท่ีมีลกูคา้นอกพืน้ท่ีรายใหม่ บริษัทฯ จะทาํ

รายงานสง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือพิจารณาดาํเนินการตอ่ไป 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 510,000,000 บาท และทุนชําระแลว้จาํนวน 

509,999,971.50 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,019,999,943 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

ข้อจาํกัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุน้ของบรษัิทฯ รวมกนัไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและ

ชาํระแลว้ โดย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 หุน้ของบรษัิทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจาํนวนรอ้ยละ 7.50 

7.2 ผู้ถอืหุ้น  

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี     

30 ธนัวาคม 2562 มีดงันี ้ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุน้ 

(ร้อยละ) 

1 นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา 213,322,900 20.914 

2 นางพิมลทิพ บณัฑิตกฤษดา 128,784,180 12.626 

3 นายจิตชยั นิมติรปัญญา 96,227,260 9.434 

4 นางอจัฉรา นิมติรปัญญา  

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันายจิตชยั นิมิตรปัญญา ในฐานะคูส่มรส 

70,923,660 6.953 

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

6 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

Limited 

45,885,000 4.499 

7 น.ส.ปณดา บณัฑิตกฤษดา 43,693,899 4.284 

8 น.ส.อรวรรณ วรนิจ 36,127,950 3.542 

9 น.ส.เสาวณีย ์อภิวนัทนโ์อภาศ 35,478,149 3.478 

10 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตร ี 34,000,000 3.333 

11 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 24,977,280 2.449 

รวม 781,073,418 76.576 

จาํนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,019,999,943 100.000 
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ตราสารหนี ้

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ 

อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าว

จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และ        

ความจาํเป็นในการใชเ้งินเพ่ือบรหิารกิจการ และการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

บรษัิทยอ่ย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ภายหลังการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ทั้งนี  ้     

บรษัิทยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคาํนงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ ผลประกอบการ    

ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งทางการเงิน และความจาํเป็นในการใชเ้งินเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ

รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

คร้ังที ่

หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกัน และไม่ด้อยสิทธิ 

อายุ วันออก

หุ้นกู ้

ครบกาํหนด จาํนวน 

(หุ้น) 

มูลค่า     

(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้ การจัดอนัดับ

ความน่าเชื่อถอื 

สัญญาของ

การออกหุน้กู ้

1/2561 ชดุท่ี 1 

1/2561 ชดุท่ี 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) 

ดาํรงอัตรา D/E 

ไม่เกิน 2.5 เท่า 

ณ วนัสิน้ปีบญัชี 

7.3 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา 5 ปี ยอ้นหลัง 

               (หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 25623 

1. กาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  501.26 102.98 329.50 271.47 290.35 

2. จาํนวนหุน้1 600.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020 

3. ปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.83 2 0.08  0.25 0.21 0.25 

4. รวมจาํนวนเงิน 497.34 2 81.60  255.00 214.20 255.00 

5. สดัสว่นการจา่ยปันผล 99.22% 79.24% 77.39% 78.90% 87.83% 

หมายเหตุ:   

1.  จาํนวนหุน้ มาจากจาํนวนหุน้ ณ วนัสิน้รอบบญัชี 31 ธันวาคม ของปีนัน้ๆ 

2. ในปี 2558 มีการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหวา่งเดือนมกราคม-สิงหาคม 2558  ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวม

เป็นเงินทัง้สิน้ 264 ลา้นบาท นอกจากนัน้ ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดอ้นมุตัิการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 7 

หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.35 บาทต่อหุ้น และเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0388888889 บาทต่อหุ้น รวม 

0.3888888889 บาทตอ่หุน้ หรอืคิดเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 233.334 ลา้นบาท  

3. เพ่ือนาํเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 อนมุตัิ
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

 โครงสรา้งองคก์ร บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563) 
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โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร 

สาํหรบัคณะกรรมการชุดย่อยมีทัง้หมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ      

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทมีจาํนวนทัง้สิน้ 9 ทา่น ประกอบดว้ย 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 5 ทา่น 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 4 ทา่น 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท มีการถ่วงดลุกนัอยา่งเพียงพอ โดย 

- มีกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด มีความเป็นอิสระจาก

ผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้ใหญ่ 

- มีกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู ้

และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึงทาํหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการ     

ตรวจสอบได ้

- มีการมอบอาํนาจระหวา่งกรรมการ และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน 

- มากกว่า 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนกังาน ผูถื้อหุน้ หรือหุน้ส่วนของบริษัท ดีลอยท ์ทูช้   

โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั ซึ่งเป็นบริษัทผูส้อบบญัชีภายนอกท่ีตรวจสอบงบการเงินใหก้บับริษัทฯ และ

บรษัิทยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  ดร.มงักร ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการบรษัิท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

2.  นายวเิชฐ ตนัตวิานิช กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

3.  นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ  

4.  นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา กรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบรหิาร 

5.  นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา กรรมการบรษัิท 

6.  นายจิตชยั นิมติรปัญญา กรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

7. นางอจัฉรา นิมติรปัญญา กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร 

8.  นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู กรรมการบรษัิท และกรรมการสรรหาฯ 

9. นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร 

หมายเหต ุ:  นายณฐัภมูิ เปาวรตัน ์ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการคา้ พฒันาธุรกิจ และการลงทนุ ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารบรษัิท 
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กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม คือ (1) นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา ลงลายมือช่ือรว่มกบั (2) นางสาวอมรพรรณ 

บัณฑิตกฤษดา หรือนายจิตชัย นิมิตรปัญญา หรือนางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการรวมเป็นสองคนและประทบั         

ตราสาํคญัของบรษัิทฯ 

  ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและวาระการดาํรงตาํแหนง่ของคณะกรรมการบรษัิท ปรากฏอยูใ่นหวัขอ้การกาํกบัดแูล

กิจหาร ขอ้ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ หนา้ 49 – 51 

กรรมการอิสระ 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้ง หรอืสว่นไดเ้สยีตอ่ผลการดาํเนินงานทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

โดย ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 กรรมการอิสระมีจาํนวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

1.  นายวิเชฐ ตนัติวานิช 

2.  นายมงักร ธนสารศิลป์ 

3.  นายวิชญา จาติกวณิช 

 คณุสมบตักิรรมการอิสระ ปรากฏอยูใ่นหวัขอ้การกาํกบัดแูลกิจหาร ขอ้ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

หนา้ 47 

 

8.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบั

ดแูลกิจการ 

 

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจาํนวน 7 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบรหิาร 

2.  นายจิตชยั นิมติรปัญญา กรรมการบรหิาร 

3. นางอจัฉรา นิมติรปัญญา กรรมการบรหิาร 

4. นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ กรรมการบรหิาร 

5. นายวชิช ุสงักรธนกิจ กรรมการบรหิาร 

6. นายณฐัภมูิ เปาวรตัน ์ กรรมการบรหิาร 

7. ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน กรรมการบรหิาร 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นไปตามกฏบตัรของคณะกรรมการบรหิาร 

ซึง่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

1. ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด

คาํสั่ง และมติของท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

2. พิจารณากลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร และนาํเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดาํเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ การลงทนุ การขยายกิจการ และงบประมาณ เพ่ือนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท         

เพ่ือพิจารณาและอนมุตั ิ

3. พิจารณาอนมุตัิการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบรษัิทฯ ตามงบลงทนุหรอืงบประมาณท่ีไดร้บั

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสาํหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางอาํนาจ

อนุมตัิท่ีผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ แต่ไม่เกินงบประมาณประจาํปีท่ีไดร้บัอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบรษัิท รวมถึงการเขา้ทาํสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว 

4. ติดตามผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ และเปา้หมายท่ีกาํหนด

ไว ้และกาํกบัดแูลใหก้ารดาํเนินงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ  

5. มีอาํนาจพิจารณาอนุมตัิค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณท่ีรบั

อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท และเป็นไปตามอาํนาจอนมุตัิท่ีผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท  

6. กาํหนดโครงสรา้งองคก์รและอาํนาจการบรหิารองคก์ร และพิจารณาปรบัเงินเดือน โบนสัของตัง้แตร่ะดบั

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารลงไป รวมถึงพิจารณาอนมุตัิอตัรากาํลงัคนท่ีไมอ่ยูใ่นงบประมาณประจาํปี 

7. ใหม้ีอาํนาจในการมอบอาํนาจใหบ้คุคลอ่ืนใดหนึง่คนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่

ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบ้คุคลดงักลา่ว มีอาํนาจตามท่ี

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร                            

ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดร้บัมอบอาํนาจ หรือ       

การมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

8. พิจารณาอนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใชบ้รกิารตา่งๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้กาํหนด   

ผูม้ีอาํนาจสั่งจ่ายสาํหรบับญัชีธนาคารของบรษัิทฯ 

9. ดาํเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย และ/หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีสว่นไดเ้สยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับรษัิทฯ หรอื

บรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบรหิารไมม่ีอาํนาจอนมุตัิการดาํเนินการในเรื่องดงักลา่ว โดยเรือ่ง
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ดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรอืท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนมุตัิต่อไป ยกเวน้เป็น

การอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทนุ และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิใหค้ณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาอนุมตัิเฉพาะกรณีหรือ

ดาํเนินการใดๆ ภายใตว้งเงินดงัตอ่ไปนี ้

การอนมุตัิธุรกรรมดา้นการลงทนุและการก่อสรา้ง 

กรณีไมม่ีงบประมาณ 

- การอนุมตัิการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร เช่น ท่ีดิน อาคาร หรือสิ่งปลกูสรา้ง เป็นตน้ จาํนวนไม่เกิน 

300,000,000 บาท 

- การอนมุตัิการลงทนุดา้นอ่ืน เช่น การรว่มทนุ การใหกู้ย้ืม เป็นตน้ จาํนวนไมเ่กิน 300,000,000 บาท 

- การอนุมัติการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือการก่อสรา้ง คลงัสินค้า 

จาํนวนไมเ่กิน 300,000,000 บาท 

- การอนุมัติการขอกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ระหว่างกัน หรือบริษัทอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือการ

ก่อสรา้ง คลงัสนิคา้ จาํนวนไมเ่กิน 100,000,000  บาท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

1.  กรรมการบรหิารพน้จากตาํแหนง่โดยทนัที เมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหพ้น้จากตาํแหนง่ 

- ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

2. ในกรณีกรรมการบรหิารลาออก ควรแจง้เป็นหนงัสอืตอ่บรษัิทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน พรอ้ม

เหตผุล  

 

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายวเิชฐ ตนัตวิานิช1  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2.  นายมงักร ธนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3.  นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ 1 กรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอในการทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินบรษัิท 

                  ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นไปตามกฏบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท และมีการสอบทานและปรบัปรุงเป็นประจาํทกุปี ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส

และประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทาน หรอืตรวจสอบรายการใดๆ 

ท่ีเห็นวา่จาํเป็นและเป็นเรือ่งสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทฯ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยคาํนงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร ปริมาณ

งานตรวจสอบของสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบการณข์องบคุลากรท่ีไดร้บัมอบหมายใหท้าํ

การตรวจสอบบญัชีของบรษัิทฯ รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุ

ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุตอ่บรษัิทฯ 

6. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
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(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. มีอาํนาจในการดาํเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจาํเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง          

มีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ 

(ก)  รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข)   การทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกตหิรอืมีความบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจในการแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด  

เมื่อเห็นวา่จาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานภายใตห้นา้ท่ีความรบัผิดชอบสาํเรจ็ลลุว่งดว้ยดี ทัง้นี ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1. วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีครบวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้กตามท่ี

คณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้เห็นวา่เหมาะสม 

2. กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ จะตอ้งแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ีกฎหมายหรอืกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนด

อยา่งชา้ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจาํนวนสมาชิกไมค่รบถว้น  

3. กรรมการตรวจสอบจะพน้ตาํแหนง่โดยทนัที เมื่อ 

- พน้จากการเป็นกรรมการบรษัิท 

- ครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ถกูถอดถอน 

4. ทัง้นี ้ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบตอ้ง

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือ               

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดพิ้จารณาแตง่ตัง้ กรรมการอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนบคุคลท่ีลาออก 
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8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารความเสีย่งจาํนวน 7 

ทา่น ดงันี ้ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายจิตชยั นิมติรปัญญา ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2.  นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.  นายวชิช ุสงักรธนกิจ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4.  ดร.เอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายณฐัภมูิ เปาวรตัน ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นายกิตติเมศร ์สกลุลลีารศัม ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7.  นางสาวนาทรว ีปิยะพฒันกลู กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8.  นายทรงเกียรติ อสัสะบาํรุงรตัน ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมายเหต ุ:  นายกิตตเิมศร ์สกลุลีลารศัมี ผูจ้ดัการทั่วไป บรษัิท ไดนามิค ไอที โซลชูั่น จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรเป็นไปตามคาํสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนดขอบเขตและอาํนาจของ   

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไวด้งันี ้

1. ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองคก์ร ทัง้ความเสี่ยงจาก

ภายนอกและภายในองคก์ร 

2. กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ใหค้รอบคลมุ

ถึงความเสีย่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ พรอ้มทัง้กาํหนดแผนการจดัการและการบริหาร

ความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือมอบหมายให ้ฝ่ายบริหาร เป็นผูป้ฏิบตัิ

ตามนโยบายดงักลา่ว รวมถึงรายงานผลการปฏิบตัติอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

3. พฒันาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย

ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

4. รายงานความเสีย่งและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

5. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีพน้

ตาํแหนง่ตามวาระ อาจไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทฯ อีกได ้  
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8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนจาํนวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายวชิญา จาตกิวณิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2.  นายวเิชฐ ตนัตวิานิช  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3.  นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหต:ุ  นางสาวนาทรวี ปิยะพฒันกลู ผูอ้าํนวยฝ่ายทรพัยากรบคุคล ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมขีอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นไปตามคาํสั่ง

แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท มีมติกาํหนดขอบเขต

และอาํนาจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไวด้งันี ้

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

1. พิจารณาองคป์ระกอบ คณุสมบตัิของคณะกรรมการบรษัิทโดยรวม และรายบคุคล ท่ีเหมาะสมกบัขนาด 

ประเภท และความซับซอ้นของธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในดา้นการศึกษา ความรู ้ความชาํนาญ ทักษะ 

ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ ความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์

ท่ีบรษัิทฯ กาํหนด 

2. พิจารณาคณุสมบตัิของผูบ้ริหารสงูสดุท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหบ้รรลุ

วิสยัทศันท่ี์กาํหนดไว ้โดยใหค้รอบคลมุทัง้ในดา้นการศึกษา ประสบการณ ์ความรู ้ความเช่ียวชาญ และ

นําปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีสาํคัญและเก่ียวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแขง่ขนัทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาดว้ย  

3. กาํหนดกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบคุคล ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งและคณุสมบตัิตามท่ี

กาํหนดไว ้โดยยดึมั่นในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. คดัเลือกกรรมการบริษัท ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือนาํเสนอตอ่

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาแตง่ตัง้เมื่อมีตาํแหนง่วา่งลง 

5. กาํกบัดแูลใหบ้ริษัทฯ จดัใหม้ีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่

กรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม ่

6. จัดทาํและทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพ่ือ

เตรียมความพรอ้มเป็นแผนต่อเน่ืองใหม้ีผูส้ืบทอดงาน เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษัทฯ ดาํเนินไปได้

อยา่งตอ่เน่ือง 

7. สนบัสนุนใหบ้ริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการ

บรษัิท 
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การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกับหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพ่ือให้

สามารถจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และศกัยภาพ ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทเป็นผูพิ้จารณาเพ่ือใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเพ่ือขออนมุตัิ 

2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปี และพิจารณาปรบัอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ผูบ้ริหารสงูสดุ

ของบรษัิทฯ เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีวาระการปฏิบตัิงานตามวาระของการเป็นกรรมการบรษัิท  

2. กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน         แทน

ตาํแหนง่ท่ีวา่งลง ภายในเวลาอนัสมควร  

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพน้ตาํแหนง่โดยทนัที เมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- พน้จากการเป็นกรรมการบรษัิท 

- คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหพ้น้จากตาํแหนง่ 

- ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ใหย้ื่นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท

หรอืเลขานกุารบรษัิท 

 

8.2.5 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการกาํกบัดแูลกิจการจาํนวน 3 

ทา่น ดงันี ้ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง1 

1.  นายจิตชยั นิมติรปัญญา ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

2.  นายมงักร ธนสารศิลป์ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

3.  นายวเิชฐ ตนัตวิานิช   กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

หมายเหต:ุ  นายณฐัภมูิ เปาวรตัน ์ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการคา้ พฒันาธุรกิจ และการลงทนุ ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามคาํสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนดขอบเขตและอาํนาจของ   

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ ไวด้งันี ้

1. กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกับดูแลกิจการ ใหส้อดคลอ้งกับหลกัการ มาตรฐาน และ

ข้อกําหนดขององค์กรกํากับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรบัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล ทัง้นี ้เพ่ือสนบัสนนุกลยทุธแ์ละเป้าหมายของ

บรษัิทฯ ตลอดจนจดัใหม้ีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. กาํหนดแนวทาง ตลอดจนกาํกบัดแูล และติดตาม เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯ มีการดาํเนินการสอดคลอ้งกบั

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกาํหนดไว ้ทัง้นี ้เพ่ือพัฒนาและยกระดับการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ         

อยา่งตอ่เน่ือง 

3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นท่ีเข้าใจของผู้บริหารและ

พนกังานทกุระดบั และใหม้ีผลในทางปฏิบตัิทัง้ในบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 

4. สนบัสนุนและใหค้าํปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเขา้รบัการประเมินหรือการจดัอนัดบัดา้นการกาํกบัดแูล

กิจการ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

5. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือนาํเสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 

6. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. รบัผิดชอบตอ่การอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

1. กรรมการกาํกบัดแูลกิจการมีวาระการปฏิบตัิงานตามวาระของการเป็นกรรมการบรษัิท  

2. กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการกาํกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ                

ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้กรรมการกาํกบัดแูลกิจการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง ภายใน

เวลาอนัสมควร  

3. กรรมการกบักาํดแูลกิจการจะพน้ตาํแหนง่โดยทนัที เมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- พน้จากการเป็นกรรมการบรษัิท 

- คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหพ้น้จากตาํแหนง่ 

- ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. การลาออกของกรรมการกํากับดูแลกิจการ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทหรือ

เลขานกุารบรษัิท 
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8.3 ผู้บริหาร 

ตามนิยามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ผูบ้ริหารของบริษัทฯ             

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ประกอบดว้ย 7 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

2.  นายจิตชยั นิมติรปัญญา รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

3.  ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

4.  นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบคุคล พฒันาระบบคณุภาพ และบรหิาร

จดัการสาํนกังานและจดัซือ้ 

5.  นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

6. นายณฐัภมูิ เปาวรตัน ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการคา้ พฒันาธุรกิจ และการลงทนุ 

7. นายวชิช ุสงักรธนกิจ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ 

 

การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้อบรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงาน

อย่างตอ่เน่ือง เช่น การเขา้อบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรท่ีจดัโดย

สถาบนัอ่ืน     

 ในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้รหิารเขา้อบรม ดงันี ้

รายชื่อ หลักสูตร 

ดร. มงักร ธนสารศิลป์ 1. Role Of the Chairman Program 45/2019, IOD  

นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา 1. ระบบการจดัการแบบบรูณาการดา้นคณุภาพ สิง่แวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยัสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. Role Of the Chairman Program 45/2019, IOD 

3. Chief Transformation Officer (CTO#1), MAI corporate 

4. Wine and Finance Education Class, Wine and Finance Education Trust 

นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 1. ถอดรหสั  HR 4.0 ความทา้ทายเมื่อโลกปรบัเปลีย่น 

2. Learn on The Road 12: สงิคโปร ์

3. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

4.Corporate Innovation Bootcamp Batch 16  

5. การปฐมพยาบาลและปฏิบตัิการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน รุน่ท่ี1 

นายจิตชยั นิมติรปัญหา 1. Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019, IOD 
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รายชื่อ หลักสูตร 

นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ 1. Executive Leadership Development Program 

2. Breakthrought to Prime Workshop 

3.  Making The CEOs of Thailand รุน่ท่ี 2 

4. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบับรหิาร 

5. ระบบการจดัการแบบบรูณาการดา้นคณุภาพ สิง่แวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน 

 

1. Executive Leadership Development Program 

2. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบับรหิาร 

3. ระบบการจดัการแบบบรูณาการดา้นคณุภาพ สิง่แวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

4. งบกระแสเงินสด, สภาวชิาชีพบญัชี 

5. จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรบักิจการท่ีไมม่ีสว่นไดเ้สยี

สาธารณะ, สภาวิชาชีพบญัชี 

6. สารสนเทศทางการบญัชี 1, สภาวิชาชีพบญัชี 

7. อบรมวิชาบญัชีชีช้่องรวย, สภาวิชาชีพบญัชี 

8. อบรมวิชาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการธุรกิจ, สภาวิชาชีพบญัชี 

9. อบรมวิชาการวิเคราะหแ์ละจดัทาํแผนธุรกิจรองรบั AEC, สภาวิชาชีพบญัชี  

นายณฐัภมูิ เปาวรตัน ์

 

1. Executive Leadership Development Program 

2. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบับรหิาร 

3. ระบบการจดัการแบบบรูณาการดา้นคณุภาพ สิง่แวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

นายวชิช ุสงักรธนกิจ 1. Merger & Acquisition in practice 

2. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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8.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

8.4.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

การสรรหากรรมการนัน้ บรษัิทฯ จะใหค้วามสาํคญักบับคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์มีประวตัิ     

การทาํงานท่ีดี และมีภาวะผูน้าํ วิสยัทัศนก์วา้งไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองคก์ร 

สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออันเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไดผ้่านการวิเคราะห์

คุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความชาํนาญ (Board Skill Matrix) ท่ีสอดคลอ้ง และจาํเป็นต่อ  

กลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เช่น                    

ความหลากหลายทางคณุวฒุิ ประสบการณ ์เพศ ความหมาะสมของโครงสรา้งองคป์ระกอบทกัษะของคณะกรรมการ 

และจะตอ้งไม่มีคณุสมบตัิตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกดว้ยมีกระบวนการท่ีโปรง่ใส  

กระบวนการสรรหากรรมการ มีความโปรง่ใสในการคดัเลือกกรรมการเขา้มาใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากรายช่ือกรรมการชุดเดิม รายช่ือท่ีเสนอมาจากผูถื้อหุน้ และรายช่ือท่ีขึน้

ทะเบียนกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (Thai Institute of Directors หรอื IOD) เสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิตามหลกัเกณฑต์่อไป ทัง้นี ้การนาํเสนอมีรายละเอียดท่ีเพียงพอต่อ

การตดัสนิใจ อนัจะสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมีดังนี้ 

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

2. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงท่ีมีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลอืกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

3. บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

8.4.2 การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดผ้่านกระบวนการสรรหาท่ีมีความโปร่งใส โดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้

ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถบริหารงานใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนดไว ้โดยจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
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8.5.1 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัิใหแ้ตง่ตัง้นายณฐัภมูิ เปาวรตัน ์เป็นเลขานกุารบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดแ้จง้ช่ือ

พรอ้มกบัสถานท่ีจดัเก็บเอกสารของบรษัิทฯ ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

อาํนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

1. ใหค้าํแนะนาํเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้กาํหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของ 

บรษัิทฯ และติดตามดแูลใหม้ีการปฏิบตัิอยา่งถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของ           

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

3. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้  

3.1 ทะเบียนกรรมการ    

3.2 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ   

3.3 หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้   

3.4 รายงานประจาํปีของบรษัิทฯ  

3.5 รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร   

8.5.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ : ดร.เอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

ผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี : นางสาวสวุิมล ลมิวรางกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร 

 

8.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากําหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาเสนอต่อ

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป โดยคาํนงึถึงหลกัเกณฑ ์ดงันี ้  

(ก) ผลประกอบการของบรษัิทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรยีบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

(ข) ประสบการณ ์บทบาท ภาระหนา้ท่ี และขอบเขตความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น  

(ค) ประโยชนท่ี์คาดวา่ บรษัิทฯ จะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะทา่น 

(ง) ค่าตอบแทนท่ีกาํหนดขึน้นัน้จะตอ้งสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมกับความจาํเป็น และ

สถานการณข์องบรษัิทฯ ใหม้าเป็นกรรมการได ้ 

8.5 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 
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โดยในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาํปี 2562 

ในรูปแบบเบีย้ประชมุ และโบนสัประจาํปี ดงันี ้

(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก)  อตัราเบีย้ประชมุกรรมการ 

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม 

(บาทต่อคร้ัง) 

ประธานกรรมการบรษัิท 25,000/คน 

กรรมการบรษัิท 20,000/คน 
 

(ข)  อตัราเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการสรรหาฯ หรอืกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม 

(บาทต่อคร้ัง) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการสรรหาฯ 

หรอืประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

25,000/คน 

กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการสรรหาฯ หรือกรรมการกาํกบั

ดแูลกิจการ 

20,000/คน 

 

(ค)  โบนสั 

โบนสัไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพิ้จารณา

กาํหนดจาํนวนท่ีเหมาะสม และแบง่จ่ายกนัเอง  

คา่ตอบแทนท่ีบรษัิทฯ จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2562 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

หมายเหต ุ: 1 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทรวมคา่เบีย้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซึง่เทา่กบัคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 

กรรมการ 
เบีย้ประชุมปี 2562 (หน่วย:บาท) โบนัส

กรรมการปี 

2561 

รวม คณะกรรมการบริษัท1 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

คณะกรรมการ 

กาํกับดูแลกิจการ3 

นายมงักร ธนสารศิลป์ 225,000 100,000 40,000 40,000 315,000 720,000 

นายวิเชฐ ตนัติวานิช 180,000 80,000 40,000 40,000 252,000 592,000 

นายวิชญา จาติกวณิช 180,000 80,000 50,000 - 252,000 562,000 

นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู 180,000 - - - 252,000 432,000 

นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา 180,000 - - - - 180,000 

นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 160,000 - - - - 160,000 

นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 180,000 - - 50,000 - 230,000 

นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา 180,000 - - - - 180,000 

นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ 180,000 - - - - 180,000 

รวม 1,645,000 260,000 130,000 130,000 1,071,000 3,236,000 
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 (2)  ค่าตอบแทนอื่น  

 - ไมม่ี – 

8.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และ 

ผลงานท่ีผา่นมา รวมถงึไดพิ้จารณาเทียบเคียงกบับรษัิทอ่ืนในธุรกิจประเภทเดียวกนั  

ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตัวเงินของผู้บริหาร จํานวน 7 ท่าน เป็นเงินทั้งสิน้ 47,328,120 บาท ซึ่ง 

ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนสั ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะเช่ือมโยงกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ และ        

ผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารเป็นเกณฑ ์  

(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   

                (หนว่ย : บาท) 

 ปี 2561 ปี 2562 

เงินเดือนรวม 39,504,000 40,566,960 

โบนสัรวม 6,584,000 6,761,160 
รวม 46,088,000 47,328,120 

 

(2)  ค่าตอบแทนอื่น 

                                                                                                        (หนว่ย : บาท) 

  ปี 2561 ปี 2562 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  2,407,185 2,566,788 

 

8.7.1 จาํนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) รวมทัง้สิน้ 1,701 คน โดยมี 

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
  

จาํนวนพนักงาน (คน)   ณ วันที ่31 ธ.ค. 2562 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสนิคา้ 995 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ 326 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยในประเทศและตา่งประเทศ 158 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลู 164 

ธุรกิจอ่ืนๆ 58 

รวม 1,701 

 
 

8.7 บุคลากร  
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8.7.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในปี 2562 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดจ้่ายผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินใหแ้ก่พนกังาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร) จาํนวนรวม

ทั้งสิน้ 590,719,825 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงิน

ประกนัสงัคม เป็นตน้  

(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 

ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือนรวม 495,683,916 533,847,388 

โบนสัรวม 50,816,973 56,872,437 

รวม 546,500,889 590,719,825 
 

(2)  ค่าตอบแทนอื่น 
 

 

ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 7,898,137 7,223,484 
 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาํคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีนยัสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

การประสบอุบัติเหตุจากการทาํงานจนถงึขั้นหยุดงานในปี 2562 

การประสบอบุตัิเหตจุากการทาํงานจนถึงขัน้หยดุงาน – ไมม่ ี-  

การประสบอบุตัิเหตจุากการทาํงานจนถึงขัน้เสียชีวิตจาํนวน 1 ราย โดยสาเหตเุกิดจาก ผูเ้สียชีวิตไดต้กลงจาก 

รถโฟลค์ลฟิทก์ระแทกพืน้คอนกรตีเสยีชีวิต ณ คลงัสนิคา้สามวาของบรษัิท ในสว่นการช่วยเหลอืเยยีวยานัน้ บรษัิทไดใ้ห้

ความช่วยเหลือแก่ญาติและครอบครวัคิดเป็นมลูคา่รวมประมาณ 1,321,753 บาท ซึ่งยงัไม่รวมการมอบทนุการศกึษา

ใหบ้ตุรสาวของผูเ้สยีชีวิตจนถึงระดบัปรญิญาตร ี

หลงัจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดได้มีการทบทวนมาตรการความ

ปลอดภยัในการทาํงานของบริษัท โดยอิงขอ้กาํหนดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม       

ในการทาํงาน พ.ศ. 2554 และบรษัิทไดอ้อกมาตรการเพ่ิมเติมในดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน อาทิ มาตรการความ

ปลอดภยัในการใชง้านรถยก, มาตรการความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานบนท่ีสงู และมาตรการแจง้การเกิดอุบตัิภยั

รา้ยแรง หรือการประสบอันตรายจากการทาํงาน ซึ่งทางหน่วยงานคลงัสินคา้สามวาไดม้ีการปฏิบัติตามมาตรการ

ดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั โดยไดม้ีการจดัอบรมและชีแ้จงเพ่ือใหพ้นกังานไดร้บัรู ้ตระหนกั และปฏิบตัิคามคูม่ือกฎระเบียบ

ความปลอดภยัในการทาํงานทกุๆ ครัง้ท่ีปฏิบตัิงาน 
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า ท่ีจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯให้บริการลูกคา้ไดม้ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายการพฒันาบคุลากรในดา้นการพฒันาใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจ เสรมิสรา้งทกัษะ และเพ่ิมพนูทศันคติอยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของพนกังานในแตล่ะฝ่ายงาน โดย

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีแผนการพัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง และกาํหนดใหบุ้คลากรรับการ

ฝึกอบรมตามแผนท่ีวางไว ้
 

ตารางแสดงเวลา (ชั่วโมง) การเข้ารับการอบรม – แยกตามกลุ่มระดับพนักงาน 
 

ระดบัพนกังาน  เฉลีย่เวลาเขา้อบรม 

(ชั่วโมง:คน:ปี)  

เปา้หมายในการพฒันาบคุลากร 

พนกังาน  18 เพ่ือใหพ้นกังานไดม้ีความรู ้และทกัษะในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

นาํไปปฏิบตัิงาน โดยสามารถนาํความรูต้า่งๆ ท่ีไดร้บัไปพฒันางานได ้

พรอ้มทั้งเข้าใจในบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรม

องคก์รท่ีดี อนัจะสง่ผลไปถึงการปฏิบตัิงานใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์

ท่ีไดร้บัมอบหมายอยา่งดท่ีีสดุ 

ผูบ้รหิารระดบักลาง  

 

51 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง มีความรู ้ความเข้าใจพร้อมทั้งทักษะ       

ในการบริหารจัดการทีม  และการวางแผนงาน  รวมไปถึงการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างมีระบบ และเป็นไปตาม

นโยบายท่ีไดร้บัจากทางบรษัิทฯ ตอ่ไป  

ผูบ้รหิารระดบัสงู 26 เพ่ือใหผู้บ้ริหารระดับสูง สามารถบริหารจัดการงาน และรวมไปถึง

บุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามหน้าท่ีการปฏิบัติ

พรอ้มทั้งนโยบายท่ีได้รับจากบริษัทฯ อนึ่ง ผู้บริหารสามารถสรา้ง

มุมมองด้านการบริหารให้มีการพัฒนาท่ีดียิ่ งขึน้ไป  พร้อมทั้งมี

วิสยัทศันท่ี์ดี เพ่ือรองรบัการเติบโตของบรษัิทฯ ในอนาคต  
 

การเข้าอบรมในปี 2562 

 

ระดบัพนกังาน หลกัสตูร วตัถปุระสงค ์

พนกังาน  1. ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ เพ่ือใหบ้คุลากรใหมไ่ดร้บัทราบประวตัิความเป็นมาขององคก์ร  

มีความรู ้ความเขา้ใจในวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบายขององคก์ร  

รวมถึงสรา้งความพรอ้มใหก้บับคุลากรใหม่ในการปรบัตวัเขา้

กับองคก์ร  สรา้งทัศนคติท่ีดีต่อองคก์ร เสริมสรา้งจริยธรรม 

เจตคดีท่ีดีในการทาํงาน  และเขา้ใจถึงวฒันธรรมขององคก์ร  

รวมถึงสามารถปรบัตวัไดม้ีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีใหก้บัองคก์ร 
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2. การปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัและ

ซอ้มแผนอพยพหนีไฟ 

เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรูใ้นหลกัการและวิธีการควบคุมเหตุ

ฉุกเฉิน เพลิงไหม้ มีการซ้อมดับเพลิง/ แผนอพยพตาม

กฎหมาย และมีการปรับปรุง แผนให้เหมาะสมกับองค์กร

รวมถึงบคุลากรไดท้ราบและเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี เมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน เพลิงไหมส้ามารถท่ีจะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและปลอดภยั 

3. การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรูท้ักษะพืน้ฐานในการปฐมพยาบาล

และช่วยฟ้ืนคืนชีพ รวมถึงรบัทราบวิธีในการปฐมพยาบาลหรือ

การช่วยชีวิตเบือ้งตน้ เพ่ือช่วยชีวิตและลดความรุนแรงของ

บคุลากรท่ีบาดเจ็บ หรือประสบอนัตรายจากการปฏิบตัิงานท่ี

อาจเกิดจากความผิดพลาดภายในองคก์ร 

4. คณะกรรมการความปลอดภยั       

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในระบบการจัดการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงาน สามารถพิจารณาแผนงานโครงการความปลอดภยัใน

การทาํงานและความปลอดภยันอกงาน รายงานและเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

เก่ียวกับความปลอดภัยในการทาํงานต่อนายจ้างเพ่ือความ

ป ล อ ด ภัย ใ น ก า ร ทํา ง า น ข อ ง ลูก จ้า ง  ผู้ ร ับ เ ห ม า แ ล ะ

บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการใน

สถานประกอบกิจการ 

5. การขบัขี่รถฟอรค์ลฟิท ์(รถยก

ไฟฟา้) อยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั  

เพ่ือเสริมสรา้งทักษะ และความรู ้ในวิธีการขับขี่รถยกฟอร์

คลิฟทอ์ย่างถกูตอ้งและปลอดภยั รวมถึงป้องกนัอบุตัิเหตจุาก

การทาํงาน และมีความรูเ้ก่ียวกับวิธีการดูแล บาํรุงรกัษารถ

ฟอรค์ลิฟท ์เพ่ือยืดอายุการใชง้านของรถยกไฟฟ้า ลดความ

เสี่ยงในการเกิดอุบัติ เหตุ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม

บาํรุงรกัษา  

6. การฝึกอบรมผูบ้งัคบัป้ันจั่นชนิด

ป้ันจั่นเหนือศีรษะ ป้ันจั่นขาสงู และ

ป่ันจั่นชนิดอยูก่บัท่ีชนิดอ่ืน 

เ พ่ือเสริมสร้างทักษะ และความรู้ ในวิธีการใช้งานอย่าง 

RSK&RTG (รถยกและป้ันจั่นสงู) อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 

สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน รวมถึงมีความรู ้

เก่ียวกบัวิธีการดแูลรกัษารถ RSK และ RTG ลดความเสีย่งใน

การเกิดอบุตัิเหตแุละลดคา่ใชจ้่ายในการซอ่มบาํรุงรกัษา 

7. กฎระเบียบความปลอดภยัในการ

ทาํงานตามขอ้กาํหนดกฎหมาย 

เ พ่ือ เ พ่ิมความรู ้ความปลอดภัยให้กับพนักงานในด้าน

กฎระเบียบความปลอดภยัในการทาํงาน ความรูเ้บือ้งตน้ความ

ปลอดภัยในการทาํงานและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน
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บคุคล ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัสินคา้อนัตรายตามขอ้กาํหนด

IMDG CODE และกรมโรงงาน 

8. การระบคุวามเสีย่งและการ

ประเมินปัจจยัสิง่แวดลอ้มสาํหรบั

ธุรกิจคลงัสนิคา้ 

เพ่ือใหพ้นกังานไดร้บัความรูเ้ก่ียวกบัการระบุความเสี่ยงและ

การประเมินปัจจยัสิง่แวดลอ้มสาํหรบัธุรกิจคลงัสินคา้ ทบทวน

ขัน้ตอนและกระบวนการประเมินความเสีย่ง 

9. Merger & Acquisition in 

practice 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการควบรวมกิจการ 

การซือ้กิจการ เครื่องมือ ขัน้ตอน ละขอ้ดี ผลประโยชนต์่างๆ

ของการควบรวม และ การซือ้กิจการ 

10. Business Simulation 

Workshop 

เพ่ือนาํผู้ปฏิบัติเข้าสู่ปัญหาสภาพแวดลอ้ม จริยธรรม และ

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมท่ีหลากหลายท่ีอาจเกิดขึน้ในบริษัท 

และแสดงผลลพัธ์ของการตดัสินใจ ตลอดเกมในแบบจาํลอง

สถานการณธุ์รกิจ ช่วยในการพฒันาทกัษะการตดัสินใจท่ีเป็น

เหตผุล ภาวะผูน้าํ และทกัษะดา้นการสือ่สารระหวา่งบคุคล 

11. Good to Great CRM เพ่ือรองรับการขึน้ระบบ CRM  มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรท่ีมี

ความรูค้วามสามารถอยู่แลว้ใหด้ึงศกัยภาพในการทาํงานใหด้ี

ยิ่งขึน้ โดยอบรมผสมผสานทั้งองค์ความรู ้ วิธีคิด รูปแบบ

กิจกรรมเพ่ือกระตุน้การเรียนรู ้เนน้ระบบ CRM การใหบ้ริการ

เหนือความคาดหวงั รวมไปถึงเรียนรูผ้่านกรณีศกึษาเพ่ือผูเ้ขา้

อบรมสามารถนาํไปใชต้อ่ยอดในการทาํงานไดจ้รงิ 

12. ทบทวนกฎหมาย และการ

ประเมินความเสีย่งและสิง่แวดลอ้ม 

เพ่ือใหบุ้คลากรเขา้ใจในหลกัการของการประเมินผลกระทบ

ความเสี่ยงดา้นคณุภาพและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหส้ามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นหนว่ยงาน และองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

13. Workshop Consolidation 

financial statement 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจเก่ียวกบังบการเงินรวม การประชมุเชิง

ปฏิบตัิการกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

14. โครงการฝึกอบรมการผจญเพลงิ

ตามโครงสรา้งทีมฉกุเฉิน ประจาํปี 

2562 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเขา้ใจและฝึกทักษะการผจญเพลิงตาม

โครงสรา้งทีมฉุกเฉินอย่างถกูตอ้งและปลอดภยั โดยเชิญทาง

วิทยากรทีมดบัเพลิง ท่าเรือแหลมฉบงัมาฝึกทฤษฏีและปฏิบตัิ

อบรมใหแ้ก่ทีมผจญเพลิง หน่วยงาน DGC และหน่วยงาน     

L-Complex 

15. Security Awareness Training เพ่ือรบัทราบถึงแนวความคิดของมาตรฐานการรกัษาความ

ปลอดภัยสากลซึ่งเป็นข้อกําหนดท่ียึดหลักแนวทางของ          

C-TPAT (Custom Trade Partnership Anti Terrorism) 

เพ่ือใหส้ถานประกอบการนาํไปประยกุตใ์ชส้าหรบัการกาํหนด

วิธีปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิผล รวมถึง
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เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความสามารถใน

การดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย การ

โจรกรรม และการลกัลอบนาํเขา้สินคา้ตอ้งหา้ม และยกระดบั

มาตรการรกัษาความปลอดภยัใหเ้ทียบเทา่มาตรฐานสากล 

16. Thailand Post Open House เพ่ือเรียนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณจ์ากการเยี่ยมชม ดูงาน

องคก์รภายนอก ไปรษณียไ์ทยผูใ้หบ้รกิารไปรษณียแ์ละบริการ 

e-Commerce Logistics ครบวงจรดว้ยมาตรฐานสากล 

17. โครงการกิจกรรมนิทรรศการ

ความปลอดภยั Safety Day Safety 

Week ประจาํปี 2562 

เพ่ือใหพ้นกังาน/หน่วยงานมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้น

ความปลอดภยัและกิจกรรมท่ีจดัขึน้ มีความรู ้ความเขา้ใจและ

ตระหนกัในความปลอดภยัมากขึน้ นาํไปปฏิบตังิานดว้ยความ

ปลอดภยัใสใ่จตอ่สิง่แวดลอ้ม 

18. การดแูลและบาํรุงรกัษา / การขบั

ขี่อยา่งปลอดภยั / การแกปั้ญหาการ

ใชง้าน RSK,RTG 

เพ่ือพนกังานไดร้บัความรูเ้ก่ียวกับการดูแลและบาํรุงรกัษา / 

การขบัขี่อย่างปลอดภยั / การแกปั้ญหาการใชง้าน RSK,RTG 

อย่างถูกตอ้งเพ่ือสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบตัิงานไดอ้ย่าง

ปลอดภยั 

19. Internal  Audit เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลางท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีม

ตรวจสอบคณุภาพภายใน  ในระบบคณุภาพ (ISO) ไดท้บทวน

และเ พ่ิมพูนความรู ้ความเข้าใจในบทบาท  และหน้า ท่ี                  

ผูต้รวจสอบคุณภาพภายในองคก์ร และเพ่ือรกัษามาตรฐาน

ดา้นคณุภาพขององคก์ร 

20. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ

ทาํงานระดบัหวัหนา้งาน 

เพ่ือใหผู้บ้ริหารระดับกลาง (หวัหนา้งาน) เกิดความรูค้วาม

เขา้ใจเก่ียวกับความปลอดภยัในการทาํงาน  บทบาทหนา้ท่ี

ของหวัหนา้งาน การคน้หาอนัตรายจากการทาํงาน รวมถึงการ

ป้องกันและควบคุมอันตรายต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้จากการ

ปฏิบตัิงาน 

ผูบ้รหิาร

ระดบักลาง  

1. Internal  Audit เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลางท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีม

ตรวจสอบคณุภาพภายใน  ในระบบคณุภาพ (ISO) ไดท้บทวน

และเ พ่ิมพูนความรู ้ความเข้า ใจในบทบาทและหน้า ท่ี                    

ผูต้รวจสอบคุณภาพภายในองคก์รและเพ่ือรกัษามาตรฐาน

ดา้นคณุภาพขององคก์ร 

2. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ

ทาํงานระดบับรหิาร 

เ พ่ือให้ผู้บริหารเ กิดความรู ้ความเข้าใจและสร้างเสริม

แนวความคิดดา้นความปลอดภยัใหก้ับผูบ้ริหารแต่ละระดับ 

ซึ่ ง จะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถกําหนดนโยบายและ                          

ทิศทางการบรหิารงานความปลอดภยัขององคก์รได ้  
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3. คณะกรรมการความปลอดภยั      

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในระบบการจัดการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงาน สามารถพิจารณาแผนงานโครงการความปลอดภยัใน

การทาํงานและความปลอดภยันอกงาน รายงานและเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

เก่ียวกับความปลอดภัยในการทาํงานต่อนายจ้างเพ่ือความ

ป ล อ ด ภัย ใ น ก า ร ทํา ง า น ข อ ง ลูก จ้า ง  ผู้ ร ับ เ ห ม า แ ล ะ

บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการใน

สถานประกอบกิจการ 

4. การบรหิารความปลอดภยัในการ

ทาํงาน 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในการจัดการ

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีปฎิบัติงาน สรา้งจิตสาํนึกด้าน

ความปลอดภยัโดยยึดหลกัการ การไปดแูละวิเคราะหปั์ญหา

ในสถานท่ีทาํงาน และมีความตะหนกัถึงความปลอดภยัในการ

ทาํงาน เพ่ือควบคมุความสญูเสยีท่ีจะเกิดขึน้ในการปฎิบตัิงาน 

5. Merger & Acquisition in 

practice 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการควบรวมกิจการ 

การซือ้กิจการ เครื่องมือ ขัน้ตอน ละขอ้ดี ผลประโยชนต์่างๆ

ของการควบรวม และ การซือ้กิจการ 

6. Business Simulation Workshop เพ่ือนาํผู้ปฏิบัติเข้าสู่ปัญหาสภาพแวดลอ้ม จริยธรรม และ

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมท่ีหลากหลายท่ีอาจเกิดขึน้ในบริษัท 

และแสดงผลลพัธ์ของการตดัสินใจ ตลอดเกมในแบบจาํลอง

สถานการณธุ์รกิจ ช่วยในการพฒันาทกัษะการตดัสินใจท่ีเป็น

เหตผุล ภาวะผูน้าํ และทกัษะดา้นการสือ่สารระหวา่งบคุคล 

7. Workshop Consolidation 

financial statement 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจเก่ียวกบังบการเงินรวม การประชมุเชิง

ปฏิบตัิการกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. การระบคุวามเสีย่งและการ

ประเมินปัจจยัสิง่แวดลอ้มสาํหรบั

ธุรกิจคลงัสนิคา้ 

เพ่ือใหพ้นกังานไดร้บัความรูเ้ก่ียวกบัการระบุความเสี่ยงและ

การประเมินปัจจยัสิง่แวดลอ้มสาํหรบัธุรกิจคลงัสินคา้ ทบทวน

ขัน้ตอนและกระบวนการประเมินความเสีย่ง 

9. Thailand Post Open House เพ่ือเรียนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณจ์ากการเยี่ยมชม ดูงาน

องคก์รภายนอก ไปรษณียไ์ทยผูใ้หบ้รกิารไปรษณียแ์ละบริการ 

e-Commerce Logistics ครบวงจรดว้ยมาตรฐานสากล 

10. เทคนิคการสมัภาษณแ์ละ

คดัเลอืกพนกังาน 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัคณุสมบตัิและ

บทบาทหน้า ท่ีของผู้สัมภาษณ์ท่ีดี  หลักการสัมภาษณ์ 

Competency Based Interview เพ่ิมทกัษะการตัง้คาํถาม การ

วอเคราะห์ผู้สมัครและการตัดสินใจเลือกอย่างมีระบบ 
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สามารถสมัภาษณ์และคดัเลือกคนไดเ้หมาะสมกับงานและ

องคก์ร 

11. English Online Program by 

DynEd International 

เพ่ือพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้ขา้

อบรม  เพ่ือนาํมาปรบัใช้ให้กับการทาํงานในปัจจุบันท่ีตอ้ง

ติดต่อสื่อสารทั้งการพูด  อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษกับ

บคุคลภายนอกบรษัิทมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

12. Good to Great CRM เพ่ือรองรับการขึน้ระบบ CRM  มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรท่ีมี

ความรูค้วามสามารถอยู่แลว้ใหด้ึงศกัยภาพในการทาํงานใหด้ี

ยิ่งขึน้ โดยอบรมผสมผสานทั้งองค์ความรู ้ วิธีคิด รูปแบบ

กิจกรรมเพ่ือกระตุน้การเรียนรู ้เนน้ระบบ CRM การใหบ้ริการ

เหนือความคาดหวงั รวมไปถึงเรียนรูผ้่านกรณีศกึษาเพ่ือผูเ้ขา้

อบรมสามารถนาํไปใชต้อ่ยอดในการทาํงานไดจ้รงิ 

13. Internal Audit เพ่ือทบทวนและเพ่ิมพนูความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่พนกังานท่ี

เป็นผูต้รวจสอบคณุภาพภายในองคก์รและเพ่ือรกัษา

มาตรฐานการตรวจสอบ 

14. Executive Leadership 

Development Program 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมทราบถึงหวัใจสาํคญัของความเป็นผูน้าํ รู ้

ทกัษะการบรหิารงานและการบรหิารเพ่ือนรว่มงานใหเ้กิด

ความรว่มมือ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานประจาํอยา่ง

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพเพ่ือใหเ้กิดทศันคติท่ีดีตอ่

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและองคก์ร 

ผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

1. Executive Leadership 

Development Program 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมทราบถึงหวัใจสาํคญัของความเป็นผูน้าํ  

รูท้กัษะการบรหิารงานและการบรหิารเพ่ือนรว่มงานใหเ้กิด

ความรว่มมือ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานประจาํอยา่ง

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพเพ่ือใหเ้กิดทศันคติท่ีดีตอ่

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและองคก์ร 

2. ระบบการจดัการแบบบรูณาการ

ดา้นคณุภาพ สิง่แวดลอ้ม อาชีวอนา

มยัและความปลอดภยัสาํหรบั

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูความรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้งขอ้กาํหนด

แบบบรูณาการของระบบจดัการ แนวคิดการพิจารณาบรบิท

องคก์รและการประยกุตใ์ชร้ว่มกบัระบบทางธุรกิจ 
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหนง่ จาํนวนหุน้ที่ถือ ณ 

วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 

จาํนวนหุน้ที่

เปลี่ยนแปลง 

จาํนวนหุน้ที่ถือ ณ 

วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 

สดัสว่นการ

ถือหุน้ (%) 

1 นายมงักร ธนสารศิลป์  ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - 45,900 - 45,900 0.005% 

2 นายวิเชฐ ตนัติวานิช  กรรมการอิสระ - - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

3 นายวิชญา จาติกวณิช  กรรมการอิสระ - - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

4 นายสมบญุ ประสิทธ์ิจตูระกลู กรรมการ - - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

5 นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา กรรมการ 213,322,900 248,300 213,322,900 20.914% 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

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

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

7 นายจิตชยั นิมิตรปัญญา  กรรมการ 95,862,160 2,838,500 96,227,260 9.434% 

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

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

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - 95,862,160 2,838,500 96,177,260 9.434% 

9 นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ กรรมการ 1,195,440 - 1,195,440 0.117% 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

10 ดร. เอกพงษ ์ตัง้ศรสีงวน ประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายการเงิน 

- - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

11 นายวิชช ุสงักรธนกิจ ประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายปฏิบตัิการ 

- - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

12 นายณฐัภมิู เปาวรตัน ์ ผู้ อ ํ า น ว ย ก า ร

อาวุโสฝ่ายกลยทุธ์

อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ

เลขานกุารบรษัิท 

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

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

 

 

8.8 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพยใ์นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 
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9. การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 

บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีวา่เป็นสิง่สาํคญัท่ีจะชว่ยสง่เสรมิการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  ซึ่งจะนาํไปสู่ประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง    

ทกุฝ่าย ตัง้แตพ่นกังาน ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอ่ืนๆ  ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิท จึงเห็นควรใหม้ีการจดัทาํ

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้หาหลกัการสาํคัญตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาทหนา้ท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ  จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได ้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ร ทาํใหเ้กิดความเช่ือมั่นวา่การดาํเนินงานใดๆ  ของบริษัทฯ กระทาํ

ดว้ยความเป็นธรรม และคาํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

ทัง้นี ้คณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลกัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมั่น และ

ซื่อสตัยส์จุริต โดยมีการกาํหนดวิสยัทศัน ์นโยบาย และแนวปฏิบตัิท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือในการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบเพ่ือใหม้ีการผลกัดนัใหเ้กิดวฒันธรรมในการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง และ

เป็นรากฐานการเติบโตท่ียั่งยืน สรา้งมูลค่าใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกท่าน เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องคณะกรรมการ

บริษัท ไดว้างโครงสรา้งองคก์รใหม้ีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานไดอ้ย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุม

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ภายใตร้ะเบียบปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 ไดท้บทวนนโยบายการกาํกับดูแล

กิจการของบริษัท (Corporate Governance Policy) และมีมติอนุมัติปรบัปรุงเพ่ิมเติมนโยบายดังกล่าว โดยการนาํ

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑโ์ครงการสาํรวจการกาํกบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย มาปรบัใชต้ามความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ 

 

นโยบายกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของ โดยจะไม่

กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด หรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยทาํหนา้ท่ีดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม 

รวมถึงสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ไมว่่าจะเป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั เช่น การซือ้ขายหรือการโอนหุน้ 

การมีส่วนแบ่งในกาํไรของบริษัทฯ การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชส้ิทธิ

ออกเสยีงในท่ีประชมุ ผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญั

ตอ่บรษัิทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรอืเพ่ิมทนุ 

เป็นตน้ 
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นอกจากสิทธิพืน้ฐานขา้งตน้แลว้ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินการในเรื่องท่ีเป็นการส่งเสริม และอาํนวย

ความสะดวกในการใชส้ทิธิและเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1.1  การประชุมผู้ถอืหุน้ 

บริษัทฯ กาํหนดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแตส่ิน้สดุรอบปีบญัชี 

และหากมีความจาํเป็นเรง่ด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรอืเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หรอื

เก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทฯ จะเรียกประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป โดยจะกาํหนด วนั เวลาการประชมุ และสถานท่ี ซึง่อาํนวยความสะดวกตอ่ผูถื้อหุน้ 

ก. ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น  

1) บรษัิทฯ สนบัสนนุใหค้ณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ผูส้อบบญัชีเขา้

รว่มประชมุผูถื้อหุน้อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั เพ่ือใหข้อ้มลูแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอหากมกีารซกัถามในเรือ่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) บรษัิทฯ จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยหนงัสอืเชิญประชมุจะระบสุถานท่ี วนั และเวลา

ประชมุ ตลอดจนวาระการประชมุ พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุวาระตา่งๆ อยา่งเพียงพอ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลา

ศึกษาขอ้มลูลว่งหนา้ก่อนการประชุมไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทัง้นาํขอ้มลูหนงัสือเชิญประชมุและ

เอกสารประกอบเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุม                

ในหนงัสอืพิมพเ์ป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุ  

3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นผ่านทาง               

คสัโตเดียน บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหม้ีการตรวจสอบรายช่ือ ขอ้มูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรวมถึงการ

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มการประชมุลว่งหนา้ เพ่ือลดระยะเวลาและขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้มลูและเอกสารในวนัประชุม

ผูถื้อหุน้ 

ข. วันประชุมผู้ถอืหุ้น  

1) บริษัทฯ ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจาํกดัสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุ

คนย่อมมีสิทธิเขา้ประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ และใหข้้อมูลในการ

ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมอย่างเพียงพอ และใชร้ะบบในการลงทะเบียนท่ีเหมาะสม เช่น 

ระบบบารโ์ค๊ด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และไดม้ีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการมอบ

ฉนัทะมาโดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย  

2) ในการประชุมผูถื้อหุน้แตล่ะครัง้ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบเก่ียวกบักฎเกณฑท่ี์ใชใ้น 

การประชุม รวมถึงวิธีการใชส้ิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้การตัง้คาํถามต่อท่ีประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชมุ ทัง้นี ้ในระหวา่งการประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความ

คิดเห็น และตัง้คาํถามในท่ีประชมุอยา่งอิสระ  

3) ประธานท่ีประชุมจะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุม รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิม

วาระการประชมุในท่ีประชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบวาระ

การประชมุก่อนตดัสนิใจ 
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4) การดาํเนินการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จัดใหม้ีบคุลากรภายนอกท่ีเป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนบั หรือ

ตรวจสอบคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ ผู้ตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอก หรือผู้ถือหุน้

อาสาสมคัร หรอืท่ีไดร้บัการคดัเลอืกและเห็นชอบจากท่ีประชมุ เป็นตน้  

5) ใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุผูถื้อหุน้ ภายหลงัเริ่มการประชมุแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน            

ในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งพิจารณา และยงัไมไ่ดล้งมติ  

6) บริษัทฯ ไดร้ะบุการมีส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และในการ

ประชุมดงักลา่ว หากกรรมการท่านใดมีสว่นไดเ้สียพิเศษในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่ม

ประชมุทราบก่อนพิจารณาวาระนัน้ โดยกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีพิเศษจะไมร่ว่มประชมุ และงดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ  

ค. หลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น  

1) บริษัทฯ ทาํการเปิดเผยมติและผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน

วนัประชุม หรืออย่างชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัทาํการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ          

ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

2) จัดให้มีการจดรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน ถูกตอ้ง และบันทึกประเด็นซักถามและ

ขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บริษัทฯ จะนาํสง่รายงาน

การประชมุผูถื้อหุน้ไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหนว่ยงานกาํกบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้งภายในกาํหนดเวลาของ

กฎหมาย และเผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 

14.00 น. ณ หอ้งประชุม Function Eleven ชัน้ 11 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน ์โฮเต็ล เลขท่ี 865 ถนนพระราม 1 

แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพ โดยมีคณะกรรมการเขา้รว่มประชมุครบทกุท่านทัง้สิน้ 9 ท่าน โดยประธานกรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน 

ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษัิท ผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้รว่มประชมุอยา่งครบถว้น เพ่ือตอบขอ้ซกัถามในประเด็นตา่งๆ ของผูถื้อหุน้ 

ตลอดจนท่ีปรกึษากฎหมายภายนอก เพ่ือทาํหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ โดยบรษัิทฯ ได้

จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ก่อน

วนัประชุม 30 วนั และมอบให ้บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษัิทฯ 

เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 14 วนั และไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ประจาํปี 2562 บนเว็บไซตข์องบรษัิทหลงัวนัประชมุภายใน 14 วนั บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการอาํนวยความสะดวกแก่

ผูถื้อหุน้โดยมีเจ้าหนา้ท่ี และระบบคอมพิวเตอร ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการลงทะเบียนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยระบบ

บารโ์คด้ (Barcode) พรอ้มทัง้จดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีมาดว้ยตนเอง และไดร้บัการมอบ

ฉันทะ ตลอดจนได้มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย       

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัใหส้ถานท่ีจดัการประชุมมีขนาดเพียงพอ เพ่ือรองรบักบัจาํนวนผูถื้อหุน้ และกาํหนดสถานท่ี

ประชมุเป็นบรเิวณท่ีมีการคมนาคมสะดวกอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  
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1.2 สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

การมีส่วนแบ่งในกําไรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล เหตุผล และข้อมูล

ประกอบการพิจารณาจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ ทัง้ในรายงานประจาํปี หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

1.3 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่าย

คา่ตอบแทนกรรมการแต่ละตาํแหน่ง โดยคาํนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และผล

การปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนขอ้มูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกนั ท่ีมขีนาดใกลเ้คียงกนั และนาํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นประจาํทกุปี 

1.4 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกและกาํหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชี เพ่ือเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีท่ีนาํเสนอ

เขา้รบัการแต่งตัง้อย่างเพียงพอ เช่น คุณสมบตัิ ความเป็นอิสระ ประสบการณ ์และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้  

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียม 

บรษัิทฯ มีการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้คนไทย ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อ

หุน้วา่ คณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดด้แูลใหก้ารใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยมีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

2.1  การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

เพ่ือสง่เสริมใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยใชส้ทิธิของตนเสนอวาระการประชมุ และช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการลว่งหนา้ ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด โดยบริษัทฯ จะกลั่นกรองระเบียบวาระท่ีจะ

เป็นประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ และคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา และ

กาํหนดในระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะนาํหลกัเกณฑนี์ ้เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และแจง้ขา่ว

ผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัย ์

บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชมุ, การเสนอช่ือบคุคล

เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และการส่งคาํถามล่วงหนา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2562 โดยไดป้ระกาศและเผยแพรห่ลกัเกณฑ ์และวิธีการเสนอ ผา่นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

เผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี  ้เมื่อถึงกําหนดการปิดรบั        

ปรากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
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2.2 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นแทน 

เพ่ือรกัษาสทิธิใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ะดวกเขา้ประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.)  

ไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม และไดม้ีการระบุถึงเอกสาร และหลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉันทะอย่างชดัเจน ซึ่ง      

ผูถื้อหุน้สามารถมอบหมายใหต้ัวแทนของผูถื้อหุน้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนในการประชมุผูถื้อหุน้ได ้โดยบรษัิทฯ ไดม้ีมีการแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุถึงรายช่ือกรรมการอิสระท่ี

ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะไดอ้ย่างนอ้ย 1 ท่าน นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบตา่ง ๆ (แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.) พรอ้มทัง้รายละเอียด และขัน้ตอนตา่งๆ บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

2.3 การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถอืหุ้น  

กาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูด้แูลผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจง้ขอ้ 

รอ้งเรียนไปยงักรรมการอิสระได ้โดยกรรมการอิสระจะเป็นผูพิ้จารณาดาํเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็น       

ขอ้รอ้งเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบขอ้เท็จจริง และดาํเนินการหาวิธีแกไ้ขท่ีเหมาะสม หากเป็นขอ้เสนอแนะ  

กรรมการอิสระจะทาํการพิจารณาขอ้เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่า เป็นเรื่องท่ี

สาํคญัท่ีมีผลตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีโดยรวม หรอืมีผลตอ่การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งยิ่ง กรรมการอิสระจะเสนอเรือ่ง 

ดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป  

2.4  การเข้าถงึข้อมูลบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึ่งเป็นพิเศษ โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูของบริษัทฯ ซึง่ 

เปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ และประชาชนอย่างเท่าเทียมกนัผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสาร

สาํคญั ท่ีมีการเปลีย่นแปลง รวมถึงสารสนเทศท่ีบรษัิทฯ เปิดเผยตามขอ้กาํหนดตา่ง ๆ โดยภายหลงัจากการเปิดเผยต่อ          

ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ จะนาํขอ้มลูเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงจดัใหม้ีชอ่งทาง

การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผูถื้อหุน้ในเว็บไซตบ์ริษัทฯ และสามารถติดต่อนักลงทุนสมัพันธ์ตามเบอรโ์ทรศพัท ์              

02-7104000 ตอ่ 2296 และ E-mail : matura@jwd-logistics.com หรอื ir@jwd-logistics.com ไดโ้ดยตรง  

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกับดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่แข่ง คู่คา้          

พนักงาน หรือเจ้าหนีต้่างๆ เป็นตน้ บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายใหม้ีการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม โดย

คาํนงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีดงักลา่ว เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ สทิธิดงักลา่วไดร้บัความคุม้ครองและการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม 

ตลอดจนคาํนึงถึงชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน การต่อตา้นการทุจริตและการคอรร์ปัชนั 

การไม่ลว่งละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนษุยชน และจะไม่กระทาํกาํรใด ๆ  ท่ีเป็นการละเมิด

สทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีเหลา่นัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1  นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมุง่เนน้การเจรญิเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว เพ่ือสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ และดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส โดยจัดใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และไม่ดาํเนินการใดๆ ท่ีจะ

mailto:matura@jwd-logistics.com
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ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น 

และสมํ่าเสมอ โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1) เคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจา้ของ และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั และเป็นธรรม  

2) ดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งจะช่วยสรา้งความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผูถื้อ

หุน้ อนัจะนาํไปสูค่วามเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน  

3) พฒันากิจการของบรษัิทฯ ใหเ้จรญิกา้วหนา้อยา่งตอ่เน่ือง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม  

4)  รายงานสารสนเทศสาํคญัท่ีมี หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้สารสนเทศท่ี         

รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ ์ตามกฎหมาย และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งโดย      

ไมก่ระทาํการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจาํกดัสทิธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบรษัิทฯ  

5) จดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี  

6) ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ ดว้ยความมีเหตมุีผล และเปิดเผยขอ้มลู 

อยา่งครบถว้น  

7) ปกป้องผลประโยชนแ์ละดูแลทรพัยส์ินของบริษัทฯ เสมือนวิญ�ูชนพึงรกัษาทรพัยส์ินของตนเอง          

ขจดัการแสวงหาผลประโยชนอ์นัมิชอบไมว่า่จะทางตรง หรอืทางออ้ม  

3.2  นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทฯ ตระหนกัว่า ความพอใจ และความเช่ือมั่นของลกูคา้เป็นกุญแจสาํคญั อนันาํไปสู่ความสาํเร็จของ

บรษัิทฯ อยา่งยั่งยืน โดยกาํหนดเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1) ดาํเนินธุรกิจอยา่งใสใ่จตอ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม  

2) ดาํเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมั่น พัฒนาสินคา้และบริการ คิดคน้นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่

สนิคา้และบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งตอ่เน่ือง พรอ้มกบัการใหข้อ้มลูท่ีจาํเป็นตอ่การตดัสนิใจ

อยา่งไมปิ่ดบงัหรอืบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ  

3) ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต เป็นธรรม ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมทัง้สองฝ่าย และไมก่ระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของลกูคา้ รกัษาความลบัทางการคา้ของลกูคา้ ไมน่าํไปใช้

เพ่ือประโยชนต์นเอง หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

4) ไม่เรียก รบั หรือยินยอมท่ีจะรบั ทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่สจุริตจากลกูคา้ ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม  

5) ปฏิบัติตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได  ้ใหร้ีบแจ้งลกูคา้เป็นการล่วงหนา้           

เพ่ือรว่มกนัทาํแนวทางแกไ้ข และปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย  

6) จดัใหม้ีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนต่อบริษัทฯ และคาํรอ้งเรียนพึงไดร้บัการ

เอาใจใสอ่ยา่งเป็นธรรม  
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3.3  นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตอ่คูค่า้ดว้ยความเสมอภาค และคาํนงึถึงผลประโยชนร์ว่มกนั ดงันี ้

1)  บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตอ่คูค่า้อยา่งไมเ่อารดัเอาเปรยีบ และจะไมด่าํเนินการท่ีทจุรติในการคา้ โดยบรษัิท

ฯจะปฏิบตัิตอ่คูค่า้ตามเง่ือนไขทางการคา้ และ/หรอืขอ้ตกลงตามสญัญาท่ีทาํรว่มกนัอยา่งเครง่ครดั บนพืน้ฐานของการ

แข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกนัและกนั เพ่ือพฒันาความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้สอง

ฝ่าย  

2) บรษัิทฯ มีเกณฑใ์นการคดัเลอืกคูค่า้ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจถกูตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐาน         

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ไมม่ีการละเมิดสทิธิมนษุยชน โดยมีกระบวนการคดัเลอืกคูค่า้

ท่ีโปรง่ใส เช่น การเปรยีบเทียบราคา และการพิจารณาถึงความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณส์ถานภาพทาง

การเงิน ความมีช่ือเสยีงทางธุรกิจ และประวตัิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรอ้งเรยีนและดาํเนินคดี  

3)  รกัษาความลบัของคูค่า้ และไมน่าํไปใชเ้พ่ือประโยชนต์นเองหรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

4)  สรา้งสมัพนัธภาพ และความเขา้ใจท่ีดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกันพฒันา และเพ่ิมคุณค่า

ใหแ้ก่ สนิคา้และบรกิาร เพ่ือการเจรญิเติบโตรว่มกนัอยา่งยั่งยืน  

5)  ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้ ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิไดใ้หร้บีเจรจากบัคู่คา้

เป็นการลว่งหนา้ เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย  

6) ไม่เรียก รบั หรือยินยอมท่ีจะรบั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ่ื์นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทาง

การคา้โดยทจุรติ  

3.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

บรษัิทฯ สนบัสนนุ และสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสร ีและเป็นธรรม โดยประพฤติตามกรอบ

กติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการไมส่จุรติ เพ่ือทาํลายคูแ่ขง่ โดยมีแนวทางปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ ดงันี ้

1)  ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาการแขง่ขนัท่ีด ี 

2)  ไมท่าํลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 

3) ไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่ง หรือขอ้มูลจาํเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอนัมิชอบดว้ย

กฎหมาย หรอืการละเมิดขอ้ตกลงท่ีจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคูแ่ขง่ ไมว่า่จะไดจ้ากลกูคา้หรอืบคุคลอ่ืน  

4) สนบัสนนุการรว่มมือกบัคู่แข่งทางการคา้ท่ีเป็นประโยชนข์องผูบ้ริโภค ไม่ใช่เป็นไปเพ่ือการผกูขาด

การจดัสรรรายไดแ้ละสว่นแบง่การตลาด การลดคณุภาพของสินคา้และบริการ การกาํหนดราคาสินคา้และบริการ อนั

จะก่อใหเ้กิดผลเสยีตอ่ผูบ้รโิภคในภาพรวม 
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3.5 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และป้องกันการผูกขาดทาง

การค้า 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจการคา้อย่างป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย จึงจดัใหม้ีนโยบายตอ่ตา้น        

การแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมขึน้ เพ่ือป้องกนัการผกูขาด และสง่เสริมการแขง่ขนัทางการคา้ ซี่งสอดคลอ้งกบักฎหมาย โดย         

กาํหนดแนวปฏิบตัิใหผู้บ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งตระหนกัรู ้และปฏิบตัิตามเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายปอ้งกนัการ           

ผกูขาดทางการคา้ ดงันี ้

1)  ในการพิจารณากาํหนดราคาสินคา้หรือบริการของบริษัทฯ จะตอ้งแน่ใจว่า ราคาท่ีกาํหนดนัน้ไม่             

ตํ่ากวา่ราคาตลาดจนเกินสมควร หรอืตํ่ากวา่ตน้ทนุของบรษัิทฯ จนเขา้ขา่ยเป็นการกาํหนดราคา เพ่ือกาํจดัคูแ่ขง่รายอ่ืน

ออกจากตลาด 

2) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการตกลงรว่มกนัระหว่างผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่แข่งขนั

ทางธุรกิจซึ่งเป็นการตกลงกันเพ่ือสรา้งอาํนาจผูกขาดหรือจาํกัดการแข่งขันในตลาด เช่น การกาํหนดราคาร่วมกัน 

(Price fixing) การรว่มมือกนักาํหนดราคาประมลู (Bid rigging) หรอืการตกลงแบง่สว่นแบง่ทางการตลาด เป็นตน้ 

3) ในการควบรวมธุรกิจตอ้งพิจารณา และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า จะไม่ก่อใหเ้กิดการผกูขาดในตลาด 

หรอืสรา้งความไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั 

4) หลกีเลีย่งการปฏิบตัิทางการคา้ท่ีไมเ่ป็นธรรม (Unfair trade practice) หรอืพฤติกรรมการใชอ้าํนาจ

ต่อรองทางการคา้เพ่ือกาํหนดเง่ือนไขท่ีเป็นการจาํกดัโอกาส หรือทางเลือกของคูค่า้ หรือพฤติกรรมการใชอ้าํนาจเหนือ   

ตลาด เช่น การเลอืกปฏิบตัิระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจ 

5) สนบัสนนุและสง่เสรมิการคา้เสร ีเป็นธรรมไมผ่กูขาดหรอืกาํหนดใหล้กูคา้ของบรษัิทฯ ตอ้งทาํการคา้

กบับรษัิทฯ เทา่นัน้ 

3.6  นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้รวมถงึเจ้าหนี้คํา้ประกัน 

บริษัทฯ เนน้การกาํหนดกลยทุธใ์นการบรหิารเงินทนุ บริหารสภาพคลอ่ง เพ่ือการชาํระหนีแ้ก่เจา้หนีต้รงตาม

ระยะเวลา ตลอดจนสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่เจา้หนีแ้ละเจา้หนีค้ ํา้ประกนั โดยเนน้ท่ีความสจุริต และยดึมั่นตามเง่ือนไข

และสญัญาท่ีทาํไวอ้ยา่งเครง่ครดั โดยมีแนวทางปฏิบตัิตอ่ดงันี ้

1)  ปฏิบตัิตอ่เจา้หนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  

2)  ปฏิบตัิตามสญัญาและเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัอยา่งเครง่ครดั  

3)  เปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง และตรงเวลา 

4) จดัทาํสญัญาท่ีเป็นธรรมและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงท่ีมีตอ่กนั นอกจากนี ้บรษัิทฯ กาํหนดใหม้ีการชาํระ

เงินคืนครบถว้นตามเวลา และมีความรบัผิดชอบในหลกัประกนัตา่งๆ ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นสญัญา (ถา้มี) 

5) ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไวไ้ด ้บรษัิทฯ จะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบโดยเรว็เพ่ือ

รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข และปอ้งกนัความเสยีหาย 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

  

สว่นที่ 2 หนา้ 37 / 130 

 

6) กาํหนดกลยทุธใ์นการบริหารเงินทนุเพ่ือความมั่นคงและแข็งแกรง่ เพ่ือป้องกนัไม่ใหบ้ริษัทฯ อยู่ใน

ฐานะท่ียากลาํบากในการชาํระหนีค้ืนแก่เจา้หนี ้อีกทัง้ มีการบริหารสภาพคลอ่งเพ่ือเตรียมพรอ้มในการชาํระหนีใ้หแ้ก่

เจา้หนีข้องบรษัิทฯ อยา่งทนัทว่งที และตรงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

3.7 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน 

พนักงานเป็นทรพัยากรบุคคลท่ีมีค่าและสาํคญัอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนองคก์รใหเ้ติบโตไป

ขา้งหนา้ บริษัทฯ จึงมีการกาํหนดนนโยบายท่ีปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทัง้ในดา้นการกาํหนด

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การจดัใหม้ีสวสัดิการและสทิธิประโยชนต์า่งๆ ความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีทาํงาน 

รวมไปถึงการพฒันาความรู ้และศกัยภาพของพนกังาน โดยมีแนวทางปฏิบตัิตอ่พนกังานดงันี ้

1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพืน้ฐานในการทาํงาน 

ตลอดจนไมเ่ปิดเผย หรอืสง่ผา่นขอ้มลู หรอืความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอก หรอืผูท่ี้ไมเ่ก่ียวขอ้ง  

2) ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 

3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันดว้ยเหตุทางเพศ สีผิว เชือ้

ชาติ ศาสนา อาย ุความพิการ หรอืสถานะอ่ืนใด ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการทาํงาน  

4) สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรูเ้พ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถของ                   

บคุลกรอยา่งทั่วถึง สรา้งความมั่นคงในอาชีพ และใหโ้อกาสในการเจรญิกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคน ตลอดจน    

การอบรมใหค้วามรูเ้พ่ิมเติมกบัพนกังานในทกุดา้น โดยสอดคลอ้งกบันโยบาย สภาพปัญหา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ กล

ยทุธข์องบรษัิทฯ เป็นประจาํทกุปี เช่น การพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน การใหค้วามสาํคญัในดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

นอกจากนัน้ ยงัมีการกาํหนดใหม้ีการอบรม ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู ้เก่ียวกับการกาํกบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ 

และการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนักบัพนกังานทกุทา่นทราบ และปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั 

5) สง่เสริมใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน และการพฒันาบริษัทฯ และรบั

ฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมกนั และเสมอภาค  

6) ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ 

และผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงกาํหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้ และ

ระยะยาว เช่น การใหโ้บนสัประจาํปี และการปรบัผลตอบแทนตามตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมแนน่อน (KPIs)  

7) จัดใหม้ีสวสัดิการ และสิทธิประโยชนท่ี์เหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การประกันชีวิตและอุบตัิเหตุ         

แบบกลุม่ การจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ และการตรวจสขุภาพประจาํปี เป็นตน้  

8) เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบัการทาํงาน ซึ่งขอ้เสนอ         

ตา่งๆ จะไดร้บัการพิจารณา และกาํหนดวิธีการแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการ

ทาํงานรว่มกนั  

9) สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของพนกังานทกุระดบัในการดาํเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  
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10) จดัหาสิง่อาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ท่ี รวมทัง้จดัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน โดย

คาํนึงถึงหลกัความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพ่ือเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เช่น การ

ตรวจสอบความสะอาดของจดุบรกิารนํา้ดื่ม และการดแูลเปลีย่นแผน่กรองอากาศ เป็นตน้ 

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 

บริษัทฯ กาํหนดช่องทางใหพ้นกังานเขา้แจง้เรื่องท่ีสอ่ไปในทางผิดระเบียบวินยัและกฎหมายได ้โดยสามารถ

ส่งเป็นจดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือส่งผ่านทางอีเมลข์องประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

charvanin@jwd-logistics.com ทัง้นี ้ขอ้มูลของผูแ้จง้จะไดร้บัการตอบสนองอย่างจริงจัง และพนกังานผูร้ายงานจะ

ไม่ไดร้บัความเดือดรอ้นอนัเน่ืองมาจากการรายงานขอ้รอ้งเรียนโดยสจุริต ขอ้มลูการเปิดเผยตวัของพนกังานจะถกูเก็บ

ไวเ้ป็นความลบัเสมอ อยา่งไรก็ตามการรอ้งเรยีน ผูร้อ้งเรยีนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงั และคาํนงึถึงความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีนาํมารอ้งเรยีน  

3.8 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภยั สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทาํงาน 

บรษัิทฯ ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ พนกังานเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัตอ่การประสบความสาํเรจ็ของบรษัิทฯ และมุง่มั่นใน

การดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภยั สขุอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายดา้นความ

ปลอดภยั  สขุอนามยั และสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกนัและควบคุมไม่ใหเ้กิดอนัตราย

เน่ืองจากการทาํงาน ทัง้ดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และ สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน ซึ่งถือเป็นหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของพนกังานทกุคนท่ีจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการตรวจตรา และเฝา้ระวงัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหอ้ยู่

ในสภาพท่ีปลอดภยั โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1) ปฏิบตัิตามมาตรฐานเพ่ือก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในสขุภาพ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

สาํหรบัพนกังานทกุคน  

2)  บรษัิทฯ สนบัสนนุใหม้ีการปรบัปรุงสภาพการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัโดยสมํ่าเสมอ  

3)  พนักงานทุกคนตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนทรัพยส์ินของ    

บรษัิทฯ เป็นสาํคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบตัิงาน  

4)  พนกังานทกุคนตอ้งดแูลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของพืน้ท่ีท่ีปฏิบตัิงาน  

5) พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรบัปรุงสภาพการทาํงาน สถานท่ีทาํงาน และ

สภาพแวดลอ้มของบรษัิทฯ ใหด้ีขึน้ได ้ 

6)  บริษัทฯ สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในดา้นความปลอดภยัต่างๆ ท่ีจะช่วยกระตุน้

จิตสาํนกึของพนกังาน เช่น การอบรม จงูใจ การประชาสมัพนัธด์า้นความปลอดภยัและสขุอนามยัท่ีดี เป็นตน้  

7)  ส่งเสริมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับสขุอนามยั ความปลอดภยัในทุกระดับ ตลอดจนสนบัสนุนวิธีการและ             

การปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัสิง่แวดลอ้มตามกฎหมายของอตุสาหกรรม  

8)  ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั จะตอ้งทาํตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี และจงูใจใหพ้นกังานปฏิบตัิงานดว้ยวิธีท่ี

ปลอดภยั  
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3.9  นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพ่ือธาํรงรกัษาไวซ้ึง่สงัคมและสว่นรวมท่ีดี โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1) ไมด่าํเนินธุรกิจท่ีทาํใหส้งัคมเสือ่มลง และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอ่ืนท่ีอยูร่ว่มในชมุชน และสงัคม  

2) ปลกูฝังจิตสาํนกึความรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม ใหเ้กิดขึน้ในบรษัิทฯ และพนกังาน

ทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ือง  

3) กาํหนดใหม้ีมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคมอนัเน่ืองมาจากการ

ดาํเนินงานของบรษัิทฯ  

4) สง่เสรมิการอนรุกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน  

5) รว่มมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ในการพฒันาชมุชน  

6) ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมท่ีกอ่ใหเ้กิดสาธารณประโยชน ์ 

7) สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหว่างบรษัิทฯ กบัชุมชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง 

โปรง่ใส และเป็นธรรม  

3.10 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั ตลอดจนสง่เสรมิ

ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุคนตระหนกัในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดด้าํเนินงานตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดัตามมาตรฐานสากล เช่น ISO และ 

OHSAS โดยผลการดาํเนินงาน และการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยัตา่งๆ จะถกูจดัเก็บอยา่งเป็น

ระบบและไดร้บัการตรวจติดตามผลจากแผนกความปลอดภยัฯ อย่างสมํ่าเสมอ และจดัสง่ผลการตรวจวดัตา่งๆ ไปยงั

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจภายใต้

มาตรฐานสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

1)  ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึง

ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่าง

สมํ่าเสมอ  

2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสาํนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความ

รบัผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอ้ม การใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เช่น ลดการใช้กระดาษใน

กระบวนการทาํงาน รณรงคก์ารใชก้ระดาษสองหนา้ ปิด/เปิดไฟฟา้และแอรเ์ป็นเวลา และรณรงคใ์หพ้นกังานใชน้ํา้อยา่ง

ประหยดั เป็นตน้  

3)  สง่เสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังานในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม  
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4)  สง่เสรมิระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แตก่ารใชท้รพัยากรอยา่งประหยดั มาตรการบาํบดัและ

ฟ้ืนฟ ูการทดแทน การเฝา้ระวงัดแูล และปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยืน  

5)  การคดัเลอืกคูค่า้ท่ีดาํเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม  

3.11 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยส์ินทางปัญญา 

บรษัิทฯ เคารพทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอ่ืนและจะนาํมาใชต้อ่เมื่อไดร้บัสทิธ์ิในการใชง้านเทา่นัน้ โดยมี

แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1) บรษัิทฯ จะตอ้งไมก่ระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ่ื้น  

2)  ให้พนักงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามท่ีบริษัทฯ กําหนด และติดตัง้ให  ้ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมี

ลขิสทิธ์ิถกูตอ้งตามกฎหมาย และหา้มมิใหท้าํการติดตัง้ หรอืดาวนโ์หลดโปรแกรม เพลง ภาพยนตร ์เกม ฯลฯ ท่ีลขิสิทธ์ิ

ไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนา้ท่ีกาํกบัดแูล ตรวจสอบเครือ่งคอมพิวเตอรอ์ยํ่างสมํ่าเสมอ 

และอาจกาํหนดใหอ้ยู่ในแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหพ้นกังานตระหนกัถึงความสาํคัญในเรื่อง

ดงักลา่ว 

3) พนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีปกป้องและรกัษาความลบัอนัเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบบริษัทฯ        

เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลเหล่านัน้รั่วไหล และตอ้งไม่นาํทรพัยส์ินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์

สว่นตวัหรอืบคุคลอ่ืนโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

4) ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกับขอ้กาํหนดของกฎหมาย และความเสียหายท่ี

เกิดขึน้จากการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา  

3.12  นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

การเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายเป็นพืน้ฐานสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมาย

ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน โดย     

มุง่ยกระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิใหส้งูกวา่ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย 

บริษัทฯ สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน ดแูลไม่ใหธุ้รกิจของบรษัิทฯ เขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบั

การลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labor) ตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็ก (Child 

Labor) และมกีารกาํหนดชั่วโมงการทาํงานตามกฎหมายแรงงาน ใหค้วามเคารพนบัถือและปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุ

ฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย ์ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมแ่บง่แยกถ่ินกาํเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุ

สีผิว ศาสนา สภาพรา่งกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนสง่เสริมใหม้ีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นสิทธิ

มนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมใหบ้ริษัทย่อย ผูร้่วมทุน คู่คา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลกัสิทธิ

มนษุยชน ตามมาตรฐานสากล คุม้ครองสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีท่ีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธิอนัเกิดจากการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งชดเชยค่าเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาชดเชยใหไ้ม่ต ํ่ากว่าอตัราท่ี

กฎหมายกาํหนด 
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3.13  นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อหน่วยงานภาครัฐ 

บริษัทฯ สนบัสนนุและปฏิบตัิตามกฎระเบียบจากภาครฐัอย่างเครง่ครดัครบถว้น และตอ้งไม่กระทาํการใดๆ         

ท่ีอาจจูงใจใหพ้นกังานในหน่วยงานภาครฐัมีการดาํเนินการท่ีไม่ถกูตอ้งเหมาะสม รวมถึงใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงาน

ภาครฐั ทัง้ทางดา้นวิชาการและการสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ตลอดจนรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรียน     

ตา่ง ๆ ของหนว่ยงานภาครฐั   

3.14  นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากร 

เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถบริหารจดัการดา้นภาษีอากรอยา่งถกูตอ้ง ลดความเสี่ยงทางภาษีในการทาํธุรกรรม

ตา่งๆ  สรา้งโอกาสจากการกาํหนดกลยทุธก์ารวางแผนภาษีอากรใหเ้กิดประโยชนท์างภาษีสงูสดุ และสง่เสรมิการสรา้ง

การเติบโตอยา่งยั่งยืน บรษัิทฯ กาํหนดนโยบายดา้นภาษีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) บริหารจดัการใหม้ีการชาํระภาษีอากรอย่างถกูตอ้งตามกฏหมายทัง้ในประเทศ และต่างประเทศท่ี

บรษัิทฯ มีการดาํเนินธุรกิจ  

2) บริหารจดัการใหม้ีการใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย            

ซึง่คาํนงึถึงการใชโ้ครงสรา้งภาษีท่ีถกูตอ้ง และไมก่อ่ใหเ้กิดการหลกีเลีย่งภาษีอากร  

3) นาํสง่ภาษีอากรภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และตอ้งบรหิารจดัการชาํระเงินหรอืขอคืนเงินภาษีอากร

ใหเ้กิดสภาพคลอ่งสงูสดุแก่องคก์ร   

4) ประสานงานดา้นภาษีและใหค้วามรว่มมืออยา่งเต็มท่ีกบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง   

5) วิเคราะห์และวางแผนภาษีให้เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ หรือ

ธุรกรรมพิเศษ เช่น การซือ้หรอืการควบรวมกิจการ ธุรกรรมรูปแบบใหมท่ี่มีมลูคา่ท่ีเป็นสาระสาํคญั 

6) พิจารณาว่าจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษีเฉพาะดา้นอย่างเหมาะสมและตามความ

จาํเป็น 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มลู ความโปรง่ใส รายงานทางการเงิน และการดาํเนินงาน โดยกาํหนด          

ขอ้ปฏิบตัิในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลาอย่างสมํ่าเสมอใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และบุคคล

ทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการเปิดเผย

ขอ้มูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั เมื่อกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหุน้ใหม้ีการรายงาน

ขอ้มลูตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และภายใตน้โยบายการกาํกบั

ดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 

นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์และนาํสง่รายงานการมีสว่นไดเ้สียของ

ตนและผูเ้ก่ียวขอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร สามารถบริหารและดาํเนินกิจการ
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ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต มีความชดัเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยใหผู้ถื้อหุน้ ตลอดจนผูล้งทุนทั่วไปเกิดความเช่ือมั่นใน

ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

4.1 ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ         

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์มีความถกูตอ้งครบถว้น โปรง่ใส สมํ่าเสมอ ทนัเวลา 

และทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ มาโดยตลอด โดยมอบหมายใหผู้ม้ีความรู ้ความสามารถ และมีความเขา้ใจธุรกิจของ

บรษัิทฯ เป็นอยา่งดีทาํหนา้ท่ีเป็นนกัลงทนุสมัพนัธ ์โดยหวัหนา้งานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์คือ นางสาวมธุรา สทุธิประภา 

ทัง้นี ้สามารถติดตอ่เพ่ือขอรบัทราบขอ้มลูของบรษัิทฯ ได ้3 วิธี ไดแ้ก ่

1)  ทางโทรศพัท:์  02-7104000 ตอ่ 2296  

2)  ทางโทรสาร:  02-7104023 

3)  ทางอีเมล:   matura@jwd-logistics.com, ir@jwd-logistics.com 

ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน หรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัมอบหมายมีหนา้ท่ีเป็น           

ผูส้ื่อสารโดยตรงกับผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ัง้ในและตา่งประเทศ นอกเหนือจากการเปิดเผย

ขอ้มลูและสารสนเทศตา่งๆ ผา่นระบบตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ ไดจ้ดัให้

มีการนาํเสนอขอ้มลูความคืบหนา้การดาํเนินกิจการ และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ ใหแ้ก่นกัลงทนุ เพ่ือใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุ

กลุม่ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบรษัิทฯ ไดร้บัรูข้อ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัอยา่งเทา่เทียมกนั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ขอ้มูลสาํคัญของบริษัทฯ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั ผา่น 3 ช่องทางหลกั ไดแ้ก ่

1.  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ซึ่งมีรายละเอียดใน

หัวข้อท่ีสาํคัญ อาทิ ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง โครงสรา้งผู้ถือหุ้น การจัดการ การทาํรายการ        

ระหว่างกัน การกาํกบัดแูลกิจการ เป็นตน้ โดยแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปีจะถกูเผยแพร่

ภายใน 90 วนัและ 120 วนัตามลาํดบั นบัตัง้แต่วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี เพ่ือใหน้กัลงทุนสามารถทราบรายละเอียดการ

ดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมาไดอ้ยา่งทนัเวลา 

2.  คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจาํไตรมาส และประจาํปี ซึง่แสดงรายละเอียด       

ผลการดาํเนินงานดา้นการปฏิบตัิการและการเงิน พรอ้มการวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดย

คาํนงึถึงปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงของผลการดาํเนินงาน 

3.  การเปิดเผยขอ้มลูผา่นทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในหวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ ์เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่       

นกัลงทุนและผูท่ี้สนใจใหส้ามารถศึกษาขอ้มลูบริษัทฯ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั และทนัต่อ

เหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ไดจ้ัดทาํและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซตท์ั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ขอ้มลูท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต ์อาทิ ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ งบการเงินทัง้งบปัจจบุนัและยอ้นหลงั เอกสาร

ข่าว(Press Release) โครงการการถือหุน้ โครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งกลุม่ธุรกิจ ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการและผูบ้รหิาร       

ขอ้มลูดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ รายงานประจาํปี และนโยบายตา่งๆ เป็นตน้ 
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การประชุมนักวิเคราะหห์ลักทรัพย ์ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดการบรรยายสาํหรบันักวิเคราะห ์และนักลงทุนรวมทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ สาํหรบัการเปิดเผย               

ผลประกอบการ และจดัทาํเอกสารขา่ว (Investor Release) เป็นรายไตรมาสแก่นกัลงทนุ  

กิจกรรมพบนักลงทุนและการเยีย่มชมกิจการ  

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหน้ักวิเคราะหห์ลกัทรัพย์ผูถื้อหุน้ และนักลงทุนสถาบันทัง้ใน และ 

ต่างประเทศเขา้พบผูบ้ริหารผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหผู้ล้งทุนทราบถึงขอ้มูล ผลการ 

ดาํเนินงาน แผนกลยทุธ ์แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตกุารณส์าํคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปี และตอบขอ้ซกัถาม  

โดยในปีท่ีผา่นมา บรษัิทฯ มีการดาํเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้ 

1)  การเดินทางพบปะนกัลงทนุ หรอื Roadshow แบง่เป็น 

- การเดินทางพบปะนกัลงทนุตา่งประเทศ รวม 1 ครัง้ ท่ีประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

- การเดินทางพบปะนกัลงทนุในประเทศรวม 9 ครัง้ 

2) การจัดใหน้กัวิเคราะห ์นกัลงทุนรายย่อย และนกัลงทุนสถาบนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศเขา้พบ

ผูบ้รหิาร โดยผา่นการนดัหมาย เพ่ือสอบถามขอ้มลูบรษัิทฯ (Company Visit) รวม 17 ครัง้ 

3.  การเยี่ยมชมสาขาโดยการนัดหมายล่วงหน้าจากนกัวิเคราะห์หลักทรัพย  ์และนักลงทุน (Site Visit)         

รวม 3 ครัง้ 

4.  การประชมุทางโทรศพัทจ์ากนกัลงทนุ (Conference Call) รวม 142 ครัง้  

5.  การจดักิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) รวม 4 ครัง้ ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

งานแถลงขา่วและความสัมพันธก์ับสื่อมวลชน 

ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการแถลงขา่วจาํนวน 1 ครัง้ เก่ียวกบั JWD เปิดยทุธศาสตรค์รบ 4 ทศวรรษ ผนกึ

พนัธมิตรทรานฟอรม์ธุรกิจโลจิสติกสล์ยุทกุมิติ พรอ้มขยายแนวรบ “ฟูด้ซพัพลายเชน” บกุตลาดจีน-ไตห้วนั และ       ได้

มีการจดัทาํจดหมายขา่วจาํนวน 10 ฉบบั ซึ่งรายงานเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการดาํเนินธุรกิจ และกิจกรรมทางการ

ตลาดตา่งๆ ตลอดทัง้ปี 

4.2 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และเพ่ือความโปรง่ใส และปอ้งกนั 

การแสวงหาผลประโยชนส์่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้

กาํหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯ ดงันี ้  

1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินท่ี

เป็นระดบัผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกับหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัทาํ และส่งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ                 

ตามกฎหมาย ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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2) กาํหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน        

ท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า แจง้การถือครองหลกัทรพัย ์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์

ของบรษัิทฯ มายงัเลขานกุารบรษัิทดว้ย ภายใน 7 วนัทาํการนบัตัง้แตว่นัท่ีกรรมการสง่รายงานดงักลา่วใหแ้ก่สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3) กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น  

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเทา่ และผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั ซึง่มีผล  

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพรง่บ

การเงิน หรือเผยแพรเ่ก่ียวกบัฐานะการเงิน และสถานะของบรษัิทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชน

แลว้ โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินท่ี

เป็นระดบัผูจ้ัดการฝ่าย ขึน้ไปหรือเทียบเท่า และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เป็นเวลา

อย่างนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชน และรอคอยอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผย

ขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นสาระสาํคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน   

กาํหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนาํขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชนส์ว่นตนซึง่เริม่ตัง้แตก่ารตกัเตือน

เป็นหนงัสือ หรือใหอ้อกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาํ และความรา้ยแรงของความผิด

นัน้ๆ  

4.3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทําผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครอง      

ผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีรกัษาแนวทางการปฏิบตัิขององคก์รท่ีมีมาตรฐาน และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ท่ีดีสาํหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงกาํหนดช่องทางสาํหรบัการสื่อสารกบัคณะกรรมการบริษัท

ทางไปรษณีย ์หรอือีเมล ์เพ่ือใหเ้กิดช่องทางการแจง้ขอ้มลูและคาํแนะนาํตา่งๆ เพ่ือสั่งการใหม้ีการตรวจสอบขอ้มลูตาม

กระบวนการสาํหรบัการรอ้งเรียน แจง้เบาะแส ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํผิดกฎหมาย ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน 

ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยบริษัทฯ จะ

รกัษาขอ้มลูท่ีไดจ้ากรายงานดงักลา่วไวเ้ป็นความลบั และผูร้ายงานจะไดร้บัความคุม้ครองจากบรษัิทฯ 

ก) ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายนี ้จดัขึน้เพ่ือสนบัสนนุใหพ้นกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายเปิดเผยขอ้มลูท่ีแสดงถึงการกระทาํ

ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิทฯ เช่น 

-  การคอรร์ปัชนั  

-  การฉอ้โกง การยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย ์ 

-  การกระทาํทจุรติเพ่ือประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้น  

-  การกระทาํท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยั หรอืตอ่สิง่แวดลอ้ม  

-  การกระทาํโดยเจตนาใหบ้รษัิทฯ เกิดความเสยีหาย หรอืเสยีประโยชน ์ 

-  การฝ่าฝืนจรยิธรรม หรอืจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งชดัเจน  
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- การดาํเนินการอนัควรสงสยัเก่ียวกบัการฟอกเงิน การบญัชี การเงิน รวมถึงการควบคมุและการ

ตรวจสอบ 

-  การสนับสนุนการกระทาํฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิด หรือ           

การช่วยเหลอืปกปิดการกระทาํดงักลา่ว  

ข) การดาํเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

การรวบรวมข้อเท็จจริง : กรรมการอิสระจะแต่งตัง้มอบหมายคณะทาํงานใหด้าํเนินการรวบรวม

ขอ้เท็จจรงิท่ีเก่ียวกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

การประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล : คณะทาํงานท่ีไดร้บัการมอบหมายประมวลผล และกลั่นกรอง

ขอ้มลู เพ่ือพิจารณาขัน้ตอน และเสนอวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเรือ่ง 

มาตรการดาํเนินการ : คณะทาํงานท่ีไดร้บัมอบหมายนาํเสนอมาตรการดาํเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือ           

ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูท่ี้ไดร้บั

ผลกระทบ โดยคาํนงึถึงความเดือดรอ้นเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

การรายงานผล  : ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ                  

หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลให้ผู้รอ้งเรียนทราบ           

หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง 

ค) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

 ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1) ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท่ี้ใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สามารถเลอืกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้

หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้ จะทาํใหเ้กิดความไมป่ลอดภยั หรอืเกิดความเสยีหายใดๆ 

2) กรณีผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะรายงานความคืบหนา้และชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหผู้ร้อ้งเรยีน

ทราบ 

3) ผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ 

ภาพ หรอืขอ้มลูอ่ืนใดท่ีสามารถระบตุวัผูแ้จง้ได ้

4) ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งเก็บขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความความลบั และจะเปิดเผยเทา่ท่ี

จําเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รอ้งเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หากเห็นว่า เป็นสิ่งท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดรอ้น 

เสยีหาย หรอืไมป่ลอดภยั ใหก้าํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม 

5) ผูท่ี้ไดร้บัความเดือนรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม 

และเป็นธรรม 
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ง) ช่องทางการร้องเรียน 

จดหมายลงทะเบียน 

สง่ถึง กรรมการอิสระ 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 36 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์และเว็บไซต ์

คณะกรรมการบรษัิท (ผา่นกรรมการอิสระ) independent_director@jwd-logistics.com 

เลขานกุารบรษัิท   nattapume@jwd-logistics.com 02-7104000 (2010) 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์   matura@jwd-logistics.com  02-7104000 (2296) 

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

ทัง้นี ้ในปี 2562 ไมม่ีพนกังานหรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีรายใด แจง้ขอ้มลูเบาะแสกระทาํความผิดแตอ่ยา่งใด อยา่งไร

ก็ตาม บรษัิทฯ จะประชาสมัพนัธใ์หผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายไดร้บัทราบช่องทางการรอ้งเรยีนเพ่ิมมากขึน้ 

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลซึง่มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท่ี์สามารถเอือ้ประโยชน์

ใหก้บับรษัิทฯ โดยเป็นผูม้ีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร รวมทัง้มีบทบาทสาํคญัในการ

กาํกับดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตลอดจนดาํเนินกิจการของ

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้การกาํกบัดแูลใหก้ารบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย และ

แนวทางท่ีไดก้าํหนดไว ้และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ทัง้นี ้จาํนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดไวใ้หม้ีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมใหม้ีความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) 

โดยใหป้ระกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูค้วามสามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ ์ความรู ้ความเช่ียวชาญท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จํากัดเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อายุ หรือ

คณุสมบตัิเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารตอ้งไม่เป็น

บุคคลเดียวกัน เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหว่างการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการ

mailto:nattapume@jwd-logistics.com
mailto:matura@jwd-logistics.com
http://www.jwd-group.com/th/contact
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บรหิารงานประจาํ และคณะกรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ โดย

มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

1)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย          

บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรอื        

ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ        

ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการ

แต่งตัง้  ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน

ราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 

3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอื      ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้

ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิท

ยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี   ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ         

ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มี 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดั

อยู ่  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการ

ทางวิชาชีพ       นัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ          

ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบั
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เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย  

9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

5.2 วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกับสว่นหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตอ้ง

ออกจากตาํแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่

ในตาํแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ กรรมการซึง่พน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมอี่กไดโ้ดยท่ีประชุมผู้

ถือหุน้  

นอกจากการพน้ตาํแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหนง่   

(ก) เสยีชีวติ 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมีประชุม และ          

มีสทิธิออกเสยีง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนหุน้ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และ         

มีสทิธิออกเสยีง 

(จ) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก  

กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหนง่ตอ่เน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่

กรรมการอิสระในครัง้แรก  

5.3 บทบาทอาํนาจหน้าที่ 

บริษัทฯ ไดแ้บ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ริหารอย่างชดัเจน และมีการ

ถ่วงดลุอาํนาจการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลการดาํเนินงาน

ของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ี

กาํหนด นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดก้าํหนดหนา้ท่ีของประธานกรรมการ และคณะกรรมการใหช้ัดเจน เพ่ือใหเ้กิดความ

ชดัเจนในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ดงันี ้ 

ก. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ  

คณะกรรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการกาํกบัดแูล คณะกรรมการจะตอ้งใชด้ลุพินิจ

ในการตดัสนิใจทางธุรกิจ และปฏิบตัิในสิง่ท่ีตนเองเช่ืออยา่งมีเหตผุลวา่จะเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายจัดการมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการนาํกลยุทธ ์แผนงานของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิใหป้ระสบความสาํเร็จ 

ตลอดจนบริหารจัดการงานประจาํวนั และธุรกิจของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการตอ้งมีการทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์

และแผนงานประจาํปี โดยนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และคณะกรรมการบริษัทไดต้ิดตามดแูลใหม้ีการ
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ดาํเนินงานตามกลยทุธ ์และแผนงานท่ีวางไวเ้ป็นประจาํทกุไตรมาส เพ่ือใหค้าํแนะนาํในเรื่องท่ีเห็นวา่ฝ่ายจดัการตอ้ง

ดาํเนินการเพ่ิมเติม หรอืปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 
 

ข. อาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

1) สนบัสนนุ และควบคมุใหก้ารปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสงูสดุของหลกัธรรมาภิบาล 

2) สนบัสนุนใหม้ีช่องทาง และการสื่อสารระหว่างผูถื้อหุน้ หน่วยงานของราชการ และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3) กาํหนดวาระการประชมุ ควบคมุ และดาํเนินการประชมุของคณะกรรมการ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้

มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น หลกัการและเหตผุล เพ่ือประกอบการตดัสนิใจอยา่งประสทิธิภาพ 

4) สนบัสนนุประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในการพฒันา และกาํหนดกลยทุธใ์นการดาํเนินงานของบรษัิทฯ         

รวมถึงการใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินงานดา้นตา่งๆ 

5) สนับสนุนให้มีการสื่อสาร และสรา้งสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกรรมการบริหาร และกรรมการท่ีไม่ใช่

ผูบ้รหิาร 

ค. อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทัง้หมด และมีหนา้ท่ีกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ             

ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบันโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ และมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในการกาํกบั

ดแูลบรษัิทฯ กรรมการจะตอ้งใชด้ลุพินิจในการตดัสนิใจทางธุรกิจ และปฏิบตัิในสิง่ท่ีตนเองเช่ืออยา่งสมเหตสุมผลว่าจะ

เป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหม้ีการแบง่อาํนาจหนา้ท่ี โดยไดก้าํหนดอาํนาจอนมุตัิ และดาํเนินการของ         

บริษัทฯ และบรษัิทย่อยไวอ้ย่างชดัเจนตามประเภทของธุรกรรม เพ่ือกระจายอาํนาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจและสั่งการ         

ตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย และเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิาร และผูป้ฏิบตัิงานใชเ้ป็นคูม่ือในการปฏิบตัิงาน โดยการกาํกบั

ดแูลกิจการของบริษัทฯ กาํหนดใหเ้รื่องดงัต่อไปนีเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะ

เป็นผูพิ้จารณาอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบ 

1)  คณะกรรมการมีอาํนาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ  

2) จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบ

ระยะเวลาบญัชีของบรษัิทฯ  

3) จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
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4) จดัทาํ และรบัผิดชอบตอ่การจดัทาํ และการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงิน และผล

การดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตั ิ 

5) กาํหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณของบรษัิทฯ ควบคมุ

กาํกบัดแูล (Monitoring and Supervision) การบรหิาร และการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

6) กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี่ยง (Risk Management Policy) และกาํกบัดแูลใหฝ่้าย

บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลใหค้ณะกรรมการทราบ รวมถึงจัดใหม้ีการทบทวนระบบ หรือประเมิน

ประสทิธิภาพของการจดัการความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ  

7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการ

เขา้รว่มลงทนุท่ีเสนอโดยฝ่ายบรหิาร 

8) จดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบตอ่การจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน 

เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและ

อนมุตัิ 

9) กาํกับและดูแลการบริหารจดัการและการดาํเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายท่ีกาํหนด กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยส์ินท่ีสาํคญั เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับกฎหมาย รวมทัง้จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายใน และรายการตรวจสอบ

ภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 

10) พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร             

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนกุรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ        

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ เป็นตน้ รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดนัน้ ตอ้งไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ี

ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณาและ

อนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดทาํกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

(ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

11) คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอยา่ง

หนึ่ง   อย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบ้คุคล

ดงักลา่วมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ

อาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี ้การมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้บุคคลดังกล่าวสามารถ

พิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์



 

  

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

  

สว่นที่ 2 หนา้ 51 / 130 

 

ในลกัษณะ อ่ืนใดท่ีจะทาํขึน้กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) เวน้แต่ เป็นการอนมุตัิ

รายการท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์

คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกาํหนดเก่ียวกบัรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินท่ีสาํคญัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืประกาศอ่ืนใดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ง. อาํนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) ควบคมุดแูลการดาํเนินกิจการ และ/หรอืบรหิารงานประจาํวนัของบรษัิทฯ 

2) จัดทํา และนําเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน 

โครงสรา้งการบรหิารงานของบรษัิทฯ และหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอตอ่       

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

3) กาํกับดูแลการดาํเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ              

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด และมีหนา้ท่ีรายงานผลการดาํเนินงานการบริหารจดัการ รวมถึงความคืบหนา้ในการ

ดาํเนินงานตอ่คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท 

4) พิจารณาอนมุตัิการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบรษัิทฯ ตามงบลงทนุ หรอืงบประมาณท่ี

ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสาํหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางอาํนาจอนมุตัิท่ี

ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ แต่ไม่เกินงบประมาณประจาํปีท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

รวมถึงการเขา้ทาํสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว 

5) มีอาํนาจพิจารณาอนมุตัิค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณท่ี

รบัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท และเป็นไปตามอาํนาจอนมุตัิท่ีผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท  

6) กําหนดโครงสรา้งองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง 

คา่ตอบแทน โบนสั และการเลกิจา้งพนกังานตัง้แตร่ะดบัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารลงไป 

7) มีอาํนาจออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์

ของ บรษัิทฯ และเพ่ือรกัษาระเบียบ วินยั การทาํงานภายในองคก์ร 

8) มีอาํนาจในการมอบอาํนาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดย

การมอบอาํนาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักลา่วใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแหง่การมอบอาํนาจตามหนงัสอืมอบอาํนาจ 

และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรอืคาํสั่งท่ีคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืบรษัิทฯ ไดก้าํหนดไว ้

9) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย จากคณะกรรมการบรษัิท หรอืคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 

เป็นคราวๆ ไป 
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ทัง้นี ้ในการดาํเนินการเรื่องใดท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุและ/หรือตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และ/หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีสว่นไดส้ว่นเสยีหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท

ฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีอาํนาจอนุมตัิการดาํเนินการในเรื่อง

ดงักลา่ว โดยเรื่องดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนมุตัิ

ต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

5.4 หลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ในกรณีท่ีกรรมการหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ        

ในการสรรหากรรมการหรือประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารอย่างโปร่งใส กล่าวคือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน จะทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาสรรหากรรมการหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารคนใหม่โดยมีหลกัเกณฑ ์คือ            

จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน ทักษะจําเป็นท่ียังขาดอยู่ใน

คณะกรรมการบรษัิท โดยไมจ่าํกดัเพศ และพรอ้มอทิุศเวลาเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี รวมทัง้ไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมาย และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้ในการแตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทฯ นัน้ สว่นหนึง่จะพิจารณาจาก

ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ และจัดทาํ 

Borad Skill Matrix เพ่ือกาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจาํเป็นท่ียงัขาดอยู่ 

และกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เช่น หากบรษัิทฯ มีกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจใหมท่ี่นอกเหนือจากธุรกิจเดมิ

ท่ีดาํเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จาํเป็นตอ้งสรรหาผูม้ีคณุสมบตัิและประสบการณใ์หต้รงกบัธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทฯ 

จะดาํเนินการต่อไป เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแลว้แต่กรณี ซึ่งถือเป็น

กระบวนการในการแตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทฯ 

5.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ และ

การดาํเนินการดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพรอ้มในการปฏิบัติหนา้ท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มี

นโยบายท่ีจะเสรมิสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  ใหก้บักรรมการทกุคนทัง้ในแง่การกาํกบัดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม 

ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ี อยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการใหส้ามารถ

เขา้รบัตาํแหนง่ไดเ้รว็ท่ีสดุ โดยมีเลขานกุารบรษัิทเป็นผูป้ระสานงานในเรือ่งตา่งๆ ดงันี ้

1) เรือ่งท่ีควรทราบ: โครงสรา้งธุรกิจ และขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการ 

2) ความรูท้ั่วไปของธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

3) จดัใหม้ีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือสอบถามขอ้มลูเชิง

ลกึเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  
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5.6 การประชุมคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประชมุคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 ครั้งต่อปี และแจ้งให้

คณะกรรมการบรษัิททราบลว่งหนา้  

2) กําหนดการประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ทัง้ปี และแจ้งกรรมการแต่ละคน

รบัทราบกาํหนดการดงักลา่ว 

3) กรรมการตอ้งมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนกรรมการทัง้คณะจึงครบเป็นองคป์ระชมุ และ

จาํนวนองคป์ระชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทัง้หมด ประธานท่ีประชุมจะทาํหนา้ท่ีดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระใหอ้ย่างเพียงพอ สาํหรบักรรมการท่ีจะ

อภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีสาํคญั โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูม้ี

สว่นเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม รวมทัง้ใหฝ่้ายบรหิารท่ีเก่ียวขอ้งนาํเสนอขอ้มลูประกอบการอภิปรายปัญหาสาํคญั 

4) มีการกาํหนดวาระชัดเจนล่วงหนา้โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารร่วมกัน

พิจารณาเรื่องท่ีจะเขา้เป็นวาระการประชุม ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทมีหนา้ท่ีดแูลใหก้รรมการไดร้บัเอกสารการประชุม

ลว่งหนา้ก่อนการประชมุเป็นเวลาเพียงพอสาํหรบัการศกึษา และพิจารณาเรื่องเพ่ือการใหค้วามเห็น และการออกเสยีง

ลงคะแนน  

5) เลขานุการบริษัททาํหนา้ท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชมุใหก้รรมการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ยกเวน้เรือ่งท่ีตอ้งพิจารณาเรง่ดว่น ทัง้นี ้รูปแบบของเอกสาร

ประกอบการประชมุ จะมีบทสรุปซึง่แสดงถึงประเด็นสาํคญัของเรือ่งท่ีจะตอ้งพิจารณา  

6) จดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารขอ้มลูเพ่ืออภิปราย และเพียงพอสาํหรบั

คณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นสาํคญั เปิดโอกาส และสนบัสนนุใหก้รรมการแตล่ะทา่น แสดงความคิดเห็นก่อน

สรุปความเห็นท่ีไดจ้ากท่ีประชมุ 

7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องท่ีพิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสยีง   

หากเป็นการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีจะตอ้งไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุในวาระดงักลา่ว 

8) เลขานุการบริษัทจะจดัทาํรายงานการประชุมและเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการบริษัทสอบทาน

และสง่ใหก้รรมการทกุท่านใหค้วามเห็นโดยจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีประชุม ในรายงานการ

ประชุมทกุครัง้ ตอ้งมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรอง

จากคณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้  

9) การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารประชุมระหว่างกันเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดแ้ลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและพิจารณาประเด็นตา่งๆ ทัง้ท่ี เก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิทฯ และเรือ่งท่ีอยูใ่นความสนใจ ซึง่ในปี 2562 ไดจ้ดัใหม้ี

การประชมุ 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562  
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ชื่อ-นามสกุล 
AGM 

1/2562 
กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการ 

สรรหาฯ 

กรรมการ

กาํกับดูแล

กิจการ 

กรรมการ 

บริหาร 

กรรมการ 

บริหาร

ความเสี่ยง 

1. นายมงักร ธนสารศิลป์  1/1 8/8 4/4  2/2   

2. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช  1/1 8/8 4/4 2/2 2/2   

3. นายวชิญา จาตกิวณิช  1/1 8/8 4/4 2/2    

4. นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู  1/1 8/8  2/2    

5. นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา  1/1 8/8    10/11  

6. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา  1/1 7/8      

7. นายจิตชยั นิมติรปัญญา  1/1 8/8   2/2 11/11 3/3 

8. นางอจัฉรา นิมติรปัญญา 1/1 8/8    9/11 1/3 

9. นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ 1/1 8/8    8/11 2/3 

10. นายวิชช ุสงักรธนกิจ      11/11 3/3 

11. นายณฐัภมู ิเปาวรตัน ์      10/11 2/3 

12. ดร.เอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน      11/11 3/3 

13. นางสาวอภิญญา อเนกธนสาร       3/3 

 

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอัตราเพียงพอสาํหรบั        

การรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว ้โดยไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีมากเกินควร ปัจจยัท่ีจะนาํมาพิจารณาประกอบดว้ย 

ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาท ความรับผิดชอบ โดยมีการประเมินค่าตอบแทนเทียบเคียงกับ        

บริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียงกนั ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะตอ้งผ่าน         

การอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ สาํหรบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะเป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไว  ้โดยจะพิจารณาจากภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

5.8 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ มีนโยบายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือช่วยให้

คณะกรรมการไดม้กีารพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา และอปุสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา เพ่ือใหน้าํมา

แกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพ่ือพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการปรบัปรุงประสทิธิภาพการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการบรษัิท  
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ในปี 2562 คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) รายคณะ    

และ 2) รายบคุคล ซึ่งไดใ้ชแ้นวทางการประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และนาํมาปรบัปรุง

เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่มีหวัขอ้ในการประเมินในแตล่ะแบบ และผลการประเมินเป็นดงันี ้

1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบดว้ย 4 หมวดคือ   

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของกรรมการ   

2) การประชมุกรรมการ   

3) บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

4) เรือ่งอ่ืนๆ: ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการและฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการ 

2.  แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายบคุคล ประกอบดว้ย 3 หมวดคือ 

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของกรรมการ 

2) การประชมุกรรมการ 

3) บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. เกณฑก์ารประเมินผลในแตล่ะระดบัคะแนน  

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม  มากกวา่ 75% = ดีมาก   

มากกวา่ 65% = ด ี  มากกวา่ 50% = พอใช ้   

เทา่กบัหรอืตํ่ากวา่ 50% = ควรปรบัปรุง   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบริษัทไดร้บั

ทราบผลการการประเมินผลงานตนเองรายคณะ และรายบคุคล ซึง่ผลการประเมินเฉลีย่อยูใ่นเกณฑด์ีเยี่ยม 

5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

คณะการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมินผลงานประจาํปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(CEO) อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และจะแจง้ผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบตอ่ไป 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2562 เมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทไดร้บั

ทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานด้านการเงิน และ              

ผลการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆ ตามแนวทางการประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และนาํมา

ปรบัปรุงเพ่ือใหเ้หมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีหวัขอ้ในการประเมิน คือ ความเป็นผูน้าํ, การกาํหนด     

กลยทุธ,์ การปฏิบตัิตามกลยทุธ,์ การวางแผนและปฏิบตัิทางการเงิน, ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ, ความสมัพนัธก์บั

ภายนอก, การบริหารงานและความสมัพันธ์กับบุคลากร, การสืบทอดตาํแหน่ง, ความรูด้า้นผลิตภัณฑแ์ละบริการ, 

คุณลักษณะส่วนตัว, การกํากับดูแลกิจการ, การบริหารจัดการและพัฒนาความยั่งยืน, จุดแข็งท่ีสาํคัญท่ีประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิารควรรกัษา และประเด็นท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารควรไดร้บัการพฒันามากขึน้ในปีถดั    

 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

  

สว่นที่ 2 หนา้ 56 / 130 

 

5.10 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมชุดยอ่ย   

บริษัทฯ มีนโยบายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลงานตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือช่วยให้

คณะกรรมการชุดย่อยไดม้ีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา และเพ่ิม 

ประสทิธิผลการทาํงานของคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยเลขานกุารบรษัิทจะสรุปและเสนอผลการประเมนิประสทิธิภาพใน

การดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการปรบัปรุงประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ    

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร ไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายคณะ ซึ่งไดใ้ช้แนว

ทางการประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และนาํมาปรบัปรุงเพ่ือใหเ้หมาะสมกับการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่มีหวัขอ้ในการประเมิน และผลการประเมินเป็นดงันี ้

1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานรายคณะ ประกอบดว้ย 3 หมวดคอื 

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของกรรมการ 

2) บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชมุคณะกรรมการ  

2. เกณฑก์ารประเมินผลในแตล่ะระดบัคะแนน 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม  มากกวา่ 75% = ดีมาก   

มากกวา่ 65% = ด ี  มากกวา่ 50% = พอใช ้   

เทา่กบัหรอืตํ่ากวา่ 50% = ควรปรบัปรุง   

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบรษัิท    

ไดร้บัทราบผลการประเมินผลงานตนเองรายคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน, คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิาร ซึง่อยูใ่นเกณฑด์ีเยี่ยม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่คณะกรรมการชุดย่อยในระดับกรรมการ เ น่ืองจาก

กรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทดว้ยนัน้ มีจาํนวนนอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนกรรมการบริหารความ

เสีย่งทัง้หมด จงึยงัไมไ่ดม้ีการประเมนิผลงานตนเองของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรม สมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชนต์่อ      

การปฏิบัติหนา้ท่ี โดยหลกัสูตรท่ีกรรมการบริษัทควรเขา้ร่วมอบรม อย่างนอ้ยจะเป็นหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการไทย (IOD) เช่น หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation 

Program (DAP) หรือ หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) หรือจากหน่วยงานกาํกบัด ูและท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

สมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัทเป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ เพ่ือแจง้

หลกัสตูรการฝึกอบรมตา่งๆ เพ่ือนาํความรู ้และประสบการณม์าพฒันาบรษัิทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

ทัง้นี ้รายละเอียดการอบรมของกรรมการและผูบ้รหิารในปี 2562 ปรากฏในหนา้ 15 – 16 
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5.12  นโยบายการไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ ประธานเจ้าที่บริหาร และ

ผู้บริหารระดับสูง 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย             

คณะกรรมการจึงได้กําหนดนโยบายการจํากัดจํานวนการไปดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน                    

ในตลาดหลกัทรพัยข์องกรรมการไดจ้าํนวนไมเ่กิน 5 แหง่  

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสงูสามารถรบั

ตาํแหนง่กรรมการท่ีบรษัิทอ่ืนนอกกลุม่ไดต้ามความจาํเป็น และไมท่าํใหม้ีผลกระทบตอ่หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของ

บรษัิทฯ โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทก่อน 

5.13 การจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง   

เพ่ือใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ มีความต่อเน่ืองในการบริหารงาน อีกทัง้ คณะกรรมการไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็น 

และความสาํคญัของการสืบทอดตาํแหน่งงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงู บริษัทฯ จึงไดจ้ดัทาํ

แผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) โดยไดร้ะบตุวับคุคลท่ีจะทาํหนา้ท่ีแทน ในกรณีท่ียงัไม่มีตวับคุคลท่ีสามารถ

ทาํหนา้ท่ีแทนไดท้นัที บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีระบบพฒันาบุคลากรในลาํดบัรองลงมาเพ่ือเตรียมความพรอ้ม รวมทัง้การ

พิจารณาสรรหาจากภายนอก ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาความเช่ือมั่นใหน้กัลงทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังานวา่ ในการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ จะไดร้บัการสานต่ออย่างทนัท่วงที ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีหนา้ท่ีรายงานผลการดาํเนินงานตาม

แผนสบืทอดตาํแหนง่ต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือทราบเป็นระยะดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยมีนโยบายในการจดัทาํ

แผนสบืทอดตาํแหนง่ ดงันี ้

1)  คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดใหม้ีแผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร เพ่ือจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหนง่งาน 

ประกอบดว้ยประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 

2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ 

(Competency) ประสบการณข์องแตล่ะตาํแหน่ง เพ่ือคดัเลือกผูบ้รหิารท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งตามท่ีกาํหนด สามารถ

สบืทอดงานของแตล่ะตาํแหนง่งานได ้

3)  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารท่ีมี

คณุสมบตัิสอดคลอ้งเทียบกบัระดบั Competency ท่ีตอ้งการ เพ่ือจดัทาํแผนการพฒันาบคุคลในการลด Compentency 

Gap 

4)  มอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคลทาํหนา้ท่ีดแูลติดตามการอบรม และพฒันาความรู ้ความสามารถ

ของผูส้บืทอดตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 

5) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทบทวนและสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งต่อคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นประจาํทกุปี เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไปอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 ไดร้บัทราบรายงานผลการ

ดาํเนินงานตามแผนสบืทอดตาํแหนง่ของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนแลว้ 
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5.14 การกาํกับดูแลกิจการด้านความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 

บรษัิทฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เปิดกวา้ง โปรง่ใส และเป็นธรรม โดยกาํหนดให้

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน หา้มประกอบธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับรษัิทฯ หลกีเลีย่งการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

กบัตนเองหรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมี

หนา้ท่ีดแูลใหบ้ริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั  

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนัน้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป

ตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามราคาตลาด และปกติธุรกิจ 

เปรยีบเสมือนการทาํรายการกบับคุคลภายนอกและคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ โดยผูท่ี้มีสว่นไดเ้สียจะตอ้งไม่

มีสว่นในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไมเ่ป็นไป

ตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

ตอ้งผ่านการสอบทาน และใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาํเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

และผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 

1) การเปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการรายงานครัง้แรกภายใน           

30 วันนับจากวันท่ีเขา้รบัดาํรงตาํแหน่งในบริษัทฯ และรายงานขอ้มูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี สาํหรบักรณี

ระหว่างปีกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง จําเป็นต้องเข้าทาํธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ และ      

บริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม กรรมการหรือผูบ้ริหารมีหน้าท่ีแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ โดยระบุ

ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกัษณะของสญัญา ช่ือของคูส่ญัญา และสว่นไดเ้สยีของกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในสญัญา เพ่ือความ

โปรง่ใสในการเขา้ทาํธุรกรรมนัน้ 

2) การรายงานการมสีว่นไดเ้สยี กรรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ท่ีรายงานการมีสว่นไดเ้สยีของตนเองและ

ของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด ซึง่เลขานกุารบริษัทมีหนา้ท่ีรวบรวม และจดัสง่สาํเนา

รายงานการมีสว่นไดเ้สยีใหแ้ก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการ นบัแตว่นัท่ี

ไดร้บัรายงาน 

3) การเปิดเผยผูม้ีสว่นรว่มในการบริหารงาน (Strategic Shareholder) บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการจดัทาํ

รายงานการกระจายหุน้ซึ่งถือโดยผูถื้อหุน้รายย่อย หรือ Free Float ซึ่งผูถื้อหุน้รายย่อยถือเป็นส่วนสาํคญัของการมี

สภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และนกัลงทนุ ท่ีจะซือ้ขายไดอ้ยา่ง

คลอ่งตวั รวมถึงไดร้าคาท่ีเหมาะสม ทาํใหเ้กิดความนา่สนใจท่ีจะลงทนุในหุน้ของบรษัิทฯ 

5.15 รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทาง 

การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี การจัดทาํรายงานทางการเงินเป็นการจัดทาํตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรอง

โดยทั่วไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบตัิสมํ่าเสมอ และใชด้ลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทาํ 

รวมทัง้กาํหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท
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มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้แูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษัิท 

5.16 การแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีตามเกณฑก์ารประเมินของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ ความเป็น

อิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกตอ้งตามประกาศของ          

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ          

ตลาดหลกัทรพัย ์โดยจะเสนอผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในราคาท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณา เพ่ือนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

นอกจากนี ้ยงัไดม้ีการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีท่ีผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

ประเมินประสทิธิภาพการควบคมุภายในดา้นบญัชี ซึ่งจากมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 อนมุตัิใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีจาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั โดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ หรือ ดร. เกียรตินิยม 

คุณติสขุ หรือ ดร. สวุจัชัย เมฆะอาํนวยชัย หรือ นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประจาํปี 2562 โดยมีคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ เป็นเงินจาํนวน 1,875,000 บาท (ไมร่วมบรษัิทยอ่ย) และคา่ตอบแทนอ่ืน 

(Non-Audit fee) จาํนวน 80,000 บาท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีไม่ไดม้ีผลประโยชนห์รือสว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมถึงไมไ่ดเ้ป็นลกูหนีห้รอืเจา้หนีข้องบรษัิทฯ / บรษัิทยอ่ย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิท่ีไดร้บัการยอมรบั รวมถึงเป็นผูส้อบบญัชี

ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสานกังาน ก.ล.ต. และไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดปฏิบตัิหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ 5 รอบบญัชีติดตอ่กนัแตอ่ยา่งใด 

5.17 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และ                

การปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุท่ี

มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์ินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จดัใหม้ีการกาํหนดลาํดบัขัน้ตอนของ

อาํนาจอนมุตัิ และความรบัผิดชอบของผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีมีการตรวจสอบ และถ่วงดลุในตวั กาํหนดระเบียบการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร มีผูต้รวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุ

หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคมุภายในของ

หนว่ยงานตา่งๆ ในบรษัิทฯ 

บริษัทฯ ว่าจ้างให ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด (Outsource) เป็นผูใ้หบ้ริการตรวจสอบภายใน โดยมี

นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นตวัแทนจากบรษัิทดงักลา่ว  

5.18 การกาํกับการปฏิบัติงาน (Compliance) 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นผูก้าํกบัดแูลการปฏิบตัิงานดา้นการ

กาํกับการปฏิบตัิงาน (Compliance) โดยมอบหมายใหแ้ต่ละหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในแต่ละเรื่องดแูลในส่วนของตน 

เช่น การกาํกบัเรื่องท่ีเก่ียวกบัใบอนญุาตต่างๆ และการปฏิบตัิตามกฎหมายจะมอบหมายใหห้น่วยงานกฎหมายดูแล 
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การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. จะมอบหมายใหห้น่วยงานเลขานกุารบริษัท

ดแูล และมีผูต้รวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานของสว่นงานต่างๆ ในทกุเรื่องใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

และมาตรฐานตา่งๆ  

5.19 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจดา้นโลจิสติกส ์และถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการประกอบ

ธุรกิจดา้นโลจิสติกสเ์ช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรือกิจการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน หรือกิจการท่ีสนบัสนุน

กิจการของบริษัทฯ อนัจะทาํใหบ้ริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพ่ิมมากขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน ์

(Synergy) เพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิทฯ และกาํหนดมาตรการในการติดตามการบรหิารงานของ

บรษัิทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ก. โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บรษัิทฯ จะสง่ตวัแทนผูท่ี้มีประสบการณแ์ละคณุสมบตัิเหมาะสมกบัธุรกิจนัน้เพ่ือเขา้ไปเป็นกรรมการหรอื

ผูบ้ริหารในบรษัิทยอ่ยและบริษัทรว่ม เวน้แต่จะมีขอ้จาํกดัทางกฎหมาย วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้คุคลดงักลา่วทาํหนา้ท่ีใน

การกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัในการบริหารงานและควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ 

ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากบคณะกรรมการบรษัิท และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

ข. การใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ตวัแทนของบรษัิทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มนัน้ๆ จะตอ้งตอ้งใชด้ลุยพินิจในการออกเสียงลงคะแนน

ในท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่ม ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรอืท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ท่ีอนมุตัิในเรือ่งนัน้ๆ 

ค. การทาํธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทยอ่ย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อยจะทาํธุรกรรมกับบริษัทย่อยไดต้่อเมื่อ

ธุรกรรมดงักลา่วไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการท่ี

คาํนวณไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้เวน้แตเ่ป็นการทาํธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทาง

การคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพงึกระทาํกบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจตอ่รองทางการ

คา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็น

ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ

ไวแ้ลว้ 

ง. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทยอ่ย 

1) บริษัทย่อยมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหวา่งบรษัิท

ย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใดของบริษัทย่อยให้

ถกูตอ้ง ครบถว้น และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการทาํรายการในลกัษณะดงักลา่วในทาํนอง

เดียวกนักบัหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ 
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2) บริษัทย่อยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจน

การเขา้รว่มลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ตอ่บรษัิทฯ ผา่นรายงานผลการดาํเนินงานประจาํเดือน และบรษัิทฯ มีสทิธิ

เรียกใหบ้ริษัทย่อยเขา้ชีแ้จงหรือนาํสง่เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่ว ซึ่งบริษัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตามอย่าง

เครง่ครดัทนัที ในกรณีท่ีบรษัิทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัใดๆ อาจแจง้ใหบ้รษัิทยอ่ยชีแ้จง และ/หรอืแสดงหลกัฐาน

เพ่ือชีแ้จงประเด็นขอ้สงสยัดงักลา่ว  

5.20 บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบรษัิท ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) ใหค้าํแนะนาํเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายขอ้กาํหนดกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และติดตามดแูลใหม้ีการปฏิบตัิอยา่งถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ 

2) ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3) จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

- หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

- รายงานประจาํปีของบรษัิทฯ 

- รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

6. จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบรษัิทยดึมั่นการดาํเนินธุรกิจท่ีถกูตอ้งและเป็นธรรม โดยไดก้าํหนดใหม้ีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

(Code of Conduct) ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือเผยแพรใ่หก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษัทฯ ใชเ้ป็นแนวทาง         

ในการปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณ มีความซื่อสตัยส์จุริต เท่ียงธรรม ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั 

เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตา่งๆ มีการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน 

เพ่ือใหบ้รษัิทบรรลพุนัธกิจขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดป้ระกาศใหก้รรมการบรษัิท 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนศึกษาทาํความเขา้ใจ และยึดปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วอย่างเครง่ครดั โดยบริษัทฯ ได้

เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพ่ือใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูส้นใจไดเ้ขา้ดไูดอ้ย่าง

สะดวก 

7. นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่มีนโยบายอ่ืนท่ีจะสง่เสรมิใหบ้รษัิทฯ มีการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ิมมาก

ขึน้ นอกเหนือจาก หลกัการท่ีไดป้รากฎในเอกสารนี ้คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนมุตัินโยบายนัน้ และเผยแพรใ่หก้บั

ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทราบผา่นช่องทางของบรษัิทฯ ตอ่ไป 
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8. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารงานและดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล โดยยึด

หลกัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความสจุรติและโปรง่ใส คณะกรรมการบริษัทจึงกาํหนดนโยบายการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น

ขึน้เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทาํอนัใดท่ีอาจเป็นการเก่ียวขอ้งกับการ

ทจุริตคอรปัชั่นทกุรูปแบบไม่ว่าจะเพ่ือประโยชนท์างตรง หรือทางออ้มแก่ตนเอง ครอบครวั เพ่ือน หรือบคุคลใดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตน โดยนโยบายมีดงัตอ่ไปนี ้และนโยบายดงักลา่วจะไดร้บัการทบทวนความเหมาะสมทกุๆ ปี 

 ขอบเขต 

 - นโยบายฉบบันีใ้ชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งทกุคนของบรษัิทฯ 

- บริษัทฯ จะดาํเนินการใหผู้ร้บัสิทธิ (Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระทาํการแทนในนามบริษัทฯ 

ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้

 หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และ

มอบหมายใหฝ่้ายจดัการทาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลใหม้ีการนาํนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นไปใชป้ฏิบตัิ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ         

การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกบัการทจุริตตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบดงักลา่ว มีความ

เสี่ยงท่ีจะทาํใหเ้กิดโอกาสการทจุริตท่ีมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ นอ้ยท่ีสดุ และมี

ความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบรษัิทฯ 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการกาํกบัดแูล และสื่อสารไปยงั

พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายใหม้ีการนาํนโยบายไปปฏิบตัิอย่างจริงจงัและเครง่ครดั รวมถึงตอ้งมั่นทบทวนความ

เหมาะสมของนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่นใหเ้หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือขอ้กาํหนดของ

กฎหมาย เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการ 

- ผูต้รวจสอบภายใน จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีกาํหนดไว ้และ

เสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริต ท่ีเกิดจากการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ รวมถึงจะต้องปฏิบัติงานตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทจุริต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร นอกเหนือจากแผนการ

ตรวจสอบภายในท่ีไดก้าํหนดไว ้

 นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ 

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชั่นอยา่งเครง่ครดัโดยจะตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ดงันี ้
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- กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้งของบรษัิทฯ ตอ้งไม่กระทาํการใดท่ีมีพฤติกรรมหรอืมีสว่น

รว่มใดท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการใหห้รือรบัสินบนแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียในเรื่องท่ีตนทาํหนา้ท่ีรบัผิดชอบทัง้โดยตรง หรือโดย

ออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนใ์นทางมิชอบหรือเรียกหรือรบัผลประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้หรือผูท่ี้ทาํธุรกิจกบับริษัทฯ 

การใหห้รอืรบัของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง ใหด้าํเนินการไดต้ามท่ีกาํหนดในจรรยาบรรณ  

- การใชเ้งิน หรือ ทรพัยส์ินของบริษัทฯ เพ่ือบริจาคการกุศลหรือใหเ้งินสนบัสนุนตอ้งกระทาํในนาม

บริษัทฯ เท่านัน้ โดยการบริจาคเพ่ือการกุศล ตอ้งเป็น มูลนิธิ สถานศึกษา องคก์รสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล 

สถานพยาบาลหรือองคก์รเพ่ือประโยชนต์อ่สงัคม ท่ีมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้และดาํเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบ

ของบรษัิทฯ 

 การแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุรติ 

บคุคลใดหากพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ขา่ยการทจุรติ หรอืสอ่ไปในทางทจุรติ ท่ีมผีลเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ   

ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารทราบทนัที หรอืแจง้ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส ตามท่ีไดก้าํหนด ดงันี ้

- แจง้ผ่านช่องทางอีเมลข์องเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี eakapong@jwd-logistics.com 

หรอื เลขานกุารบรษัิท ท่ี nattapume@jwd-logistics.com 

- แจง้ผา่นช่องทางอีเมลข์องกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ท่ี charvanin@jwd-logistics.com 

หรอืกลอ่งรบัความเห็น CEO Talk 

- แจง้ผา่นช่องทางอีเมลส์ือ่สารองคก์ร ท่ี pr@jwd-logistics.com 

 มาตรการคุม้ครอง และรกัษาความลบั 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูท่ีกระทาํโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ      

ท่ีอยู่หรือขอ้มลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไว้

เป็นความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรียน เท่านัน้ท่ีสามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูดงักลา่วได ้

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีในการใชด้ลุยพินิจสั่งการตามท่ี

เห็นสมควร เพ่ือคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบคุคลท่ีใหข้อ้มลูในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้

ไดร้บัความเดือนรอ้น อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยาน หรือ

การใหข้อ้มลู 

ทั้งนี ้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูล                  

ขอ้รอ้งเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่มี

หนา้ทีเก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 

 ขัน้ตอนการดาํเนินการสบืสวน และบทลงโทษ 

- เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็น                 

ผูก้ลั่นกรอง สบืสวนขอ้เท็จจรงิ หรอืมอบหมายใหต้วัแทน (ผูบ้รหิาร) เป็นผูก้ลั่นกรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ 

- ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาจจะ

mailto:pr@jwd-logistics.com
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มอบหมายใหต้วัแทน (ผูบ้รหิาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีนไดท้ราบ 

- หากการสบืสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบวา่ ขอ้มลูหรอืหลกัฐานท่ีมี มีเหตอุนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถกูกลา่วหาได้

กระทาํการทุจริตจริง บริษัทฯ จะใหส้ิทธิผูถู้กกล่าวหา ไดร้บัทราบขอ้กล่าวหา และใหส้ิทธิผูถ้กูกล่าวหาพิสจูนต์นเอง 

โดยการหาขอ้มลูหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอนัทจุรติ ตามท่ีไดถ้กู

กลา่วหา 

- หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระทาํการทุจริตจริง การทุจริตนัน้ถือว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายต่อตา้น         

การทุจริต หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ได้

กาํหนดไว ้และหากการกระทาํทจุรตินัน้ผิดกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดอาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม – รายงานการพัฒนาอยา่งยั่งยนื    

 

รายงานการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 2562 
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นโยบายภาพรวม 66 

เก่ียวกบัรายงานฉบบันี ้ 68 

การเช่ือมโยงผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 70 
 

1.  ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ 73 

1.1 การบรหิารจดัการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 73 

1.2  การปรบัปรุงพฒันานวตักรรมสนิคา้และบรกิารเพ่ือสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 74 

      “DG-TOTAL นวตักรรมระบบบรหิารจดัการสนิคา้อนัตรายแบบครบวงจร”  

1.3  ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ 79 
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2.  การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 83 

2.1 การบรหิารจดัการพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 83 
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2.6 การสง่เสรมิใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ภายในองคก์ร 91 
 

3.  การดูและพัฒนาบุคลากร 92 

3.1 ความหลากหลายของแรงงานและโอกาสในการจา้งงานอยา่งเทา่เทียม 93 

3.2  การเพ่ิมศกัยภาพบคุลากรบรษัิท 94 

3.3  การสรา้งความกา้วหนา้ทางสายอาชีพใหพ้นกังาน 98 

3.4  การวางแผนสบืทอดตาํแหนง่ผูบ้รหิารในอนาคต (Succession Planning)   99 

3.5  คา่นิยมองคก์ร สตาร ์(STARS CORE VALUES)  99 

3.6  การดแูลผลประโยชน ์และกิจกรรมแรงงานสมัพนัธ ์ 101 

3.7  การดแูลความปลอดภยัและสขุภาวะ 108 
 

4.  การดูแลสังคมและชุมชน 111 
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4.2 โครงการใชผ้า้ดิบจากชมุชนบา้นออ้มโรงหีบสาํหรบัพนัพาเลทสนิคา้แทนฟิลม์ 117 

4.3  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและชมุชนอ่ืนๆ 118 
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นโยบายภาพรวม 

 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความยตุิธรรม และใสใ่จต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย สงัคม สิ่งแวดลอ้ม 

อยา่งมีคณุธรรมจรยิธรรม และมีธรรมาภิบาล เพ่ือสนบัสนนุใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ดาํเนินไปดว้ยความซื่อสตัย ์

โปรง่ใส และยตุิธรรม ทัง้นี ้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2557 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ 

กาํหนดกรอบนโยบายเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน ดงันี ้

 

การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรม และสจุริตภายใตก้ฎหมายและ

มีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

• สง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิตามกฎหมายการแขง่ขนั และการขง่ขนัท่ีเป็น

ธรรม 

• สนบัสนนุนโยบายสาธารณะตา่งๆ ท่ีสง่เสรมิการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม  

• ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัของการแข่งขนั ตลอดจนใหค้วาม

รว่มมือกบัเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

 

การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บริษัทฯ มีเจตนารมณท่ี์จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลท่ีดี 

คาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุดา้น และจดัใหม้ีแนวทางต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงการสนบัสนนุ

กิจกรรมท่ีสง่เสรมิและปลกูฝังใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

• สรา้งจิตสาํนกึ คา่นิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ ดว้ยความสือ่สตัยส์จุรติ 

• จดัใหม้ีระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ มีการตรวจสอบ และถ่วงดลุอาํนาจท่ีเหมาะสม 

• สนบัสนนุใหพ้นกังาน หุน้สว่น ตวัแทน และคูค่า้ รายงานการละเมิดนโยบายของกิจการและการปฏิบตัิท่ี

ไมเ่ป็นธรรมหรอืไรจ้รยิธรรม 

• ดาํเนินการต่อตา้นการทจุริต มิกระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง ยอมรบั หรือเสนอซึ่งทรพัยส์ิน หรือ

ผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีสอ่ไปในทางจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรอืละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีในทางมิชอบ 

 

การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุราย กล่าวคือ พนกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน คู่คา้ 

ลกูคา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ เจา้หนี ้ดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่บคัคลใดบคุคลหนึง่ อนัเน่ืองมาจากความเหมือน

หรอืแตกตา่งทางเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุหรอืเรือ่งอ่ืนใด 
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การปฏิบัตติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญในการปฏิบัติต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม ทัง้ในเรื่องการใหโ้อกาส ผลตอบแทน 

สวสัดิการ การแตง่ตัง้ โยกยา้ย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บักสรพฒนาคณุธรรม โดยกาํหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

• เคารพสิทธิในการทาํงานตามหลกัสิทธิมนษุยชน ดว้ยการไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยก กีดกนั หรือสรา้ง

อคติในการจา้งงาน  

• ให้ความคุ้มครองทางสังคม และคุ้มครองสภาพการทาํงานของพนักงาน กล่าวคือ มีการกําหนด

หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน และการกําหนดเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานอยา่งเครง่ครดั 

• ใหค้วามคุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน ดว้ยการสง่เสริมและรกัษามาตรฐานในการ

ปฏิบตัิงานของบรษัิทฯ เพ่ือปอ้งกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน 

 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีสว่นรว่มในการรบัผิดชอบตอ่สงัคมจึงจะจดัใหม้ีโครงการช่วยเหลอื และพฒันา

สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง โดยมุง่เนน้การบรจิาค และการสนบัสนนุการศกึษา 

 

การดูแลสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม  และมีการกาํหนดมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ข 

เมื่อเกิดและกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีทีมบคุลากรท่ีไดร้บั

การอบรมพิเศษในการดแูลสนิคา้อนัตรายแตล่ะประเภท เพ่ือเตรยีมพรอ้มในการระงบัเหตฉุกุเฉินท่ีอาจะเกิดขึน้จากการ

รั่วไหลของสารอนัตราย มิเฉพาะแคส่นิคา้อนัตรายท่ีรบัฝากกบักลุม่บรษัิทฯ แตร่วมถึงการใหค้วามช่วยเหลอืในการดแูล 

และระงบัเหตท่ีุอาจจะเกิดจากสนิคา้อนัตรายจากชมุชนใกลเ้คียง 

 

การรักษาความม่ันคงปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นโยบายการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เจดบัเบิลยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั 

(มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นการจดัทาํขึน้เพ่ือกาํหนดแนวทางไวเ้ป็นกรอบและเป็นแผนท่ีนาํทางในระดบักลยทุธ ์

เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทในเครือใหอ้ยู่

ระดบัมาตรฐานสากล อีกทัง้ ตอ้งการลดผลกระทบจากเหต ุตลอดจนการกูค้ืนระบบอย่างรวดเร็วหลงัจากการโจมตี

สิน้สดุลงแลว้ เป็นแนวทางปฏิบตัิของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษัิทฯ กาํหนดใหม้ีนโยบายการสง่เสรมิและพฒันานวตักรรม โดยมุง่เนน้การวิจยั การพฒันานวตักรรม และสรา้งสรรค ์   

สิ่งใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคณุภาพของสินคา้และบริการ เพ่ิมมลูค่าทางการตลาด อนัเป็นการยกระดบัขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของบริษัท ใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท และอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคม

และสิง่แวดลอ้มสว่นรว่ม อนัเป็นการสรา้งคณุคา่รว่มใหแ้ก่สงัคม เพ่ือใหท้กุภาคสว่นไดเ้ติบโตอยา่งยั่งยืนไปพรอ้มกนั 

โดยตัง้แตปี่ 2561 บริษัทไดม้ีการมอบหมายใหค้ณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Committee) ปรบัปรุงพฒันา

และนวตักรรมซอฟตแ์วรส์าํหรบัปรบัปรุงกระบวนการการทาํงานอนัจะนาํมาซึ่งประโยชนต์่อทัง้กระบวนการของซพั

พลายเชนของบรษัิท เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม   

 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้
 

แนวทางการจัดทาํรายงาน 

 

รายงานฉบบันีจ้ดัทาํขึน้เพ่ือรายงานการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนของบรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์

จํากัด (มหาชน) ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม ครอบคลุมระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม –               

31 ธันวาคม 2562 ตามดชันีชีว้ดัของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบบั 4.0 โดยเลือกตวัชีว้ดัท่ีสอดคลอ้งกบั

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และเป็นประเด็นท่ีผูม้ีสว่นไดเ้สยีสนใจ  

ขอบเขตเนือ้หาของรายงานฉบบันีค้รอบคลมุนโยบายภาพรวม กระบวนการ และกิจกรรมเพ่ือความยั่งยืนดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ของบรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

 

การคัดเลือกเนือ้หาเพื่อการรายงาน 

  

เพ่ือคดักรองประเด็นประเด็นท่ีมีความสาํคญัตอ่บรษัิทฯ และตรงกบัความสนใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยี กระบวนการกาํหนด

ประเด็นสาํคญัของบรษัิทฯ มีขัน้ตอน ดงันี ้ 

 

1. ระบปุระเด็นท่ีสาํคญัตอ่บรษัิทฯ จากการกลั่งกรองดว้ยกลยทุธเ์ชิงธุรกิจ ความเสีย่ง ความทา้ทาย กิจกรรมตา่งๆ จาก

ความคาดหวังและความสนใจของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย โดยครอบคลุมทัง้ดา้นการกาํกับดูแล เศรษฐกิจ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม สรุปไดท้ัง้สิน้ 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

• ดา้นเศรษฐกิจและการจดัการ 

• ดา้นการดแูลพนกังาน 

• ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

• ดา้นสงัคมและชมุชน 
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2. จดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็น โดยวดัจากระดบัความสาํคญัท่ีมีต่อบริษัทฯ ตามเกณฑก์ารประเมินความเสี่ยง

องคก์รและระดบัความสนใจของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี  

 

 
 

3. เสนอผลท่ีไดใ้หก้บัคณะกรรมการบริหารเพ่ือทบทวนและอนมุตัิเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํเสนอในรายงานประจาํปี 

และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีสว่นได้เสยี  

 

บริษัทฯ ไดก้ําหนดผู้มีส่วนไดเ้สียโดยพิจารณาจากกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งประกอบดว้ย

กิจกรรมพืน้ฐาน และกิจกรรมสนบัสนนุ (Support Activities) ดงันี ้ 
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กิจกรรมพืน้ฐาน ไดแ้ก่ การใหบ้ริการงานดา้นบริหารจดัการคลงัและงานบรกิารท่ีเพ่ิมมลูคา่ (Value Added Services) 

ไดแ้ก่ การรบั เก็บ จ่ายและกระจายสนิคา้ รวมถึงงานดา้นใหค้าํปรกึษาวางแผนดา้นการจดัการโลจิสติกส ์ดา้นกิจกรรม

สนบัสนนุ ประกอบดว้ย การพฒันาความรูแ้ก่บคุลากร การบรหิารจดัการภายใน โดยคณุคา่ท่ีเพ่ิมขึน้จากทกุกิจกรรมจะ

รวมกนั สง่ตอ่ไปในรูปแบบบรกิารท่ีมีคณุภาพ ถกูตอ้งแมน่ยาํ ลกูคา้ไดร้บัความสะดวกสบายและความพงึพอใจมากขึน้ 

ลดผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ขณะท่ีบรษัิทก็สามารถลดการสญูเสยี และคา่ใชจ้่ายดา้นตา่งๆ ลงได ้ 

จากกิจกรรมขา้งตน้ บริษัทฯ จึงกาํหนดผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียหลกัออกเป็น 7 กลุม่ ไดแ้ก่ 1) ลกูคา้ 2) พนกังาน 3) คู่คา้ 4) 

ภาครฐัผูค้วบคมุกฎ 5) เจา้หนี ้6) ผูถื้อหุน้ 7) สงัคมและชมุชน ทัง้นีไ้ดผ้นวกความสนใจและขอ้กงัวลของผูม้ีสว่นไดเ้สยี

เขา้ในแผนงานและประเด็นความยั่งยืน รวมถึงจดัหาวิธีการติดตอ่ และแนวปฎิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีดงักลา่วดว้ยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย ทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการตลอดปี 2562 

 

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง แนวทางการปฏิบัต ิ ช่องทางการติดต่อ ตัวอย่างกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2562 

1. ลกูคา้ -  ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่

รบัผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 

-  ราคาที่เป็นธรรม  

-  คณุภาพและมาตรฐาน 

การใหบ้รกิาร  

-  บรกิารหลงัการขาย  

-  ใหบ้รกิารที่เป็นไปตาม

มาตรฐานและรบัผิดชอบตอ่

ลกูคา้ 

-  มีชอ่งทางใหล้กูคา้รอ้งเรยีน

เก่ียวกบับรกิาร 

-  ใหบ้รกิารที่เทา่เทียมกนั  

-  รบัฟังและสนองตอบตอ่ขอ้

รอ้งเรยีน 

-  การสาํรวจความพงึพอใจของ

ลกูคา้ 

-  Call Center โทร. 0 2710 4000 

-  www.jwd-group.com  

-  Facebook 

https://www.facebook.com/J

WDGroup.2014 

-  กิจกรรมสาํรวจความพงึพอใจ

ของลกูคา้ จาํนวน 12 ครัง้ 

 

2. พนกังาน -  การจา่ยคา่ตอบแทนที่เป็น

ธรรม  

-  ปฎิบตัิตามจรยิธรรม        

ดา้นแรงงาน 

-  ความปลอดภยัตท่รพัยส์ิน

และชีวิต  

-  การพฒันาความรูแ้ละ

โอกาสในการกา้วหนา้  

-  ความสมดลุระหวา่งชีวิต

และการทาํงาน  

-  ความมั่นคง และโอกาส

เจรญิเติบโตในหนา้ที่การงาน 

-  ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรม

และสวสัดิการตา่งๆ ในระดบั       

ที่ดี สามารถแข่งขนักตัลาด

แรงงานได ้ 

-  สง่เสรมิพฒันาความรู ้

ความสามารถของพนกังาน 

-  มีสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานที่ดี และปลอดภยั 

-  กิจกรรมสรา้งความผกูพนักบั

องคก์ร 

- การใหข้อ้มลูพนกังาน 

- การสาํรวจความพงึพอใจของ

พนกังาน 

- การประชมุประจาํสายงาน 

- กิจกรรม CEO TALK 

- หน่วยรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ฝ่าย

ทรพัยากรบคุคล 

- รอ้งเรยีนโดยตรงกบัผูบ้รหิาร 

Email: charvanin@jwd-

logistics.com 

-  กิจกรรม CEO TALK จาํนวน 1 

ครัง้ 

-  หลกัสตูรการอบรมตา่งๆ 

จาํนวน 24 หลกัสตูร 

-  การตรวจวดัดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

และชีวอานามยัของพนกังานใน

การทาํงาน จาํนวน 1 ครัง้ 

-  กิจกรรม Safety Day จาํนวน 1 

ครัง้ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง แนวทางการปฏิบัต ิ ช่องทางการติดต่อ ตัวอย่างกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2562 

3 คูค่า้ - การคา้ที่เป็นธรรม  

-  การเพ่ิมปรมิาณการสั่ง

สินคา้  

- ปฎิบตัิตอ่คูค่า้อยา่งเทา่เทียม  

- มีกระบวนการจดัซือ้ที่ชดัเจน  

- แบง่ปันความรูแ้ละมีการ

ปรบัปรุง  

-  ปฎิบตัิตามขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขทางการคา้  

-  มีการแข่งขนัการคา้ขายอยา่ง

เสร ีและเป็นธรรมให้

ความสาํคญักบัมาตรฐาน

การผลิตและการใหบ้รกิาร  

-  มีการดาํเนินงานอยา่งมี

จรยิธรรม  

-  นโยบายและจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ และขอ้กาํหนดใน

การรว่มธุรกิจ 

-  การเยี่ยมชมและการตรวจ

ประเมิน  

-  Website: www.jwd-

group.com 

-  กิจกรรมเยี่ยมเยียนคูค่า้

ประจาํปี จาํนวน  2 ครัง้ 

 

4 เจา้หนี ้ -  การชาํระหนีต้รงตอ่เวลา  

-  การปฎิบตัิตามขอ้กาํหนด

สิทธิ 

-  ชาํระหนีต้ามระยะเวลา และ

เง่ือนไขที่กาํหนด  

-  รบัผิดชอบในการรกัษา

อตัราสว่นหนีส้ินทางการเงินที่ 

มีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้

ใหไ้มเ่กินขอ้กาํหนดในการ

ออกหุน้กูแ้ละเงินกูธ้นาคาร  

-  ติดตอ่ผ่านทางผูบ้รหิาร  

-  Website: www.jwd-

group.com 

-  ติดตอ่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

โทร. 0 2710 4000 

- 

5. ผูถื้อหุน้ -  การปรบัปรุงผลการ

ดาํเนินงานทางธุรกิจ  

-  การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

-  ความโปรง่ใสของขอ้มลู 

-  การดแูลสิทธิและความ

เทา่เทียมกนั  

-  เผยแพรร่ายงานผล 

ประกอบการโดยสมํ่าเสมอ

และครบถว้นตามความเป็น

จรงิและทนัเหตกุารณ ์

-  ดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรร

มาภิบาล 

-  มุง่สรา้งผลตอบแทนตอ่เน่ือง

ระยะยาว  

-  สรา้งประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อ

หุน้โดยรวม 

-  รายงานประจาํปี 

-  การประชมุผูถื้อหุน้ 

-  กิจกรรมพบปะนกัลงทนุ 

Opportunity Day 

-  ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทร. 0 2710 4020 

   Email: ir@jwd-logistics.com 

   Website: http://investor-

th.jwd-group.com 

-  กิจกรรม Opportunity Day จดั

โดยตลาดหลกัทรพัย ์จาํนวน 4 

ครัง้ 

-  กิจกรรม Analyst Meeting 

จาํนวน 4 ครัง้ 

-  กิจกรรมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

จาํนวน 1 ครัง้ 

-  กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของ

บรษัิท จาํนวน 20 ครัง้ 

-  การออกข่าวประชาสมัพนัธข์อง

บรษัิท จาํนวน 10 ฉบบั 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง แนวทางการปฏิบัต ิ ช่องทางการติดต่อ ตัวอย่างกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2562 

6. สงัคมและชมุชน -  การดาํเนินธุรกิจดว้ย

ความรบัผิดชอบ  

 

-  พฒันาสง่เสรมิ และยกระดบั

คณุภาพชีวิตของสงัคม และ

ชมุชนที่บรษัิทฯ และบรษัิทฯ 

ในเครอืตัง้อยู่ 

 

-  ปลกูฝังจิตสาํนึกของ

พนกังานทกุระดบัใหมี้ความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชม 

และสิ่งแวดลอ้ม 

- สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน 

- รบัฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของชมุชน  

-  การเขา้สาํรวจและพบปะชมุชน

โดยรอบ 

-  Call Center โทร. 0 2710 4000 

-  Website: www.jwd-

group.com 

- Facebook: 

https://www.facebook.com/  

JWDGroup.2014 

 

-  การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ และ

ฝึกซอ้มการรกัษาความ

ปลอดภยัทา่เรอืแหลมฉบงั

จาํนวน 1 ครัง้ 

 

-  วิทยากรและทีป่รกึษาการอบรม

เชิงปฏิบตัิการหลกัสตูรแผนตอบ

โตภ้าวะฉกุเฉินดา้นสารเคมี แก่

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบ

ศร จาํนวน 1 ครัง้ 

7. ภาครฐัผูอ้อ กฎและ

ควบคมุกฎ  (การทา่เรอื, 

กรมศลุกากร, กรม

โรงงานอตุสาหกรรม 

เป็นตน้) 

- การปฎิบตัติามกฎหมาย 

- การเขา้รว่มโครงการตา่งๆ  

-  สนบัสนนุและปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบอยา่งเครง่ครดั

และครบถว้น 

- ใหค้วามรว่มมือในกิจกรรม

ตา่งๆ ของหน่วยงานภาครฐั 

-  ติดตอ่ผ่านทางผูบ้รหิาร และ

ฝ่ายกฎหมายของบรษัิท 

-  Call Center โทร. 0 2710 4000 

-  Website: www.jwd-

group.com 

-  วิทยากรอบรมการขนสง่สินคา้

อนัตราย การรถไฟแหง่ประเทศ

ไทย จาํนวน 2 ครัง้ 

-  วิทยากรอบรมการขนสง่สินคา้

อนัตราย ทางการขนสง่ทาง

ทะเล IMDG CODE จาํนวน 4 

ครัง้ 
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1. ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ  
 

1.1 การบริหารจัดการเพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกิจ  

 

การพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืนของบรษัิทฯ ไดร้บัการขบัเคลือ่นโดยผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายตลอดหว่งโซค่ณุคา่ 

ทัง้นีเ้พ่ือบรรลวุิสยัทศันอ์งคก์ร คอื ‘ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชนระดบัอาเซียน’ บรษัิทฯ จึงตอ้งมีระบบ

การบรหิารงานท่ีคลอ่งตวัและการนาํเนินงานท่ีประสทิธิภาพสงู ภายใตก้ารบรกิารอยา่งมีธรรมาภิบาลโดย

คณะกรรมการ และคณะผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังานทกุระดบั  

 

การเพิ่มสัดส่วนรายได้และการดาํเนินงานจากธุรกิจในต่างประเทศ 

- บรษัิทฯ มองโอกาสขยายการลงทนุในภมูิภาคอาเซยีนอยา่งตอ่เน่ือง ในปี 2562 บรษัิทไดบ้รรลเุปา้หมายใน

การสรา้งและขยายฐานโลจิสติกสใ์นภมูิภาคอาเซยีนครบทัง้ 8 ประเทศไดแ้ก ่ไทย กมัพชูา เมียนมาร ์สปป.

ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย สว่นประเทศ สงิคโปรแ์ละมาเลเซยีจะดาํเนินการผา่นเน็ตเวิรค์ของ CJ Logistics 

ซึง่เป็นพารท์เนอร ์JWD จากประเทศเกาหล ี

- บรษัิทฯ มีสดัสว่นรายไดจ้ากตา่งประเทศในปี 2562 คิดเป็น 34% จากรายไดท้ัง้หมด ซึง่บรรลตุามเปา้หมายท่ี

บรษัิทฯ ตัง้ไว ้ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2561 ท่ีรายไดจ้ากตา่งประเทศคิดเป็น 25% จากรายไดท้ัง้หมด  

 

ขยายการให้บริการสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชนระดับอาเซียน โดยให้บริการครอบคลุมไป

ยงัเซ็กเตอร ์B2C ซึ่งตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลแ์ละเทรนดโ์ลก 

- เขา้ลงทุนถือหุน้ในบริษัท TRANSIMEX CORPORATION ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสอ์ย่างครบวงจรจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจิมินห ์ประเทศเวียดนาม โดยปัจจุบนัมีสดัสว่นการลงทนุรวม 24.77% ซึ่งคิด

เป็นเงินลงทนุประมาณ 570 ลา้นบาท  

- ธุรกิจหอ้งเย็น เปิดตวั 'หอ้งเย็นโรโบติกส'์ ใหบ้ริการแบบสาธารณะเป็นรายแรกในไทย สามารถจดัเก็บสนิคา้

ได้ถึง 7,000 ตารางเมตร ลดการใช้แรงงานได้ 50% และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 30-50% เมื่อเทียบกับ

คลงัสนิคา้หอ้งเยน็แบบเดิม โดยใชง้บลงทนุประมาณ 500 ลา้นบาท ปัจจบุนัมีอตัราเช่าพืน้ท่ีใกลเ้ต็ม  

- JWD Store It! ขยายสาขาเพ่ิมเติมอีก 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเทียนรว่มมิตร และสาขารามอินทรา ตัง้เปา้มีพืน้ท่ี

ใหบ้รกิารมากท่ีสดุรวม 2 หมื่นตารางเมตร พรอ้มเปิดบรกิารใหม ่‘ตูนิ้รภยัใหเ้ช่า’ เจาะกลุม่เปา้หมายท่ีตอ้งการ

เช่าพืน้ท่ีเก็บของมีคา่ 

- เปิดตวัธุรกิจใหม ่‘JWD Art Space’ ดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารโลจิสติกสง์านศิลปะอยา่งครบวงจรเป็นแหง่แรกใน

ประเทศไทย โดยมุ่งหวงัใหเ้ป็นศนูยศ์ิลปะระดบัภมูิภาคท่ีสรา้งและขยบัขยายเครือข่ายศิลปะรว่มสมยัทัง้ใน

และนอกภมูิภาค 
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- JWD Transport ไดร้บัสิทธ์ิบริหารท่าเทียบเรือชายฝ่ัง ครอบคลมุบริการยกขนและเคลือ่นยา้ยตูส้ินคา้ท่ีผ่าน

เขา้-ออกท่าเทียบเรือ A จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพ่ือสนบัสนุนผูป้ระกอบการปรบัเปลี่ยนการขนสง่

สินคา้จากทางถนน มาสูก่ารขนสง่สินคา้ทางนํา้ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัระบบราง โดยมีมลูคา่โครงการวม 590 

ลา้นบาท 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดรายจ่าย 

 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความเป็นเลิศในการปฏิบตัิงาน การพฒันาบุคลากร การสรา้งเครือข่ายในการ

ใหบ้ริการ และการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรบัใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถ

บริหารจดัการคา่ใชจ้่ายดา้นการดาํเนินงานและควบคมุตน้ทนุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีใ้นปีท่ีผ่านมาบรษัิทฯ 

ไดด้าํเนินการติดตัง้แผงโซลาร ์รูฟท็อปเพ่ิมเติม ช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าไดปี้ละกว่า 13.5 ลา้นบาท หรือประมาณ 17% 

ของคา่ไฟฟา้หอ้งเย็นในแตล่ะปี 

 

1.2 การปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “DG-TOTAL นวตักรรมระบบ

บริหารจัดการสนิค้าอันตรายแบบครบวงจร”  

 
 

JWD ผูป้ระกอบการรายเดียวท่ีใหบ้รกิารบรหิารคลงัสนิคา้อนัตราย ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทา่เรอืแหลมฉบงั   

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูม้ีประสบการณแ์ละความชาํนาญในการใหบ้รกิารโลจิสติกส ์

โดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการคลงัสินคา้ ขนส่ง รวมทัง้ขอ้มูลสารสนเทศ (IT Solutions) ซึ่งเป็นบริษัทชัน้นาํของคนไทยท่ี

ใหบ้รกิารครอบคลมุทกุดา้น (Total Solutions) ผา่นเกณฑก์ารคดัเลอืกและไดร้บัโอกาสจากการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย 

ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการคลงัสินคา้อนัตราย ท่าเรือแหลมฉบงั ตัง้แต่ พ.ศ. 2546 โดยมีอายุสญัญา 30 ปี ทาํหนา้ท่ีดูแล      

ตูส้นิคา้อนัตรายทัง้นาํเขา้และสง่ออก 100% ท่ีผา่นทา่เรอืแหลมฉบงั ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทา่เรอืแหลมฉบงั 

 

JWD ในฐานะผูบ้ริหารคลงัสินคา้อนัตราย จึงคิดคน้นวตกรรมระบบบริหารจดัการสินคา้อนัตรายแบบครบวงจร (DG 

Total) เพ่ือเป็นศนูยก์ลางฐานขอ้มลูสินคา้อนัตราย (DG-Net) จากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซอฟตแ์วรบ์ริหารจดัการตูส้นิคา้

ตามคลาสท่ีระบ ุ(Yard & Warehouse Management System) การระบพิุกดัตูส้ินคา้ดว้ย GPS ระบบจดัลาํดบัคิวและ

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

Safety) ถือเป็นระบบบรหิารจดัการสนิคา้อนัตรายแบบครบวงจร เทียบเทา่ระดบันานาชาติ  
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DG Total มี 4 องคป์ระกอบสาํคัญ 

1. DG-Net ระบบเครือข่ายขอ้มูลและการสื่อสารเก่ียวกับการนาํเขา้ส่งออก การจัดเก็บ และการขนส่งสินคา้

อนัตรายอยา่งปลอดภยัตอ่ชีวิต ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม  

2. Yard & Warehouse Management System ซอฟตแ์วรร์ะบบบริหารจัดการลานวางตูส้ินคา้และคลงัสินคา้

อนัตรายตาม class ท่ีระบ ุเพ่ือปอ้งกนัการทาํปฎิกรยิาของสารแตล่ะประเภท  

3. Dangerous Goods Port Safety ศนูยค์วามปลอดภยัสนิคา้อนัตราย ประกอบดว้ยนกัเคมีและทีมตอบโตเ้หตุ

ฉกุเฉิน 24 ชม. 

4. DG Overside Delivery การบริหารจดัการการขนสง่สินคา้อนัตรายขา้งลาํเรือตามมาตรฐานความปลอดภยั

ระดบัสากล 

 

กระบวนการทาํงานของ DG-TOTAL  

 

DG-Net Upgrade Version 2562 

 

พัฒนาระบบการชาํระเงนิดีจี อีเพยเ์มนต ์(DG E-Payment) เพื่อเป็นทางเลือกในการรับชาํระค่าบริการที่

รองรับโมบายแบงคก์ิง้แอพพลิเคชั่น 

 

เน่ืองจาก DG-Net เป็น ศนูยก์ลางของระบบฐานขอ้มลูดา้นสนิคา้อนัตรายและเคมีภณัฑ ์ทางบรษัิทฯ จึงพฒันาตอ่ยอด

การใชง้านจากฐานขอ้มลูท่ีมีอยูเ่ขา้มาช่วยในกระบวนการชาํระเงิน จากเดิมท่ีบรษัิทฯ มีช่องทางการชาํระเงินแบบ DG-

NSW เพียงช่องทางเดียว ท่ีลกูคา้ตอ้งเขา้มาชาํระเงินสดท่ีเคานเ์ตอรข์องบรษัิทฯเทา่นัน้ แตด่ว้ยเทคโนโลยีการสือ่สารใน

ปัจจุบนัมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทางบริษัทฯเล็งเห็นและใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาองคก์รใหท้นัตามยคุตามสมยั

อยูเ่สมอ จึงไดม้ีการพฒันาช่องทางในการชาํระเงินรองรบักบัแอพพลเิคชั่นโมบายแบงคกิ์ง้ (Mobile Banking) ขึน้  เพ่ือ

เพ่ิมช่องทางการชาํระเงินท่ีง่าย สะดวกสบาย และปลอดภยัใหก้บัลกูคา้มากยิ่งขึน้  
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ประโยชนข์องการชาํระเงนิผ่านช่องทาง DG E-Payment 

เมื่อโลกเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน ์บริษัทฯจึงตอ้งเปลี่ยนแปลงใหก้า้วทนักบัยคุสมยัอยู่เสมอ เน่ืองจากทกุวนันีเ้ทคโนยีการ

สื่อสารมีการพฒันาอย่างกา้วกระโดด ทาํใหเ้ราสามารถติดต่อสื่อสารกนัไดอ้ย่างง่ายดาย และตอบสนองกนัไดอ้ย่าง

รวดเร็ว บริษัทฯ จึงไดพ้ฒันาระบบการชาํระเงินรูปแบบ (E-Payment) เขา้มาช่วยในกระบวนการการชาํระเงิน เพ่ือ

ความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงในการถือเงินสด เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการโจรกรรม และระบบยงัมี

กระบวนการช่วยในการกรอกขอ้มูลทาํใหข้จัดปัญหาในการกรอกขอ้มูลผิดพลาดเน่ืองจากระบบจะดึงขอ้มูลจาก

ฐานขอ้มลูท่ีมีอยูม่าใช ้สง่ผลใหส้ามารถมั่นใจไดว้่าการชาํระเงินจะสง่ตรงถึงท่ีหมายอยา่งถกูตอ้งแม่นยาํ อีกทัง้ยงัช่วย

ลดคา่ธรรมเนียมธนาคาร และทาํใหเ้พ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารงานและความปลอดภยัใหก้บัทางองคก์รไดม้ากยิ่งขึน้ 

ระบบ DG E-Payment   

ระบบ DG E-Payment สามารถช่วยคิดคาํนวณราคาตามวันและเวลาท่ีลูกคา้เลือก เวลาตูเ้ขา้ตูอ้อกตามท่ีลูกค้า

ตอ้งการ โดยระบบจะคาํนวณค่าบริการจากระยะเวลาท่ีลกูคา้ไดเ้ลือกไว ้หลงัจากกาํหนดวนัเสร็จเรียบรอ้ยแลว้นัน้

ลูกคา้จะไดร้บัใบแจ้งหนี ้(Invoice) ผ่านทางระบบ และสามารถดาํเนินการชาํระเงินจากท่ีใดเวลาใดก็ไดผ้่านทาง

แอพพลเิคชั่นของธนาคาร เพียงแคส่แกนคิวอาร ์โคด้ (QR Code) หรอื บารโ์คด้ (Barcode) ก็สามารถทาํธุรกรรมโดยใช้

ระยะเวลาอนัสัน้และลกูคา้สามารถกดรบัใบเสรจ็รบัเงินแบบยอ่ไดโ้ดยทนัที 

กระบวนการทาํงานของระบบ DG E - Payment  

 

1. Create Account: ขัน้ตอนการสรา้งช่ือสาํหรบัเขา้ใชร้ะบบท่ี https://epayment.dg-net.org/login โดยจะตอ้งระบุ

ขอ้มูลบริษัทฯท่ีจะทาํการสรา้ง Draft Invoice เช่น หมายเลขผูเ้สียภาษี (Tax ID), หมายเลขสาขา (Branch Code),         

ช่ือบรษัิทฯ, การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (Withholding Tax 3%) เป็นตน้ 

2.  Draft Invoice: ขัน้ตอนการออกเอกสารใบแจง้หนี ้โดยระบบจะคิดคาํนวณอตัราค่าบริการ และออกเอกสารใบแจง้

หนีใ้หก้ับลกูคา้ หลงัจากท่ีลกูคา้กรอก วนันาํเขา้ตูส้ินคา้ และวนันาํออกตูส้ินคา้ (Shipment Date) ต่อมาระบบจะให้

เลอืกสถานท่ีรบัใบเสรจ็รบัเงินโดยลกูคา้สามารถเลอืกรบัไดท่ี้แหลมฉบงัหรอืลาดกระบงั เป็นตน้ 

3.  Verifying Step: ขัน้ตอนหลงัจากกระบวนการ Draft Invoice ในขัน้ตอนท่ี 2 เมื่อลกูคา้กรอกรายละเอียดแลว้เสร็จ

ระบบจะสง่ขอ้มลูไปยงัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งและอนมุตัิการชาํระเงิน 

Create 
Account/Login Draft Invoice Wait for Verify Payment ใบกํากบัภาษ ี  

(แบบยอ่)
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4. Payment: ขัน้ตอนการชาํระเงิน หลงัจากไดร้บัการอนุมัติรายการแลว้ ลูกคา้สามารถชาํระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ 

 (QR Code) หรอื บารโ์คด้ (Barcode) ผา่นระบบ DG E-Payment ไดท้นัที 

5. ใบกาํกับภาษี (แบบย่อ):  เมื่อตรวจสอบสถานะการชาํระเงินเสร็จสมบรูณแ์ลว้ เจา้หนา้ท่ีจะทาํการอนมุตัิรายการ

รบัชาํระเงินผา่นระบบ เพ่ือจดัสง่ใบกาํกบัภาษีแบบยอ่ใหล้กูคา้ผา่นทางอีเมลเป็นขัน้ตอนสดุทา้ย 

สถติิเปรียบเทียบการใช้ระบบ DG-NSW (ระบบเดิม )  และ ระบบ DG E-Payment (ระบบใหม่) ในปี 2562    

 

จากการเริ่มใชร้ะบบ DG E-Payment อย่างเต็มตวัในเดือนมีนาคมถึงสิน้ปี สดัสว่นจาํนวนการใชข้อง DG E-Payment 

คิดเป็น 55% จากจํานวนรายการทั้งหมดซึ่งมากกว่าระบบ DG-NSW 10%  แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ในการเปิดใช้

ช่องทางการชาํระเงินนีม้ีลูกคา้ใหค้วามสนใจและเขา้มาใช้บริการ DG E-Payment เพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากมีความ

สะดวกสบาย ปลอดภยั มีความรวดเรว็ในการดาํเนินการ โดยท่ีไม่ตอ้งไปชาํระเงินท่ีเคานเ์ตอรท่ี์บริษัทฯโดยตรงท่ีเดียว 

แม้ว่าระบบการชาํระเงินดังกล่าวพึ่งเริ่มเปิดใหบ้ริการจึงทาํให้สัดส่วนเปอรเ์ซนตข์องการใช้งานในระบบ DG E-

Payment ยงัไม่มีความแตกต่างกันกับ การใช้งานระบบ DG-NSW มากนักแต่ก็เพ่ิมมากขึน้อย่างมีนัยสาํคัญ ทัง้นี ้

เน่ืองจากระบบการชาํระเงินดงักล่าวเป็นการนาํเทคโนโลยีใหม่เขา้มาบรูณาการในการปฏิบตัิงานจึงอาจทาํใหล้กูคา้

บางกลุ่มหรือนโยบายของบริษัทฯลูกคา้บางแห่งยงัไม่มีการรองรบัการชาํระเงินดว้ยวิธีนี ้แต่อย่างไรก็ตามสดัส่วน

จาํนวนเปอรเ์ซนตก์ารใชง้านระบบดงักลา่วจะเพ่ิมมากขึน้อยา่งแนน่อนในอนาคต 

DG E-Payment 

(ระบบใหม)่, 

66%

DG NSW 

(ระบบเดมิ), 

34%

จาํนวนเงนิทีร่บัชาํระในปี 2562 (%)

DG E-Payment (ระบบใหม)่ DG NSW (ระบบเดมิ)

DG E-Payment 

(ระบบใหม)่, 

55%

DG NSW 

(ระบบเดมิ), 

45%

จาํนวนครัง้ของการทาํรายการในปี 2562 (%)

DG E-Payment (ระบบใหม)่ DG NSW (ระบบเดมิ)
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สถติิเปรียบเทียบการชาํระผ่านระบบ DG NSW (ระบบเดิม) และ DG E-Payment (ระบบใหม่) ปี 2562 ในแต่

ละเดือน 

 

จากสถิติดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นถึงการเปรยีบเทียบจาํนวนครัง้ของการเขา้ชาํระเงินผา่นระบบ DG NSW (ระบบเดิม) และ 

DG E-Payment (ระบบใหม่) จาํนวนการใชง้านระบบ DG E-payment ในแต่ละเดือนมีแนวโนม้สงูขึน้ เน่ืองดว้ยการ

ชาํระเงินผ่านระบบนีส้ะดวกสบายและปลอดภยั จึงทาํใหล้กูคา้ใหค้วามสนใจหนัมาใชง้านชาํระเงินผ่านช่องทางนี ้แต่

จะเห็นไดว้า่มีเพียงเดือนมีนาคมเทา่นัน้ท่ีมีจาํนวนครัง้ของการใชง้านระบบเดิมมีจาํนวนสงูกวา่ระบบใหม ่เน่ืองจากเป็น

เดือนแรกของการเริ่มใชร้ะบบ DG E-Payment ทาํใหล้กูคา้บางคนหรือบางบริษัทยงัไม่รองรบัการชาํระเงินแบบใหมนี่ ้ 

 

หลงัจากท่ีบริษัทฯ ไดน้าํระบบการชาํระเงินแบบ DG E-Payment เขา้มาใชใ้นองคก์ร ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทฯและลูกคา้

สามารถทาํงานไดส้ะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลาและไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งแม่นยาํ อีกทัง้ยงัเป็นการรณรงคส์ง่เสริมในเรือ่ง

สิง่แวดลอ้มดว้ยการลดการใชก้ระดาษ ลดการทาํเอกสารมากยิ่งขึน้ และท่ีสาํคญัยงัไดร้บัเสยีงตอบรบัท่ีดีจากลกูคา้มาก

ขึน้ ทาํใหช้่วยยกระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานไดด้ีขึน้ และเพ่ิมความปลอดภยั

มากขึน้อีกดว้ย  
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1.3 ความรับผิดชอบต่อลกูค้า 

 

การบริการลูกค้า  

เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ บรษัิทฯ มีหนว่ยงาน “ลกูคา้สมัพนัธ”์ เป็นตวักลางในการติดตอ่และประสานงานกบั

ลกูคา้ บริษัทฯ ถกูจดัอนัดบัเป็นผูใ้หบ้ริการในระดบัดี (ทกุหวัขอ้ตอ้งไดค้ะแนนการประเมินอย่างนอ้ย 3 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 4) โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงัตอ่ไปนี ้ 

- รบัสนิคา้เขา้ระบบทนัเวลา  

- ความถกูตอ้งในการจดัเก็บสนิคา้  

- ความถกูตอ้งในการจ่ายสนิคา้  

- จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 

- จาํนวนครัง้ท่ีสนิคา้เสยีหาย หรอืเกิดอบุตัิเหต ุ 

ในปี 2562 ระดบัความพงึพอใจลกูคา้เฉลีย่ทกุไซตง์านอยูท่ี่ 96.25% โดยวดัผลจากการปฎิบตัิงานในทกุสว่น พบวา่มี 3 

ประเด็นหลกัท่ีลกูคา้รอ้งเรียน ไดแ้ก่ 1) สินคา้ชาํรุดเสียหาย 2) การสง่สินคา้ผิดพลาด 3) การสื่อสาร ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดม้ี

การนาํผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะ ไปวิเคราะหเ์พ่ือหาปัจจยัความเสี่ยง และ

กาํหนดเป็นแนวทางแกไ้ขปอ้งกนั รวมทัง้แผนเพ่ือพฒันาและปรบัปรุงงานบรกิารตอ่ไป   

 

การให้บริการอยา่งเท่าเทียม 

 

บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการใหบ้ริการลกูคา้โดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พรอ้มถ่ายทอดไปสู่พนกังานทุก

หน่วยงานทกุระดบัเพ่ือการปฎิบตัิโดบบริการลกูคา้ดว้ยแนวคิด “Customer First” และมีการกาํหนดแนวปฎิบตัิในการ

ใหบ้ริการลกูคา้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทกุไซตง์าน โดยใหก้ารดแูลลกูคา้ทกุคน ทกุระดบั ทกุเชือ้ชาติ ทกุเพศ ทกุวยั ใน

แบบเดียวกนั โดยไมเ่ลอืกปฎิบตัิ   

1.4 การบริหารจัดการคูค่้า  

บริษัทฯ  กาํหนดมาตรการบริหารจดัการคู่คา้เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของคู่คา้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการสินคา้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ บรรลเุป้าหมาย สามารถรกัษาคณุภาพของสินคา้และบริการเพ่ือสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างคู่คา้และบริษัทฯ รวมทัง้เป็นการเสรมิสรา้งความตระหนกัแก่คู่คา้ถึงจุดยืนขององคก์รดา้น

ความยั่งยืน บรษัิทฯ มีมาตรฐานการคดัเลอืก, การประเมิน และตรวจสอบคูค่า้อยา่งยตุิธรรมและโปรง่ใส ยดึหลกัความ

มั่นคงทางธุรกิจและความเช่ือถือไดข้องคู่คา้ รวมถึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี โดยมี

การบริหารจดัการคูค่า้ประกอบดว้ย การจดัทาํทะเบียนคูค่า้ (APPROVED VENDOR LIST  : AVL) เพ่ือคดัเลือกคูค่า้ท่ี

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

ประเมินศกัยภาพของคูค่า้ ทัง้ทางดา้นความพรอ้มของการบริการ การสง่มอบ การขนสง่ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั
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และสิ่งแวดลอ้ม มาตรฐานอตุสาหกรรม และคู่คา้จะตอ้งสามารถดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบตัิอย่างยั่งยนืของ

บริษัทฯ การบริหารจัดการทะเบียนคู่คา้อยู่ภายใตก้ารขึน้ทะเบียนคู่คา้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเพ่ิมความมั่นใจในการ

ดาํเนินงานของคูค่า้ใหไ้ดส้นิคา้และบรกิารจากคูค่า้ท่ีมีการดาํเนินตามแนวทางการปฏิบตัิอยา่งยั่งยืน  

 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในการส่งมอบสินคา้ใหก้ับลูกคา้ บริษัทฯ ไดก้าํหนดเง่ือนไขการ

ดาํเนินงานของคู่คา้ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและมีการควบคมุดแูลใหคู้่คา้ปฏิบตัิตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้

โดยเฉพาะงานท่ีมีความเสี่ยงในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยมีการ

จัดทาํโครงการประเมินความเสี่ยงของงานท่ีเก่ียวขอ้งกับผูร้บัเหมา (SUB-CONTRACTOR) เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

ผูร้บัเหมาท่ีมีศกัยภาพ หากคูค่า้ไดค้ะแนนไมผ่า่นตามท่ีกาํหนดจะไมไ่ดร้บัการพิจารณาคดัเลอืก 

 

ในกรณีคู่คา้ท่ีผ่านการคดัเลือกแลว้ บริษัทฯ จะมีการจดัฝึกอบรมกบัใหก้บัคู่คา้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการขนสง่

สินคา้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขนส่งสินคา้หลากหลายประเภท รวมถึงสินคา้อนัตราย ซึ่งตอ้งใชค้วามรู ้ทกัษะ และ

มาตรการต่างๆ เมื่อเกิดเหตกุารณฉ์กุเฉิน โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทไดม้ีการอบรมใหก้บัผูแ้ทนซพัพลายเออร ์ ท่ี

เป็นคนขับรถสาํหรบัสินคา้อนัตราย ในหัวขอ้ระเบียบความปลอดภัยในการขนส่งสินคา้อนัตรายภายในคลงัสินคา้

อนัตราย ทา่เรอืแหลมฉบงั เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562  

 

ภาพการอบรมซพัพลายเออรส์าํหรบัขนสง่สนิคา้อนัตราย เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

 
 

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดหาสินคา้และบริการจากคู่คา้ในทอ้งถ่ิน (ทอ้งถ่ิน หมายถึง การจัดหาภายในจังหวัดท่ีตัง้

หน่วยงานของบริษัทฯ ในประเทศไทย) ตลอดจนสง่เสริมใหม้ีการจดัหาสินคา้จากพืน้ท่ีท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่เป็น

หลกั เพ่ือสนบัสนนุเศรษฐกิจ สรา้งงาน และรายไดใ้หแ้ก่คนในพืน้ท่ี และมีขอ้ไดเ้ปรยีบในแง่ของตน้ทนุท่ีตํ่ากวา่และการ

ขนสง่ท่ีรวดเร็วกวา่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัชมุชน 

ส่งผลใหอ้งคก์รไดร้บัความไวว้างใจจากชุมชนในการดาํเนินการ นอกจากนีย้ังส่งเสริมสนับสนุนใหคู้่คา้ดูแลและ

รบัผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน จดัหาสนิคา้และบรกิารในทอ้งถ่ิน เพ่ือลดตน้ทนุของสนิคา้และสนบัสนนุการจดัหาในทอ้งถ่ิน

ดว้ยเช่นเดียวกนั  
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เกณฑก์ารคัดเลือก ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของคู่ค้า  

 

ดว้ยความมุง่มั่นท่ีจะรกัษามาตรฐานการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ บรษัิทฯ ไดก้าํหนดเกณฑเ์บือ้งตน้เพ่ือคดัเลอืกคูค่า้ ดงันี ้

1. มีประวตัิทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพรอ้มกบับรษัิทฯ ไดใ้นระยะยาว 

2. ผลติหรอืจาํหนา่ยสนิคา้ท่ีมีคณุภาพตรงกบัความตอ้งการ และสามารถตรวจสอบคณุภาพได ้

3. ใหก้ารสนบัสนนุดา้นการสง่เสรมิการขาย และการใหบ้รกิารหลงัการขายแก่ลกูคา้ 

โดยบรษัิทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอ่ืน โดยจะนาํมาใชต้อ่เมื่อไดร้บัสทิธ์ิใน

การใชง้านเทา่นัน้ การละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาถือเป็นการขดัตอ่นโยบายของบรษัิทฯ 

 

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินและตรวจสอบคู่คา้ เพ่ือประเมินความเสี่ยง กาํหนดแผนการแกไ้ข ประเมินผลภายหลงั

ดาํเนินการแกไ้ขตามแผนรว่มกนั โดยคาํนงึถึงคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัในการผลิตและสง่มอบตามขอ้กาํหนด

เบือ้งตน้ของบรษัิทฯ รวมถึงขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิง่แวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการตา่งๆ 

เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นตน้ 

 

บริษัทฯ มีการประเมินและตรวจสอบคู่คา้รายใหม่ก่อนการเริ่มใชง้าน และประเมินผลหลงัจากการใชง้าน รวมถึงคู่คา้

รายเดิมจะตอ้งไดร้บัการประเมินอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีหวัขอ้การประเมินแบง่ตามลกัษณะการใหบ้รกิารของคูค่า้ ดงันี ้

 

1. แบบประเมินผูเ้สนอราคาสนิคา้/บรกิาร มีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้

- ดา้นคณุภาพ เช่น ความพรอ้มของขอ้มลู, ความรวดเร็วในการเสนอราคา, การรบัประกนัสินคา้หรอื

บรกิาร เป็นตน้ 

- ดา้นราคา เช่น ราคาเมื่อเทียบกับผูเ้สนอรายอ่ืน, ระยะเวลาในการใหเ้ครดิตเทอม, ความสะดวก    

ในการชาํระเงิน เป็นตน้ 

- ดา้นความปลอดภยั/สิ่งแวดลอ้ม เช่น มีการอบรมเก่ียวกบักฎหมายความปลอดภยัในการทาํงาน,    

มีการสือ่สารและฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม, การจดัการของเสยีในสาํนกังาน เป็นตน้ 

 

2. แบบประเมินผูร้บัเหมาแรงงานและผูใ้หบ้รกิารภายในบรษัิท มีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้

- ดา้นความปลอดภยั เช่น ก่อนเขา้พืน้ท่ีปฏิบตัิงานไดม้ีการเขา้สาํรวจพืน้ท่ีท่ีจะปฏิบตัิงาน, มีปา้ยแจง้

เตือนและกัน้พืน้ท่ีแสดงอาณาเขตขณะปฏิบตัิงาน, ระหว่างปฏิบตัิงาน ผูป้ฏิบตัิมีอุปกรณป์้องกนั

อนัตรายสว่นบคุคล, สนิคา้หรอืบรกิารตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.)หรอืไม ่เป็น

ตน้ 

- ดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น มีการเตรยีมการปอ้งกนัมลภาวะจากการปฏิบตังิาน ไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่คน/

สิง่แวดลอ้ม, มีฝาปิดภาชนะบรรจพุสัด ุหรอืวตัถดุินท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มขณะปฏิบตัิงาน

, หลงัจากปฏิบตัิงานมีการจดัการบาํบดัของเสยี เป็นตน้ 
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- ดา้นการจดัการ เช่น สนิคา้หรอืบรกิาร มีคณุภาพตรงตามความตอ้งการในการใชง้าน, ประสทิธิภาพ

ในการสง่สินคา้หรือบริการ ปฏิบตัิงานตรงตามกาํหนดเวลา, มีการตอบสนองในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยความรวดเรว็ เป็นตน้ 

 

ในปี 2562 บรษัิทฯ มีการประเมินและตรวจสอบคูค่า้ และใหค้ะแนนคณุภาพ ปีละ 2 ครัง้  โดยทีมจดัซือ้จะใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

ของแตล่ะหนว่ยงานทาํแบบประเมินคูค่า้ท่ีสาํคญัโดยตรง เพ่ือใหไ้ดผ้ลกระประเมินท่ีตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ และ

ยงัมีการตรวจเยี่ยมคู่คา้โดยทีมจดัซือ้ ปีละ 2 ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่พบผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภยัและสขุอนามยั 
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2. การจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือรกัษาสิ่งแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม 

พร้อมทั้งจัดทําและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ISO14001:2015 โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม การดาํรงรกัษาทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม การปฎิบตัิงานของ

พนกังาน และการปฎิบตัิตอ่ชมุชนท่ีดี  

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) 

 “นโยบายสิ่งแวดล้อม  ไดถ้กูกาํหนดโดยผูบ้รหิารระดบัสงู  และไดเ้ผยแพรใ่หพ้นกังานทกุคนทราบเพ่ือนาํไป

ปฎิบตัิโดยครอบคลมุทกุกระบวนการดาํเนินงานของกิจการท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และการคงไวซ้ึ่งความ

ปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนกังาน เพ่ือปกปอ้งสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิลดการใช้

พลงังานสิน้เปลอืง และขจดัสภาพความเสีย่งตอ่ความไมป่ลอดภยัในการทาํงาน” 

 

2.1 การบริหารจัดการพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการดา้นพลงังานเป็นอย่างมาก โดยบรษัิทฯ ไดว้างแผนเรื่องการประหยดัการ

ใชพ้ลงังานไวต้ัง้แตช่่วงเริ่มตน้ของการสรา้งอาคาร ซึ่งรวมถึงการเลือกใชว้สัด ุอปุกรณ ์การใชพ้ลงังานทดแทน รวมถึง

การรณรงค์ปลูกจิตสาํนึกให้กับพนักงาน ทั้งนี ้ในปี 2562 ไม่พบว่ามีกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

สิง่แวดลอ้มแตอ่ยา่งใด 

 

โครงการสร้างจิตสาํนึกด้านการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการกาํหนดเป้าหมายลดการใชไ้ฟฟ้าจากปี 2561 ลง 2% สาํหรบัสาํนกังานใหญ่ และคลงัสินคา้  

สวุินทวงศ ์อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัทาํปา้ยรณรงคก์ารประหยดัไฟฟา้ติดตามสวิทชไ์ฟฟา้, ระบบปรบัอากาศ และลฟิทโ์ดยสาร 

2. เพ่ิมประสทิธิภาพการทาํความเยน็ของระบบปรบัอากาศโดยเพ่ิมความถ่ีในการลา้งแอร ์จาก 2 ครัง้ตอ่ปี    

เป็น  4 ครัง้ตอ่ปี 

 

ตารางแสดงผลการใชไ้ฟฟา้ 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ 
ค่าไฟฟ้า 

ปี 2561 ปี 2562 

สาํนกังานใหญ่ 1,883,575.96 1,958,296.48 

คลงัสินคา้สวุนิทวงศ ์
2,111,777.81 2,285,786.40 

รวมค่าไฟฟ้า 
3,995,353.77 4,244,082.88 
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จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ อตัราการใชไ้ฟฟา้ปี 2562 เทียบปี 2561 เพ่ิมขึน้ 6.22% ทัง้นีเ้น่ืองจากบรษัิทมีลกูคา้เขา้

มาใชบ้รกิารเพ่ิมมากขึน้ โดยจะสามารถดไูดจ้ากรายไดข้องปี 2562 เทียบปี 2561 ซึง่เติบโตมากขึน้กวา่ 11% 

 

อยา่งไรก็ดี ทางบรษัิท จะดาํเนินการทางดา้นตา่งๆ เพ่ือการประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟา้อยา่งตอ่เน่ือง  

 

โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลลแ์สงอาทติย ์

บริษัทฯ มีโครงสรา้งอาคารของโกดงัสินคา้ขนาดใหญ่ จึงเป็นโอกาศท่ีดีในการใชพื้น้ท่ีของหลงัคาอาคารมาใชใ้นการ

ผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยไดเ้ริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคารหอ้งเย็นเป็น

อนัดบัแรก เน่ืองจากเป็นกิจกรรมดาํเนินงานท่ีใชพ้ลงังานไฟฟา้คอ่นขา้งมาก คา่ใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟา้ถือเป็นตน้ทนุ

หลกัท่ีมีสดัสว่นประมาณ 23% ของคา่ดาํเนินงานรวมทัง้หมดของกลุม่หอ้งเย็น  

 

ในปี 2562 กลุม่หอ้งเย็น มีการปลดปลอ่ยจาํนวนก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์อยู่ท่ี 9,998,981.82  กิโลกรมั CO2e ทัง้นี ้

บรษัิทฯ มีการกาํหนดเปา้หมายลดการปลดปลอ่ยจาํนวนก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ของปี 2562 ไมต่ ํ่ากวา่ ปี 2561 

 

ตารางแสดงกาํลงัการผลติไฟฟา้จากเซลลแ์สงอาทิตย ์

 

 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์มีเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นอุปกรณท่ี์แปลงแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า และ

ไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยแ์ปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อตอ้งการใชง้านกับอุปกรณไ์ฟฟ้าภายในอาคาร 

จาํเป็นตอ้งมีการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบัก่อน จึงจะสามารถใชง้านไดก้บัอปุกรณไ์ฟฟ้าทั่วไป 

สว่นประกอบท่ีสาํคญัของระบบผลติไฟฟา้ดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยใ์นโครงการประกอบดว้ย 4 สว่น คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถใชพ้ลงังานทดแทนรวมทัง้สิน้ได ้3,285.70 เมกะวตัต ์ช่วยใหป้ระหยดัคา่ไฟฟ้าไดปี้ละกวา่ 

13.5 ลา้นบาท และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้3,285,703.33 กิโลกรมั CO2e ซึ่งมากกว่าปี 2561 ท่ี

สามารถลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้2,664,035.6 กิโลกรมั CO2e หรอืเพ่ิมขึน้ 19% 

 

 

โครงการทีต่ิดตัง้ กาํลังการผลิต ปี 2562  (กิโลวัตต)์ 
 

หอ้งเย็น สาขามหาชยั 3,606.52 

1.ชุดแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 2.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  3. ตูส้วทิชบ์อรด์  4. อุปกรณ์ควบคุมตูส้วทิชบ์อรด์ และอุปกรณ์แสดงผล

พรอ้มชุดเกบ็ขอ้มูล  
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ตารางแสดงการเปรยีบเทียบกาํลงัการผลติจรงิจากการตรวจวดัโดยอปุกรณแ์ดงผลและชดุเก็บขอ้มลู (Data Locker) ปี 

2561-2562 

 

ตารางแสดงผลการลดภาวะโลกรอ้นโดยพิจารณาจาก คา่คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเทา่ (กิโลกรมั CO2e) ปี 2561-

2562 

 

 

บรษัิทฯ ยงัคงดาํเนินการขยายกาํลงัการผลติไฟฟา้พลงังานทดแทนอยา่งตอ่เน่ือง โดยไดม้ีการวางแผนขยายกาํลงัการ

ผลติท่ีหอ้งเยน็สาขามหาชยั บนอาคาร 9 ท่ีกาํลงัสรา้งใหม ่ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ประมาณไตรมาสท่ี 1/2564 

 

2.2 การบริหารจดัการนํ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บรษัิทฯ มีความพยายามท่ีจะลดปรมิาณการใชน้ํา้ลง โดยไดก้าํหนดเปา้หมายลดปรมิาณการใชน้ํา้ในปี 2562 ไมต่ ํ่ากวา่

ปี 2561 โดยกาํหนดใหฝ่้ายซอ่มบาํรุงมกีารตรวจสอบทอ่ประปา มาตรวดันํา้และอปุกรณต์า่งๆ อยา่งสมํ่าเสมอทกุเดือน 

เลอืกใชโ้ถสขุภณัฑ ์ก๊อกนํา้ รวมถึงการรณรงคป์ลกูจิตสาํนกึใหก้บัพนกังานเรือ่งการประหยดันํา้  

  

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

กาํลงัการผลิต 

ปี 2561         

(เมกะวตัต)์ 203 204.8 264 256.6 247.7 242.8 208.2 217 225.8 218.6 190 185.4 

 

 

2,664.0 

กาํลงัการผลิต 

ปี 2562         

(เมกะวตัต)์ 190 232.6 276.6 277.3 273.3 232.6 331.0 324.2 197.6 347.1 352.4 250.9 

 

 

3,285.6 

เดือน มค กพ มีค เมษ พค มิย 

คารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเทา่ ปี 2561 

(กิโลกรมั 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 

 คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ (กิโลกรัม CO2e)รวมในปี 2561 2,664,035.6 

เดือน มค กพ มีค เมษ พค มิย 

คารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเทา่ ปี 2562  

(กิโลกรมั CO2e)  

190,000 232,630 276,590 277,320 273,270 232,610 

กค สค กย ตค พย ธค 

331,010 324,340 197,546 347,096 352,369 250,922 

 คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ (กิโลกรัม CO2e)รวมในปี 2562 3,285,703 
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ตารางแสดงสถิติการใชน้ํา้สาํหรบัสาํนกังานใหญ่ (บาท/คน/ปี) 

 ค่านํา้ใช้ปี 2561 ค่านํา้ใช้ปี 2562 

สาํนกังานใหญ่  107,047 96,570 

จาํนวนพนกังาน 372 397 

อตัราการการใชน้ํา้ตอ่พนกังาน  (บาท/คน/ปี) 288 243 

 

จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ อตัราการใชน้ํา้ปี 2562 เทียบปี 2561 ลดลง 9.79% ทัง้นีบ้รษัิท ยงัคงกาํหนดมาตรการ

เพ่ือการประหยดัการใชน้ํา้อยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การตรวจเช็คระบบทอ่ทัง้หมด มจีดุใดมีนํา้รั่ว ซมึ แตกหรอืไม ่โดยเฉพาะ

จดุท่ีมีการฝังทอ่ และดาํเนินการเปลีย่นอปุกรณก๊์อกตา่งๆ เป็นแบบประหยดันํา้ เป็นตน้ 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดม้ีการนาํนํา้ท่ีใชแ้ลว้จากการดาํเนินงานของบริษัทฯ กลบัมาใชใ้หม่อย่างเป็นระบบ โดยได้

กาํหนดเปา้หมายการนาํนํา้กลบัมาใชใ้หมใ่นปี 2562 ไมต่ ํ่ากวา่ปี 2561 บรษัิทฯ มีการดาํเนินการเพ่ือบาํบดันํา้ทิง้ท่ีคลงั

หอ้งเย็นมหาชยัเป็นหลกั เน่ืองจากในการดาํเนินกิจกรรมมมีการใชน้ํา้คอ่นขา้งมาก ซึ่งนํา้ท่ีไดจ้ากบาํบดัจะถกูนาํไปใช้

ในกิจกรรม เช่น ลา้งพืน้คลงัสนิคา้ รถนํา้ตน้ไมภ้ายในบรษัิท เป็นตน้ 

 

บรษัิทไดด้าํเนินการเพ่ือบาํบดันํา้ทิง้และนาํมาใชโ้ดยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

ลาํดับขัน้ตอน รายละเอียด รูปภาพประกอบ 

ขัน้ตอนที่ 1 

- รวบรวมนํา้เสียทัง้หมดมาที่บอ่รวมนํา้เสีย (Sump Tank) 

 

- ดกัขยะที่มากบันํา้ทิง้แบบละเอียด โดยตะแกรงอตัโนมตัิ  

(Rotary Drum Screen) 

 

ขัน้ตอนที่ 2 - ลดคา่ความสกปรกของนํา้ทิง้ BOD โดยบอ่หมกัไรอ้ากาศ  

 

ขัน้ตอนที่ 3 

- นํา้จากบอ่หมกัไรอ้ากาศ จะสง่มาที่ บอ่แอนนอกซิก 

(Anoxic Tank) คือ บอ่ที่ป็นสภาวะที่ไมมี่ออกซิเจนละลาย

ในนํา้ทาํใหไ้นตรฟิายอิงแบคทีเรยี สามารถบาํบดั

ไนโตรเจนในนํา้ได ้
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ลาํดับขัน้ตอน รายละเอียด รูปภาพประกอบ 

ขัน้ตอนที่ 4 - บอ่พร-ีเอสบีอาร ์(Pre-SBR Tank) คือบอ่ปรบัปรุงเติม

อากาศใหมท่ี่รบันํา้มาจากบอ่แอนนอกซิก 

 

ขัน้ตอนที่ 5 

 

- บอ่เอสบีอาร ์(SBR Tank) คือบอ่บาํบดัทาํหนา้ที่เติม

อากาศและตกตะกอนในถงัเดียวโดยแบง่เป็น 4 ขัน้ตอน 

- ขัน้ตอนที่ 1 คือเติมนํา้ ซึง่สามารถเติมนํา้เสียเขา้ได้

ตลอดเวลา 

- ขัน้ตอนที่ 2 คือเติมอากาศ 2 ช.ม 

- ขัน้ตอนที่ 3 คือตกตะกอน 1 ช.ม 

- ขัน้ตอนที่ 4 คือระบายนํา้ใส 2 ช.ม 

 

ขัน้ตอนที่ 6 
- บอ่พกันํา้ใส  คือ บอ่รบันํา้ที่บาํบดัแลว้มาพกั นาํกลบัมาใช้

ใหมแ่ละเป็นจดุตรวจวดัคณุภาพนํา้ก่อนปลอ่ยสูค่ลอง

ธรรมชาต ิ

 

ขัน้ตอนที่ 7 - ถงัเก็บนํา้ที่บาํบดัแลว้มาใชใ้หม ่

 

ขัน้ตอน 8 
- นาํนํา้ REUS ใชร้ดนํา้ตน้ไมแ้ละลา้งพืน้ 

 

 

 

จากการดาํเนินงานดงักลา่ว ปี 2562 บรษัิทฯ สามารถนาํนํา้กลบัมาใชใ้หมไ่ดจ้าํนวน 9,890 ลกูบาศกเ์มตร ซึง่นอ้ยกวา่

ปี 2561 ท่ีสามารถนาํนํา้กลบัมาใช่ใหม่ได ้10,031 ลกูบาศกเ์มตร อย่างไรก็ดี ทางบริษัท จะดาํเนินการทางดา้นต่างๆ 

เพ่ือการนาํนํา้กลบัมาใชใ้หมอ่ยา่งตอ่เน่ือง  
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2.3 การจัดการขยะ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการเพ่ิมขึน้ของสิ่งปฏิกูลและวสัดท่ีุเหลือใช ้ซึ่งท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มตามมาภายหลงั 

เพ่ือใหก้ารจดัการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจดัทาํโครงการ “การคดัแยกขยะตามมาตราฐานสี” โดยมี

การแบ่งสีถงัขยะสาํหรบัขยะแต่ละประเภทใหช้ดัเจน ขยะรีไซเคิลใชถ้งัสีเหลือง ขยะมลูฝอยใชถ้งัขยะสีเขียว และขยะ

อนัตรายใชถ้ังขยะสีแดง มีการบ่งชีป้ระเภทขยะและจัดเตรียมถังขยะไวท่ี้จุดต่างๆ ในบริเวณสาํนกังาน อาคารและ

คลังสินค้าทุกสาขา บริษัทฯ มีการปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีในเรื่องการทิง้ขยะใหก้ับพนักงานไดเ้ห็นความสาํคัญและ

ประโยชนข์องการคดัแยกขยะโดยการอบรมพนกังานทกุคน รวมทัง้ผูร้บัเหมาท่ีเขา้มาทาํงานในบรษัิท 

วิธีการกาํจดัขยะดาํเนินการโดยสง่ขยะใหก้บัผูร้บับาํบดัท่ีไดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย ขยะรีไซเคิลสง่ใหก้บัผูร้บับาํบดั

เพ่ือนาํกลบัมาใชใ้หม่ช่วยลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติ สว่นขยะมลูฝอยและขยะอนัตรายถกูสง่ใหก้บัผูร้บับาํบดัเพ่ือ

กาํจดัขยะอยา่งถกูวิธีเพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 

ตารางสรุปผลการกาํจดัขยะอนัตรายปี 2562 

 

2.4 การตรวจวดัด้านสิ่งแวดลอ้ม 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบสมรรถนะของการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มของบริษัทและดผูลกระทบจากกิจกรรมของบริษัทท่ีมี

ตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชน  บรษัิทฯ จึงไดม้ีการตรวจวดัดา้นสิง่แวดลอ้มปีละ 1 ครัง้ตามพารามเิตอร ์จากผลการตรวจวดั

พบว่า ผลการวดัค่าในทกุพารามิเตอรข์องปี 2562 ผา่นตามมาตรฐานกฎหมายท่ีกาํหนด บริษัทฯ จะยงัคงดาํเนินการ

เฝา้ระวงัการดาํเนินกิจกรรมตา่งๆ โดยใหม้ีผลกระทบนอ้ยท่ีสดุตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชน 
 

ผลการตรวจสภาพแวดลอ้มในพืน้ท่ีทาํงาน ประจาํปี 2562 

 

ประเภทขยะอันตราย ปริมาณ ผู้รับบาํบัด หมายเลขผู้รับบาํบัด 

Used oil 3,210 Kg บรษัิทอคัคีปราการ DIW-D-085800027 

วสัดปุนเป้ือน 2,000 Kg บรษัิทอคัคีปราการ DIW-D-085800027 
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ผลการตรวจวดัและวิเคราะหค์วามเขม้ขน้ของสารเคมี ประจาํปี 2562 

 

 
 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะหค์ณุภาพนํา้เสยี ประจาํปี 2562 
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2.5 การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการรว่มฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ บรษัิทฯ ไดด้าํเนินโครงการตา่งๆ เช่น 

 

การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการออกแบบอาคารประหยดัพลังงาน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการใชพ้ลงังานของคลงัสินคา้หอ้งเย็นของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงในกิจกรรมดาํเนินงานท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม กลุ่มหอ้งเย็นจึงมีการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม เริ่มตัง้แต่การออกแบบอาคาร รวมถึงมีการดแูล

ดา้นการประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้มดงันี ้

- มีการกาํหนดเวลาการเปิด-ปิดระบบปรบัอากาศ และหลีกเลี่ยงการเริ่มตน้เปิดระบบในช่วงเวลาท่ีมีความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟา้มาก (On Peak) ไดแ้ก่ช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. และ 22.00 น. เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีอตัราคา่

ไฟสงู 

- เลือกใชค้วามหนาของฉนวนชนิดพิเศษ 14 นิว้ จากมาตรฐานปกติ 9 นิว้ จึงลดการใชพ้ลงังานลงมากกว่า 

30% ช่วยประหยดัเงินกวา่ 7.7 ลา้นบาท / ปี 

- เลอืกใช ้Mobile Pallet Racking จึงสามารถใชโ้ฟลค์ลฟิทต์กัสนิคา้ไดง้่ายและสะดวกขึน้ โดยไมต่อ้งตกัสนิคา้

ดา้นนอกออกก่อนเหมือนชัน้วางทั่วไป ช่วยลดการใชพ้ลงังานจากการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ 

- เลอืกใชอ้ปุกรณเ์หลก็แช่เยือกแข็ง สง่ผลใหส้นิคา้ไดร้บัความเย็นเรว็ขึน้กวา่ถาดพลาสติก 

- เลอืกใชร้ถโฟลล์ฟิทไ์ฟฟา้ ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

- ติดตัง้ระบบละลายนํา้แข็งอตัโนมตัิ ทาํใหไ้มม่ีนํา้แข็งเกาะตามผนงัหอ้งเย็น 

- ติดตัง้ระบบบาํบดันํา้เสยี โดยนํา้จากการใชท้ัง้หมดจะถกูผ่านการบาํบดั และตรวจวดัคณุภาพตามมาตรฐาน

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ก่อนจะถูกระบายทิง้สู่ท่อสาธารณะ และบางส่วนไดใ้ชไ้ปใน

กิจกรรมของบรษัิทฯ อาทิ ลา้งพืน้คลงัสนิคา้ รถนํา้ตน้ไมภ้ายในคลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

- ติดตัง้แผงผลิตไฟฟา้ดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยบ์นอาคารคลงัสินคา้หอ้งเย็น ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟา้

ซึง่ถือเป็นตน้ทนุหลกัท่ีมีสดัสว่นประมาณ 23% ของคา่ดาํเนินงานรวมทัง้หมดของกลุม่หอ้งเย็น 

 

การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการปรับปรุงการให้บริการ 

คลงัสนิคา้หอ้งเยน็มหาชยั ของกลุม่บรษัิทฯ ไดผ้า่นการตรวจรบัรองมาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC) 

หรอืมาตรฐานการทาํการประมงจากธรรมชาติอยา่งยั่งยืน จากสาํนกังานคณะกรรมการบรกิารตรวจสอบมาตรฐาน

ผลติภณัฑจ์ากทะเล เป็นหนว่ยงานท่ีใหค้วามสาํคญัตอ่การรกัษาทรพัยากรทางทะเล โดยการสนบัสนนุใหม้ีการทาํการ

ประมงอยา่งยั่งยืน ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่มาตรฐาน MSC เป็นมาตรฐานท่ีไดร้บัการยอมรบัทั่วโลก โดยใช ้3 

หลกัการไดแ้ก ่ 

1. ควบคมุรกัษาปรมิาณปลาในทอ้งทะเล  

2. ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  

3. บรหิารจดัการการทาํประมงอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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คลงัสินคา้หอ้งเย็นมหาชยั เป็นหอ้งเย็นรายแรกและรายเดียวในมหาชยัท่ีไดร้บัใบอนุญาตนี ้นอกจากนีย้งัไดร้บัการ

ตรวจรบัรองมาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council (ASC) ของคลงัสินคา้ เพ่ือสามารถสอบยอ้นกลบัถึงท่ีมา

ของอาหารทะเลจากการเพาะเลีย้งไดท้กุขัน้ตอน 

 

2.6 การส่งเสริมให้เกดิการใชท้รัพยากรอยา่งคุ้มค่าภายในองคก์ร 

- บริษัทฯ มีการจดัฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะ ความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังานใหม่ ผูร้บัเหมา และ

พนกังานทกุคนตามแผนการฝึกอบรมประจาํปีของบรษัิท การฝึกอบรมครอบคลมุหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอ้กาํหนด ISO 14001:2015 

2. การประเมินประเด็นปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

3. การคดัแยกและการจดัการขยะ 

4. การจดัการ และความปลอดภยัในการใชส้ารเคม ี 

- บรษัิทฯ มีการจดัทาํโครงการประหยดักระดาษ และนาํกระดาษ A4 กลบัมาใชใ้หมโ่ดยใชม้าตรการดงัตอ่ไปนี ้

1. ใช้ระบบ Electronic-Document เพ่ือลดการใชก้ระดาษ เช่น ระบบการขออนุมตัิลางานของพนกังาน   

การสง่สลปิเงินเดือนพนกังาน ระบบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง 

2. นาํกระดาษมาใช ้2 หนา้ โดยกาํหนดจดุรวบรวมกระดาษท่ียงัใชไ้ด ้

- การปิดเครือ่งปรบัอากาศและปิดไฟ ในช่วงท่ีพนกังานหรอืผูบ้รหิารไมไ่ดอ้ยูใ่นหอ้งทาํงานเวลาพกัเท่ียง 

- การเปลี่ยนสวิทช์เปิด-ปิดไฟท่ีคลงัสินคา้สามวา เป็นสวิทช์กระตุกท่ีสามารถใช้งานเป็นบางพืน้ท่ี โดยไม่

จาํเป็นตอ้งเปิดสวิทชร์วมทัง้คลงัสนิตา้ 

 

การทาํโครงการดงักล่าวแมจ้ะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตวัเลขค่าพลงังานหรือตวัเลขค่าใชจ้่ายท่ีลดลง แต่ช่วยในการ

ปลกูฝัง และ สรา้งจิตสาํนกึใหเ้ป็นนิสยัสว่นตวัและนาํกลบัไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัของครอบครวัเพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดีของ

สงัคม 
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3. การดูและพัฒนาบุคลากร  
 

บริษัทฯ เช่ือว่าบคุลากรเป็นทรพัยากรท่ีมีคา่มากท่ีสดุ และเป็นกลไกลสาํคญัในการขบัเคลื่อนกลยทุธข์ององคก์ร ซึ่งจะ

นาํไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายท่ีกาํหนดไว ้ดงันัน้บรษัิทฯ จึงใหค้วามสาํคญัในการดแูล และพฒันาบคุลากรทกุคนตามหลกั

สิทธิมนษุยชน ไม่เลือกปฏิบตัิ หรือแบ่งแยกเพศ อาย ุสีผิว หรือลกัษณะการแบง่แยกอ่ืนๆ โดยมีโครงสรา้งของบคุลากร

แบง่แยกตามลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้

อตัราการลาออกของพนกังานเฉลีย่ตอ่ปี 

 

24%

15%

23% 21% 21%

2558 2559 2560 2561 2562
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3.1 ความหลากหลายของแรงงานและโอกาสในการจ้างงานอยา่งเท่าเทียม 

การสรรหาบุคลากร  

บริษัทฯ  ตระหนกัและเคารพในสิทธิมนษุยชน  โดยไม่เลือกปฏิบตัิและใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนัในการจา้งงาน  ไมม่ี

การแบ่งแยกเพศ  ศาสนา  สีผิว เชือ้ชาติ  ภูมิลาํเนา  ความพิการ  หรือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆ  รวมถึงการยอมรบัใน

ความแตกตา่งทางความคิด สงัคม  สิง่แวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัของบคุลากร และใน

แตล่ะทอ้งถ่ินท่ีบรษัิทเขา้ไปดาํเนินการ 

บรษัิทฯ  มีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน  และผลประโยชนท่ี์เป็นธรรม และไมข่ดัตอ่กฎหมายแรงงาน  มีการเคารพสทิธิ

มนุษยชนในเรื่องของสวสัดิภาพการใชแ้รงงาน  ไม่ใชแ้รงงานเด็ก  ไม่สนบัสนุนการใชแ้รงงานบงัคบั  มีการกาํหนด

ชั่วโมงการทาํงานตามกฎหมายแรงงาน  การทาํงานล่วงเวลา (OT) รวมถึงวนัหยดุท่ีเหมาะสม  บริษัทมีการส่งเสริม

ความเทา่เทียมกนัทางเพศ  ไมม่ีนโยบายท่ีกาํหนดเพศของผูบ้รหิาร  หากแตจ่ะพิจารณาตามผลงาน  ประสบการณแ์ละ

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเท่านัน้  ซึ่งหลกัการนีบ้ริษัทฯไดใ้ชค้รอบคลมุถึงบริษัทในเครือดว้ย ทัง้นีบ้ริษัทฯ

คาํนึงถึงความปลอดภยัในตาํแหน่งท่ีมีความเสี่ยงจากการทาํงานจึงไดม้ีการกาํหนดเพศของผูป้ฏิบตัิงานในตาํแหน่ง

หนา้ท่ีนัน้ๆ 

บริษัทฯ  ตระหนกัถึงความสาํคญัดา้นการพฒันาและสนบัสนุนโครงการดา้นการศึกษา  สรรหาบุคลากรจากแหลง่ท่ี

เหมาะสมตามแนวปฏิบตัิในการสรรหาบคุลากรท่ีกาํหนด  เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกในการจา้งงานภายใตก้รอบ

เวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีกาํหนดไว ้ นอกจากนีย้งัมีกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกอยา่งเป็นระบบ โดย

มีการสรรหาท่ีหลากหลายเพ่ือคดัเลอืกบคุลากรท่ีเป็นคนดีคนเก่งเขา้รว่มงาน อาทิ 

- การทดสอบ Personality  Test เพ่ือประเมินบคุลกิภาพท่ีเหมาะสมกบัตาํแหนง่ท่ีสมคัร 

- มีการทดสอบทกัษะเฉพาะของบางตาํแหนง่ เพ่ือคดัเลอืกผูส้มคัรท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัตาํแหนง่ 

- มีโครงการ Member get Member เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากรท่ี

เหมาะสมเขา้รว่มงานกบัองคก์ร   

- มีการประสานงานและประชาสมัพนัธง์านท่ีเปิดรบักบัมหาวิทยาลยัท่ีตัง้ในบรเิวณใกลเ้คียงคลงัสนิคา้ 

- มีการจดักิจกรรมออกบทู จดังาน Job fair  ตามมหาวิทยาลยั  สถาบนัการศกึษา ฯลฯ เพ่ือสรา้งเครอืขา่ยและ

เตรยีมพรอ้มในดา้นกาํลงัพล 
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- มีการจดั Management Trainee Program  เพ่ือดงึดดูใหน้กัศกึษาจบใหม ่หรอื คนรุน่ใหมท่ี่มีประสบการณ์

ทาํงานไมเ่กิน 3 ปี ซึง่เป็นอีกหนึง่ช่องทางการสรรหาคนรุน่ใหมท่ี่มคีวามสามารถเขา้มาทาํงานกบัองคก์ร เพ่ือ

สรา้งผูบ้รหิารรุน่ใหม ่โดยมีการพฒันาสมรรถนะความเป็นผูน้าํและสมรรถนะในสายงานดา้นตา่งๆใหเ้ฉียบ

คมรอบดา้น เพ่ือวางตวัเป็นผูบ้รหิารขององคก์รตอ่ไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีนโยบายในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมพนูความรู ้

ทกัษะ และความชาํนาญ เพ่ือใหบุ้คลากรสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีคุณภาพ และป้องกันความผิดพลาดในการ

ปฏิบตัิงาน รวมทัง้รองรบัการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้  

1. สาํหรับพนักงานทุกระดับ  

1.1 ปฐมนิเทศ เพ่ือใหพ้นกังานใหมเ่ขา้ใจในสนิคา้และบรกิาร วฒันธรรม และระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ของ    

       บรษัิทฯ 

1.2 ความปลอดภยั 13 หลกัสตูร เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัและปฏิบตัิงานไดอ้ยา่ง    

ปลอดภยั  

1.3 ระบบงานคณุภาพ 3 หลกัสตูร เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใจในระบบบรหิารงานคณุภาพตา่งๆ ของบรษัิทฯ  

2. สาํหรับพนักงาน – ผู้จัดการ 

2.1 กระบวนการ/ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพ่ือใหพ้นกังานปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนไดถ้กูตอ้ง  

2.2 ภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษรองรบัการขยายธรุกิจไปยงัตา่งประเทศและรองรบั 

ลกูคา้ตา่งชาต ิ

3. สาํหรับหัวหน้างาน – ผู้จัดการ 

3.1   ความรูด้า้นธุรกิจ เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใจการดาํเนินงานทางธุรกิจ 
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4. สาํหรับผู้จัดการ – ผู้บริหาร 

4.1   พฒันาภาวะผูน้าํ เพ่ือพฒันาและเตรยีมพรอ้มการเป็นผูน้าํในปัจจบุนัและอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนัน้แลว้ บรษัิทฯ ยงัไดจ้ดัสรรงบประมาณใหก้บัพนกังานในแตล่ะระดบัไดไ้ปฝึกอบรมและสมัมนากบัสถาบนั 

อบรมภายนอก เพ่ือนาํความรูม้าพฒันางานของตนเองและหนว่ยงานใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้   
 

ตาํแหน่งงาน งบประมาณ /คน (บาท) 

พนกังาน  1,500 

เจา้หนา้ที่ – เจา้หนา้ที่อาวโุส 3,500 

หวัหนา้งาน – หวัหนา้งานอาวโุส 5,000 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการแผนก – ผูจ้ดัการแผนก 15,000 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่าย – รองผูอ้าํนวยการ 30,000 

ผูอ้าํนวยการ 50,000 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส – ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 100,000 
 

ความรู้ด้านธรุกิจ                 

(จาํนวน 1 หลกัสูตร) 

ระบบงานคณุภาพ                    

(จาํนวน 3 หลกัสูตร) 

ความปลอดภยั 

(จาํนวน 13 หลกัสตูร) 

ปฐมนิเทศ                        

(จาํนวน 1 หลกัสูตร) 

พฒันาภาวะผูนํ้า 

(จาํนวน 1 หลกัสูตร) 

พนักงาน หวัหน้างาน ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร 

อบ
รม

ภา
ยใ

น
 

ภาษาองักฤษ              

(จาํนวน 1 หลกัสูตร) 

กระบวนการ/ขัน้ตอน

การปฏิบติังาน 

ออ
น

ไล
น์

 
ฝึก

อบ
รม

ใน
งา

น
 

เพือ่ใหพ้นกังานใหมเ่ขา้ใจในสนิคา้และบรกิาร วฒันธรรม และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ของบริษทัฯ 

เพือ่ใหพ้นกังานเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัและปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั 

เพือ่ใหพ้นกังานเขา้ใจในระบบบรหิารงานคุณภาพต่างๆ ของบรษิทัฯ 

เพือ่พฒันาและเตรยีมพรอ้มการเป็นผูนํ้าในปัจจุบนัและอนาคต 

เพือ่ใหพ้นกังานเขา้ใจการดาํเนินงานทางธุรกจิ 

เพือ่พฒันาทกัษะภาษาองักฤษรองรบัการขยายธรุกจิ 

ระดบัพนักงาน 

เพือ่ใหพ้นกังานปฏบิตังิานตามขัน้ตอนไดถู้กตอ้ง 
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โดยหลงัจากท่ีพนกังานไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาแลว้ บรษัิทฯ ไดม้ีการตดิตามและประเมินประสทิธิภาพหลงัการ

ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร โดยแบง่ออกเป็นดา้นประสทิธิผล และผลกระทบทางธุรกิจ ตามรายละเอียด ดงันี ้  

 

 

 

 

หมายเหต*ุ ขอ้มลูเฉลี่ย ม.ค.- ต.ค 2562 

 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดส้รุปรายละเอียดการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน ปี 2559 – 2562 ตามตาราง ดงันี ้ 

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2559 2560 2561 2562 

การลงทุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (ล้านบาท) 3.45 3.33 3.26 3.74 

สถิติการฝึกอบรม     

อบรมในหอ้งเรยีน (คน) 1,379 1,196 1,300 1,429 

ฝึกอบรมในงาน (คน) 126 56 39 67 

ออนไลน ์(คน) - - - 19 

อบรมในหอ้งเรยีน (ชั่วโมง) 11,429 9,591 10,439 12,256 

ฝึกอบรมในงาน (ชั่วโมง) 2,268 1,008 702 1,206 

      ออนไลน ์(ชั่วโมง) - - - 1,064 

 

 

 

หน่วยงาน 2562* 2561  KPIs หน่วยงาน 2562* 2561 

DGC 91.41% 88.22% 

รบัสินคา้ไดต้ามเวลา 

DG 100% 100% 

LCB 78.67% 72.92% SWA 100% 100% 

SWA 90.80% 90.25% LCB 100% 100% 

HO 97.85% 97.66% 
จดัเก็บสินคา้ไดถ้กูตอ้ง 

SWA 100% 100% 

SF 100% 100% LCB 100% 99.98% 

JCS 100% - จดัสง่สนิคา้ไดถ้กูตอ้ง LCB 99.77% 99.76% 

JTS 89.03% 87.50% จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้ LCB 21 times 30 times 

ATL 98.94% 95.00% จาํนวนสินคา้เสียหาย/เกิดอบุตัิเหต ุ LCB 12 times 15 times 

ประสิทธิผลของการฝึกอบรมและพฒันา 

ความรูแ้ละทกัษะทีเ่พิม่ขึน้ 

ผลกระทบทางธรุกิจ             

ความผดิพลาดและอุบตัเิหตุในงานลดลง 
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การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2559 2560 2561 2562 

จาํนวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคน     

กลุม่พนกังานผูบ้รหิารระดบัสงู 24 20 33.75 27.35 

กลุม่พนกังานผูบ้รหิารระดบักลาง 45 42 46 37.28 

กลุม่พนกังานผูบ้รหิารระดบัตน้ 40 35 47.14 32.94 

กลุม่พนกังานระดบัปฏิบตัิการ 30 24 15.53 12.56 

จาํนวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปี (เป้าหมาย 6 ชม.) 34.33 26.97 26.76 17.30 

ความรู้ของพนักงาน (ทดสอบความรู้แต่ละหลักสูตร เป้าหมาย 95%) 99.37% 98.72% 100% 100% 

ทกัษะของพนักงาน (ทดสอบประจาํปี เป้าหมาย 100%) - 85.47% 89.80% 93.33% 

 

หมายเหต ุ: 1. ฝึกอบรมในงาน  คือ การอบรมในพืน้ที่ปฏิบตัิงานจรงิซึง่สอนโดยหวัหนา้งาน 

               2. ออนไลน ์คือ การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบแอปพลิเคชนัในมือถือ 

 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรในปี 2562 (บางสว่น)  

ความรูด้า้นธุรกิจ 

 

 

 

 

 

ระบบงานคณุภาพ 
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พฒันาภาวะผูน้าํ 

  

 

3.3 การสร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้พนักงาน  

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานแลว้ บริษัทฯ ยงัไดก้าํหนดแผนการพฒันาความกา้วหนา้

ในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือเตรียมกาํลงัคนและทีมงานใหพ้รอ้มสาํหรบัการเติบโตในสายอาชีพของตนเอง และ

สอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้เป็นการเพ่ิมขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบัติงานใหก้ับพนกังานอีกดว้ย โดยบริษัทไดก้าํหนดรูปแบบการบริหารงานใหเ้ป็นการบริหารงานแบบ Job 

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

และ Personal Grade (PG) ตัวอย่างเช่น ถ้าปัจจุบันพนักงานดาํรงตาํแหน่งเป็นเจ้าหนา้ท่ีคลงัสินคา้ O2 และไม่มี

ตาํแหน่งงานท่ีสงูกว่าเช่น เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้อาวโุสว่าง แต่พนกังานมีผลการทาํงาน, อายงุาน, ความสามารถ และ

ศกัยภาพตามมาตรฐานท่ีบริษัทกาํหนด พนกังานก็มีโอกาสไดพิ้จารณาเลื่อนระดบัความกา้วหนา้ในการทาํงาน เป็น 

ตาํแหนง่เจา้หนา้ท่ีคลงัสนิคา้ O3 ในฝ่ัง Personal Grade (PG) แทน โดยรายละเอียดความกา้วหนา้ทางสายอาชีพของ

พนกังาน สามารถแสดงได ้ดงันี ้
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นอกจากนี ้ยงัมีการประเมิน KPI ในแต่ละสว่นงานท่ีพนกังานแต่คนรบัผิดชอบกบัผูบ้งัคบับญัชาทกุๆ 6 เดือน โดยจะ

ประเมินตามกรอบความสามาถเชิงสมรรถนะ (Competency) ท่ีไดก้าํหนดไว ้ซึ่งประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั (Core 

Competency) และสมรรถนะผูบ้ริหาร (Leadership Competency) ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ

ค่านิยมองคก์รของบริษัท  ทัง้นีเ้พ่ือใหก้ารพฒันาศกัยภาพเป็นไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมพรอ้มสาํหรบัการเติบโตใน

อาชีพของพนกังาน ใหพ้รอ้มเติบโตไปกบัการขยายตวัขององคก์ร  

 

3.4 การวางแผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารในอนาคต (Succession Planning)   

เพ่ือช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบคุลากรในตาํแหน่งสาํคญัๆ และเตรียมความพรอ้มการเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารใน

อนาคต เพ่ือทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถดาํเนินและขยายธุรกิจไปไดอ้ย่างกา้วกระโดดอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมาย

ของธรุกิจ บรษัิทฯ จึงไดจ้ดัทาํกระบวนการสรรหาและพฒันาบคุลากรภายในท่ีเป็นคนเก่งและมีศกัยภาพ (Talent) โดย

มีขัน้ตอนการจดัทาํกระบวนการดงันี ้  

1. กาํหนดตาํแหนง่งานท่ีตอ้งการจดัทาํ Succession Plan ไดแ้ก่ ตัง้แตร่ะดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป 

2. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลอืกผูส้บืทอดตาํแหนง่ในอนาคต ไดแ้ก่ ผลงานและศกัยภาพ 

3. คน้หาและประเมนิกลุม่คนท่ีพรอ้มจะเป็นผูส้บืทอดตาํแหนง่ในอนาคต 

4. จัดทาํและดาํเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาความก้าวหนา้รายบุคคล Individual Career Development 

Plan 

5. ติดตามผลการพฒันาและผลการปฏิบตัิงานของผูส้บืทอดตาํแหนง่ในอนาคตตามตวัชีว้ดัท่ีกาํหนด  

 

ตารางสรุปจาํนวนผูส้บืทอดตาํแหนง่ในอนาคต 

ตาํแหน่งงาน 
จาํนวนผู้สืบทอดตาํแหน่งในอนาคต (คน) 

JWDIL ATL JTS ASIA 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (CEO) 2   1 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (SVP) 2 1 1 1 

ผูอ้าํนวยการและผูจ้ดัการทั่วไป (VP/GM) 2    

รองผูอ้าํนวยการและรองผูจ้ดัการทั่วไป (AVP/AGM) 2 2  1 

ผูจ้ดัการฝ่าย (DPM) 13 3 3 3 

รวมทั้งหมด 21 6 4 6 

 

3.5 ค่านิยมองคก์ร สตาร ์(STARS CORE VALUES)  

บริษัทฯ ไดม้ีการกาํหนดค่านิยมองคก์ร STARS ไวเ้พ่ือใหพ้นกังาน JWD Group ทกุคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิและ

เป็นจุดรว่มเพ่ือทาํใหพ้นกังานสามารถทาํงานรว่มกนัอย่างมีความสขุ และทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถประสบความสาํเร็จ

ตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเปา้หมายท่ีวางไวไ้ด ้ 
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โดยในปี 2562-2563 บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํโครงการดาวแลกสุข ขึน้ เพ่ือมุ่งมั่นท่ีจะทาํใหพ้นักงาน JWD Group ทุกคน 

จดจาํค่านิยมของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษัทฯ จัดขึน้ เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศใหพ้นักงานได้

แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัคา่นิยมของบรษัิท  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการเขา้รว่มกิจกรรมดาวแลกสขุของพนกังาน (บางสว่น) 
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3.6 การดูแลผลประโยชน ์และกิจกรรมแรงงานสัมพนัธ ์ 

บรษัิทฯ ไดม้ีการกาํหนดกรอบการดาํเนินงานดา้นการดแูลผลประโยชน ์และกิจกรรมแรงงานสมัพนัธส์าํหรบัพนกังาน

ของบรษัิทฯ ภายใตจ้ดุมุง่หมาย “Happy Workplace”  โดยมีแผนการดาํเนินงาน ดงันี ้    

- มอบสวสัดิการท่ีเหนือกว่าตลาดแรงงานโดยทั่วไป ไดแ้ก่ ค่าประกนัสขุภาพทัง้แบบผูป่้วยใน และผูป่้วยนอก 

ประกันอุบตัิเหตุ กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ เบีย้ขยนั เบีย้เลีย้ง ค่าทกัษะ ค่านํา้มนั ค่าเดินทาง ค่าเช่าบา้น ค่า

โทรศพัท ์คา่ท่ีพกั ของเยี่ยมไขพ้นกังาน มอบเงินช่วยเหลอืคา่คลอดบตุร ช่วยเหลอืฌาปนกิจศพครอบครวัและ

บคุลากร ของขวญัสมรส เครือ่งแบบของบคุลากร เงินกูป้ลอดดอกเบีย้ มอบทนุเพ่ือการศกึษาบตุร ฯลฯ  

 

รายละเอียดการมอบทุนการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท 
จาํนวนทุน รวมจาํนวนเงนิใน

ปี 2562 2559 2560   2561 2562 

JWDIL  - บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์

จาํกดั (มหาชน)  18 31 37 43 165,000 

JTS - บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอรต์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (บรษัิทในเครอืฯ) 6 16 19 21 67,000 

ATL - บรษัิท ออโตล้อจิค จาํกดั (บรษัิทในเครอืฯ) 4 4 4 9 35,000 

JASIA - บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร ์อิท จาํกดั 

(บรษัิทในเครอืฯ) - - - -  

รวม 28 51 60 73 267,000 
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- นาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยากรผา่นระบบ ERS (Employee Relation System) เพ่ือการ

จดัการดแูลผลประโยชนข์องบคุลากรไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ โดยพนกังานสามารถดาํเนินการไดด้ว้ย

ตนเอง ทัง้เรือ่งการตรวจสอบประวตัิการบนัทกึเวลา การดาํเนินการเรือ่งการลา และยื่นเรือ่งขอทาํโอทีไดโ้ดย

ไมต่อ้งกรอกแบบฟอรม์ตา่งๆ ของบรษัิทฯ เพียงแคบ่นัทกึรายละเอียดการขอหยดุงานหรอืขอทาํโอทีผา่นเว็บ 

ทัง้นีเ้พ่ือลดการใชก้ระดาษซึง่เป็นตน้เหตหุนึง่ของภาวะโลกรอ้นท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเรว็และรุนแรงในปัจจบุนั 

และเพ่ือลดขัน้ตอนการอนมุตัติา่งๆ ทาํใหพ้นกังานบรหิารเวลาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงการประมวลผล

คา่จา้ง และเงินเดือนท่ีมีความรวดเรว็และแมน่ยาํ ซึง่เป็นหนึง่ในผลจากการเปิดกวา้งใหพ้นกังานสง่ความ

คิดเห็นเพ่ือการปรบัปรุงระบบท่ีด ี

- ใหค้วามเคารพในสิทธิของบุคลากรในการรวมกลุ่มโดยเสรีภาพ ไม่ปิดกั้นการก่อตัง้สหภาพ หรือร่วมใน

สหภาพแรงงานอ่ืน นอกจากนัน้ ยงัเปิดกวา้งใหค้าํปรึกษาแก่บุคลากรในทุกๆ ดา้น ทัง้เรื่องงาน และเรื่อง

ส่วนตวั ไม่ปิดกัน้การหารือแบบรายคน หรือรวมตวัรายกลุม่ โดยสามารถหารือผ่านเจา้หนา้ท่ีดา้นการดแูล

บคุลากรโดยตรงผ่านผูบ้งัคบับญัชา ผ่านตวัแทนคณะกรรมการท่ีไดม้ีการปรกึษาหารือเพ่ือกาํหนดขอ้ตกลง

ตา่งๆ ระหวา่งบรษัิทฯ และตวัแทนบคุลากรอยา่งสมํ่าเสมอ หรอืสง่เรือ่งผา่นช่องทางรอ้งเรยีน เพ่ือรวบรวมสง่

พิจารณาแกไ้ข และปรบัปรุงพฒันาโดยฝ่ายทรพัยากรบคุคล เพ่ือใหพ้นกังานไดร้บัแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

และร่วมเสนอแนะในดา้นต่างๆ ไดค้รอบคลมุมากขึน้ ทัง้นิ ้บริษัทฯ ไม่มีการจัดตัง้สหภาพแรงงานภายใน

องคก์ร และไมม่ีบคุลากรใดของบรษัิทฯ รว่มอยูใ่นสหภาพแรงงานอ่ืน 

- โครงการปรบัปรุงสถานท่ีทาํงานใหส้ามารถรองรบักาํลงัคนท่ีเพ่ิมขึน้ โดยมีการปรบัปรุงใหม้รูีปแบบท่ีทนัสมยั 

และสะดวกสบาย อาทิ หอ้งอาหารท่ีมีการควบคมุความสะอาด ทัง้ในเรือ่งนํา้ดื่ม ภาชนะ และอปุกรณอ่ื์นๆ  

- จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น Happy Family, ไออุ่นเพ่ือนอ้ง, มอบของบริจาค, กิจกรรมงานปีใหม่, 

กิจกรรม Team Building เป็นตน้ 
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เพ่ือเป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังานใหด้ียิ่งขึน้และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการเป็น 

Happy Workplace สาํหรบัในปี 2562 นี ้ทางบรษัิทฯไดจ้ดัผลประโยชนเ์พ่ิมเติมใหก้บัพนกังานดงันี ้ 

1. การจัดสถานที่ออกกาํลังกาย (Fitness) 

       เพ่ือส่งเสริมสขุภาพรา่งกายท่ีแข็งแรง และสขุภาพจิตใจท่ีดี ใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

สรา้งศกัยภาพใหก้บัองคก์รไดใ้นระยะยาว ซึ่งสิ่งเหลา่นีม้าจากการสรา้งความสมดลุในการทาํงานและการใช้

ชีวิตท่ีดีอีกดว้ย    

2.การจัดห้องอิ่มอุ่น  

 เพ่ือใหคุ้ณแม่ท่ีพึ่งคลอดบุตรไดม้ีพืน้ท่ีส่วนตวั ท่ีสะอาดและถูกสุขลกัษณะ ไวส้าํหรบัทาํการป๊ัม

นํา้นมและเก็บนํา้นมไวใ้หบ้ตุร  นํา้นมเป็นสิง่สาํคญัท่ีมีสารอาหารครบ และสรา้งภมูิคุม้กนั สรา้งสายสมัพนัธ์

ท่ีดีระหวา่งแมก่บัลกู 

3. โครงการช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (Out-Patient Medical Support) 

ทางบรษัิทฯ ไดใ้สใ่จในคณุภาพชีวิตของพนกังาน และเช่ือวา่พนกังานจะมีความสขุในการทาํงานหากมี

สขุภาพท่ีแข็งแรง จงึไดอ้อกโครงการชว่ยเหลอืคา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกใหก้บัพนกังานระดบัพนกังาน

จนถึงเจา้หนา้ท่ีอาวโุส  สาํหรบักรณีบาดเจ็บ หรอืเจ็บป่วย จนเป็นเหตใุหต้อ้งเขา้รบัการรกัษาในแผนกผูป่้วย

นอกของโรงพยาบาลหรอืคลนิิก และสาํหรบัการรกัษาทนัตกรรม ณ โรงพยาบาล หรอืคลนิิก   

 

กิจกรรมแรงงานสัมพนัธ ์ 

1. จัดพิธีมอบเกียรติคุณสาํหรับบุคลากรที่อายุงานครบ 10, 15, และ 20 ปี  

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงคณุคา่ของบคุลากร ซึง่ถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการดแูลบคุลากรดว้ย

การใหส้วสัดิการท่ีไม่นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายแรงงานกาํหนดไวแ้ลว้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการมอบรางวลัท่ีมีคณุคา่ทาง

จิตใจใหก้บับุคลากรท่ีปฏิบตัิงานกบับริษัทฯ ครบตามอายงุานท่ีกาํหนด คือ ครบ10, 15 และ 20 ปี เพ่ือยกย่อง ตอบ

แทนและเป็นขวญักาํลงัใจสาํหรบัความทุม่เทของบคุลากรท่ีอทิุศใหก้บัองคก์รมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยในปี 2562 

ไดจ้ดังานมอบรางวลัใหก้บับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานครบอายงุาน 10, 15, และ 20 ปี ดงันี ้

 

บริษัท อายุงานครบ 10 ปี (62) อายุงานครบ 15 ปี (62) อายุงานครบ 20 ปี (62) 

JWD 3 คน 9 คน 2 คน 

JTS  -  - - 

ATL 2 คน - - 

JASIA  - - - 

จาํนวนบคุลากร ปี 62 5 คน 9 คน 2 คน 
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2. กิจกรรม Team Building  

บรษัิทไดจ้ดักิจกรรม Team Building ซึง่เป็นหลกัสตูรอบรม จาํนวน 2 วนั  ดว้ยบรษัิทฯเลง็เห็นวา่ ความสามคัคใีนการ

ทาํงาน คือพลงัสาํคญัอนัยิ่งใหญ่ ท่ีสามารถนาํองคก์รสูค่วามสาํเรจ็ โดยเป็นหนึง่ในรากฐานของการพฒันาองคก์รอยา่ง

ยั่งยืน โดยในหลกัสตูรจะเนน้กิจกรรมกลุม่ท่ีมวีตัถปุระสงคเ์ชิงผสมผสานระหวา่งการบรหิารจดัการกบัการทาํงานเป็น

ทีมอยา่งมีเปา้หมาย โดยแฝงทศันะในเรือ่งการเป็นผูน้าํและผูต้าม ตลอดจนคา่นิยมองคก์ร 
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3. กิจกรรมงานกีฬาสี และงานเลีย้งสังสรรคป์ระจาํปี 

งาน sport day ถือว่าเป็นหนึ่งในการจดักิจกรรมกลุ่มท่ีช่วยละลายพฤติกรรมของพนกังานทกุคนในกลุ่มใหเ้ขา้ถึงกนั

ง่ายขึน้ เป็นวิธีการสรา้งความรูจ้กั สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี และความสามคัคี  การจดักีฬาสีบริษัทฯ จึงกลายมาเป็นตวั

ช่วยละลายพฤติกรรมของคนทาํงานเพราะภายในงานจะมีกีฬา และเกมต่างๆ ใหไ้ดเ้ลน่กนัอย่างสนกุสนานในรูปแบบ

กิจกรรมกลุม่ 

งานเลีย้งสงัสรรคป์ระจาํปี จัดขึน้เพ่ือเป็นการขอบคณุท่ีพนกังานทุกคน ไดท้าํงานอย่างทุ่มเทมาตลอดทัง้ปีท่ีผ่านมา         

ในงานมีการแสดง กิจกรรมและรางวลัมากมาย ใหพ้นกังานไดส้นกุสนาน และมีสว่นรว่มในเกมต่างๆ มีการจบัฉลาก

มอบรางวลัสาํหรบัทุกคน เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน เป็นงานเลีย้งท่ีสรา้งความประทบัใจ สรา้งรอยยิม้ 

และเสยีงหวัเราะใหท้กุคนตลอดเวลา 

 

 

  

 

4. โครงการ Happy Family 

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกิจกรรมสานสมัพันธ์ขึน้ใหก้ับบุคลากรและครอบครวั เพ่ือเสริมสรา้งใหบุ้คลากรและครอบครวั           

มีความผกูพนัท่ีดีกบัองคก์ร และสง่เสริมกิจกรรมสรา้งสมัพนัธท่ี์ดีกนัภายในครอบครวั  โดยจากผลสาํรวจความคิดเห็น

ของบุคลากร ไดม้ีการเสนอใหม้ีการจัดทศันศึกษาสถานท่ีประวตัิศาสตรข์องไทยผ่านการไหวพ้ระ 9 วดั  ณ จังหวดั 

สมทุรสาคร นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดเ้ชิญสมาชิกในชุมชน (บา้นแหลม) เขา้รว่มกิจกรรมครัง้นีเ้พ่ือสานสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่ง

องคก์รกบัชมุชน 
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5. โครงการไออุ่นเพื่อน้อง 

บรษัิทฯ  ไดเ้ลง็เห็นถึงความยากลาํบากของโรงเรยีนท่ีอยูใ่นชนบท และอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลความเจรญิ จึงจดัทาํโครงการ 

“ไออุ่นเพ่ือนอ้ง”  เพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมใหม้ีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้  โดยทาํการสนบัสนุน และส่งเสริม

ทางดา้นการศึกษา และนาํพนกังานไปรว่มกิจกรรมใหต้ระหนกัต่อสงัคมทุกปี โดยในปีนีไ้ดไ้ปท่ีโรงเรียนบา้นลาํอีซู 

ตาํบลหนองร ีอาํเภอบอ่พลอย  จงัหวดักาญจนบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งชมรม ตามความชอบและสมัครใจ 

เพ่ือเป็นการสง่เสริมใหบ้คุลากรไดท้าํกิจกรรมท่ีตนและเพ่ือนสนใจหลงัเลิกงาน เพ่ือสง่เสริมสขุภาพกายท่ีแข็งแรง และ

จิตใจท่ีรา่เริงแจ่มใส ตลอดจนสรา้งความสามคัคีระหว่างเพ่ือนพนกังานและผูบ้ริหาร บริษัทจึงมีนโยบายใหบ้คุลากร

สามารถรวมกลุม่กนัเพ่ือจดัตัง้ชมรมได ้โดยบรษัิทจะจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุใหช้มรมละ 2,000 บาท ตอ่เดือน 
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7.จัดกิจกรรมแต่งกายตามเทศกาลต่างๆ 

เพ่ือเป็นการสรา้งบรรยากาศการทาํงานใหม้ีสีสนั มีความสนุกสนานและส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค ์บริษัทจึงจัด

กิจกรรมเชิญชวนใหพ้นกังานรว่มแตง่กายตามเทศกาลตา่งๆ มาทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

8. จัดกิจกรรมโครงการอวยพรวันเกิดประจาํเดือน 

เน่ืองดว้ยบคุลากร คือหวัใจสาํคญัขององคก์ร และการสรา้งความผูกพนัของบุคลากรกบัองคก์รถือเป็นหนึ่งในปัจจยั

สาํคญัท่ีทาํใหบ้คุลากรมีความสขุกบัการทาํงาน และทาํงานใหบ้ริษัทฯ ดว้ยความทุ่มเท ดว้ยเหตนีุบ้ริษัทฯ จึงจดัใหม้ี

โครงการ อวยพรวนัเกิดประจาํเดือน เพ่ือสรา้งความผูกพนัของบุคลากรกับองคก์ร เสริมสรา้งขวญั และกาํลงัใจให้

บคุลากร  สรา้งบรรยากาศใหบ้คุลากรไดรู้ส้กึผ่อนคลายจากการทาํงาน และเพ่ือสรา้งความสามคัคีเป็นหมูค่ณะในแต่

ละหน่วยงาน เป็นการจดักิจกรรมอวยพรวนัเกิดพรอ้มกนัสาํหรบับุคลากรท่ีเกิดในเดือนเดียวกันในแต่ละเดือน โดยมี
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ผูบ้รหิารในแตล่ะหนว่ยงานมารว่มอวยพรวนัเกิดใหก้บัพนกังาน เพ่ือใหบ้คุลากรในแตล่ะหนว่ยงานไดร้ว่มกิจกรรม โดย

ไดร้ว่มกนัรอ้งเพลงอวยพรวนัเกิดใหเ้พ่ือนพนกังานท่ีเกิดในแตล่ะเดือน พรอ้มทัง้ไดร้บัประทานเคก้วนัเกิด และของวา่งท่ี

บรษัิทฯ จดัให ้

 

 

 

 

 

3.7 การดูแลความปลอดภยัและสุขภาวะ 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือแสดงถึงความ

มุ่งมั่นขององคก์รและเป็นกรอบในการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั (QSHE) ใหผู้บ้ริหารและพนกังานในองคก์ร 

นาํไปปฏิบตัิ โดยถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตัิ ดว้ยการกาํหนดเป็นเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม แผนการดาํเนินงาน 

รวมทัง้ตวัชีว้ดัตามแผนงาน จากส่วนกลางไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยมีหน่วยงานศนูยค์วามปลอดภยัรบันโยบายจาก 

ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารสูงสุดขององคก์ร ใหน้าํนโยบาย QSHE และกรอบของการบริหารจัดการดา้น QSHE มา

ถ่ายทอดใหทุ้กส่วนงาน ผ่านทางแผนการดาํเนินงานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจน

กาํหนดตวัชีว้ดัต่างๆ รวมทัง้การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม และ

แผนการดาํเนินงาน เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีกาํหนด  

การดาํเนินงานดา้นความปลอดภัย บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํเป็นแผนดาํเนินงานประจาํปี โดยมุ่งเนน้ใหบ้ริษัทปฏิบตัิตาม

กฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลลอ้ม โดยมีการกาํหนดแผนการติดตามใหแ้ต่ละหน่วยงาน

ดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามแผน และหามาตรการป้องกนั และแกไ้ข  เพ่ือวตัถปุระสงคใ์หพ้นกังาน และองคก์ร

ปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยั ตลอดจนไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม  

การบริหารจัดการด้านความปลอดภยั เช่น 

- ทบทวนดา้นนโยบายความปลอดภยั 

- ทบทวน KPIs หนว่ยงาน พรอ้มทาํแผนใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไวใ้น KPIs 

- ทบทวนคูม่ือความปลอดภยัฯ 

- ทบทวนแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัประจาํปี 

- ทบทวนแผนฉกุเฉิน ฯลฯ 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

  

สว่นที่ 2 หนา้ 109 / 130 

 

การตรวจสอบความปลอดภยัในงานประจาํ เช่น 

- ตรวจสอบความปลอดภยัในพืน้ท่ีทา่เรอื 

- ตรวจสอบความปลอดภยับนเรอืขนสง่สนิคา้อนัตราย  

- ตรวจสอบระบบดบัเพลงิ (ตูแ้ละถงัดบัเพลงิ) 

- สุม่ตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล ์(พนกังาน/ผูร้บัเหมา) 

- สุม่ตรวจสภาพรถขนสง่และขึน้ทะเบียนพนกังานขบัรถขนสง่สนิคา้ ฯลฯ 

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดลอ้ม และอาชีวอนามัยของพนักงานในการทาํงาน  

- ตรวจวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน (แสง เสยีง ความรอ้น ฝุ่ น นํา้เสยี) 1 ครัง้/ปี 

- ตรวจวดัปรมิาณความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในชัน้บรรยากาศ 1 ครัง้/ปี 

- ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํา้ดืม่ 1 ครัง้/ปี 

โดยท่ีผา่นมาปี 2562 บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษัิท มาสเตอร ์ฟอร ์กรนี จาํกดั บรษัิทตรวจวดัคณุภาพสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน พรอ้มหอ้งปฏิบตัิการวิเคราะหเ์อกชน บรษัิท เอ็ม ที อี จาํกดั เลขท่ีทะเบียน ว-100 เขา้ดาํเนินการตรวจวดั

คณุภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ซึง่ผลการตรวจสอบผา่นเกณฑม์าตรฐานทกุรายการ  

การจัดกจิกรรมรณรงคแ์ละสร้างจิตสาํนึกด้านความปลอดภยั  

- จดับอรด์ใหค้วามรู ้และขา่วสารดา้นความปลอดภยั 1 ครัง้/เดือน 

- จดัทาํปา้ยสถิตอิบุตัิเหต ุ

- จดักิจกรรมสนทนาความปลอดภยัในการทาํงาน (Safety Morning Talk) 1 ครัง้/เดือน 

- จดักิจกรรมสปัดาหค์วามปลอดภยัในการทาํงาน (Safety Week) 1 ครัง้/ปี 

ภาพกิจกรรมสปัดาหค์วามปลอดภยั ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2562 
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การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภยั เชน่ 

- อบรมกฎระเบียบความปลอดภยัในการทาํงานและการสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล ทกุครัง้ท่ีมีพนกังาน

ใหม ่

- อบรมการสอบสวนอบุตัเิหต/ุการวิเคราะหส์าเหต ุและมาตรการปอ้งกนัแกไ้ข 

- อบรมการพยาบาลและชว่ยชีวติ (CPR) 

- อบรมการดบัเพลงิเบือ้งตน้ และการซอ้มอพยพหนีไฟ 1 ครัง้/ปี 

- อบรมและซอ้มแผนฉกุเฉินกูภ้ยัสารเคมี 1 ครัง้/ปี เป็นตน้ 

ภาพกิจกรรมอบรมการดบัเพลงิเบือ้งตน้ และการซอ้มอพยพหนีไฟ ปี 2562 

 

สถิติการเกิดอบุตัิเหตขุองคลงัสนิคา้ 

 

 
 

บริษัท 2560 2561 2562 

คลงัสนิคา้แหลมฉบงั (คน) 31 40 28 

คลงัสนิคา้อนัตราย (คน) 25 27 21 

ศนูยก์ระจายสนิคา้เคมีภณัฑ ์(คน) 3 3 8 

คลงัสนิคา้สามวา (คน) 2 3 1 

รวม (คน) 61 73 58 

การเกดิอุบตัิเหตุถงึขัน้เสียชีวติ (คร้ัง) 0 0  1 

จาํนวนพนักงานที่เสียชีวติ (คน) 0 0 1 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

  

สว่นที่ 2 หนา้ 111 / 130 

 

4. การดูแลสังคมและชุมชน 

 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัในการสรา้งความยั่งยืนของกิจการควบคูก่บักบัความยั่งยืนของชมุชน โดยการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดผลประทบเชิงลบต่อชุมชน เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัและความมั่นใจจากชมุชนรอบขา้ง โดย

บริษัทฯ เล็งเห็นประเด็นสาํคญัสาํหรบัธุรกิจให้บริการคลังสินค้าอันตราย และศูนยก์ระจายสินค้าอันตรายและ

เคมีภัณฑ ์บริเวณท่าเรือแหลมฉบงั ซึ่งอาจเป็นบริการท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคมและชุมชนโดยรอบมากท่ีสดุหากเกิด

ภาวะฉุกเฉิน บริษัทฯ จึงได้มีการดาํเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ สรา้งให้เกิดความมั่นใจ และ

มาตรการเชิงรุกต่างๆเพ่ือป้องกนัก่อนเกิดเหตุฉกุเฉิน รวมถึงยงัไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการคาํนึงถึงสงัคมและ

ชมุชน ดงันี ้

 

4.1 จัดตั้งศูนยค์วามปลอดภยั บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน)  

ศูนยค์วามปลอดภยัสินคา้อนัตราย (Dangerous Goods Port Safety, DGPS) เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท เจ

ดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูป้ระกอบการคลงัสินคา้อนัตราย ท่าเรือแหลมฉบงั ภายใต้

การกาํกบัดแูลของการทา่เรอืแหลมฉบงั มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้กิดการควบคมุใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทฯ ใหเ้กิด

ความปลอดภยัตอ่ชีวติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนเกิดความสมัพนัธอ์นัดตีอ่ชมุชนโดยรอบคลงัสนิคา้ โดย

ท่ีผา่นมาทางบรษัิทฯ ไดม้ีการดาํเนินการเรือ่งความปลอดภยัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและชมุชนอยา่งเครง่ครดั 

ภายใตแ้นวคิด “ป้องกันก่อนเกดิเหตุ” และยงัไมเ่คยเกิดเหตวุิกฤตฉกุเฉินขึน้จากการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้อนัตราย 

และศูนยก์ระจายสินคา้อันตรายและเคมีภัณฑ ์บริเวณท่าเรือแหลมฉบังของบริษัทฯ โดยศูนยค์วามปลอดภยั 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวกบัสงัคมและชมุชนดงัตอ่ไปนี ้ 

ภาระกิจหลกั  

- จัดตั้งศูนยข์้อมูลด้านความปลอดภยัสินค้าอันตราย (Safety Data Center)  

• ทาํหนา้ท่ีในการจัดเก็บเอกสารขอ้มูลสินคา้อันตราย Safety Data Sheet (SDS) ไดแ้ก่ ขอ้มูลผูน้าํเขา้

สง่ออกสารเคมี ช่ือสารเคมี วิธีการจดัการสารเคมีเมื่อเกิดเหต ุเบอรต์ิดตอ่เจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ และใหข้อ้มลู

กบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีขอความช่วยเหลอืเก่ียวกบัการจดัการสารเคมีกรณีเกิดเหตกุารณฉ์กุเฉิน 

• จาํนวนเอกสารสินคา้อนัตรายท่ีบริษัทฯ จดัเก็บต่อปีมีมากกว่า 65,000 ฉบบัปี โดยเอกสาร SDS จะถกู

จดัเก็บอยา่งเป็นระบบในฐานขอ้มลู DG-Net ซึง่ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจคน้ขอ้มลูไดต้ลอด 24 ชั่วโมง  

• ขอ้มลูสนิคา้อนัตรายถือวา่เป็นแหลง่ขอ้มลูท่ีสาํคญัมาก สาํหรบัการจดัการสนิคา้อนัตรายทัง้สภาวะปกติ

และสภาวะฉกุเฉิน โดยสินคา้อนัตรายท่ีผ่านเขา้ออกท่าเรือแหลมฉบงัคิดเป็นจาํนวนมากกวา่ 70% ของ

สนิคา้อนัตรายท่ีผา่นเขา้ออกประเทศไทย ดัง้นัน้เมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินไมว่า่จะเป็นภายในบรเิวณทา่เรือหรือ

ระหว่างการขนสง่ไปยงัโรงงานตา่งๆ ทั่วประเทศ หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนสามารถใชป้ระโยชน์

จากฐานขอ้มลูดงักลา่วเพ่ือจดัการและระงบัเหตไุดท้นัตอ่เหตกุารณ ์ช่วยลดผลกระทบตา่งๆ ท่ีอาจสง่ผล

ตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
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- การจัดฝึกอบรมและการซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

• ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกซอ้มการรกัษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง ประจาํปี 2562 

รว่มกบัเทศบาลนครแหลมฉบงั และผูป้ระกอบการทา่เทียบเรอืแหลมฉบงั 

• ฝึกซอ้ม Tabletop(TTX)  แผนฉกุเฉินการขนสง่สนิคา้อนัตราย รว่มกบับรษัิท โนเบล เอ็นซี จาํกดั 

• จดัการอบรมการขนสง่สนิคา้อนัตราย ใหก้บัการรถไฟแหง่ประเทศไทย(รฟภ.) จาํนวน 2 ครัง้ 

• จัดการอบรมการขนส่งสินคา้อันตรายทางการขนส่งทางทะเล IMDG CODE ใหก้ับบริษัท ONE 

LOGISTICS, บ ริ ษั ท  อี ส เ ทิ ร ์น ซี  แ ห ลม ฉบัง  เ ท อ ร์มิ นัล  จํา กัด  (ESCO), Laem Chabang 

International Terminal Co., Ltd (B-5 Terminal) และ สายเรอื MAERSK 

• เป็นวิทยากรและท่ีปรกึษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูรแผนโตต้อบภาวะฉกุเฉินดา้นสารเคมี 

แก่โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร 

• เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลกัสตูรความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับสารเคมี และวตัถุอนัตราย" แก่"บริษัท เอ

เวอรก์รนี คอนเทนเนอร ์เทอรม์ินลั (ประเทศไทย) จาํกดั 

• เป็นวิทยากรอบรมกฏระเบียบความปลอดภยัในการขนสง่สนิคา้อนัตราย ภายในคลงัสนิคา้อนัตราย 

ทา่เรอืแหลมฉบงั สาํหรบั ผูป้ระกอบกิจการขนสง่ 

 

- ควบคุมความปลอดภัยโดยการเก็บตัวอย่างสินคา้อันตรายมากกว่า 150 ครัง้/ปี ซึ่งผูท่ี้จะดาํเนินการเก็บ

ตวัอย่างสินคา้อนัตรายนัน้ ตอ้งมีการสวมใสอ่ปุกรณเ์พ่ือความปลอดภยั และใชว้ิธีการ/อปุกรณเ์ก็บตวัอยา่ง

สารเคมีท่ีเหมาะสมและปลอดภยั 
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- ควบคุมความปลอดภยัการขนถ่ายตูส้ินคา้อนัตราย ณ ท่าเทียบเรือ โดยอุปกรณ/์เครื่องมือและบริเวณท่ีมี    

การขนถ่ายสนิคา้อนัตราย ตอ้งปราศจากความเสีย่งตา่งๆ เช่น การก่อเกิดประกายไฟ การรั่วไหลของสารเคมี 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจสอบอณุหภมูิตูส้ินคา้ควบคมุอณุหภมูิ (Reefer Container) เน่ืองจากสินคา้อนัตรายบางชนิดตอ้งบรรจุ

อยู่ในตูส้ินคา้ควบคมุอุณหภูมิ เพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับความรอ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการระเบิด/เพลิงไหม ้

ดงันัน้จึงตอ้งมีการการตรวจสอบอณุหภมูิตูส้นิคา้อยา่งสมํ่าเสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจปริมาณสารเคมีท่ีกระจายอยู่ในอากาศ สาํหรบัสถานท่ีจัดเก็บสินคา้อนัตราย โดยการตรวจปริมาณ

สารเคมีท่ีกระจายอยู่ในอากาศสาํหรบัประเมินความเสี่ยงการรั่วไหลของสารเคมี โดยใชเ้ครื่องมือท่ีเรียกว่า 

VOC/Gas Detector ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานสากล จากประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งใหผ้ลการตรวจวดัท่ี

ถกูตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละแมน่ยาํสงู  

 

มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกนักอ่นเกิดเหตุ  

- ตรวจสอบความปลอดภยับนเรอืขนสง่สินคา้อนัตราย (ขาเขา้) จาํนวนมากกว่า 4,500 ลาํ/ปี โดยทีม Safety 

จะดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลตูส้ินคา้อันตรายท่ีบรรทุกอยู่บนเรือเทียบกับขอ้มูลสินคา้

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

การรั่วไหลของสารอนัตรายท่ีบรรทกุอยูบ่นเรอืสนิคา้ 
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- สุ่มตรวจสภาพรถขนส่งสินคา้อนัตราย เน่ืองจากรถท่ีจะทาํการขนส่งสินคา้อนัตรายไดน้ัน้ ตอ้งมีสภาพรถท่ี

เป็นมาตรฐาน สอดคลอ้งตามกฏหมาย (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522) รวมถึงพนกังานขบัรถตอ้งมี

ความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ท่ี เช่น พกัผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่เสพสิ่งมึนเมา เป็นตน้ โดยทาํการตรวจสภาพ

รถและพนกังานขบัรถท่ีรบัสนิคา้อนัตรายกลุม่ท่ี 2 (วตัถรุะเบิด, ก๊าซพิษ และกมัมนัตภาพรงัส)ี 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจสอบสภาพพืน้ท่ี/เสน้ทางการขนส่งสินคา้อันตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบงั เน่ืองจากสภาพเสน้ทาง

สาํหรบัขนสง่สนิคา้อนัตรายตอ้งปราศจากความเสีย่ง เช่น พืน้ถนนไมช่าํรุด และแสงสวา่งเพียงพอตอ่การขบัขี่

ของพนกังานขบัรถ เป็นตน้ โดยทีม Safety จะสง่ปัญหาและความเสี่ยงท่ีพบใหท้่าเรือแหลมฉบงัทราบ เพ่ือ

ดาํเนินการแกไ้ขตอ่ไป 

 

การจัดการเม่ือเกดิภาวะฉุกเฉิน 

- บริษัทฯ จัดตัง้ทีมฉุกเฉิน/ศนูยร์บัแจง้เหตฉุุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจา้หนา้ท่ีทีมจดัการเหตุฉกุเฉิน นกั

เคมีและผูเ้ช่ียวชาญดา้นสนิคา้อนัตรายประจาํอยูต่ลอด 24 ชั่วโมง พรอ้มดว้ยวสัด/ุอปุกรณก์ูภ้ยัสารเคมีท่ีเป็น

มาตราฐานสากล เช่น รถฉกุเฉิน, ชุดป้องกนัสารเคมีระดบัสงูสดุหรอืชดุ Level A  เป็นตน้ เพ่ือเป็นการเตรยีม

ความพรอ้มในการรบัมือกบัเหตฉุกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ โดยในปี 2562 ทีมฉกุเฉินของบริษัทฯ สามารถระงบัเหตุ

ฉกุเฉินจากสนิคา้อนัตราย จาํนวนไมต่ ํ่ากวา่ 43 ครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

- ศูนยค์วามปลอดภยัมีแผนตอบโตส้ถานการณฉ์ุกเฉินสารเคมีรั่วไหล การเกิดเพลิงไหม ้โดยแบ่งออกเป็น 4 

ระดบั โดยฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเหตฉุุกเฉินนัน้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบญัชาการและ

ฝ่ายสนบัสนนุ ดงันี ้
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1. แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 1: เหตฉุกุเฉินท่ีศนูยค์วามปลอดภยัสามารถระงบัได ้โดยไมข่อการสนบัสนนุจากการ

ทา่เรอืแหลมฉบงั 

 

2. แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 2: เหตฉุกุเฉินระดบัการทา่เรอืแหลมฉบงั หนว่ยงานตอ้งขอรบัความช่วยเหลอืจาก

หนว่ยงานภายนอก เช่น หนว่ยดบัเพลงิทา่เรอื 
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3. แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 3: เหตฉุกุเฉินระดบัเทศบาลนครแหลมฉบงั โดยทา่เรอืเป็นผูบ้ญัชาการณเ์หตฉุกุเฉิน

และบรษัิทฯ ทาํหนา้ท่ีสนบัสนนุและใหข้อ้มลูการจดัการเหตฉุกุเฉิน  

 

4. แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 4: เหตฉุกุเฉินระดบัประเทศ 

จากการดาํเนินงานดงักลา่ว ศนูยค์วามปลอดภยั บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) จงึไดร้บัรางวลั 

ดงันี ้

1. รบัรางวลัองคก์รท่ีมีอบุตัิเหตเุป็นศนุย ์ในชว่ง 7 วนัอนัตรายเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2562 

2. รางวลัการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในสถานประกอบ

กิจการ 
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4.2 โครงการใช้ผ้าดิบจากชุมชนบา้นอ้อมโรงหีบสาํหรับพนัพาเลทสนิค้าแทนฟิลม์ 

 

ตามท่ีบริษัทประกอบธุรกิจเก่ียวกบัคลงัสินคา้เป็นหลกั โดยมีสดัสว่นรายไดจ้ากคลงัสินคา้กว่า 50% ซึ่งกิจกรรม

สาํคญัในคลงัสินคา้คือการจัดเก็บสินคา้ของลกูคา้ใหอ้ยู่ในสภาพเรียบรอ้ย ซึ่งการจะรกัษาสินคา้ใหไ้ม่เกิดการ

ชาํรุดเสยีหายนัน้ จะมีวิธีการโดยการใชแ้ผน่ฟิลม์พนัรอบพาเลทสนิคา้ และจดัเรยีงไวใ้นท่ีท่ีกาํหนด  

 

จากกิจกรรมหลักนี ้บริษัทจึงมีการใช้แผ่นฟิลม์จาํนวนมาก บริษัทจึงมีแนวคิดท่ีจะหาวัสดุทดแทนแผ่นฟิลม์           

ท่ีมีคณุสมบตัิในการป้องกนัการชาํรุดเสียหายของสินคา้ไดเ้หมือนเดิม สามารถนาํกลบัมาใชซ้ ํา้ได ้และเป็นวสัดท่ีุ

สามารถหาไดภ้ายในชมุชนท่ีตัง้อยูใ่กลเ้คียงกบัคลงัสนิคา้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลอืชมุชนใหม้ีรายได ้

 

กลุ่มหอ้งเย็นภายใตเ้ครือของบริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มแรกท่ีไดท้ดลองใช้

ผา้ดิบมาพนัพาเลทสินคา้แทนแผ่นฟิลม์ โดยผา้ดิบนีม้ีแหล่งท่ีมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑง์านเศษผา้

ชมุชนบา้นออ้มโรงหีบ มีท่ีตัง้อยูท่ี่ ต. บา้นเกาะ จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คียงกบัท่ีตัง้ของคลงัสนิคา้

หอ้งเย็นหลกัของบรษัิท  

 

หลงัจากท่ีไดท้ดลองสั่งซือ้ผา้ดิบมาแทนแผน่ฟิลม์ในเดือนพฤศจิกายน 2562 สามารถสรุปเป็นคา่ใชจ้่ายไดด้งันี ้

- คา่เฉลีย่การใชแ้ผน่ฟิลม์ตอ่เดือน = 99,450 บาท 

- คา่เฉลีย่การใชผ้า้ดิบตอ่เดือน = 371,790 บาท 

 

จะเห็นไดว้่าราคาของผา้ดิบสงูกว่าราคาแผ่นฟิลม์ แต่เน่ืองจากผา้ดิบสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดเ้รื่อยๆ โดย       

คาดว่าจะนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดน้านกว่า 12 เดือน ในระยะยาวจึงเป็นการช่วยลดตน้ทนุใหแ้ก่บริษัทกว่า 800,000 

บาทตอ่ปี และเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ชมุชนใกลเ้คียงอีกดว้ย 

 

นอกจากนี ้ทางบรษัิทยงัมีแผนในการขยายการใชผ้า้ดิบไปยงัอาคารอ่ืนๆ ของคลงัหอ้งเย็น (ปัจจบุนัทดลองใชอ้ยู่

เพียง 1 อาคาร) และบรษัิทในกลุม่หอ้งเย็นอ่ืนๆ ในเครอื 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

  

สว่นที่ 2 หนา้ 118 / 130 

 

 
 

            การใชแ้ผน่ฟิลม์พนัพาเลท                                              การใชผ้า้ดิบพนัพาเลท 

 

4.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอื่นๆ  

- การเนน้การจา้งงานคนในพืน้ท่ี ซึง่พืน้ท่ีคลงัสนิคา้หลกัของบรษัิทฯ บรเิวณแหลมฉบงั ไดม้ีการจา้งคนในพืน้ท่ี

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16% ของพนกังานทัง้หมด 

- โครงการการจา้งงานคนพิการ 

- กิจกรรมเลีย้งอาหารวา่งและมอบของบรจิาค ณ สถานสงเคราะหเ์ด็กออ่นรงัสติ  

- โครงการไออุน่เพ่ือนอ้ง มอบทนุการศกึษาและปรบัทศันียภาพแก่โรงเรยีนบา้นลาํอีซู ตาํบลหนองร ีอาํเภอบอ่

พลอย  จงัหวดักาญจนบรุ ี

 

 

 

 

รอบที่ บริษัท อาคาร จํานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม กําหนดส่งมอบ

1 PCS 8 1,000 200 200,000 ส่งครบแล้ว

2,000 170 340,000 ส่งครบแล้ว

13,000 170 2,210,000 ก.พ. - ก.ค.63

2 PCS 6 10,000 170 1,700,000 ส.ค. - ธ.ค.63

3 JPAC 5,000 170 850,000 ม.ค. - ม.ีค.64

JPK 5,000 170 850,000 เม.ย.- ม.ิย.64

Total 36,000 6,150,000

แผนการสั่งซื้อ ผ้าพันพาเลท
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง    

 

11.1 การจัดการความเสี่ยง 

     

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน โดยไดจ้ัดตัง้   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามและกาํหนดแนวทางบริหารจดัการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงงประกอบดว้ย รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประธานกรรมการ และผูบ้ริหาร 

ระดบัสงูเป็นกรรมการ โดยมีการดาํเนินงานดงัตอ่ไปนี ้  

1. กาํหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางในการดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล   

มุ่งเนน้การบริหารความเสี่ยงท่ีสาํคญัทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ์ ดา้นการปฏิบตัิงาน ดา้นการเงิน และ   

ดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และในปัจจุบันไดเ้พ่ิมประเภทความเสี่ยงอีก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสี่ยง      

ดา้นสงัคม, ความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม และความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยี เพ่ือคลอบคลมุความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจยิ่งขึน้ 

2. พิจารณาความเสี่ยงท่ีสาํคญัระดบัองคก์ร รวมถึงมีการวิเคราะห ์และประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดทาํสรุป   

ความเสี่ยงระดบัองคก์ร (Corporate Risk Profile) และกาํหนดดชันีชีวดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพ่ือใชเ้ป็น 

สญัญานเตือนภยัลว่งหนา้ และใหม้ีการบรหิารจดัการความเสีย่งเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ติดตามและทบทวนความเสี่ยงเหล่านัน้ทุกไตรมาสเพ่ือใหส้อดคลอ้งและทันกับสภาพแวดลอ้มในการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป กาํกบัดแูลใหม้ีการบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้

4. รายงานผลการพิจารณาความเสีย่งใหก้บัคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ             

 

11.2 การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผล

ของระบบควบคมุภายใน เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทฯ 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

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance Control) 

 ในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท

ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใชแ้บบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคมุภายใน (ซึง่รวมถึงการบรหิารจดัการความเสีย่ง) และซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร เพ่ือประเมินระบบ

การควบคมุภายในของบรษัิทฯ ในดา้นตา่งๆ  5 สว่น ไดแ้ก ่
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(1) สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 

(2) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

(3) กิจกรรมควบคมุ (Control Activities) 

(4) สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communications) 

(5) กิจกรรมการตดิตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและ 

การจดัใหม้ีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบควบคมุภายในไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีการติดตาม

ควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยเพ่ือใหส้ามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ สาํหรบัการควบคุมภายใน    

หัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมแลว้เช่นกัน โดยสรุป 

สาระสาํคญัไดด้งันี ้ 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)   

1.1 บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการสร้างความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม (Ethical Values)               

มีการกาํหนดโครงสรา้งองคก์ร ขอบเขตอาํนาจ ความรบัผิดชอบของแตล่ะตาํแหนง่งานใหเ้หมาะสม รวมถึงมีการจดัทาํ 

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหารและ 

พนกังานทกุฝ่าย โดยเริม่ตน้สือ่สารใหร้บัทราบผา่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่รวมถึงไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซต ์และระบบ   

อินเตอรเ์น็ตของบรษัิทฯ 

1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู ้เ ก่ียวกับธุรกิจ และมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายท่ีเป็น   

ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทาํหน้าท่ีกํากับดูแล (Oversight) และ 

พฒันาการดาํเนินการ ดา้นการควบคมุภายใน รวมทัง้ กาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน   

และวดัผลได ้

1.3 ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหม้ีโครงสรา้งสายการรายงาน และกาํหนดอาํนาจในการสั่งการ ซึ่งจาํกดัอาํนาจ 

หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

1.4 บริษัทฯ  ให้ความสําคัญ  และมีกระบวนการในการพัฒนา  และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู ้   

ความสามารถใหอ้ยู่กบัองคก์ร และมีการเตรียมพรอ้มสาํหรบัการขาดบุคลากรท่ีมีความรูแ้ละความสามารถ รวมถึง 

ผูบ้รหิารท่ีจะมาสบืทอดในตาํแหนง่ท่ีสาคญั 

1.5 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมีกระบวนการสือ่สารใหบ้คุลากรทกุคนมีความรบัผิดชอบต่อการควบคมุ   

ภายในและจดัใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีท่ีจาํเป็น 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ไดก้าํหนดการควบคุมภายในองคก์ร เพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน

เป็นไปตามเปา้หมายและโปรง่ใสเพียงพอ เหมาะสม 
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2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

2.1 บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการกาํหนดนโยบาย วิธีการ วิเคราะห ์

ประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง หรือเหตกุารณท่ี์อาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงาน เพ่ือรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษัิทในทกุไตรมาส 

2.2 บริษัทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งเป็นตวัแทนของหน่วยงานเจา้ของความเสีย่ง 

(Risk Owner) มีหนา้ท่ีติดตามใหม้ีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงท่ี

กาํหนดไว ้

2.3 บริษัทฯ  มีมาตรการ  และแผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง  โดยอาจเป็นการยอมรับ                

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

ความเสีย่ง (sharing) 

2.4 บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ทุจริต โดยมีการใช้แหล่งขอ้มูลจากทัง้

ภายในและภายนอกองค์กร มีการสอบทานจากหน่วยงานท่ีเป็น Cross Function หากพบว่ามีเหตุการณ์ทุจริต             

ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิไวแ้ลว้ในระเบียบขอ้บงัคบัดา้นทรพัยากรบคุคล 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  บริษัทฯ  มีการประเมิน  วิ เคราะห์ ปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อ                   

การดาํเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เพ่ือกาํหนดมาตรการใหค้วามเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรบัได ้     

อยา่งเพียงพอ 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

3.1 บริษัทฯ มีการสรา้งและกาํหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงจากการ      

ไมบ่รรลวุตัถปุระสงคห์รอืเปา้หมายท่ีกาํหนดไว ้

3.2 บรษัิทฯ จดัใหม้ีนโยบายและระเบียบแนวทางปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน 

การจดัซือ้ การบรหิารงานทั่วไป และใหค้วามสาํคญัเรือ่งการแบง่แยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ รวมถึงลาํดบัชัน้การอนมุตัิ

ของผูบ้รหิารในแตล่ะระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.3 บริษัทฯ ออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกาํหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ่งในขัน้ตอนการปฏิบัติงาน     

ในระดบัองคก์ร และกระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ และผลกัดนัแต่ละหน่วยงานใหม้ีการสอบทานการ

ปฏิบตัิงานดว้ยตนเอง (Control Risk Self-Assessment)  

3.4 บรษัิทฯ ไดก้าํหนดใหม้ีการควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูบรษัิทฯ โดยกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการควบคมุ

การเขา้ถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงาน (Access Control) ไวช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัการเขา้ไปใช ้หรือแกไ้ขขอ้มูล

จากบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งในสว่นของการปฏิบตัิงาน 

3.5 บริษัทฯ มีการกาํหนดระบบการควบคุมการเขา้ถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงาน (Access 

Control) รวมทั้ง ได้จัดทาํแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์รา้ยแรงท่ีมีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ 

(Disaster Recovery Plan: DRP) แลว้ 
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3.6 บริษัทฯ มีนโยบายติดตามการทาํธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับคุคลดงักลา่ว ตอ้งผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีกาํหนด 

3.7 บรษัิทฯ มีกระบวนการติดตามดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มอยา่งสมา่เสมอ โดย

กาํหนดแนวทางใหบ้คุคลท่ีบรษัิทฯ แตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษัิทยอ่ยหรอืรว่มนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ กําหนดให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงาน ไว้เพียงพอและ 

เหมาะสม เพ่ือลดความเสีย่งจากการไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์และเปา้หมายท่ีกาํหนดไว ้ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

4.1 บริษัทฯ ใช้ขอ้มูลท่ีไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ และทนัต่อเวลามาใช ้

ประกอบการประชมุ เพ่ือตดัสนิใจในประเด็นท่ีมีความสาํคญั  

4.2 บริ ษัทฯ  ได้รวบรวมและพิจารณาข้อมูล ท่ี เ ก่ียวข้องทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร                        

เ พ่ือประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ  โดยหน่วยงานจะต้องกําหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลท่ีเหมาะสมและ                        

มีการตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนนาํไปใช ้  

4.3 บรษัิทฯ ดาํเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิท มีขอ้มลูท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรบัใชป้ระกอบการ  

ตดัสนิใจ โดยไดจ้ดัทาํและสง่หนงัสอืเชิญประชุมพรอ้มกบัใหข้อ้มลูและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษัท  

และกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั และมีการบนัทึกรายงานการประชุม        

ซึง่มีรายละเอียดท่ีทาํใหส้ามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการได ้  

4.4 บริษัทฯ จัดทาํบญัชี โดยเลือกใชน้โยบายตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป และไดจ้ัดเก็บเอกสาร   

ประกอบการบนัทกึตา่งๆ อยา่งเหมาะสม   

4.5 บริษัทฯ มีกระบวนการ และช่องทางการสื่อสารท่ีเพียงพอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให  ้

สามารถควบคมุการดาํเนินงานไดโ้ดยสะดวก และมีการรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอยา่งสมํ่าเสมอ   

4.6 บริษัทฯ มีช่องทางในการรบัขอ้มูลแจง้การกระทาํทุจริต ทัง้ภายในและภายนอกใหค้ณะกรรมการ   

บรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ โดยแจง้ไวผ้า่นหนา้เว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บรษัิทฯ มีการจดัการขอ้มลูท่ีเป็นระบบเหมาะสม และมีระบบสารสนเทศ  

รวมถึงระบบขอ้มลูท่ีมีเนือ้หาเพียงพอ ถกูตอ้ง เหมาะสม ต่อการตดัสินใจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ รวมทัง้     

มีกระบวนการสื่อสารข้อมูล ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ท่ีกําหนดไว้อย่างเหมาะสมต่อการควบคุม               

การดาํเนินงานของบรษัิทฯ  
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5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

5.1 บริษัทฯ กาํหนดใหม้ีการติดตาม และประเมินผลของระบบการควบคมุภายในท่ีกาํหนดไวว้่า ยงัมี 

ประสิทธิภาพ ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค  ์และเป้าหมายท่ีกาํหนด โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์           

การรายงาน และการประชมุอยา่งสมํ่าเสมอ 

5.2 บริษัทฯ กาํหนดใหม้ีการตรวจสอบภายใน โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้ต้รวจสอบสามารถปฏิบตัิงานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้

อยา่งอิสระ 

5.3 ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิททนัทีท่ีเกิดเหตกุารณ ์หรอืสงสยัวา่มีเหตกุารณท์จุริต 

อยา่งรา้ยแรง มีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืการกระทาํท่ีผิดปกติอ่ืน ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบรษัิทฯ   

อยา่งมีนยัสาํคญั ซึง่การรายงานขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา ตอ่คณะกรรมการบรษัิท/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้           

มีระบบการควบคมุภายในท่ีด ีรวมถึงมีผูต้รวจสอบภายในท่ีทาํหนา้ท่ีสอบทานการปฏิบตัิงาน ความเพียงพอของระบบ 

การควบคมุภายใน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ  

นอกจากนี ้ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4800 จาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ 

โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั ผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รวมถึง

เป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพการ

ควบคมุภายในดา้นบญัชีวา่ไมพ่บขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาคญั 

6. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ว่าจา้ง บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกัด (Outsource) เป็นผูใ้หบ้ริการตรวจสอบภายใน โดยมี

นางสาวกรกช วนสวสัดิ์ เป็นตวัแทนจากบริษัทดงักล่าว ทัง้นี ้สามารถอ่านประวตัิหวัหนา้งานตรวจสอบภายในไดท่ี้

เอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

12.1 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ในปี 2562 บมจ.เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส ์และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการท่ี

เก่ียวข้องกัน ซึ่งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ข้อ 5 ในงบการเงินประจําปี 2562 โดย                

ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาตไดส้รุปรายการกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการทาํรายการดงักลา่ววา่รายการท่ีมี

ระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้เป็นรายการท่ีเป็นไปเพ่ือ

การดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพึงกระทาํ

กบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายมี

สถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ สาํหรบัรายการท่ีมีนยัสาํคญัและตอ้งดาํเนินการตามระเบียบปฏิบตัิของ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งรายการ

ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการและไดใ้หค้วามเห็นว่าเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

12.2    มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย มีเป้าหมายในการประกอบการเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่นกัลงทนุ

อย่างเพียงพอรวมทัง้ยึดถือปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้กาํหนด และกฏหมายต่างๆในประเทศท่ีบริษัทฯ ประกอบการอยู่ 

ดังนัน้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกับรายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นไปอย่าง

โปรง่ใส ลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีและเป็นไปตามกฏหมายกฏ

ระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกับดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในอนัท่ีจะทาํใหผู้ล้งทนุมีขอ้มลูอย่างเพียงพอต่อการใช้

ดลุยพินิจในการตดัสนิใจลงทนุได ้บรษัิทฯ จึงกาํหนดแนวทางการทาํรายการระหวา่งกลุม่บรษัิทฯ กบับคุคลหรอืกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาทาํรายการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การทาํรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บริษัทฯ จะพิจารณา

ดาํเนินการเสมือนหนึง่ทาํรายการกบับคุคลภายนอก (arm’s length basis) เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ โดยจะตอ้ง

มีเง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ในกรณีท่ีไม่ชดัเจนว่าราคา

ระหว่างกนัเขา้ข่าย arm’s length basis หรือไม่ จะตอ้งนาํเสนอรายการดงักลา่วหารือต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

ขอความเห็นชอบก่อนทาํรายการ 
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บรษัิทฯ มีการมอบอาํนาจอนมุตัิวงเงินแก่ผูบ้รหิารตามลาํดบัขัน้ โดยจะกาํหนดอาํนาจของผูม้ีสทิธิอนมุตัิตาม

วงเงินท่ีกาํหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนโ์ดยสว่นตวัเป็นผูอ้นมุตัิทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่ตนมีสว่นไดเ้สีย และกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียในการตก

ลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ้งไม่เขา้รว่มประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ทาํหนา้ท่ีสอบทานการทาํรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และใหด้าํเนินการตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การทาํรายการระหว่างบริษัทฯ กบับริษัทท่ีมีบคุคลท่ี

อาจมีความขัดแยง้มีสัดส่วนการถือหุ้นตํ่ากว่ารอ้ยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                   

ซึ่งสอดคลอ้งกบัประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิท

จดทะเบียน 

การทาํรายการระหวา่งกนัพึงกระทาํไดต้ามปกติเน่ืองจากเป็นการทาํรายการตามปกติธุรกิจและตามเง่ือนไข

การคา้โดยทั่วไปเสมือนลกูคา้ภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทัง้ราคาหรือค่าตอบแทนอยูใ่นกรอบซึง่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิตาม

ระเบียบปฏิบตัิทางการเงินของบรษัิทฯ และตอ้งทบทวนการคดัเลือกผูข้ายและผูผ้ลติ (vendor selection process) อยู่

เสมอเพ่ือใหแ้น่ใจว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสแก่ผูป้ระกอบการนอกกลุม่ ซึ่งอาจใหผ้ลประโยชนแ์ก่บริษัทฯ มากกว่าและ

เป็นแหลง่ภายนอกสาํหรบัการเปรยีบเทียบราคา และเง่ือนไขทางการคา้ 

บริษัทฯ ทาํการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนัโดยยึดแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 24 

(ปรบัปรุง 2552) เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและตามระเบียบปฏิบตัิของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นีฝ่้ายกฏหมายและกาํกบั

ดแูล (Legal and Compliance) และฝ่ายบญัชีจะนาํเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เ พ่ือสอบทานและ                    

ใหค้วามเห็นตอ่ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการว่าเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ หรือไม่ก่อน

รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทต่อไป นอกจากนีฝ่้ายบญัชีจะนาํเสนอรายการระหวา่งกนัทกุๆเดือน เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ          

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นท่ีจะต้องเข้าทาํรายการระหว่างกัน ทั้งท่ีเป็นรายการทางการคา้

ตามปกติธุรกิจและรายการท่ีไมเ่ป็นไปตามการคา้ปกติธุรกิจ โดยการเขา้ทาํรายการดงักลา่วจะตอ้งอยูใ่นเง่ือนไขราคาท่ี

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการปฏิบตัิ

ตามขอ้กาํหนดและปฏิบตัิเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัยท่ี์สาํคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทฯ จะทาํการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 
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รายการระหว่างกัน 

 

รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

บคุคล/นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 
ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

1. บริษัท ศแบงค์  ซัส

เทนเอเบลิ เอน็เนอรย์ ี

จาํกดั 

 บรษิทั ศแบงค ์ซสัเทนเอเบลิ เอน็เนอร์

ย ีจาํกดั ถอืหุน้โดยบุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้กบับรษิทัฯ ดงัน้ี 

- นายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา ถอืหุน้

บรษิทั ศแบงค ์ซสัเทนเอเบลิ เอน็เนอร์

ย ีจาํกดั รอ้ยละ 26.670 

นายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา 

 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 20.914 ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 (กลุ่มบณัฑติกฤษ

ดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 46.366) 

 เ ป็ นกรรมการผู้มีอํ านาจลงนาม 

ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

 เป็นบุตรชายของนางพมิลทพิ บณัฑติ

กฤษดา ผู้ถือหุ้นใหญ่ และน้องชาย

ของนางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษ

ดา กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และ

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

1.1  รายการกบั JWD 

- เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

กนั – อื่น 

 

- ดอกเบีย้รบั 

 

- ลูกหน้ีอื่น 

 

 

222,340.0 

 

 

 

14,703.6 

 

14,703.6 

 

 

- 

 

 

 

10,607.2 

 

- 

 

 

– นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ลงทุนใน 

บริษัท ศแบงค์ ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี 

จํากัด ณ วันที่ 13 ธนัวาคม 2561 ภายหลงั

จากที่ JWD ตัดสิน ใจไม่ลงทุนในบริษัท

ดงักล่าว รายการหน้ีเงนิกู้ยืมระยะสัน้น้ีเกิด

จากสัญญาเงินกู้แปลงสภาพที่มีอยู่ตัง้แต่ปี 

2560 และมยีอดเงนิกู้คงค้าง เป็นจํานวนเงนิ

ทั ้ง สิ้ น  222,340,000 บ า ท  ณ  วั น ที่  31 

ธันวาคม 2561 และ  - บาท ณ วันที่  31 

ธนัวาคม 2562 ซึ่งได้ชําระคนืครบทุกจาํนวน

แลว้ 

 

 

– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิให้บรษิทั 

ศแบงค์ ซสัเทนเอเบลิ เอน็เนอร์ยี จํากดั ซึ่ง

เดมิ บรษิทัฯ เคยพจิารณาความเป็นไปไดใ้น

การลงทนุธุรกจิพลงังาน เป็นไปตามแผนการ

ชาํระเงนิคนืใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2562  
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บคุคล/นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 
ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

2. บรษิทั ชมุชนพลงังาน

สะอาด จาํกดั 

 บริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จํากดั 

ถอืหุน้ทางออ้มโดยบุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้กบับรษิทัฯ ดงัน้ี 

- นายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา ถอืหุน้

ในบรษิัท ศแบงค์ ซสัเทนเอเบิล เอน็

เนอร์ยี จํากัด  (บริษัทแม่)  ร้อยละ 

26.670 

2.1  รายการกบั JWD 

- เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

กนั - อื่น 

 

- ดอกเบีย้รบั 

 

- ลูกหน้ีอื่น 

 

173,000.0 

 

 

 

11,548.9 

 

6,927.4 

 

 

63,000.0 

 

 

 

11,110.7 

 

18.038.1 

 

 

–    นายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา ลงทนุใน บรษิทั 

ศแบงค์ ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จํากัด 

(บรษิทัแม่ ของ บรษิทั ชมุชนพลงังานสะอาด 

จํากดั) ณ วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 ภายหลงั

จากที่ JWD ตัดสิน ใจไม่ลงทุนในบริษัท

ดังกล่าว รายการหน้ีเงนิกู้ยืมระยะสัน้น้ีเกิด

จากสัญญาเงินกู้แปลงสภาพที่มีอยู่ตัง้แต่ปี 

2560 และมยีอดเงนิกู้คงค้าง เป็นจํานวนเงนิ

ทั ้ง สิ้ น  173,000,000 บ า ท  ณ  วั น ที่  31 

ธนัวาคม 2561 และ 63,000,000 บาท ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งได้ชําระคนืครบจํานวน

แลว้ เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 

 

– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิให้ บรษิัท 

ชุมชนพลงังานสะอาด จํากดั เป็นบรษิทัย่อย

ของบรษิทัศแบงค์ ซสัเทนเอเบลิ เอน็เนอรย์ ี

จํากัด ซึ่งเดิม บริษัทฯ เคยพิจารณาความ

เป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจพลงังาน จึงให้

ความสนับสนุนในรูปแบบเงนิกู้แปลงสภาพ 

แต่เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจไม่ลงทุน เงินกู้

ดงักล่าวควรเร่งดําเนินการในการเรยีกชําระ

คืนให้แล้วเสรจ็ตามแผนการชําระคนืภายใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และกําหนดอัตรา

ดอกเบีย้ใหใ้กลเ้คยีงกบัราคาตลาด  

3. บริษัท โชคสมุทรมา 

รนี จาํกดั 

 บรษิัท โชคสมุทรมารนี จํากดั ถือหุ้น

โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ

บรษิทัฯ ดงัน้ี 

- นายจิตชัย นิมิตรปัญญา ถือหุ้น      

รอ้ยละ 30.00 

- นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา ถือหุ้น      

รอ้ยละ 30.00 

 

3.1  รายการกบั PCS 

 

- รายได้ค่าบรกิารรบั

ฝากสนิคา้ 

 

- ลูกหน้ีค่าบริการรบั

ฝากสนิคา้ 

 

- ตน้ทนุบรกิาร 

 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

8,615.2 

 

 

1,027.4 

 

 

11.0 

 

11.8 

 

 

7,585.1 

 

 

606.0 

 

 

137.2 

 

- 

 

 

– PCS ใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ควบคุมอณุหภูม ิ

และให้บริการแช่แข็ง (Freeze) กับบริษัท 

โชคสมทุรมารนี จาํกดั  

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

เทยีบเคยีงได้กบัราคาทีเ่สนอใหแ้ก่ลูกคา้ราย

อื่น (ราคาตลาด) 

– บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากัด ให้บริการ

เปลีย่นบรรจภุณัฑ ์(Repack) แก่ PCS ( 2 ) 

 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่างกนั

มคีวามสมเหตุสมผล โดยมกีารคิดราคาตาม

อตัราราคาตลาด 
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บคุคล/นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 
ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

  – ราคาค่าบริการ เป็นราคาเทียบเคียงได้กบั

ราคาทีท่ีจ่า่ยใหแ้ก่บรษิทัอื่น (ราคาตลาด) 

 

  นายจิตชัย นิมิตรปัญญา และนาง

อจัฉรา นิมติรปัญญา เป็นกรรมการผูม้ ี

อาํนาจลงนามของบรษิทั โชคสมทุรมา

รนี จาํกดั 

 นายจติชยั นิมติรปัญญา 

- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 9.434 ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 

3.2 รายการกบั PLP 

 

- รายไดค้่าขนส่ง 

 

- ลูกหน้ีค่าขนส่ง 

 
 
 

 

 

337.0 

 

45.3 

 

 

296.2 

 

30.0 

 

 

– PLP ใหบ้รกิารขนส่งกบับรษิทั โชคสมุทรมา

รนี จาํกดั 

– ราคาค่าขนส่งเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับ

ราคาทีเ่สนอใหแ้ก่ลูกคา้รายอื่น (ราคาตลาด) 

 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่างกนั
มีความสมเหตุสมผลโดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด 

 - เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม และ

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

- เป็นคู่สมรสของนางอัจฉรา นิมิตร

ปัญญา กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 

 นางอจัฉรา นิมติปัญญา 

- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 6.953 ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 

- เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม และ

กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 

3.3 รายการกบั JPAC 

 

   -  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ค่ า

ตรวจสอบ 

 

   - เจา้หน้ีค่าตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

452.7 

 

86.9 
 

 
 

 

 

 

439.4 

 

89.0 
 
 

 

 

 

– บริษัท โชคสมุทรมารนี จํากัด ให้บรกิารค่า

ตรวจเชือ้ผลติภณัฑช์สีกบั JPAC 

– ราคาค่าตรวจสอบเป็นราคาที่เทยีบเคียงได้

กับราคาที่จ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทอื่น 

(ราคาตลาด) 

 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่างกนั
มีความสมเหตุสมผลโดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด 
 
 

– เป็นรายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่างกนั

มีความสมเหตุสมผลโดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด  
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บคุคล/นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 
ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

- เป็นคู่สมรสของนายจิตชัย นิมิตร

ปัญญา กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
 

3.4 รายการกบั JPKCS 

 

- ค่าเชา่ 

 

- ตน้ทนุค่าบรกิาร 

 

 

- 

 

83.7 

 

 

60.0 

 

- 

 

 

– บรษิทั โชคสมทุรมารนี จาํกดั ให ้JPKCS เชา่

เครื่ อง  Vacuum Plastic Seal เพื่ อบริการ

ลูกคา้เป็นงานบรกิารเสรมิรายครัง้ ( 1 ) 

 

 

– เป็นรายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่างกนั

มีความสมเหตุสมผลโดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด 

3.5 รายการกบั DTS 

 

- รายได้ค่าบรกิารรบั

ฝากเอกสาร 

 

- ลูกหน้ีค่าบริการรบั

ฝากเอกสาร 

 

 

 

36.0 

 

 

3.7 

 

 

48.0 

 

 

4.8 

 

 

– บริษัท ดาต้าเซฟ จํากัดให้บริการรับฝาก

เอกสาร กบับรษิทั โชคสมทุรมารนี จาํกดั 

 

 

 

– เป็นรายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่างกนั

มีความสมเหตุสมผลโดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด  

 

4.  บริษัท  วิน เนอร์ยี่  

( ไทยแลนด์ )  จํากัด 

( เ ดิ ม ชื่ อ  บ ริ ษั ท 

ซุปเปอร ์เค  พาวเวอร ์

จาํกดั) 

 บรษิทั วนิเนอรย์ี ่(ไทยแลนด)์ จาํกดั มี

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งกบับรษิทัฯ 

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

 นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา ถอืหุน้ของ

บรษิัท วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จํากดั 

รอ้ยละ 8.89 

 นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา  

- ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 12.626 ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (กลุ่มบณัฑติ

กฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 46.366) 

4.1  รายการกบั ATL 

 

- ค่าใชจ้า่ยคา่เชา่

พืน้ที ่

 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

- สนิทรพัยไ์ม่

หมนุเวยีนอื่น 

(เงนิมดัจาํจา่ย) 

 

 

5,466.8 

 

683.4 

 

1,277.3 

 

 

8,110.9 

 

1,366.7 

 

1,277.3 

 

 

– บรษิัท ซุปเปอร์ เค  พาวเวอร ์จํากดั ให้เช่า

พื้นที่กับ ATL เน่ืองจากพื้นที่การให้บริการ

ของ ATL ไมเ่พยีงพอ 

– ราคาค่าเช่าพืน้ทีเ่ป็นราคาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั

ราคาที่จ่ายค่าบรกิารให้แก่บุคคลอื่น (ราคา

ตลาด) 

 

 

 

– เป็นรายการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ม่

เกนิ 3 ปี ของบรษิทัฯ  

– การคิดราคาระหว่างกนัมคีวามสมเหตุสมผล 

โดยมกีารคดิราคาตามอตัราราคาตลาด 
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บคุคล/นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 61 
ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 62 

- เป็นมารดาของนายชวนินทร ์บณัฑติ

กฤษดา และนางสาวอมรพรรณ 

บณัฑติกฤษดา กรรมการผูม้อีาํนาจลง

นาม และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

หมายเหตุ : (1) เป็นรายการใหมใ่นไตรมาสที ่1/2562   

               (2) เป็นรายการใหมใ่นไตรมาสที ่3/2562 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

สาํนักงานผู้สอบบัญชี : บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั (“DELOITTE”) 

ผู้สอบบัญชี : 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญช ี

งบการเงินรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ดร. เกียรตินิยม  คณุติสขุ (Dr. Kiatniyom Kuntisook) 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4800 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 ดร. เกียรตินิยม  คณุติสขุ (Dr. Kiatniyom Kuntisook) 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4800 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 นางศศิธร พงศอ์ดิศกัดิ ์(Mrs. Sasithorn Pongadisak) 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8802 

  

 จากการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ

ของบริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาํเนินงาน และกระแส

เงินสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

  

  

  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

 (ปรับปรุง)  

ล้าน

บาท 

ร้อยละ ล้าน

บาท 

ร้อยละ ล้าน

บาท 

ร้อยละ 

 

สินทรัพยห์มุนเวยีน   
    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,218.8 22.0 456.4 7.2 885.5 11.3 

เงินลงทนุชั่วคราว 32.8 0.6 16.0 0.3 1.0 0.0 

ลกูหนีก้ารคา้ 364.4 6.6 641.0 10.1 737.4 9.4 

ลกูหนีอ่ื้น 158.3 2.9 205.3 3.2 215.0 2.7 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 395.3 6.2 63.0 0.8 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน 40.4 0.7 86.7 1.4 159.2 2.0 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ่งปี 
16.2 0.3 51.2 0.8 

100.9 1.3 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - - - - 0.6 0.0 

สนิคา้คงเหลือ 1.9 0.0 60.2 1.0 59.9 0.8 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 20.4 0.4 31.5 0.5 48.7 0.6 

ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - 47.3 0.7 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,853.2 33.5 1,990.9 31.5 2,271.3 29.0 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
      

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 46.3 0.8 397.1 6.3 1,032.0 13.2 

เงินลงทนุในการรว่มคา้ - - 51.6 0.8 43.7 0.6 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีตดิภาระคํา้ประกนั 35.8 0.6 36.4 0.6 36.8 0.5 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 223.5 4.0 167.6 2.6 243.1 3.1 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102.7 1.9 55.1 0.9 69.4 0.9 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการอ่ืน - - - - 22.4 0.3 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนญุาตใหด้าํเนินการ 301.5 5.5 283.1 4.5 278.9 3.6 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 858.9 15.5 894.0 14.1 919.4 11.8 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 1,735.2 31.4 1,922.0 30.4 2,398.7 30.7 

คา่ความนิยม 40.7 0.7 113.5 1.8 92.9 1.2 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 86.4 1.6 192.2 3.0 174.5 2.2 

สทิธิการเช่าท่ีดนิ 72.0 1.3 68.2 1.1 64.7 0.8 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42.3 0.8 36.2 0.6 18.5 0.2 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 134.1 2.4 121.7 1.9 152.7 2.0 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,679.4 66.5 4,338.9 68.5 5,547.7 71.0 

รวมสินทรัพย ์ 5,532.5 100.0 6,329.9 100.0 7,818.9 100.0 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

 (ปรับปรุง)  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 216.0 3.9 192.1 3.0 1,073.1 13.7 

เจา้หนีก้ารคา้ 239.5 4.3 358.3 5.7 410.2 5.2 

เจา้หนีอ่ื้น 148.5 2.7 264.3 4.2 285.5 3.7 

สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 331.0 6.0 354.4 5.6 186.1 2.4 

สว่นของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 200.0 3.6 300.0 4.7 386.0 4.9 

สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ่งปี 
- - 4.8 0.1 - - 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - - - - - - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 30.4 0.6 51.7 0.8 61.7 0.8 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 70.9 1.3 8.9 0.1 6.9 0.1 

ประมาณการหนีส้ิน - - - - - - 

หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 45.3 0.8 47.5 0.8 53.3 0.7 

 ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - - 21.5 0.3 - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,281.6 23.2 1,603.7 25.3 2,462.9 31.5 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หุน้กู ้ 300.0 5.4 900.0 14.2 514.0 6.6 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 565.4 10.2 352.7 5.6 1,295.4 16.6 

เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29.0 0.6 24.2 0.4 19.0 0.2 

รายไดร้บัลว่งหนา้และค่าเชา่คา้งจ่ายระยะยาว 52.1 0.6 49.1 0.8 60.9 0.8 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 59.8 1.1 95.2 1.5 86.3 1.1 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 38.9 0.7 36.3 0.6 65.3 0.8 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23.7 0.4 40.8 0.6 38.5 0.5 

ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 76.0 1.4 80.2 1.3 - - 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 6.7 0.4 7.8 0.1 6.5 0.1 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,131.3 20.8 1,586.3 25.1 2,085.9 26.7 

รวมหน้ีสิน 2,432.9 44.0 3,189.9 50.4 4,548.8 58.2 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุน้       

    ทนุจดทะเบียน  510.0  510.0  510.0  

    ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 510.0 9.2 510.0 8.1 510.0 6.5 

สว่นเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,335.8 24.1 1,335.8 21.1 1,335.8 17.1 

สว่นเกินทนุจากการลงทนุในบริษัทยอ่ยดว้ยการแลกหุน้ 391.0 7.1 391.0 6.2 391.0 5.0 

สว่นเกินทนุจากการจดัโครงสรา้งธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 421.3 7.6 421.3 6.7 428.8 5.5 

สว่นผูถื้อหุน้ลดลงจากเงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมท่ีเกิดก่อนการ  - - - - - - 

สว่นเกินทนุจากรายการการจ่ายหุน้เป็นเกณฑ ์ 3.2 0.1 3.2 0.1 3.2 0.0 

กาํไรสะสม       

   จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 51.0 2.4 51.0 0.8 51.0 0.7 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 338.1 8.1 304.0 4.8 438.8 5.6 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหน้ (4.3) (0.1) 1.1 0.0 (8.6) (0.1) 

รวมส่วนของบริษัท 3,046.1 55.1 3,017.5 47.7 3,150.0  40.3 

สว่นไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ 53.6 1.0 122.5 1.9 120.2 1.5 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,099.7 56.0 3,140.0 49.6 3,270.1 41.8 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,532.5 100.0 6,329.9 100.0 7,818.9 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

  

  

  

ปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

 (ปรับปรุง)  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้าน

บาท 

ร้อยละ 

รายได้          

รายไดค้า่เช่าและจากการบรกิาร 2,423.3 100.0 2,808.2 100.0 2,938.0 100.0 

รายไดจ้ากการขาย 491.2 20.3 399.8 14.2 624.3 21.2 

รายไดด้อกเบีย้และเงินปันผล 17.6 0.7 43.1 1.5 56.0 1.9 

กาํไรจากการขายสนิทรพัยใ์หก้องทรสัต ์ - - 13.7 0.5 - - 

รายไดอ่ื้น 31.0 1.3 32.8 1.2 41.9 1.4 

รวมรายได้ 2,963.1 122.3 3,297.6 117.4 3,660.2 124.6 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุคา่เช่าและการบรกิาร 1,671.9 69.0 2,001.7 71.3 1,984.5 67.5 

ตน้ทนุขาย - - 358.1 12.8 581.8 19.8 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 38.2 1.6 55.4 2.0 64.5 2.2 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 427.8 17.7 512.6 18.3 633.3 21.6 

ขาดทนุจากการบนัทกึประมาณการหนีส้นิ 4.2 0.2 4.2 0.1 5.0 0.2 

ตน้ทนุทางการเงิน 88.3 3.6 82.2 2.9 106.8 3.6 

รวมค่าใช้จ่าย 2,230.4 92.0 3,014.2 107.3 3,375.8 114.9 

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการ

รว่มคา้ 
(6.0) (0.2) (6.1) (0.2) 114.7 3.9 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 726.7 30.0 277.3 9.9 399.2 13.6 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (123.4) (5.1) (50.5) (1.8) (46.8) (1.6) 

กาํไรสาํหรับปี 603.2 24.9 226.8 8.1 352.4 12.0 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน (5.8) (0.2) 0.2 0.0 (25.8) (0.9) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 597.4 24.7 227.0 8.1 326.6 11.1 

การแบ่งปันกาํไร        

    สว่นท่ีเป็นของบรษัิท 612.1 25.3 224.5 8.0 362.8 12.3 

   สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ (8.9) (0.4) 2.3 0.1 (10.4) (0.4) 

 603.2 24.9 226.8 8.1 352.4 12.0 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม       

    สว่นท่ีเป็นของบรษัิท 606.3 25.0 224.7 8.0 339.6 11.6 

    สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ (8.9) (0.4) 2.3 0.1 (12.9) (0.4) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 597.4 24.7 227.0 8.1 326.6 11.1 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       

   กาํไรสว่นท่ีเป็นของบรษัิท (บาท) 0.60  0.22  0.36  
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งบกระแสเงนิสดรวม 
 

ปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

 (ปรับปรุง)  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
 

  

กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้  726.6   277.3  399.2 

ปรบัปรุงดว้ย          

กาํไรจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว  -     (0.4) (0.3) 

ขาดทนุ(กาํไร)จากเงินลงทนุชั่วคราวท่ียงัไม่เกิดขึน้  0.4   0.0  (0.0) 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ)   2.4   (0.0) 1.7 

หนีส้งสยัจะสญูจากลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน  -   -  1.1 

ขาดทนุ(กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้  (9.8)  1.2  5.0 

หนีส้งสยัจะสญูจากเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน  -   -  8.2 

สว่นแบ่ง (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้  6.0   6.1 (114.7) 

ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุเผ่ือขายเป็นเงินลงทนุ -    6.6 - 

ในบรษัิทรว่ม    

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทย่อย  -     -    11.3 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - - 5.5 

คา่ตดัจาํหน่าย - สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนญุาตใหด้าํเนินการ  31.0   29.7  22.4 

คา่เส่ือมราคา - อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  60.7   57.8    62.4 

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  42.0   -     

ขาดทนุจากการจาํหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  -     -     

คา่เส่ือมราคา - ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์  288.8   239.2  231.8 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์  (622.4)  (17.3) (4.9) 

คา่ตดัจาํหน่าย - สทิธิการเช่าท่ีดนิ  (1.1)  3.8  3.5 

คา่ตดัจาํหน่าย - สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน  15.5   17.2  22.1 

คา่ใชจ่้ายประมาณการหนีส้นิ  4.2   4.2  5.0 

คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน  4.0   5.0  14.3 

รายไดเ้งินปันผล  -     (9.4) (11.8) 

ดอกเบีย้รบั  (12.8)  (33.8) (44.2) 

ตน้ทนุทางการเงิน  88.3   82.2  106.8 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน

ดาํเนินงาน 

623.9 669.5 724.3 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดาํเนนิงาน    

ลกูหนีก้ารคา้          (27.9)        (186.9) (103.5) 

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน          (19.8)          (30.1) (64.3) 

สนิคา้คงเหลือ             (0.7)          (27.8) 0.3 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน             17.5              (6.0) 11.2 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีตดิภาระคํา้ประกนั             (0.8)               1.5  (0.3) 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน        (145.4)             (3.0) (30.2) 

หนีส้นิดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)                 -                    -    - 

เจา้หนีก้ารคา้             53.2              52.3  54.3 

เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน               9.6           135.1  (8.2) 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน             19.9              (1.2) 5.8 
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ปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

 (ปรับปรุง)  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายไดร้บัลว่งหนา้และคา่เช่าคา้งจ่ายระยะยาว          (23.8)             (3.0) 11.8 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน             14.1                1.4  (1.3) 

จ่ายประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน             (0.2)             (0.1) (1.6) 

จ่ายประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน - - (85.1) 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากการดาํเนินงาน          520.6          601.7  513.2 

ภาษีเงินไดร้บัคืน               7.7              31.1  39.2 

จ่ายภาษีเงินได ้                 -           (135.4) (100.4) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน           528.1           497.3  452.1 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรบัจากการขาย (จ่ายเพ่ือซือ้) เงินลงทนุชั่วคราว  205.4   17.2  15.3 

เงินสดรบัจาก (จ่ายสาํหรบั) เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -     (395.3) 257.0 

เงินสดรบัจาก (จ่ายสาํหรบั) เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน  (31.4)  (46.3) - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้  (41.0)  (342.2) (542.1) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบรษัิทย่อย  -     (113.4) - 

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษัิทย่อยโดยไม่มีอาํนาจควบคมุ  -     -    0.4 

เงินสดจ่ายเพ่ือจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษัิทย่อย  -     -    (0.8) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  (155.5)  -    (62.2) 

เงินสดรบัจากเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8.2   17.5  29.4 

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (38.2)  (35.7) (70.4) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนภายใตส้ญัญาอนญุาตใหด้าํเนินการ  (21.8)  (11.2) (4.3) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  (35.7)  (90.4) (84.9) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์  (323.3)  (456.0) (635.4) 

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์  1,576.1   102.8  6.4 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน  (23.9)  (16.2) (4.6) 

เงินสดจ่ายลว่งหนา้คา่เช่าท่ีดนิ  (31.7)  -     

เงนิปันผลรบั  4.8   9.4  31.9 

รบัดอกเบีย้  13.9   17.4  41.9 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,105.2 (1,342.3) (1,022.3) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินสดรบัจาก (ชาํระคืน) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 

 100.3   (41.3) 882.1 

เงินสดรบัคืนเงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -     -    - 

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้  -     900.0  - 

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู ้  -     (200.0) (300.0) 

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  98.7   90.6  959.2 

เงินสดชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (683.7)  (291.3) (180.1) 

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5.0   -    (10.0) 

เงินสดชาํระคืนหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ  (22.1)  (43.4) (62.5) 

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุในบรษัิทย่อย - สว่นไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคมุ  -     2.9  60.3 

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิท  (81.6)  (255.0) (214.2) 

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษัิทย่อย  (4.9)  -    (38.2) 



 

 

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สว่นที่ 3 หนา้ 7 / 19 

 
 

 
ปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

 (ปรับปรุง)  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

จ่ายตน้ทนุทางการเงิน  (86.1)  (78.5) (107.0) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (674.4) 83.9 989.6 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินของบรษัิทย่อยในตา่งประเทศ - 1.3 7.2 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 958.9 (759.8) 426.6 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม 259.8 1,218.8 456.4 

หกั  เงินสดท่ีถกูจดัประเภทไวเ้ป็นสนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - (2.6) 2.6 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดณวันที ่31 ธันวาคม 1,218.8 456.4 885.5 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

หน่วย 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
 

พ.ศ. 2560 

 

พ.ศ. 2561 

(ปรับปรุง) 

พ.ศ. 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.44 1.24 0.92 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 1.23 1.20 0.90 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.48 0.34 0.22 

  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 7.06 6.38 5.17 

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 50.96 56.42 69.65 

  อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ เทา่ 1,379.25 75.99 42.71 

  ระยะเวลาขายเฉล่ีย วนั 0.26 4.74 8.43 

  อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้ เทา่ 7.88 7.90 6.68 

  ระยะเวลาชาํระหนี ้ วนั 45.71 45.59 53.90 

  วงจรเงินสด วนั 5.52 15.56 24.18 

อัตราส่วนแสดความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)     

  อตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 31.01 26.75 27.96 

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 11.78 8.73 8.37 

  อตัรากาํไรอ่ืน รอ้ยละ 18.22 2.30 2.67 

  อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร รอ้ยละ 185.02 177.52 151.53 

  อตัรากาํไรสทุธิ รอ้ยละ 20.36 7.65 10.08 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 21.12 8.08 11.51 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)     

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 11.12 4.25 5.21 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 29.43 6.29 7.46 

  อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ 0.55 0.56 0.52 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     

  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.78 1.02 1.39 

  อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ เทา่ 8.38 8.60 7.94 

  อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั เทา่ 0.39 1.91 2.95 

  อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.52 0.72 1.10 

  อตัราการจ่ายปันผล0

1 รอ้ยละ 77.39 78.90 87.83 

  

                                                           
1 อตัราการจ่ายปันผล = จาํนวนเงินจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจาํปี / กาํไรสทุธิเฉพาะกิจการประจาํปี  

  โดยกาํไรสทุธิเฉพาะกิจการประจาํปี 2560-2562 เทา่กบั  329.50,271.47,290.34 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

 

 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ไตรมาส  +/(-)  ปี 

 
4/2561 3/2562 4/2562 YoY QoQ  2561 2562 

รายไดร้วม 979.9 905.3 988.7 0.9% 9.2%  3,297.6 3,660.2  

   รายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการบรกิาร 944.8 883.6 969.9 2.6% 9.8%  3,208.0 3,562.3  

   กาํไรขัน้ตน้ 247.8 237.3 279.6 12.8% 17.8%  848.2 996.1  

   อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 26.2% 26.9% 28.8%    26.4% 28.0%  

EBITDA 188.7 194.4 237.8 26.0% 22.3%  707.1 848.2  

   รายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้น 21.5 21.8 18.8 (12.6%) (13.8%)  76.0 97.9  

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุใน

บรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 

(13.1) 12.4 40.8 - 229.0%  (6.1) 114.7  

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิท 64.0 75.0 118.8 85.6% 58.4%  224.5 362.8  

อตัรากาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 6.5% 8.3% 12.0%    6.8% 9.9%  

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิท – 

ไม่รวมรายการพิเศษ 
50.3 75.0 118.8 136.2% 58.4%  210.8 362.8  

อตัรากาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ  

– ไม่รวมรายการพิเศษ (%)* 

5.1% 8.3% 12.0%    6.4% 9.9%  

*อตัรากาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ = กาํไร (ขาดทนุ)สทุธิสว่นทีเ่ป็นของบริษัท / รายไดร้วม 

 

  

ในปี 2562  เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ขยายตวัได ้1.6% ต่อปี ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจปี 2562 ทัง้ปี เติบโตไดท่ี้  2.4% ตํ่ากว่าคาดการณ์ท่ี 2.6% ทัง้นี้

เน่ืองจากการส่งออกไดร้บัผลกระทบจากสงครามการคา้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับทกุประเทศทั่วโลก และปัญหาความลา่ชา้ของงบประมาณปี 2563  

ภยัแลง้ และการแข็งคา่ของเงินบาท* แตถ่ึงอย่างไรก็ตามบรษัิทฯ ยงัสามารถทาํกาํไรจากธุรกิจในปัจจบุนัท่ีมีอยู่ไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากการดาํเนินงานของ

บริษัทครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภทและมีการขยายงานดา้นโลจิสติกสไ์ปในภูมิภาค ทาํใหส้ามารถลดความเส่ียงและรบัประโยชนจ์ากสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจดังกล่าวได ้ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วม จาํนวน 3,660.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้  

362.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 11.0 เม่ือเทียบกับรายไดร้วมในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีรายไดจ้ากค่าเช่าและบริการรวมทัง้สิน้  

3,562.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 354.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 11.0 เม่ือเทียบกับรายไดค้่าเช่าและบริการในงวดเดียวกนัของปีก่อน สาํหรบัไตรมาส 

4/2562 กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดร้วม จาํนวน 988.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 8.8 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.9 เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมในงวดเดียวกนัของปี

ก่อน บริษัทฯ มีรายไดค้า่เช่าและบรกิาร 969.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 25.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 2.7  เม่ือเทียบกบัรายไดค้่าเช่าและบริการของปี

ก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดด้งักลา่ว สว่นใหญ่เกิดจากรายไดก้ลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ กลุม่ธุรกิจอาหาร  

จากรายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการบรกิารท่ีเพิ่มขึน้ตามท่ีไดก้ลา่วไปขา้งตน้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีกาํไรขัน้ตน้สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

จาํนวน 996.1 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.0 เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 147.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 17.4 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกันของปี

ก่อน ซึ่งมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 848.2 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 26.4  สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 279.6 ลา้นบาท 

อัตรากาํไรขั้นตน้รอ้ยละ 28.8 เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 31.8 ลา้นบาท และอัตรารอ้ยละ 12.8 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกาํไรขั้นตน้จํานวน  

247.8 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 26.2  

*ขอ้มลูจากสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) 
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บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้ ,เงินปันผล และรายไดอ่ื้นสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 97.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21.9 ลา้นบาท  

คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 28.8  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน  สาํหรบัไตรมาส 4/2562 มีรายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้น จาํนวน 18.8 ลา้นบาท 

ลดลง 2.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.6 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน รายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้นท่ีสาํคญัไดแ้ก่ เงินปันผลจาก

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (AIMIRT) และ ดอกเบีย้รบัจากบรษัิทรว่มในตา่งประเทศ  

บรษัิทฯ มีสว่นแบ่งกาํไร จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 114.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เป็น

จาํนวน 120.8 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีส่วนแบ่งขาดทนุจาํนวน 6.1 ลา้นบาท สาํหรบัไตรมาส 4/2562  กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง

กาํไร จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมคา้จาํนวน 40.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 53.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีส่วนแบ่ง

ขาดทุนจาํนวน 13.1 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท TRANSIMEX CORPORATION (TMS) ,ลานจัดเก็บตูส้ินคา้ Bok Seng 

PPSEZ Dry port และ นิคมอตุสาหกรรม Phnom Penh SEZ Plc.(PPSP) 

กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท  

บริษัทฯมีกาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบรษัิทฯ (ไม่รวมรายการพิเศษ) สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 362.8 ลา้นบาท อตัรากาํไร

สทุธิอยู่ท่ีรอ้ยละ 9.9 เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 152.0 ลา้นบาทหรือเป็นอตัรารอ้ยละ 72.1 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีกาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ 

(ไม่รวมรายการพิเศษ) จาํนวน 210.8 ลา้นบาท และมีอตัรากาํไรสทุธิอยู่ท่ีรอ้ยละ 6.4 สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 

(ไม่รวมรายการพิเศษ) จาํนวน 118.8 ลา้นบาท อตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 12.0 เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 68.5  ลา้นบาทหรือเป็นอตัรารอ้ยละ 136.2 เม่ือเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีกาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ (ไม่รวมรายการพิเศษ) จาํนวน 50.3 ลา้นบาท และมีอตัรากาํไรสทุธิอยู่ท่ีรอ้ยละ 5.1  

รายการปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลัง 

งบการเงินสาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏรายการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

โดยในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ พบว่านิคมอุตสาหกรรม Phnom Penh SEZ Plc. (PPSP) ซึ่งเป็นบรษัิทรว่มทางตรง รบัรูร้ายไดจ้ากการขายท่ีดนิในระหว่าง 

ปี 2561 ไม่ตรงงวดบญัชี รายไดด้งักลา่วควรรบัรูใ้นปี 2562 จงึเป็นผลให ้PPSP แสดงรายไดจ้ากการขายท่ีดนิและกาํไรสทุธิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 สงูเกินไป PPSP จงึแกไ้ขตวัเลขดงักลา่วในงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จากงบการเงินของ PPSP บรษัิทฯ จงึรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไร

จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มดงักลา่วสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สงูเกินไปจาํนวน 854.69 ดอลลา่หส์หรฐั หรือเทียบเทา่จาํนวน 27.62 ลา้นบาท 

และเงินลงทนุในบริษัทรว่มดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แสดงมูลค่าท่ีสงูเกินไปดว้ยจาํนวนเดียวกัน บริษัทจึงปรบัยอ้นหลงังบการเงินรวมสาํหรบัปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ความคบืหน้าผลการดาํเนินงานปี 2562 

เดอืนกุมภาพันธ ์ 

บรษัิท JWD Asia Holding Private Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ (“JWDAH”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ ทางออ้มอยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

เขา้ซือ้หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิในบริษัท PROSPER LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY (ประเทศเวียดนาม) (“PPL”) ทาํให ้PPL เป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ ต่อมาในเดือนมีนาคม 2562 JWDAH และ PPL ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญั และหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในบริษัท TRANSIMEX CORPORATION (“TMS”) 

ซึง่เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจิมินห ์(“HOSE”) จาก ผูถื้อหุน้เดมิ และผูถื้อหุน้กูเ้ดมิแลว้แตก่รณี (ไม่เขา้ข่ายเป็นบคุคลเก่ียวโยงกนั) สดัสว่น

ประมาณรอ้ยละ 23.66 ของทนุชาํระแลว้ของ TMS 
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เดอืนมนีาคม  

บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษัิทย่อยใหม่ช่ือ บรษัิทเจดบัเบิล้ยดีู อารท์ สเปซ จาํกดั (JWD Art Space Co., Ltd.) เพ่ือใหบ้รกิาร    โลจิสตกิส ์สาํหรบังาน

ศิลปะอย่างครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ใหบ้ริการจดัเก็บงานศิลปะในพืน้ท่ีควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ตลอด 24 ชั่วโมง รบับริการขนยา้ย 

ใหบ้ริการทาํประกันภยั พรอ้มพฒันาโมบาย แอพพลิเคชั่น เพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้และผูท่ี้สนใจใชเ้ป็นช่องทางติดต่อส่ือสารและอพัเดตขอ้มูลต่าง ๆ ใน 

แวดวงศลิปะ โดยเริ่มเปิดใหบ้รกิารในเดือนพฤศจิกายน 2562 

เดอืนกรกฎาคม  

บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษัิทร่วมทนุช่ือบรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู สโตร ์อิท(รามอินทรา) จาํกัด(“บริษัทรว่มทนุ”) ผ่านบริษัท เจดบัเบิล้ยดีู  สโตร ์อิท จาํกดั 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 89.00 และบริษัท ตระกานยนต ์จาํกัด เพ่ือร่วมลงทนุประกอบธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและพืน้ท่ีจดัเก็บ

สิ่งของสว่นตวั (Self-Storage) สาขารามอินทรา 

เดอืนสิงหาคม  

บรษัิทฯ ไดข้ายหุน้ในบรษัิทย่อย บรษัิท โอเช่ียน แอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั โดยใหบ้รษัิทเจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มฟูเวอรส ์จาํกดั (“JVK”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี JWD ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 80.00 ไดท้าํการขายหุน้ทัง้หมดในบริษัท โอเช่ียน แอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (“OAI”) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยท่ี JWD ถือหุน้ทางออ้มผ่าน JVK ในสดัสว่นรอ้ยละ100 ใหแ้ก่นายธีระพล กลา้อยู่ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิท OAI เน่ืองจากปัจจบุนั แนวโนม้สภาวะ

ตลาดของธุรกิจ Freight Forwarding อยู่ในสภาวะท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่ง OAI เป็นบริษัทขนาดเล็ก จึงเสียเปรียบคู่แข่งรายใหญ่ส่งผลให ้

ผลประกอบการของ OAI ขาดทนุอย่างต่อเน่ืองนบัตัง้แต่ JWD ไดเ้ขา้ซือ้กิจการ ดงันัน้เพ่ือเป็นการลดผลกระทบดงักล่าว บริษัทฯ จึงตดัสินใจขายหุน้ของ

บรษัิท OAI คืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิทัง้หมด ซึง่จะสง่ผลดี ตอ่ผลประกอบการโดยรวมของบรษัิทฯ 

เดอืนพฤศจิกายน  

บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุน้ยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีท่ีสอง และไดร้บัรางวลัดา้นนกัลงทนุสมัพันธ์ 

“Outstanding Investor Relations Awards” รวมถึงไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลั Best Investor Relations Awards ในกลุ่ม Business Excellence ซึ่ง

สะทอ้นถึงการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับนักลงทุนในงาน SET Awards 2019  

ณ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เดอืนธันวาคม  

บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อยใหม่ช่ือ บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี เอ็กซเ์พรส จาํกัด (JWD Express Co., Ltd.) เพ่ือใหบ้ริการ จัดส่งสินคา้ขั้นสุดทา้ย 

(Last-mile Delivery) รวมถึงประกอบกิจกรรมทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-commerce) ผ่านการถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ผ่านบริษัท  

เจดบัเบิล้ยดีู ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 91.09 

วเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

รายไดแ้ละอตัรากาํไรขัน้ตน้จาํแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัท่ีแสดงไวใ้นตาราง 

รายได้ 
ไตรมาส (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 

 ปี (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 4/2561 3/2562 4/2562  2561 2562 

1. บรกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ 494.0 497.2 526.6 54.3%  1,857.6 2,012.4 56.5% 

2. บรกิารขนสง่สนิคา้ 137.6 121.0 119.8 12.4%  497.1 490.0 13.8% 

3. บรกิารขนยา้ยในประเทศ 

   และตา่งประเทศ 
87.1 85.2 65.2 6.7% 

 
323.2 278.6 7.8% 

4. รบัฝากเอกสารและขอ้มลู 26.8 28.1 28.7 3.0%  106.6 112.0 3.1% 

5. ธุรกิจอาหาร 191.1 142.8 218.0 22.5%  399.8 628.8 17.7% 

6. ธุรกิจอ่ืนๆ 8.2 9.2 11.5 1.2%  23.7 40.5 1.1% 

รวม 944.8 883.6 969.9 100%  3,208.0 3,562.3 100% 
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อัตรากาํไรข้ันต้น 
ไตรมาส (%)  ปี (%) 

4/2561 3/2562 4/2562  2561 2562 

1. บรกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ 35.0% 35.7% 39.8%  33.4% 37.5% 

2. บรกิารขนสง่สนิคา้ 19.5% 16.0% 19.1%  16.3% 16.9% 

3. บรกิารขนยา้ยในประเทศ 

   และตา่งประเทศ 
22.8% 27.9% 35.1% 

 
24.1% 29.1% 

4. รบัฝากเอกสารและขอ้มลู 49.8% 42.4% 50.9%  49.9% 46.1% 

5. ธุรกิจอาหาร 11.8% 4.4% 5.5%  10.3% 6.8% 

6. ธุรกิจอ่ืนๆ (90.7)% (15.0)% (22.9)%  (111.9)% (42.9)% 

รวม 26.2% 26.9% 28.8%  26.4% 28.0% 

 

1.กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า  

รายได้ 
ไตรมาส (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 

 ปี (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 4/2561 3/2562 4/2562  2561 2562 

1.1 สนิคา้ทั่วไป 87.5 79.9 93.9 9.7%  318.8 343.4 9.6% 

1.2 สนิคา้อนัตราย 123.4 148.0 123.9 12.8%  497.3 556.8 15.6% 

1.3 รถยนต ์ 121.0 114.7 120.2 12.4%  437.5 464.9 13.0% 

1.4 สนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น   

     และแช่แข็ง 
162.1 154.7 188.5 19.4% 

 
604.0 647.3 18.2% 

รวม 494.0 497.2 526.6 54.3%  1,857.6 2,012.4 56.5% 

 

อัตรากาํไรข้ันต้น 
ไตรมาส (%)  ปี (%) 

4/2561 3/2562 4/2562  2561 2562 

1.1 สนิคา้ทั่วไป 13.4% 19.4% 18.2%  10.2% 20.6% 

1.2 สนิคา้อนัตราย 43.6% 41.7% 47.5%  41.7% 45.1% 

1.3 รถยนต ์ 32.1% 35.9% 36.9%  32.8% 34.9% 

1.4 สนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น   

     และแช่แข็ง 
42.2% 38.1% 47.4% 

 
39.4% 41.9% 

รวม 35.0% 35.7% 39.8%  33.4% 37.5% 

1.1 สินค้าท่ัวไป 

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ทั่วไปมีรายไดส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 343.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายได้

จากการรบัฝากสนิคา้ 185.1 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการ 88.1ลา้นบาท รายไดก้ารดาํเนินพิธีการศลุกากร 19.3 ลา้นบาท และรายไดจ้าก

บริการเสริม 50.9 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากปีก่อนจาํนวน 24.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.7 สาํหรับไตรมาส 4/2562 บริษัทมีรายไดจ้าํนวน  

93.9 ลา้นบาท  รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 6.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.3 มาจากการเพิ่มขึน้ของปรมิาณการจัดเก็บและ 

บริหารสินคา้ในคลงัสินคา้ทั่วไป และศนูยก์ระจายสินคา้เคมีภณัฑ ์(JWD Chemical Supply chain, JCS) รวมถึงการไดร้บัประโยชนจ์ากลกูคา้ท่ียา้ยฐาน

การผลติออกจากประเทศจีน เน่ืองมาจากสงครามการคา้ะหว่างจีนกบัสหรฐัฯ 

บริษัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 70.9 ลา้นบาท อัตรากาํไรขั้นตน้รอ้ยละ 20.6 กาํไรขั้นตน้เพิ่มขึน้เป็น

จาํนวน 38.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 117.5 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 32.6 ลา้นบาท คิดเป็นอัตรากาํไรขัน้ตน้ 

รอ้ยละ 10.2 สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บรษัิทฯมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 17.1 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 18.2 กาํไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 5.4 ลา้นบาท 

หรือคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 46.2 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 11.7 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 13.4 
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1.2 สินค้าอันตราย 

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้อนัตรายมีรายไดส้าํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 556.8 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น

รายไดจ้ากลานวางตูส้ินคา้อันตราย 545.8 ลา้นบาท และรายไดจ้ากคลงัสินคา้อันตราย 11.0 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

จาํนวน 59.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.0 สาเหตมุาจากจาํนวนตูส้ินคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีลานวางตูส้ินคา้อันตรายมีจาํนวนเพิ่มสงูขึน้ สาํหรบัปี

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 175,682 TEU* เพิ่มขึน้เป็นอัตรารอ้ยละ 2.1 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน นอกจากจาํนวนตูท่ี้เพิ่มขึน้ 

ประกอบกบัรายไดจ้ากการจดัเก็บตูส้นิคา้เฉล่ียตอ่ตูเ้พิ่มสงูขึน้จากค่าธรรมเนียมการจดัเก็บตูส้ินคา้และรายไดจ้ากการนาํตูค้า้งเก่าปี2561 ออกจากลานวาง

ตูส้ินคา้อนัตราย สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีรายได ้จาํนวน 123.9 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 0.5 ลา้นบาท  

คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.4 ดว้ยเหตผุลดงักลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

ปริมาณ 
ไตรมาส  ปี 

4/2561 3/2562 4/2562  2561 2562 

ลานวางตูส้นิคา้อนัตราย (TEU*) 44,075.8 44,708.0 42,260  171,991 175,682 

คลงัสนิคา้อนัตราย (Revenue Ton) 5,232 6,121 5,985  17,741 22,399 

*TEU (Twenty Equivalent Unit) คอื เทยีบเทา่จาํนวนตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟตุ 

 

บริษัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้สาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 251.0 ลา้นบาท อัตรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.1กาํไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็น

จาํนวน 43.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 21.0 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 207.4  ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้

รอ้ยละ 41.7  สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 58.9 ลา้นบาท อัตรากาํไรขั้นตน้รอ้ยละ 47.5 กาํไรขั้นตน้เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 5.1  

ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 9.5 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 53.8  ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 43.6 

1.3 รถยนต ์ 

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารรถยนตมี์รายไดส้าํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 464.9 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากการ

รบัฝากสินคา้ 254.9 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการ 210.0 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 27.4 ลา้นบาท  

คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 6.3 เน่ืองจากปริมาณงานเพิ่มเติมจากลกูคา้รายเดิมและรายใหม่ สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีรายได ้จาํนวน 120.2 ลา้นบาท 

เปรียบเทียบกับรายไดจ้ากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 0.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.7  ซึ่งอยู่ในระดบัเดียวกันกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในช่วง

ปลายปี 2562 ทางบรษัิทฯ ไดร้บัมอบหมายงานโครงการระยะยาวเพิ่มเตมิจากลกูคา้ใหม่อีกสองรายซึง่จะเริ่มใหบ้รกิารในไตรมาส 1 ปี 2563 และจะส่งผล

ใหร้ายไดข้องกลุม่ธุรกิจสามารถเตบิโตไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้สาํหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 162.1 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 34.9 กาํไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็น

จาํนวน 18.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 13.0 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 143.5  ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้

รอ้ยละ 32.8 สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 44.4 ลา้นบาท อัตรากาํไรขั้นตน้รอ้ยละ 36.9 กาํไรขั้นตน้เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 5.5   

ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 14.1 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 38.9  ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 32.1 

อัตราการใชพื้น้ท่ี (Occupancy Rate) ไม่รวมการใหบ้ริการในพืน้ท่ีของลูกคา้ (On-Site) เฉล่ียสาํหรบัปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 อยู่ท่ี 

รอ้ยละ 90.8 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตราการใชพื้น้ท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 85.0 และอัตราการใชพื้น้ท่ีเฉล่ียสาํหรบังวดสามเดือนอยู่ท่ีรอ้ยละ  

92.5 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 85.0  

1.4 สินค้าควบคุมอุณหภูมแิช่เย็นและแช่แข็ง 

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายไดส้าํหรบัปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน  

647.3 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน  43.3 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.2 สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีรายได้

จาํนวน 188.5 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 26.4  ลา้นบาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 16.3  ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ต่อเน่ือง 

ไตรมาสท่ี 4 มีแนวโนม้ในการรบัสินคา้จดัเก็บและบรหิารเพิ่มสงูขึน้จากลกูคา้กลุ่มอาหารทะเลและสตัวปี์ก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นประโยชนท่ี์เกิดจากการท่ีราคา

สนิคา้ในตลาดโลกปรบัตวัลดลงและคา่เงินบาทท่ีแข็งขึน้ 
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บริษัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 271.2 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 41.9 กาํไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็น

จาํนวน 33.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 14.0 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 237.8 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้ 

ร ้อยละ 39.4 สาํหรับไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีกําไรขั้นต้นจํานวน 89.4 ล้านบาท อัตรากําไรขั้นต้นร ้อยละ 47.4 กําไรขั้นต้นเพิ่มขึน้เป็นจํานวน  

21.0 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 30.7 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 68.4  ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 42.2 

อตัราการใชพื้น้ท่ี (Occupancy Rate) เฉล่ียสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยู่ท่ีรอ้ยละ 79.0 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึง่

เท่ากับรอ้ยละ 83.8 และอัตราการใชพื้น้ท่ีเฉล่ียสาํหรบังวดสามเดือนอยู่ท่ีรอ้ยละ 85.1 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 83.5  ทัง้นี ้

กลุ่มธุรกิจฯ มีพืน้ท่ีใหบ้ริการเพิ่มขึน้จากปีก่อน อนัเป็นผลจากการเปิดใหบ้ริการหอ้งเย็นอาคารใหม่ (อาคาร 8) ซึ่งใชร้ะบบอตัโนมตัิในการบริหารจดัการ

สินคา้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการทาํรายไดข้องกลุ่มธุรกิจฯแลว้ ยงัส่งผลดีต่อการควบคมุตน้ทุนค่าใชจ่้ายจากบริหารจดัการสินคา้ 

ท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน และลดการใชพ้ลงังาน ซึง่จะสง่ผลใหธุ้รกิจมีความสามารถในการทาํกาํไรไดเ้พิ่มขึน้ตามลาํดบั 

2. กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการขนส่งสินคา้มีรายไดส้าํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 490.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขนส่งสินคา้

ทั่วไป 89.1 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนส่งสินคา้อนัตราย 123.8 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนส่งรถยนต ์162.9 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้แช่เย็น

แช่แข็ง 45.4 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่ขา้มแดน 27.3 ลา้นบาท และรายไดก้ารขนสง่รถไฟ 41.5 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 7.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.4 สาํหรบัไตรมาส 4/2562บริษัทฯ มีรายได ้จาํนวน 119.8 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

จาํนวน 17.8 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 12.9 โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรหิารจดัการตูส้นิคา้รถไฟจากกลุ่มปิโตรเคมี

และเย่ือกระดาษ อนัเป็นผลมาจากการสง่ออกท่ีลดลงจากปัญหาคา่เงิน และจากสงครามการคา้ระหว่างจีนกบัสหรฐัฯ อย่างไรก็ตามตัง้แตป่ลายไตรมาสท่ี 4 

ต่อเน่ืองปี 2563 การขนส่งสินคา้รถไฟไดก้ลับมาสู่สภาวะปกติและดีขึน้ตามลาํดับ ประกอบกับบริษัทฯ ไดร้ับเลือกเป็นผู้ประกอบการรายเดียวจาก 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่ีไดร้บัสิทธิใหบ้ริการยกขนและเคล่ือนยา้ยตูส้ินคา้ท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (Barge Terminal)  ท่ีท่าเทียบเรือ A ภายในท่าเรือ 

แหลมฉบงั ซึง่เริ่มดาํเนินการแลว้ในเดือนมกราคม 2563 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ คาดการการเตบิโตของรายไดจ้ากกลุม่ธุรกิจนีอ้ย่างมีนยัยะสาํคญั 

บริษัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน  82.8 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 16.9 กาํไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็น

จาํนวน 2.0  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 2.5 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 80.8 ลา้นบาท และอัตรากาํไรขั้นตน้ 

รอ้ยละ 16.3 สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บรษัิทฯ มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 22.9 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.1  กาํไรขัน้ตน้ลดลงเป็นจาํนวน 3.9 ลา้นบาท 

หรือคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 14.6 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 26.8 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.5 

3.กลุ่มธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยในประเทศและตา่งประเทศมีรายไดส้าํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  จาํนวน 278.6 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

รายไดจ้ากบรกิารขนยา้ยสิ่งของเครื่องใชส้าํหรบัท่ีพกัอาศยัจาํนวน 191.5 ลา้นบาท บรกิารขนยา้ยอปุกรณส์าํนกังานจาํนวน  14.4  ลา้นบาท บรกิารขนยา้ย

อุปกรณเ์ครื่องจกัรสาํหรบัโรงงานจาํนวน 21.6 ลา้นบาท บริการขนยา้ยสิ่งของสาํหรบังานแสดงสินคา้และศิลปะจาํนวน  8.0 ลา้นบาท และบริการอ่ืนๆ 

จาํนวน  43.1 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 44.6 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 13.8 สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มี

รายได ้จาํนวน 65.2 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 21.9 ลา้นบาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 25.1 เกิดจากการตดัรายไดข้อง 

บริษัทย่อยฯ บริษัท โอเช่ียน แอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (“OAI”) ออกจากงบการเงิน จากการขายกิจการบริษัทดงักล่าวนบัตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2562  

เป็นตน้มา 

บริษัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 81.0 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ  29.1  กาํไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็น

จาํนวน 3.0  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ  3.8 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 78.0  ลา้นบาท และอัตรากาํไรขัน้ตน้ 

รอ้ยละ 24.1 สาํหรับไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตน้จาํนวน 22.9 ลา้นบาท อัตรากําไรขั้นตน้รอ้ยละ 35.1 กําไรขั้นตน้เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 3.1  

ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัรารอ้ยละ  15.7 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 19.8  ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.8 
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4.กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล 

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลูมีรายไดส้าํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  จาํนวน 112.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก

บริการรบัฝากเอกสารจาํนวน 92.5 ลา้นบาทและรายไดก้ารใหบ้ริการจัดการเอกสารและบริการขนส่งจาํนวน 19.5 ลา้นบาท รายไดร้วมของกลุ่มธุรกิจฯ 

เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 5.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.1 สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีรายได ้จาํนวน 28.7 ลา้นบาท รายได้

รวมของกลุ่มธุรกิจฯ เพิ่มขึน้ 1.9 ลา้นบาทหรือเป็นอัตรารอ้ยละ 7.1 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อนัเป็นผลมาจากปริมาณเอกสารท่ีจดัเก็บและ

ใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ดงัรายละเอียดท่ีแสดงไวใ้นตาราง 

จาํนวน 
ไตรมาส  ปี 

4/2561 3/2562 4/2562  2561 2562 

กลอ่งเอกสาร เฉลีย่ (กลอ่ง) 875,114 943,658 955,455  871,761 927,411 

แฟ้มเอกสาร เฉลีย่ (แฟ้ม) 10,253,966 11,001,548 11,183,354  9,812,597 10,897,209 

งานแสกน รวม (หน่วย) 1,731,479 1,561,912 1,507,702  4,131,952 5,927,681 

บริษัทฯมีกาํไรขัน้ตน้สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 51.6 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 46.1 กาํไรขัน้ตน้ลดลงจาํนวน  

1.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.0 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 53.2 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 49.9 

สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บรษัิทฯ มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 14.6 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 50.9 กาํไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 1.3 ลา้นบาท หรือคดิเป็น

อตัรารอ้ยละ 9.8 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 13.3 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 49.8  

5.กลุ่มธุรกจิอาหาร 

กลุม่ธุรกิจธุรกิจอาหารมีรายไดส้าํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  จาํนวน 628.8 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน

จาํนวน 229.0 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 57.3 สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้าํนวน 218.0 ลา้นบาท รายไดร้วมของกลุ่มธุรกิจฯ เพิ่มขึน้ 

26.9  ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 14.1 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดเ้กิดจากเกิดจากการทาํตลาดสนิคา้ใหม่หลายรายการ 

รวมถึงการไดร้บัประโยชนจ์ากฤดกูาล (Seasonal Effect) ในช่วงครึง่ปีหลงั  

บรษัิทฯมีกาํไรขัน้ตน้สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 42.7 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 6.8 กาํไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 

1.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.1 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 41.4 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.3 

สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บรษัิทฯ มีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 12.1 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.5 กาํไรขัน้ตน้ลดลงเป็นจาํนวน 10.5 ลา้นบาท หรือคดิเป็น

อตัรารอ้ยละ 46.4 จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 22.6 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.8 การลดลงของอตัรากาํไรขั้นตน้ 

มีสาเหตุสาํคญัมาจากการลงทุนและค่าใชจ่้ายในโครงการตดัผกัในประเทศไตห้วัน  ซึ่งอยู่ในช่วงของการก่อสรา้ง ติดตัง้อุปกรณ์และขอใบอนุญาต ซึ่ง

โครงการดงักลา่วไดเ้ริม่ดาํเนินการแลว้ในช่วงตน้ปี 2563 

6.กลุ่มธุรกจิอืน่ 

กลุ่มธุรกิจอ่ืนมีรายไดส้าํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  จาํนวน 40.5 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 

16.8  ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 70.9  สาํหรบัไตรมาส 4/2562 บรษัิทฯ มีรายได ้จาํนวน 11.5 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 3.3 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 40.2 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจหอ้งเก็บของส่วนบุคคล (Self-Storage) และ

รายไดจ้ากธุรกิจ Art Space ท่ีเปิดใหบ้รกิารในเดือนพฤศจิกายน 2562 ท่ีผ่านมา 
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ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมคา้  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ จาํนวน 114.7 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จาํนวน 120.8  ลา้นบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งม่ีส่วนแบ่งขาดทนุจาํนวน 6.1 ลา้นบาท สาํหรบัไตรมาส 4/2562  กลุ่ม

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกาํไร จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมคา้จาํนวน 40.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จาํนวน 53.9 ลา้นบาทเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อนซึง่มีสว่นแบ่งขาดทนุจาํนวน 13.1 ลา้นบาท  โดยปัจจบุนับรษัิทฯ มีการลงทนุในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ คลงัสนิคา้ในประเทศกัมพูชา 

และสปป.ลาว, นิคมอตุสาหกรรม Phnom Penh SEZ Plc.(PPSP) และ ลานจดัเก็บตูส้นิคา้ Bok Seng PPSEZ Dry port ในประเทศกมัพชูา, คลงัสนิคา้หอ้ง

เย็น Adib Cold Logistics (ACL) ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งร่วมลงทนุกับกลุ่มบริษัท Samudera, JWD Bokseng Logistics ซึ่งดาํเนินธุรกิจดา้น Project 

Cargo Logistics ในประเทศไทยและภูมิภาค, CJ JWD Logistics ซึ่งดาํเนินธุรกิจดา้น E-Commerce Logistics (B2B2C) ในประเทศไทย และ บริษัท 

TRANSIMEX CORPORATION (TMS) บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจิมินห ์(HOSE) ประเทศเวียดนาม 

รายได้จากการลงทุนและรายได้อืน่ 

บริษัทฯมีรายไดด้อกเบีย้ ,เงินปันผล และรายไดอ่ื้นสาํหรบัปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 97.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 21.9  

ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 30.0 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน สาํหรบัไตรมาส 4/2562 มีรายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้น จาํนวน 18.8 

ล้านบาท ลดลงจํานวน 2.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.6 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยผลมาจากเงินปันผลจากการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท            ( AIMIRT) และ ดอกเบีย้รบัจากบรษัิทรว่มในตา่งประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิารสาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 697.7 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อน 129.7 ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 22.8 สาํหรบัไตรมาส 4/2562 มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จาํนวน 180.0  ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 17.6 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 

10.8  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดยรายการคา่ใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการพฒันาธุรกิจใหม่ เช่น JWD Art Space, Cold Chain Express 

และธุรกิจใหบ้รกิารยกขนและเคล่ือนยา้ยตูส้ินคา้ทา่เทียบเรือชายฝ่ัง (Barge Terminal) ในขณะท่ีคา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิารของธุรกิจหลกัยงัคงอยู่ใน

ระดบัเดมิ 

ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯมีตน้ทนุทางการเงินสาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 106.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เป็นจาํนวน 24.6  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

รอ้ยละ 29.9  เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาํหรบัไตรมาส 4/2562 มีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน  27.4  ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน  5.2  ลา้นบาท 

คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 23.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการกู้ยืมเงินสาํหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น การลงทุนในบริษัท 

TRANSIMEX CORPORATION (TMS) ประเทศเวียดนาม เป็นตน้ 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

 
  

1,522.9
2,229.5

1,922.0 

2,398.7 
894.0 

919.4 
1,991.0 

3,140.0 3,270.1 

333.5 276.5 

1,252.7 
1,809.4 

1,603.7 

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธันวาคม 2561

สินทรพัยห์มนุเวียน

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้ินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน

สว่นของผูถื้อหุน้

31 ธันวาคม 2562

2,462.9 2,271.3 

7,818.9 7,818.9 
6,329.9 6,329.9 
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สินทรัพย ์

บริษัทฯมีสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน  7,818.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 

1,489.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 23.5โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากการจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการแปลงสภาพหุน้กู้เป็นทุนของบริษัท 

TRANSIMEX CORPORATION (TMS) ประเทศเวียดนาม จาํนวนเงิน 572.7 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้เพิ่มขึน้เป็น 24.78% และ การเพิ่มขึน้ของ 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์จากการสรา้งหอ้งเย็นอาคารใหม่ (อาคาร8) ท่ีมหาชยั จาํนวนเงิน 446.9 ลา้น 

สนิทรพัยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ไดแ้ก่ ท่ีดนิ อาคาร อปุกรณ ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 30.7 

และ 11.8 ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 

บรษัิทฯ มีสนิทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 2,271.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสนิทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เป็นจาํนวน 280.3 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 14.1 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 

429.1 ลา้นบาทและลูกหนี้การคา้จาํนวน 96.4 ลา้นบาท ขณะท่ีเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ลดลงจาํนวน 332.3 ลา้นบาท จากการ 

รบัชาํระเงินกู ้

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

บรษัิทฯ มีสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 5,547.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 จาํนวน 1,208.8 ลา้นบาทหรือเป็นอตัรารอ้ยละ 27.9 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มท่ีเพิ่มขึน้จาํนวน 634.8 ลา้นบาท 

จากการลงทนุเพิ่มและรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุ และจากท่ีดนิ อาคาร อปุกรณท่ี์เพิ่มขึน้จาํนวน 476.7 ลา้นบาท  

หนีส้ิน 

บริษัทฯมีหนีส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 4,548.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจาํนวน 1,358.9 

ลา้นบาทหรือเป็นอตัรารอ้ยละ 42.6 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน จาํนวน  1,355.4 ลา้นบาท โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการ

กูยื้มเพ่ือลงทนุในบรษัิทรว่ม TMS และการลงทนุสาํหรบัสรา้งอาคารหอ้งเย็นระบบอตัโนมตั ิ(ASRS) 

หนีส้ินหมุนเวยีน 

บริษัทฯมีหนีส้นิหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 2,462.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็น

จาํนวน 859.2 ลา้นบาทหรือเป็นอตัรารอ้ยละ 53.6 สาเหตหุลกัเกิดจาก การกูยื้มเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 

881.0 ลา้น 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน 

บรษัิทฯ มีหนีส้นิไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 2,085.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้นิไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เป็นจาํนวน 499.6 ลา้นบาทหรือเป็นอตัรารอ้ยละ 31.5  สาเหตหุลกัเกิดจาก การกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 942.8 ลา้นบาท และการจดัประเภท

หุน้กูส้ว่นท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีเป็นหนีส้นิหมนุเวียน จาํนวน  386.0 ลา้นบาท 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 3,270.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็น

จาํนวน 130.2 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 4.1  โดยเป็นผลมาจากการบนัทกึกาํไรสทุธิและการบนัทกึสว่นไดส้ว่นเสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุประจาํปี 2562  

อนึ่ง บรษัิทฯมีการจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.21 บาท เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 214.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 78.9 ของ

กาํไรสาํหรบัปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯโดยใหจ่้ายจากกาํไรสาํหรบัปี งวดดาํเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 

2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

การวเิคราะหส์ภาพคล่อง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ปี 

2561 2562 

เงนิสดต้นงวด : 1 มกราคม 1,218.8 456.4 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 497.3 452.1 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (1,342.3) (1,022.3) 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 83.9 989.6 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 1.3 7.2 

กระแสเงินเงินสดเพิ่มขึน้/(ลดลง) สทุธิ (759.8) 426.6 

เงินสดท่ีถกูจดัประเภทไวเ้ป็นสนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (2.6) 2.6 

เงนิสดปลายงวด : 31 ธันวาคม 456.4 885.6 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

บรษัิทฯมีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 452.1 ลา้นบาทโดยมีรายการท่ีสาํคญั

จากกระแสเงินสดจ่ายลว่งหนา้คา่วตัถุดบิชีส (cheese) ท่ีเพิ่มเตมิเน่ืองจากมีปริมาณการขายท่ีสงูขึน้ จาํนวนเงิน 31.0 ลา้นบาท รวมทัง้มีลกูหนีก้ารคา้เพิ่ม

สูงขึน้ จาํนวนเงิน 103.5 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจหอ้งเย็น และการจ่ายชาํระค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้ตามคาํพิพากษาศาลฏีกา เม่ือ 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 จาํนวนเงิน 85.1 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

บรษัิทฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 1,022.3 ลา้นบาท โดยมีรายการท่ีสาํคญัจากการ

ซือ้เงินลงทนุในบรษัิทรว่มจาํนวน 542.1 ลา้นบาท และการลงทนุสาํหรบัสรา้งอาคารหอ้งเย็นระบบอตัโนมตั ิ(ASRS) ท่ีมหาชยั จาํนวนเงิน 446.9 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 989.6 ลา้นบาทโดยมีรายการท่ีสาํคญัจาก

การกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือลงทนุในบรษัิท TRANSIMEX CORPORATION (TMS) ประเทศเวียดนาม จาํนวนเงิน 550.0 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล

เป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จาํนวนเงิน 214.2 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน จาํนวนเงิน 107.0 ลา้นบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิทีส่าํคัญ 

 ปี 

2561 2562 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 26.4% 28.0% 

อตัรากาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (%) 6.4% 9.9% 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.24 0.92 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.01 1.39 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.72 1.10 

หมายเหต:ุ 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ = กาํไรขัน้ตน้ / รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร 

อตัรากาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ  = กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (สว่นท่ีเป็นของบรษัิท) / รายไดร้วม 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรพัยห์มนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ = หนีส้นิรวม / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ = หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ 

 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. มงักร ธนสารศิลป์ 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.005 

(คูส่มรส) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี่ ปรญิญาเอก วิทยาศาสตรก์าร

กีฬาและสขุภาพ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 25 

กมุภาพนัธ ์2557 และไดร้บัแตง่ตัง้

เป็นประธานกรรมการเม่ือวนัที่ 24 

กมุภาพนัธ ์2558) 

 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 21 

กมุภาพนัธ ์2562) 

 

 

 

 

 

 

ปรญิญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร ์

สาขาอตุสาหการ  

Lamar University Texas 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ  

North Texas State University 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2558 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั 

ธุรกิจผลิตผงซกัฟอก 

ปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

สาขาอตุสาหการ จฬุาลงกรณ ์

มหาวิทยาลยั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จาํกดั 

ธุรกิจบรรจภุณัฑพ์ลาสติก เครือ่งดื่มที่ไมมี่

แอลกอฮอล ์

Role Of the Chairman Program 

45/2019, IOD 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไทยซิลิเกตเคมิคลั จาํกดั 

ธุรกิจผลิตและสง่ออก Zeolite 

หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร

ภาครฐัรว่มเอกชน (วปอร.4212) 

 

2553 - ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการ บรษัิท มอลเทน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ธุรกิจผลิตและจาํหนา่ยลกูบอล 

 

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

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  

รุน่ที่ 12 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร ์โปรดกัส ์จาํกดั 

ธุรกิจผลิตและจาํหนา่ยชิน้สว่นยานพาหนะที่ทาํจาก

ยางและพลาสติก 

Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุน่ที่ 16/2014 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จาํกดั 

ธุรกิจขายสินคา้ และรบัจา้งทาํของ 

หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกิจ

สาธารณะสาํหรบันกับรหิารระดบั 

สงู สถาบนัพระปกเกลา้รุน่ที่ 9 

2552- ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ธุรกิจผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู ผลิตแผ่นกระดาษ

ลกูฟกู 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ รุน่ที่ 12 

2529 - ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ บรษัิท อีสเทิรน์ซิลิเกต จาํกดั 

ธุรกิจผลิตและขายโซเดียมซิลิเกต 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการ

บรหิารงานพฒันาเมือง สถาบนั

พฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร     

รุน่ 1 

2523 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สมบตัธินา จาํกดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

2525 - 2558 กรรมการบรหิาร บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั 

ธุรกิจผลิตผงซกัฟอก 

2. นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา 44 

 

 

 

 

 

20.914 

 

 

 

 

 

นอ้งชายของ

นางสาวอมร-

พรรณ บณัฑิต

กฤษดา 

 

 

ปรญิญาโท คณะ Engineering 

Management สาขา 

Engineering and Technology 

Management, The George 

Washington University ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

2549 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ ประธาน

คณะกรรมการบรหิาร และ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน)

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ  

(In-land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

บรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

บรษัิทฯ ตามที่กาํหนดในหนงัสือ

รบัรอง) 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 18 

กมุภาพนัธ ์2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

และเครอืข่าย 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการ

อิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

บรษัิท ซี แพนเนล จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย แผ่นคอนกรตีสาํเรจ็รูป 

หลกัสตูร CEDI – Babson 

Entrepreneurial Leadership 

Program จาก Babson College 

รฐัแมสซาชเูซตส ์ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษัิท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอรย์ ีจาํกดั 

ธุรกิจพลงังานหมนุเวียนเเละธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง ทัง้ใน

และตา่งประเทศ 

หลกัสตูรไทยกบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รุน่ที่ 4 สถาบนั

พระปกเกลา้ 

 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ออโตล้อจิค จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ประเภท

รถยนตเ์พ่ือเตรยีมความพรอ้มก่อนการสง่ออกและ

การนาํเขา้อยา่งครบวงจร 

หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกิจ

สาธารณะสาํหรบันกับรหิาร

ระดบัสงู รุน่ที่ 9 สถาบนั

พระปกเกลา้ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เบญจพรแลนด ์จาํกดั 

ธุรกิจจัดหาที่ดินและลงทุนในอาคารสาํนักงานและ

คลงัสินคา้เพ่ือใหเ้ชา่ 

Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 86/2007 

 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดาตา้เซฟ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลู 
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรผูป้ระกอบการแหง่

อนาคต สถาบนัพฒันา

ผูป้ระกอบการเชิงสรา้งสรรค ์

มหาวิทยาลยักรุงเทพ รุน่ที่ 1 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไดนามิค ไอที โซลชูั่นส ์จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัสตูรการจดัการโลจิสติกสแ์ละ

โซอ่ปุทาน โดยสมาคมขนสง่สินคา้

และโลจิสติกสไ์ทย 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มฟูเวอรส ์จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยในประเทศและตา่งประเทศ 

หลกัสตูร Logistics and Supply 

Chain จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอรต์ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สินคา้ 

หลกัสตูร Ultra Wealth สมาคม

เศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั รุน่ที่ 3 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเซีย จาํกดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

Role Of the Chairman Program 

45/2019, IOD 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด ์จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารคลงัสินคา้เพ่ือใหบ้คุคลภายนอกเชา่ 

Chief Transformation Officer 

(CTO#1), MAI corporate 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจพีเค โคลด ์สโตเรจ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

Wine and Finance Education 

Class, Wine and Finance 

Education Trust 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอรส์ จาํกดั (ประเทศ

เวียดนาม) 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยในประเทศเวียดนาม 
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท จาํกดั 

(สิงคโปร)์ 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท JCM Logistics and Warehousing Private 

จาํกดั (สิงคโปร)์ 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท EM Logistics & Warehousing Private จาํกดั 

(สิงคโปร)์ 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย โลจิสติกส ์(กมัพชูา) จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2556 - 2557 กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร ์อิท จาํกดั 

ธุรกิจคลงัสินคา้สว่นตวั และบรกิารจดัเก็บสินคา้ดว้ย

ตนเอง (Self-Storage) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โกลบอล ฟูด้เซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกดั 

ประกอบกิจการคา้ จดัซือ้ จดัหา จดัเก็บ นาํเขา้และ

สง่ออก ขนสง่หรอืใหบ้รกิารเก่ียวกบัอาหาร 

 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   

 

  

 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จาํกดั 

การผลิตเครือ่งทาํความเย็น 

2561 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอนเนอรย์ี แอนด ์รซีอรส์เซส 

จาํกดั 
การผลิตและการสง่ไฟฟา้ 

2561 – 2562 กรรมการ บรษัิท โอเช่ียน แอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

ตวัแทนขนสง่สินคา้ระหวา่งประเทศ ทางทะเล ทาง

อากาศ 

3. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ่ีสาวของ 

นายชวนินทร ์

บณัฑิตกฤษดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรญิญาโท คณะการจดัการ

มหาบณัฑิต สาขา 

Enterpreneurship Management 

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ และผูอ้าํนวยการอาวโุส

ฝ่ายจดัการสาํนกังานและฝ่ายจดัซือ้ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

บรษัิทฯ ตามที่กาํหนดในหนงัสือ

รบัรอง) 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2553) 

 

 

 

 

 

 

ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ 

สาขาการเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ออโตล้อจิค จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ประเภท

รถยนตเ์พ่ือเตรยีมความพรอ้มก่อนการสง่ออกและ

การนาํเขา้อยา่งครบวงจร 

Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 75/2006 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เบญจพรแลนด ์จาํกดั 

ธุรกิจจดัหาที่ดินและลงทนุในอาคารสาํนกังานและ

คลงัสินคา้เพ่ือใหเ้ชา่ 

Smart Disclosure Program 

(SDP) 2015 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดาตา้เซฟ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลู 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2MORROW SCALER 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไดนามิค ไอที โซลชูั่นส ์จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มฟูเวอรส ์จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยในประเทศและตา่งประเทศ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอรต์ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สินคา้ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเซีย จาํกดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด ์จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารคลงัสินคา้เพ่ือใหบ้คุคลภายนอกเชา่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจพีเค โคลด ์สโตเรจ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โกลบอล ฟูด้เซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกดั 

ประกอบกิจการคา้ จดัซือ้ จดัหา จดัเก็บ นาํเขา้และ

สง่ออก ขนสง่หรอืใหบ้รกิารเก่ียวกบัอาหาร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จาํกดั 

การผลิตเครือ่งทาํความเย็น 

2561 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอนเนอรย์ี แอนด ์รซีอรส์เซส 

จาํกดั 
การผลิตและการสง่ไฟฟา้ 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561 – 2562 กรรมการ บรษัิท โอเช่ียน แอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

ตวัแทนขนสง่สินคา้ระหวา่งประเทศ ทางทะเล ทาง

อากาศ 

2556 - 2557 กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

4. นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.434 ของ

ตน และ 

6.953         

ของคูส่มรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูส่มรสของ 

นางอจัฉรา  

นิมิตรปัญญา 

Excutive MBA, Chulalongkorn 

Business School 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธาน

คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง และรองประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง และรองประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 19 

เมษายน 2557) 

 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 21 

กมุภาพนัธ ์2562) 

 

 

 

 

 

ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ

บณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลา-

นครนิทร ์

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการกาํกบั

ดแูลกิจการ 

Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 105/2014 

 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท JCM Logistics and Warehousing Private 

จาํกดั (สิงคโปร)์ 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 107/2014 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท EM Logistics & Warehousing Private จาํกดั 

(สิงคโปร)์ 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะ

สาํหรบันกับรหิาร สถาบนั

พระปกเกลา้ รุน่ที่ 8 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย โลจิสติกส ์(กมัพชูา) จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรหิารงานภาครฐัและ

กฏหมายมหาชน รุน่ที่ 10 สถาบนั

พระปกเกลา้ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด ์จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารคลงัสินคา้เพ่ือใหบ้คุคลภายนอกเชา่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจพีเค โคลด ์สโตเรจ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐั

และกฎหมายมหาชน สถาบนั

พระปกเกลา้ รุน่ที่ 10 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สาํหรบันกับรหิาร

ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้    

รุน่ที่ 16 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท จาแพ็ค โฮลดิง้ จาํกดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อินพอยทว์ิชั่น จาํกดั 

ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อปุโภค บรโิภค - คา้สง่ 

ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรม

ระดบัสงู (บ.ย.ส.) สถาบนัพฒันา

ขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาล

ยตุิธรรม รุน่ที่ 20 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แปซิฟิค โลจิสติกส ์โปร จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สินคา้ควบคมุอณุภมิูแชเ่ย็นและ

แชแ่ข็ง 

Corporate Governance for 

Executives (CGE) 14/2019, 

IOD 

2546 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท โชคสมทุรมารนี จาํกดั 

ธุรกิจผลิตและจาํหนา่ยอาหารทะเลแปรรูป อาหาร

ทะเลแชแ่ข็ง บรกิารหอ้งเย็นรบัฝากสินคา้แชแ่ข็ง 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท แปซิฟิค หอ้งเย็น จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2552 - 2557 กรรมการ บรษัิท แปซิฟิค ฟูด้ โปร จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารแปรรูปอาหารทะเล 

5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.953       

ของตน และ         

9.434           

ของคูส่มรส 

 

คูส่มรสของ 

นายจิตชยั  

นิมิตรปัญญา 

ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ

บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร 

และกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 19 

เมษายน 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรญิณาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ

(การเงิน) มหาวิทยาลยัสงขลา-

นครนิทร ์

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โกลบอล ฟูด้เซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกดั 

ประกอบกิจการคา้ จดัซือ้ จดัหา จดัเก็บ นาํเขา้และ

สง่ออก ขนสง่หรอืใหบ้รกิารเก่ียวกบัอาหาร 

Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 107/2014 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด ์จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารคลงัสินคา้เพ่ือใหบ้คุคลภายนอกเชา่ 

Directors Certification Program 

(DCP) รุน่ 226/2016 

 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจพีเค โคลด ์สโตเรจ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกิจ

สาธารณะสาํหรบันกับรหิาร 

สถาบนัพระปกเกลา้ รุน่ที่ 9 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

หลกัสตูรการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยสาํหรบันกั

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท จาแพ็ค โฮลดิง้ จาํกดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 11 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรหิารระดบัสงู สถาบนั

พระปกเกลา้ รุน่ที่ 18 

 

 

การบรหิารจดัการดา้นความมั่นคง

ขัน้สงู สมาคมวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร รุน่ 7 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อินพอยทว์ิชั่น จาํกดั 

ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อปุโภค บรโิภค - คา้สง่ 

วปอ. 61 วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แปซิฟิค หอ้งเย็น จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แปซิฟิค โลจิสติกส ์โปร จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สินคา้ควบคมุอณุภมิูแชเ่ย็นและ

แชแ่ข็ง 

2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท โชคสมทุรมารนี จาํกดั 

ธุรกิจผลิตและจาํหนา่ยอาหารทะเลแปรรูป อาหาร

ทะเลแชแ่ข็ง บรกิารหอ้งเย็นรบัฝากสินคา้แชแ่ข็ง 

2552 - 2557 กรรมการ บรษัิท แปซิฟิค ฟูด้ โปร จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารแปรรูปอาหารทะเล 

6. นายสมบญุ ประสิทธ์ิจตูระกลู 61 

 

 

 

 

 

ไมมี่ ไมมี่ Certificate Senior Excutive 

Management, Standford, USA 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

 

 

 

กรรมการ 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 23 

กมุภาพนัธ ์2560) 

 

ปรญิญาโท Management        

ศศินทร จฬุาลงกรณ ์

2562 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 12 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 21 

กมุภาพนัธ ์2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate Marketing 

Management 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีMarketing San Jose 

State University, USA 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เทวกรรมโอสถ 

การผลิตเภสชัภณัฑแ์ละเคมีภณัฑท์ี่ใชร้กัษาโรค 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท รเิวอรโ์ปร ์พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จาํกดั 

ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากกระดาษ 

 

 

Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 54/2548 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กระดาษธนธาร จาํกดั 

ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากกระดาษ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เถา้แก่นอ้ย ฟดู แอนด ์มารเ์ก็ตติง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจอาหาร 

2560 - 2561 กรรมการ บจก. วี ฟู๊ ดส ์กรุป๊ 

ธุรกิจอาหาร 

2558 – 2560 กรรมการ บรษัิท ที.เอ.ซี คอนซเูมอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจเครือ่งดื่ม 

7. นายธเนศ พิรยิโ์ยธินกลุ 43 

 

 

 

 

0.117 ไมมี่ Master of Engineering in 

Logistics and Supply Chain 

Massashusetts Institute of 

Technology, ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง  

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 13 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัที่ 

24 กมุภาพนัธ ์2558) 

 

ประธานเจา้หนา้ทีผ่่ายการคา้ พฒันา

ธุรกิจ และลงทนุ 

 (ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 19 

เมษายน 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรบัผูบ้รหิารม สถาบนับณัฑิต

บรหิารธรุกิจศศินทรแ์หง่

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2557 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีผ่่าย

การคา้ พฒันาธุรกิจ และ

ลงทนุ 

 

Certificate of Supply Chain 

Management Cranfield 

University, ประเทศสหราช

อาณาจกัร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท เจรญิสิน แอสเสท จาํกดั 

ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

Master of Economics & 

Finance University of 

Pennsylvania, ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ NRS TECHNOLOGY GROUP 

ประกอบธุรกิจ Technology Development 

Certificate of Maritime and 

Logistics, Logistics and 

Transportation Institute, 

ประเทศสหราชอาณาจกัร 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ GLOBAL LIFESTYLE INNOVATION & 

SOLUTION GROUP 

ประกอบธุรกิจดา้นการผลิตและตวัแทนเคมีภณัฑ ์

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ ธุรกิจ Start-up 

ปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกิจ 

สาขาการเงิน และ การ

บรหิารธรุกิจระหวา่งประเทศ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท PHNOM PENH SPECIAL ECONOMIC ZONE 

PLC 

ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรมในประเทศกมัพชูา 

2557 - ปัจจบุนั Managing Director บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเซีย จาํกดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 14 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท จาํกดั 

(สิงคโปร)์ 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท JCM Logistics and Warehousing Private 

จาํกดั(สิงคโปร)์ 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท EM Logistics & Warehousing Private จาํกดั 

(สิงคโปร)์ 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย โลจิสติกส ์(กมัพชูา) จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี บ็อกเส็ง โลจิสติกส ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกส ์

2554 - 2557 Managing Director  Damco Logistics Malaysia Sdn Bhd. 

ธุรกิจตวัแทนผูร้บัจดัการรบัขนสง่สินคา้และตวัแทน

ออกสินคา้ 

8. นายวิเชฐ ตนัติวานิช  58 

 

 

ไมมี่ ไมมี่ ปรญิญาโท สาขาการเงิน และ

การตลาด University of Hartford 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 15 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

กรรมการ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 25 

กมุภาพนัธ ์2557) 

 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 21 

กมุภาพนัธ ์2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connecticut ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

 

ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเงินและการคลงั จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

Executive Leadership Program 

จาก NIDA - Wharton รฐั

เพนซิลวาเนีย ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท เอเชีย เอวิชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจดา้นการลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษัิท (Holding 

Company) ที่ประกอบธุรกิจสายการบนิ ราคา

ประหยดั หรอืธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัสายการบิน 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที่ 1 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

หลกัสตูร Certified Financial 

Planner : CFP รุน่ที่ 1 สมาคมนกั

วางแผนการเงินไทย 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ซี เอ ซี จาํกดั (C asean) 

กิจการเพ่ือสงัคมในดา้นการศกึษาการดแูลสขุภาพ

หรอืการจดัการของเสีย 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น

การคา้ และการพาณิชย ์

(TEPCoT) รุน่ที ่3 สถาบนั

วิทยาการการคา้ 

2563 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บมจ. นํา้ตาลบรุรีมัย ์

กิจกรรมของบรษัิทโฮลดิง้ที่ไมไ่ดล้งทนุในธุรกิจ

การเงินเป็นหลกั 

หลกัสตูร CEDI – Babson 

Entrepreneurial Leadership 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการบรหิาร 

บจก. เดอะซิกเนเจอร ์แบรนด ์

รา้นขายปลกีเครือ่งดินเผาเครือ่งแกว้และเครือ่งครวั 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 16 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program จาก Babson College 

รฐัแมสซาชเูซตส ์ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

Directors Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 2/2000 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธาน

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ

และความยั่งยืน และ

กรรมการสรรหา 

บจก. ไทยแอร ์เอเซีย 

ธุรกิจายการบิน ราคาประหยดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท วินด ์เอนเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จาํกดั 

ธุรกิจพลงังานทดแทน 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท เคพีเอ็น อะคาเดมี จาํกดั 

กิจกรรมของบรษัิทโฮลดิง้ที่ไมไ่ดล้งทนุในธุรกิจ

การเงินเป็นหลกั 

 2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บรษัิท พีเอ็มจี คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

ประกอบธุรกิจสื่อและสารสนเทศ 

 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการอิสระ 

และปรธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

กิจกรรมของบรษัิทโฮลดิง้ที่ไมไ่ดล้งทนุในธุรกิจ

การเงินเป็นหลกั 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 17 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท ภทัรลสิซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารใหเ้ชา่รถยนต ์การบรกิารใหเ้ชา่

อปุกรณก์ารขนสง่ทางนํา้ 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

แหง่ชาติ กระทรวงดิจิทลั เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

2561 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ กลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2555 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษากรรมการ สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (ว.ต.ท.) SET 

หน่วยงานรฐั 

2555- 2560 ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการ

ใหญ่ 

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายเครือ่งดื่มครบวงจร 

2557– 2558 กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จาํกดั 

ธุรกิจจดัการทรพัยส์ินใหก้บัองคก์ารภาครฐับาลขาย

หรอืโอนทรพัยส์ินเพ่ือเป็นประกนัใหก้บันิติบคุคล

เฉพาะกิจ 

2555 – 2558 กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ประกอบธุรกิจดา้นการลงทนุในบรษัิทที่ทาํธุรกิจสื่อ 

2561 –2562 กรรมการ มลูนิธิศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัเชียงใหม่ 

มลูนิธิ 

2560 – 2562 กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะอนกุรรมการ

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

รฐัวิสาหกิจ 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 18 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ ์

2548 – 2560 กรรมการและประธาน

คณะทาํงานดา้นธุรกิจ

การเงิน 

หอการคา้นานาชาติ ประเทศไทย  

องคก์รเอกชนนานาชาติ 

2551 – 2560 ที่ปรกึษา สมาคมไทย-ญ่ีปุ่ น 

2553 – 2560 ประธานกรรมการบรหิาร สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการเชิงสรา้งสรรค์

มหาวิทยาลยักรุงเทพ สถานศกึษา 

2553 – 2560 ที่ปรกึษา ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

2553 – 2560 รองประธานคณะกรรมการ

อาํนวยการ 

สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) 

2555 – 2560 กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) 

2558 – 2560 ที่ปรกึษา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย ์

2558 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนาํเขา้แหง่ประเทศไทย 

(ธสน.) 

2556 – 2560 อนกุรรมการพิจารณา

อทุธรณ ์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 

 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 19 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

9. นายวิชญา จาติกวณิช 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี่ ไมมี่ Bachelor Degree in Marketing 

University of Tennessee 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 25 

กมุภาพนัธ ์2557) 

 

ประธานกรรมการสรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 21 

กมุภาพนัธ ์2562) 

 

 

 

Directors Certification Program 

Australian Institute of Company 

Directors 2013 

2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุน่ที่ 16/2014 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษัิท ล็อกซเลย่ ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ธุรกิจใหเ้ชา่และบรหิารจดัการดา้นอสงัหารมิทรพัย์

และอ่ืนๆ การจา้งเหมาก่อสรา้ง 

หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกิจ

สาธารณะสาํหรบันกับรหิาร

ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้    

รุน่ที่ 9 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ

กาํกบัดแูลกิจการ 

บมจ. แสนสิร ิ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

DCP: Directors Ceritification 

Program พ.ศ. 2554, IOD 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สินเสือป่า จาํกดั    

ธุรกิจใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ล็อกซเลย่ ์อินฟรา 

การติดตัง้ไฟฟา้ 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ปรนิดา จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายหินทราย 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 20 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2552 - 2558 ที่ปรกึษา บรษัิท ล็อกซเลย่ ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจรบัจา้งก่อสรา้งและขายวสัดอุปุกรณ ์อปุกรณส์ง่

สญัญาณและถ่ายทอดสญัญาณ/เครอืข่ายสญัญาณ

สื่อสาร – นาํเขา้สง่ออก คา้ปลีก คา้สง่ 

 

 

 

 

 

 

 

10. นายณฐัภมิู เปาวรตัน ์ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.116 ไมมี่ ปรญิญาโท คณะ Engineering 

Management สาขา Engineering 

and Technology Management, 

The George Washington 

University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

และเลขานกุารบรษัิทฯ 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

เลขานกุารบรษัิทฯ กรรมการบรหิาร 

และกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 19 

เมษายน 2557) 

 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการคา้ 

พฒันาธรุกิจ และการลงทนุ  

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 1 

มี.ค. 2563) 

ปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

2561 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย

การคา้ พฒันาธุรกิจ และ

การลงทนุ  

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรก

เม่ือวนัที ่1 มี.ค. 2563) 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 21 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company Secretary Program 

(CSP) รุน่ที่ 86/2018 

2562 – ปัจจบุนั นายกสมาคมสมาคมธุรกิจ

คลงัสินคา้ ไซโล และหอ้ง

เย็น 

สมาคมสมาคมธุรกิจคลงัสินคา้ ไซโล และหอ้งเย็น 

Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 186/2014 

 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี บ็อกเส็ง โลจิสติกส ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกส ์

หลกัสตูรไทยกบัประชาคมอาเซียน

ในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุน่ที่ 6 / 

2559 สถาบนัพระปกเกลา้ 

2561 – 2562 กรรมการ บรษัิท โอเช่ียน แอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

ตวัแทนขนสง่สินคา้ระหวา่งประเทศ ทางทะเล ทาง

อากาศ 

 

 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ออโตล้อจิค จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสินคา้ประเภท

รถยนตเ์พ่ือเตรยีมความพรอ้มก่อนการสง่ออกและ

การนาํเขา้อยา่งครบวงจร 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เบญจพรแลนด ์จาํกดั 

ธุรกิจจดัหาที่ดินและลงทนุในอาคารสาํนกังานและ

คลงัสินคา้เพ่ือใหเ้ชา่ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดาตา้เซฟ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัการเอกสารและขอ้มลู 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไดนามิค ไอที โซลชูั่นส ์จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มฟูเวอรส ์จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนยา้ยในประเทศและตา่งประเทศ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอรต์ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สินคา้ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอเซีย จาํกดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ซีวาย โซลชูั่น จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารพืน้ที่จดัเก็บสินคา้ 

 

11. นายวิชช ุสงักรธนกิจ 60 ไมมี่ ไมมี่ ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

2561 – ปัจจบุนั 

 

2557 – 2561 

 

2547 – 2557 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย

ปฏิบตัิการ 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย

ปฏิบตัิการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 154/2011 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โกลบอล ฟูด้เซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกดั 

ประกอบกิจการคา้ จดัซือ้ จดัหา จดัเก็บ นาํเขา้และ

สง่ออก ขนสง่หรอืใหบ้รกิารเก่ียวกบัอาหาร 

 

 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 23 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

12. ดร. เอกพงษ ์ตัง้ศรสีงวน 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี่ ไมมี่ Doctor of Engineering in 

Telecommunications, Asian 

Institute of Technology 

 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

เลขานกุารคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ  

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย

การเงิน 

บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 
กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร 

ความเสี่ยง เลขานกุารคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย

การเงิน 

(ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 16 

ตลุาคม 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER OF ENGINEERING IN 

TELECOMMUNICATIONS, 

ASIAN INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท กรุงไทย คารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จาํกดั )มหาชน(  

ใหบ้รกิารเชา่รถยนตป์ระเภทตา่งๆ ทัง้เชา่ระยะสัน้ 

และเชา่ระยะยาว 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรติ

นิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

(สาขาวิศวกรรมไฟฟา้) 

2563 – ปัจจบุนั คณะกรรมการกาํหนด

มาตราฐานหลกัสตูรการ

วิเคราะหแ์ละการจดัการ

การลงทนุ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

 

นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม

อนัดบัหนึ่ง) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (สาขากฏหมาย

ธุรกิจ) 

2547 – ปัจจบุนั Audit Partner สาํนกังานบญัชีทนายความมิตรประชา  

ธุรกิจใหบ้รกิารปรกึษาดา้นบญัชีและกฏหมาย 

บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2547 – ปัจจบุนั Managing Partner สาํนกังานยงยทุธการบญัชีและกฎหมาย 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 24 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certified Public Accountant, 

CPA 

2561 - 2563 กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

บรษัิท โมเดอรน์ฟอรม์เฮลทแ์อนดแ์คร ์จาํกดั 

)มหาชน(  

ประกอบธุรกิจผลิต จาํหน่าย นาํเขา้ บรกิารซอ่มแซม 

ซึง่สินคา้เพ่ือสขุภาพ 

Strategic CFO in Capital 

Markets Program รุน่ที่ 1/2558 

โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย (SET) 

2551 – 2562 ที่ปรกึษาดา้นการเงิน บรษัิท สยามฟิตติง้ส ์จาํกดั 

Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 224/2016 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี บ็อกเส็ง โลจิสติกส ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกส ์

หลกัสตูร ทมูอรโ์รว ์สเกลเลอร ์

(2MORROW SCALER) รุน่ที่ 2 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โกลบอล ฟูด้เซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกดั 

ประกอบกิจการคา้ จดัซือ้ จดัหา จดัเก็บ นาํเขา้และ

สง่ออก ขนสง่หรอืใหบ้รกิารเก่ียวกบัอาหาร 

สมาชิกผูท้รงคณุวฒิุอาวโุส  

(Fellow Member) 2016 โดย

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จาํกดั 

การผลิตเครือ่งทาํความเย็น 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู

การบรหิารงานเศรษฐกิจ

สาธารณะสาํหรบันกับรหิาร

ระดบัสงู (ปศส.) โดยสถาบนั

พระปกเกลา้ รุน่ที่ 15/2560 

2561 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี เอนเนอรย์ี แอนด ์รซีอรส์เซส 

จาํกดั 
การผลิตและการสง่ไฟฟา้ 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2562บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หนา้ 25 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certified Public Accountant, 

CPA 

2561 – 2562 กรรมการ บรษัิท โอเช่ียน แอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

ตวัแทนขนสง่สินคา้ระหวา่งประเทศ ทางทะเล ทาง

อากาศ 

การอบรมเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี

ประจาํปี 2562 

1. Executive Leadership 

Development Program 

2. เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการ

ทาํงานระดบับรหิาร 

3. ระบบการจดัการแบบบรูณา

การดา้นคณุภาพ สิ่งแวดลอ้ม         

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

4. งบกระแสเงินสด, สภาวิชาชีพ

บญัชี 

5. จรรยาบรรณ และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินสาํหรบักิจการ

ที่ไมมี่สว่นไดเ้สียสาธารณะ, สภา

วิชาชีพบญัชี 

6. สารสนเทศทางการบญัชี 1, 

สภาวิชาชีพบญัชี 

2556 - 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

บรษัิท มี เทเลวิชั่น จาํกดั 

ธุรกิจเป็นผูด้าํเนินงานบรกิาร TOTiptv ระบบโทรทศัน์

ผ่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 26 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. อบรมวิชาบญัชีชีช้อ่งรวย,   

สภาวิชาชีพบญัชี 

8. อบรมวิชาการประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จดัการธุรกิจ, สภาวิชาชีพบญัชี 

9. อบรมวิชาการวิเคราะหแ์ละ

จดัทาํแผนธุรกิจรองรบั AEC,   

สภาวิชาชีพบญัชี 

ระยะเวลาอบรมรวมครบถว้น   

ตามคณุสมบตัขิอง CFO ที่ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

13. นางสาวสวุิมล ลิมวรางกลุ 40 ไมมี่ ไมมี่ ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยับรูพา 

2559 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

(เป็นพนกังานบรษัิทเม่ือวนัที่ 15 

สิงหาคม 2559) Certified Public Accountant, 

CPA 

2555 - 2559 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บรษัิท โตโยตา้พาวลิเลี่ยน ระยอง (2005) จาํกดั 

ธุรกิจผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต ์

    การอบรมเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี

ประจาํปี 2562 

1. สมัมนาดีลอยท ์2562 : การนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไปใชใ้นทางปฏบิตัิ (Deloitte 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 27 / 27 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

Forum 2019 : TFRS Version 

2019 and 2020 Practical 

Implication) 

2. อบรมหลกัสตูร : 5 Steps New 

TFRS 15 : ผลกระทบทางบญัชี-

ภาษี 

3. อบรมหลกัสตูร : สรุปประเด็น

สาํคญั TFRS for NPAEs 

ระยะเวลาอบรมรวมครบถว้น   

ตามคณุสมบตัขิองสมหุบ์ญัชี ที่ 

ก.ล.ต. กาํหนด 

หมายเหต ุ(1) ณ วนัปิดสมดุทะเบียน (Closing Date) วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 
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เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 / 4 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่วกับการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 

 

บริษัท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสตกิส ์จาํกดั (มหาชน) x, II, III I, IIII I, IIII I, IIII I, IIII I I,IIII II, III II, III IIII IIII IIII 

บริษัทย่อย 
 

    
    

 
  

1. บรษัิท ออโตล้อจิค จาํกดั  x, IIII I 
  

    I I  

2. บรษัิท เบญจพรแลนด ์จาํกดั  x, IIII I       I I  

3. บรษัิท ดาตา้เซฟ จาํกดั  x, IIII I       I I  

4. บรษัิท ไดนามิค ไอที โซลชูั่นส ์จาํกดั  x, IIII I       I I  

5. บรษัิท เจวีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล มฟูเวอรส ์จาํกดั  x, IIII I       I I  

6. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จาํกดั  x, IIII I, IIII       I I  

7. บรษัิท จาแพ็ค โฮลดิง้ จาํกดั    x, IIII I, IIII        

8. บรษัิท แปซฟิิค หอ้งเย็น จาํกดั    x, IIII I, IIII        

9. บรษัิท แปซฟิิค โลจิสตกิส ์โปร จาํกดั    x, IIII I, IIII        

10. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู เอเชีย จาํกดั  x, IIII I 
  

 I, IIII   I I, IIII I 

11. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู แปซฟิิค จาํกดั  
  

x, IIII I, IIII     
 

  

12. บรษัิท เจพีเค โคลดส์โตเรจ จาํกดั  I I x, IIII I, IIII     
 

  

13. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู แปซฟิิค แลนด ์จาํกดั  I I x, IIII I, IIII     
 

  

14. บรษัิท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอรส์ จาํกดั (ประเทศเวียดนาม)  I 
   

    
 

  

15. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท จาํกดั (ประเทศสงิคโปร)์  I  I   I, IIII    IIII  

16. บรษัิท JCM Logistics and Warehousing Private จาํกดั (ประเทศ

สงิคโปร)์ 

 I  I   I      

17. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู สโตร ์อิท จาํกดั  I I       I   

18. บรษัิท กีลเล่ียน จาํกดั  I I       I   
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เอกสารแนบ 2 หนา้ 2 / 4 

บริษัท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19. JWD Asia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd.  I     I    I  

20. บรษัิท โกลบอล ฟู้ดเซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จาํกดั  I I I I     I  I 

21. Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd.  I  I      I   

22. บรษัิท โกโกเฟรชเทคโนโลยี จาํกดั  I I       I   

23. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู เอนเนอรยี์ แอนด ์รีซอรส์เซส จาํกดั  I I       I   

24. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู บ็อกเสง็ โลจิสตกิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั       I   I I  

25. บรษัิท Prosper Logistics Joint Stock Company       I      

26. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู อารท์ สเปซ จาํกดั  I I       I   

27. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู สโตรอิ์ท (รามอินทรา) จาํกดั  I I       I  I 

28. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู เอ็กซเ์พรส จาํกดั  I I       I I  

บริษัทร่วม 
            

1. บรษัิท เจวีเค-นากา มฟูเวอรส์ จาํกดั (ประเทศกมัพชูา)   I           

2. บรษัิท เจวีเค-นากา มฟูเวอรส์ จาํกดั (ประเทศตมิอรต์ะวนัออก)  I           

3. บรษัิท EM Logistics & Warehousing Private จาํกดั (ประเทศสงิคโปร)์  I  I   I      

4. บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีู เอเชีย โลจิสตกิส ์(กมัพชูา) จาํกดั  I  I   I      

5. บรษัิท สยาม เจดบัเบิล้ยดีู โลจิสตกิส ์จาํกดั  I           

6. บรษัิท ลิง้ค ์เอเชีย โลจิสตกิส ์จาํกดั  I     I      

7. JWD Asia Logistics (Laos) Co.,Ltd.  I  I   I   I   

8. PT. Samudera JWD Logistics       I    I, IIII  

9. PT. Adib Cold Logistics           I, IIII  

10. Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd.       I   I   

11. Phnom Penh SEZ Plc.       I      

12. บรษัิท ซีเจ เจดบัเบิล้ยดีู โลจิสตกิส ์จาํกดั  I     I      

13. Transimex Corporation (ประเทศเวียดนาม)   I           
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บริษัท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
 

    
    

 
  

1. บรษัิท โฟร ์วินด ์อินดสัเทรียล จาํกดั  I 
   

    
 

  

2. บรษัิท ซี แพนเนล จาํกดั  X, II, III           

3. บรษัิท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอรย์ี จาํกดั  I           

4. บรษัิท อินพอยทว์ิชั่น จาํกดั    I I        

5. บรษัิท แปซฟิิค โลจิสตกิส ์โปร จาํกดั    I I        

6. บรษัิท โชคสมทุรมารีน จาํกดั    I I        

7. บรษัิท แปซฟิิค หอ้งเย็น จาํกดั    I I        

8. บรษัิท เอเชีย เอวิชั่น จาํกดั (มหาชน)        II,III     

9. บรษัิท ไทยแอร ์เอเซีย จาํกดั        II,III     

10. บรษัิท นํา้ตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน)        II,III     

11. บรษัิท เดอะซกิเนเจอร ์แบรนด ์จาํกดั        I,IIII     

12. บรษัิท วินด ์เอนเนอรย่ี์ โฮลดิง้ จาํกดั        II,III     

13. บรษัิท เคพีเอ็น อะคาเดมี จาํกดั        II     

14. บรษัิท ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ จาํกดั         II,III     

15. บรษัิท ภทัรลสิซิ่ง จาํกดั (มหาชน)         II     

16. บรษัิท ซี เอ ซี จาํกดั        IIII     

17. บรษัิท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) I            

18. บรษัิท ไทยซลิเิกตเคมิคลั จาํกดั X            

19. บรษัิท มอลเทน (ประเทศไทย) จาํกดั I            

20. บรษัิท มอลเทน็เอเซียโพลเิมอร ์โปรดกัส ์ I            

21. บรษัิท ไทย ควิบิค เทคโนโลย่ี I            

22. บรษัิท ลคิโิทมิ (ประเทศไทย) จาํกดั I            

23. บรษัิท สมบตัธินา จาํกดั I            
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เอกสารแนบ 2 หนา้ 4 / 4 

บริษัท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24. บรษัิท อีสเทริน์ซลิเิกต จาํกดั x            

25. บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์พรอ็พเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั         I. IIII    

26. บรษัิท แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)         I    

27. บรษัิท สนิเสือป่า จาํกดั         I    

28. บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์อินฟรา         I    

29. บรษัิท ปรนิดา จาํกดั (มหาชน)         I    

30. บรษัิท เถา้แก่นอ้ย ฟูด แอนด ์มารเ์ก็ตติง้ จาํกดั      I       

31. บรษัิท รเิวอรโ์ปร ์พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จาํกดั      I       

32. บรษัิท กระดาษธนธาร จาํกดั      I       

33. บรษัิท เทวกรรมโอสถ จาํกดั      I       

34. บรษัิท ซีวาย โซลชูั่น จาํกดั           I  

35. บรษัิท เจรญิสนิ แอสเสท จาํกดั       II      

36. NRS TECHNOLOGY GROUP       II      

37. GLOBAL LIFESTYLE INNOVATION & SOLUTION GROUP       X      

38. บรษัิท กรุงไทย คารเ์รน้ท ์แอนด ์ลีส จาํกดั )มหาชน(           II   

39. สาํนกังานบญัชีทนายความมติรประชา           IIII   

40. สาํนกังานยงยทุธการบญัชีและกฎหมาย          IIII   

 

หมายเหต ุ(1)   

1. นายมงักร ธนสารศลิป์ 

2. นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา 

3. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 

4. นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 

 

5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา 

6. นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู 

7. นายธเนศ พริยิโ์ยธินกลุ 

8. นายวิเชฐ ตนัตวิานิช 

 

9. นายวิชญา จาตกิวณิช 

10. นายเอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน 

11. นายณฐัภมู ิปาวรตัน ์

12. นายวิชช ุสงักรธนกิจ 

หมายเหต ุ(2)   

x  =  ประธานกรรมการ 

I  =  กรรมการ 

II     =     กรรมการอิสระ 

III    =   กรรมการตรวจสอบ 

IIII  =  ผูบ้รหิาร 
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เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 / 1 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์ 40 ปรญิญาตร ีคณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน 

2559 ผูจ้ดัการอาวโุส 

ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ สาขาบญัชี  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2555 – 2558 ผูจ้ดัการ บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั แผนกตรวจสอบภายใน 

ธุรกิจใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน 2553 – 2554  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ 
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