แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อิ นโฟโลจิสติ กส์ จากัด (มหาชน)
(JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อิ นโฟโลจิ สติ กส์ จากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 120,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
ราคาเสนอขายหุน้ ละ [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา [9.00 น. – 16.00] น. ของวันที่ [●]
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ [●]
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที่ [●]

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพ ย์และเงื่อนไขของหลักทรัพ ย์
รวมทัง้ ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ี มิได้
เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ีแต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแส ดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้เี ป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มขี อ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ อื
หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซอ้ื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มผี ลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้
ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะได้รวู้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่
ไม่เกินสองปี นบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วนได้ ทศ่ี ูนย์สารนิเทศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทาการของ
สานักงานระหว่างเวลา 9.00น.– 12.00น. และ 13.00น.– 16.00น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

หน้า
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2.1 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 20
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 72
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 84
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 88
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 112
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 116
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 117
ส่วนที่ 2.3 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2.3 หน้าที่ 4
ส่วนที่ 2.3 หน้าที่ 10
ส่วนที่ 2.3 หน้าที่ 36
ส่วนที่ 2.3 หน้าที่ 41
ส่วนที่ 2.3 หน้าที่ 49
ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 10

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 6
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 7
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 8
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 9
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 10
ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ

(Compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
เอกสารแนบ 6 งบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด
งบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด
งบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด
(มหาชน)
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อิน
โฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

คานิ ยาม
นอกจากจะได้มกี ารกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คาดังต่อไปนี้มคี านิยามดังต่อไปนี้
ก.ล.ต.
หมายถึง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มบริษทั ฯ
หมายถึง
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) บริษัท
ย่อย และบริษทั ร่วม
การแปรสภาพของบริษทั ฯ
หมายถึง
การแปรสภาพจากบริษทั จากัดเป็ นบริษทั มหาชนของบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมายถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีอยี ู
หมายถึง
หน่ วยนับ สินค้าที่บ รรจุในตู้ค อนเทนเนอร์ค วามยาว 20 ฟุ ต
โดยตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต จะเท่ากับ 1 ทีอยี ู และตูค้ อน
เทอนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จะเท่ากับ 2 ทีอยี ู
บริษทั ฯ
หมายถึง
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
บีโอไอ
หมายถึง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ATL
หมายถึง
บริษทั ออโต้ลอจิค จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
AYMS
หมายถึง
Automotive Yard Management System หรือ ระบบบริห าร
จัดการพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์
BJL
หมายถึง
บริษทั เบญจพรแลนด์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
CAGR
หมายถึง
อัตราการเติบโตถัวเฉลีย่
CCMS
หมายถึง
Cold Chain Management System หรือ ระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
CMMI
หมายถึง
Capability Maturity Model Integration
DG-NET
หมายถึง
ระบบเครือข่ายข้อมูลและการสือ่ สารเกีย่ วกับการนาเข้าส่งออก
การจัดเก็บ และการขนส่งสินค้าอันตราย
D-GPS
หมายถึง
Differential-GPS
DITS
หมายถึง
บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชนส์
ั ่ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษทั ฯ
DTS
หมายถึง
บริษทั ดาต้าเซฟ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ELMA
หมายถึง
Export Logistics Model Award
EM
หมายถึง
EM Logistics & Warehousing PTE. LTD. ซึ่งเป็ นบริษทั ร่วม
ที่ร่วมทุน ระหว่างบริษัท ฯ และบริษัท Clipper Holdings Ltd.
โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน JWDAH
Free zone
หมายถึง
เขตปลอดอากร
Frieght forwarding
หมายถึง
ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Handling
หมายถึง
การให้บริการจัดการสินค้า
Holding Company
หมายถึง
บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั อื่น
JAPAC
หมายถึง
บริษทั จาแพ็ค โฮลดิง้ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
JASIA
หมายถึง
Jsia Logistics (Myanmar)Co.,Ltd. ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั
ฯ ถือหุน้ ผ่าน JCM
JCM
หมายถึง
JCM Logistics and Warehousing PTE. LTD. ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยที่ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ บริษัท Clipper Holdings Ltd.

JPAC

หมายถึง

JPK

หมายถึง

JPLAND

หมายถึง

JTS

หมายถึง

JVK

หมายถึง

JVKCAM

หมายถึง

JVKET

หมายถึง

JVKUS

หมายถึง

JVKVN

หมายถึง

JWDA

หมายถึง

JWDAH

หมายถึง

JWDACAM

หมายถึง

Mobile Rack
PCS

หมายถึง
หมายถึง

PEMSEA
PLP

หมายถึง
หมายถึง

PM
Revenue Ton

หมายถึง
หมายถึง

Symeo GmbH
TICTA Awards
TMS

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

และบริษทั Marchetti Group Holding PTE. LTD โดยบริษทั ฯ
ถือหุน้ ผ่าน JWDAH
บริษัท เจดับ เบิ้ลยูดี แปซิฟิ ค จ ากัด ซึ่งเป็ น บริษัท ย่อ ยของ
บริษทั ฯ
บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ
ถือหุน้ ผ่าน JPAC
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค แลนด์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ
บริษัท เจดับ เบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ง
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ
บริษัท เจวีเค-นากา มูฟ เวอร์ส จากัด (ประเทศกัมพูชา) ซึ่ง
เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
บริ ษั ท เจวี เ ค -นากา มู ฟ เวอร์ ส จ ากั ด (ประเทศติ ม อร์
ตะวันออก) ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
บริ ษั ท เจวี เ ค อิ น เตอร์ เ นชั น่ แนล มู ฟ เวอร์ (ประเท ศ
สหรัฐอเมริกา) จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยทีบริษทั ฯ ถือหุ้นผ่าน
JVK
บริ ษั ท เจวี เ ค อิ น โดไชน่ า มู ฟ เวอร์ ส จ ากั ด (ประเทศ
เวียดนาม) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน JVK
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั
ฯ
JWD Asia Holding Private Limited ซึ่ ง เป็ น บ ริ ษั ท ย่ อย ที่
บริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน JWDA
JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่ ง เป็ นบ ริ ษั ท
ร่วมทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน EM
ระบบชัน้ วางเคลื่อนที่
บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯถือ
หุน้ ผ่าน JAPAC
International Certificate of PSHEMS
บริษัท แปซิฟิ ค โลจิสติก ส์ โปร จ ากัด ซึ่งเป็ น บริษัท ย่ อ ยที่
บริษทั ฯถือหุน้ ผ่าน JAPAC
Prime Minister's Export Award
น้าหนักเป็ นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็ นลูกบาศก์เมตร แล้วแต่
ว่ามูลค่าใดจะสูงกว่า
บริษทั ซีมโี อ จีเอมบีเอช
Thailand ICT Awards
Transportation Management System หรือ ระบบการจัดการ
การขนส่ง

WMS

หมายถึง

Warehouse Management System หรือ ระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้า

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนี่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ น
เพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ("
บริษทั ") ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์และบริษทั ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน
ที่บริษทั ฯ ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ประชาชน
บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อิ นโฟโลจิสติ กส์ จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: [●])
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผูเ้ สนอขาย: บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ("บริษทั ฯ")
ประเภทธุรกิ จ: ให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ภำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจร
จานวนหุ้นที่ เสนอขาย: 120 ล้ำนหุ้น คิดเป็ นร้อยละ 20 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: [●]
เงื่อนไขการจัดจาหน่ าย:
 รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting)  ไม่รบั ประกันกำรจำหน่ำย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน: [●] บำทต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขาย: [●] บำท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า:
 ไม่มี
 มี จำนวนหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงทีเ่ สนอขำย ...... หุน้
รำคำเสนอขำย..........................
บำท
มูลค่าที่ตราไว้ (par): 0.5 บำทต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น (book value): [●] บำทต่อหุน้
(ทัง้ นี้ มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุน้ คำนวณจำกหุน้ สำมัญชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ก่อนกำรเข้ำจดทำเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 480,000,000 หุน้ และมิได้นบั รวมถึงเงินทีค่ ำดว่ำจะได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ฯ ต่อประชำชนในครัง้ นี้)
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย:
− พิจำรณำจำกกำรสำรวจควำมต้องกำรซื้อหลักทรัพ ย์ (Book Building) ซึ่งเป็ นวิธ ีกำรสำรวจปริม ำณควำม
ต้องกำรซือ้ หุน้ สำมัญของนักลงทุนสถำบันทัง้ ในและต่ำงประเทศแต่ละระดับรำคำ
− อัตรำส่วนรำคำหุน
้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมำณ [●] เท่ำ โดยคำนวณจำก
กำไรสุทธิของบริษทั ฯ ในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสุด (ตัง้ แต่ ไตรมำส [●] ปี [●] ถึงไตรมำส [●] ปี [●]) ซึง่ เท่ำกับ
[●] ล้ำนบำท และหำรด้วยจำนวนหุ้นทัง้ หมด 600,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิเท่ำกับ [●]
ต่อหุน้
(กรุณำดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์)
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

อัตราส่วนราคาต่อกาไร ("P/E Ratio"): [●] เท่ำ
P/E Ratio ของบริษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (ตัง้ แต่วนั ที่ [●] ถึง [●]):
(1) [●] เท่ำกับ [●] เท่ำ
(2) [●]เท่ำกับ [●] เท่ำ
(3) [●]เท่ำกับ [●] เท่ำ
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี ("P/B Ratio"): [●] เท่ำ
P/B Ratio ของบริษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (ตัง้ แต่วนั ที่ [●] ถึง [●]):
(1) [●] เท่ำกับ [●] เท่ำ
(2) [●] เท่ำกับ [●] เท่ำ
(3) [●] เท่ำกับ [●] เท่ำ
ตลาดรอง:
 SET  mai
หมวดธุรกิจ (sector): ขนส่งและโลจิสติกส์
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:  profit test
 market capitalization test
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
ใช้เป็ น เงิน ลงทุ น เพื่อ รองรับ กำร [●] ล้ำนบำท
ขยำยกิจกำร
ใช้เป็ นเงินลงทุนหมุนเวียน

[●] ล้ำนบำท

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
บริษัท ฯ จะจ่ำยเงินป นั ผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อ ย
กว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำร
จัด สรรทุ น ส ำรองตำมกฎหมำย ทั ้ง นี้ บริ ษั ท ฯ อำจ
พิจำรณำจ่ำยเงินปนั ผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนด
ไว้ไ ด้ โ ดยอยู่ ภ ำยใต้ เงื่อ นไขที่ก ำรด ำเนิ น กำรดัง กล่ ำ ว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ
ผลประกอบกำรฐำนะกำรเงินสภำพคล่องทำงกำรเงินและ
ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินเพื่อบริหำรกิจกำรและกำรขยำย
ธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย:
บริษทั ย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจ กำรของบริษัท ย่ อ ย ภำยหลัง กำรหัก ภำษี เงิน ได้นิ ติ
บุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย ทัง้ นี้ บริษทั
ย่อยจะพิจำรณำจ่ำยเงินป นั ผลโดยคำนึงถึงปจั จัยต่ ำงๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นผลประกอบกำร
ฐำนะกำรเงินสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมจำเป็ นใน
กำรใช้เงินเพื่อบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษทั
รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 2
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์:
บริษัท เจดับ เบิ้ลยูดี อิน โฟโลจิสติก ส์ จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัท ฯ") และบริษัท ย่ อยด ำเนิ น ธุร กิจให้บ ริก ำร
ทำงด้ำนโลจิสติกส์ภำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจรมำนำนกว่ำ 35 ปี และมีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะก้ำวเป็ น
ผูน้ ำในกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ในภูมภิ ำคเอเชีย โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ นั สมัย
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อ ย่ำงรวดเร็วซึง่ เป็ นหัวใจสำคัญใน
กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ควบคู่กบั กำรให้บริกำรด้วยบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์ซง่ึ มีควำมเชีย่ วชำญในกำรให้บริกำร
ในธุรกิจของบริษทั ฯ แต่ละประเภท
ทัง้ นี้ กำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทครอบคลุมกำรให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ท่ี หลำกหลำยซึง่ สำมำรถแบ่งได้
เป็ น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1)

2)

3)

4)

5)

ธุรกิจ ให้บ ริก ำรรับ ฝำกและบริห ำรสิน ค้ำบนพื้น ที่ท วั ่ ไปและพื้น ที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดย
สำมำรถจำแนกตำมประเภทสินค้ำทีใ่ ห้บริกำรได้ 4 ประเภท ได้แก่ สินค้ำทัวไป
่ สินค้ำอันตรำย รถยนต์
และสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ และขนส่งสินค้ำข้ำมแดน (Cross Border) เช่น ประเทศลำว และ
ประเทศพม่ำ และมีแผนทีจ่ ะขยำยเส้นทำงกำรให้บริกำรไปยังประเทศอื่นในแถบภูมภิ ำคเอเชียในอนำคต
เช่น ประเทศกัมพูชำ ประเทศเวียดนำม และประเทศมำเลเซีย โดยสินค้ำที่กลุ่มบริษั ทให้บริกำรขนส่ง
สำมำรถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้ำทัวไป
่ สินค้ำอันตรำย ยำนยนต์ และสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ ำงประเทศให้กบั บุคคลและองค์กรอย่ำงครบวงจร ซึ่งสำมำรถ
จำแนกออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครื่องใช้สำหรับ ที่พ ัก อำศัย บริกำรขนย้ำย
อุปกรณ์สำนักงำน บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงำน และบริกำรขนย้ำยสิง่ ของสำหรับงำน
แสดงสินค้ำและศิลปะ
ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลอย่ำงครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร
(Document storage service) และกำรให้ บ ริก ำรจัด กำรเอกสำร (Handling) เช่ น บริก ำรรับ ฝำกสื่อ
อิ เ ล็ค ทรอนิ ค ส์ (Electronics media storage service) บริก ำรสแกนเอกสำร (Document scanning
service) บริก ำรบรรจุ เอกสำรและจัด ท ำทะเบีย น (Packing & filling service) บริก ำรท ำลำยเอกสำร
(Document destroy service) และบริกำรขนส่งเอกสำร เป็ นต้น
ธุ ร กิจ อื่น ๆ ได้ แ ก่ ธุ ร กิจ ให้ เช่ ำ อำคำรและคลัง สิน ค้ ำ และธุ ร กิจ ให้ บ ริก ำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(กรุณำดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ และหัวข้อที่ 2
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุ้น

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน1
สัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ)

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
สัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ)

หมำยเหตุ: 1 สัดส่วนกำรถือหุน้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 3

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผูถ้ ือหุ้น
กลุ่ม นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงปณดำ รมณียก์ ชกร
รวม
ั
กลุ่ม นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
รวม
อื่นๆ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี
นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล
นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์
นำยกิตติเมศร์ สกุลลีลำรัศมี
นำยสุวรี ์ กุมำร
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
นำยณตฉรรต ธรรมรำทฤมงคล
นำยจิรโชติ โนศรี
รวม
ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยซึง่ จองซือ้ หุน้ จำกกำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้
รวมทัง้ หมด

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน1
สัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ)

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
สัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ)

125,338,000
20,869,500
99,686,200
34,519,600
22,256,000
302,669,300

26.11
4.35
20.77
7.19
4.64
63.06

125,338,000
20,869,500
99,686,200
34,519,600
22,256,000
302,669,300

20.89
3.48
16.61
5.75
3.71
50.44

54,719,800
54,719,800
109,439,600

11.40
11.40
22.80

54,719,800
54,719,800
109,439,600

9.12
9.12
18.24

22,136,500
22,136,500
12,646,000
5,283,100
932,300
932,300
693,200
693,200
693,200
693,200
406,300
358,500
286,800
67,891,100
-

4.61
4.61
2.63
1.10
0.19
0.19
0.14
0.14
0.14
0.14
0.08
0.07
0.06
14.14
0.00

22,136,500
22,136,500
12,646,000
5,283,100
932,300
932,300
693,200
693,200
693,200
693,200
406,300
358,500
286,800
67,891,100
120,000,000

3.69
3.69
2.11
0.88
0.16
0.16
0.12
0.12
0.12
0.12
0.07
0.06
0.05
11.32
20.00

480,000,000

100.00

600,000,000

100.00

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 4

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สัดส่วนรายได้แต่ละกลุม่ ธุรกิ จ:
รำยได้รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง 2557 สำมำรถจำแนกได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มธุรกิ จ
(หน่ วย: ล้านบาท)
บริกำรจัดเก็บและบริหำรสินค้ำ
บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
จัดเก็บเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ1
รวม

สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 56
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 55
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 57
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)

1,207.4
70.0
264.1

73.43
4.26
16.06

1,631.5
77.4
278.3

78.04
3.70
13.31

1,731.9
94.4
349.8

76.40
4.17
15.43

66.2
36.6
1,644.3

4.02
2.23
100.00

71.4
32.0
2,090.6

3.42
1.53
100.00

77.6
13.1
2,266.8

3.42
0.58
100.00

ทีม่ ำ : งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS และธุรกิจให้เช่ำอำคำรและ
คลังสินค้ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP
2PFP เป็ นบริษท
ั ย่อยซึง่ ดำเนินธุรกิจแปรรูปอำหำรทะเล ถือหุน้ โดย PLP ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำกำรปิ ดกิจกำรดังกล่ำวในปี 2557

รำยได้รวมของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย สำหรับ งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม
2558 สำมำรถจำแนกได้ดงั ต่อไปนี้
กลุม่ ธุรกิ จ
(หน่ วย: ล้านบาท)
บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
รับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ1
รวม

งวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
353.5
77.49
499.9
80.89
14.7
3.22
22.7
3.68
62.2
13.64
64.3
10.41
18.2
3.99
21.1
3.41
7.6
1.66
10.0
1.61
456.2
100.00
618.0
100.00

ทีม่ ำ : งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS และธุรกิจให้เช่ำอำคำรและ
คลังสินค้ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP
2PFP เป็ นบริษท
ั ย่อยซึง่ ดำเนินธุรกิจแปรรูปอำหำรทะเล ถือหุน้ โดยPLP ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำกำรปิ ดกิจกำรดังกล่ำวในปี 2557

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 5

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการบริษทั ฯ:

สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญของบริษทั ฯ:

ค ณ ะก รรม ก ำรบ ริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 24 กุ ม ภ ำพั น ธ์ 2558
ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้

1. ควำมเสีย่ งในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ โดยรวม
1.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
1.2 ควำมเสีย่ งในกำรจัดหำลูกค้ำ
1.3 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ
และตลำดกำรเงิน อำจส่งผลกระทบต่ อกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ฯ
1.4 ควำมเสีย่ งจำกกำรทีล่ กู ค้ำของบริษทั ฯ ไม่ต่อสัญญำ
ใช้บริกำรกับบริษทั ฯ
1.5 ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้
1.6 ควำมเสีย่ งจำกนโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
1.7 ควำมเสีย่ งจำกควำมไม่มนคงทำงกำรเมื
ั่
อง
1.8 ควำมเสี่ย งจำกเสถีย รภำพของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1.9 ต้ น ทุ น ค่ ำ แรงของกลุ่ ม บริษั ท อำจเพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ ง
ต่อเนื่อง
1.10บริษัท ฯ อำจได้รบั ผลกระทบจำกกำรสูญ เสียสิท ธิ
ประโยชน์ ท ำงภำษี ท่ี ไ ด้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“บีโอไอ”)
1.11บริษัทฯ อำจได้รบั ผลกระทบจำกกำรที่ต้องปฏิบ ัติ
ตำมข้อบังคับของกฎระเบียบต่ำงๆ ทีอ่ ำจทำให้
บริษทั ฯ ต้องมีค่ำใช้จ่ำยสูง
1.12กำรประท้วงหรือกำรนัดหยุดงำนของพนักงำนกลุ่ม
บริษทั อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจและผล
ประกอบกำรของบริษทั ฯ
1.13ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
1.14ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
1.15ควำมเสีย่ งจำกกำรที่บริษทั ฯ ไม่ได้ต่อสัญญำลงทุน
บริห ำร และประกอบกำรคลัง สิน ค้ ำ อัน ตรำย ณ
ท่ำเรือแหลมฉบัง
1.16ควำมเสี่ย งจำกกำรผิ ด เงื่อ นไขสัญ ญำเงิน กู้ ก ั บ
สถำบันกำรเงิน
2. ควำมเสีย่ งจำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
2.1 ควำมเสี่ย งจำกกำรไม่ ส ำมำรถต่ อ สัญ ญำหรือ ถู ก
ยกเลิกสัญญำเช่ำทีด่ นิ หรือสัญญำสัมปทำนต่ำงๆ
2.2 ควำมเสีย่ งในกำรจัดหำทีด่ นิ เพื่อกำรขยำยกิจกำร

ชื่อ
1. นำยมังกร ธนสำรศิลป์ 1

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั
กรรมกำรอิระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรบริษทั
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิต กรรมกำรบริษทั
กฤษดำ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
กรรมกำรบริษทั และ
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
กรรมกำรบริษทั และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
กรรมกำรบริษทั
2
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
กรรมกำรบริษทั และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
นำยวิชญำ จำติกวณิช
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ:

1 นำยเสถีย ร

วงศ์ ว ิเชีย ร ได้ ข อลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่ ง ประธำน
กรรมกำรบริษัท ฯ และได้แ ต่ งตัง้ นำยมังกร ธนสำรศิล ป์ ด ำรงต ำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษัท ฯ แทนประธำนกรรมกำรที่ลำออก ตำมมติก ำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558
2 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของ
บริษัทฯ และได้แต่ งตัง้ นำยธเนศ พิริย์โยธินกุล ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ลำออก ตำมมติก ำรประชุม คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่
1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558

นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 6

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2.3 ควำมเสี่ย งจำกประกั น ภั ย ของบริษั ท ฯ อำจไม่
ครอบคลุ ม ควำมสู ญ เสี ย และ/หรือ ภำระผู ก พั น
ทัง้ หมด
2.4 ควำมเสีย่ งจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรดำเนินงำน
3. ควำมเสีย่ งจำกธุรกิจให้บริกำรขนส่ง
3.1 ควำมเสี่ ย งจำกควำมผั น ผวนของรำคำน้ ำมั น
เชือ้ เพลิง
3.2 ควำมเสีย่ งจำกอุบตั เิ หตุ
3.3 ควำมเสีย่ งจำกกำรส่งมอบสินค้ำให้ลกู ค้ำไม่ทนั ตำม
กำหนดเวลำ
3.4 ควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำรถขนส่ง
4. ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำร
4.1 ควำมเสีย่ งในด้ำนกำรถูกควบคุมเสียงของที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ จำกผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
4.2 ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พำบุคลำกร
5. ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
5.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรนำหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ เข้ำจด
ทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.2 ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำหุน้ สำมัญของ
บริษทั ฯ หลังเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
5.3 ควำมเสีย่ งจำกกำรใช้เงินทีไ่ ด้จำกกำรระดมทุน
5.4 ควำมเสีย่ งจำกนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผล
5.5 ควำมเสีย่ งจำกข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนอำจไม่
สำมำรถแสดงผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั
(กรุณำดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 3 ปจั จัย
ควำมเสีย่ ง)
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สรุปฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557
และงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558

สินทรัพย์
หนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
(งบการเงิ นรวม)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
3,273.3
4,147.7
4,550.2
4,550.6
2,121.6
2,654.6
3,255.2
3,172.9
1,151.7
1,493.1
1,295.0
1,377.7

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวม) (งบการเงิ นรวม)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
รำยได้รวม
1,675.0
2,114.8
2,283.9
461.8
623.1
รำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำร
1,644.3
2,090.6
2,266.8
456.2
618.0
บริกำร
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร
1,041.6
1,248.7
1,462.7
298.0
393.9
กำไรขันต้
้ น
602.7
841.9
804.1
158.2
224.1
กำไรสุทธิ
192.8
375.2
124.3
34.1
79.1
กำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)
0.80
1.56
0.52
0.11
0.17

อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
(งบการเงิ นรวม)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
อัตรำกำไรขันต้
้ น
36.66
40.27
35.48
36.26
อัตรำกำไรสุทธิ
11.51
17.74
5.44
12.69
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
0.75
0.62
0.32
0.32
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
0.30
0.34
0.27
0.26
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
1.84
1.78
2.51
2.30
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้
0.94
1.16
1.49
1.39
ของผูถ้ อื หุน้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
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สรุปผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา:
ด้วยสภำพภูมศิ ำสตร์ของประเทศไทยที่มพี ้นื ที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำนหลำยประเทศ ได้แก่ ประเทศ
พม่ำ ประเทศลำว ประเทศกัมพูชำ และประเทศมำเลเซีย รวมทัง้ ประเทศไทยมีพน้ื ทีท่ ่ำเรือน้ำลึกทำให้เหมำะแก่กำร
เป็ นศูนย์กลำงกำรลงทุนและกำรขนส่งของภูมภิ ำค ประกอบกับนโยบำยส่งเสริมกิจกรรมกำรลงทุนของภำครัฐ ทำ
ให้ผู้ประกอบกำรทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศตัดสินใจตั ง้ ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย ทำให้เกิดควำมต้องกำร
บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ ซึง่ นับได้ว่ำเป็ นบริกำรหลักของบริษทั ฯ
ในช่วงระหว่ำงปี 2555 ถึงงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีกำรขยำยกำรลงทุนอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่งกำรลงทุ น ดังกล่ ำว เป็ น ทัง้ กำรลงทุ น เพื่อ ขยำยธุ ร กิจ เดิม ของบริษัท ฯ เช่ น กำรลงทุ น เพื่อ ขยำย
คลังสินค้ำทัวไปทั
่
ง้ ในพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ และพืน้ ที่ในเขตปลอดอำกร (Free Zone) กำรลงทุนขยำยพื้นทีใ่ ห้บริกำรจัดเก็บ
และบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) และกำรลงทุนในคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่
แข็ง เป็ นต้น
ภำพรวมของกำรขยำยกำรลงทุนแสดงในตำรำงต่อไปนี้
1) กำรขยำยกำรลงทุนในคลังสินค้ำ
(หน่วย: ตำรำงเมตร)

2555

2556

2557

ณ 31 มีนาคม 2558

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไป
่

96,360

109,800

111,720

111,720

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำอันตรำย

10,032

10,032

10,032

10,032

คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

19,276

28,740

42,441

48,265

คลังสินค้ำสำหรับรับฝำกเอกสำร

17,880

16,440

14,520

14,520

คลังสินค้ำอื่น

8,415

8,415

15,183

21,951

รวมทัง้ หมด

151,963

173,427

193,896

206,488

2555

2556

2557

ณ 31 มีนาคม 2558

ลำนวำงตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำย

125,968

125,968

173,968

173,968

พืน้ ทีร่ บั ฝำกรถยนต์

310,580

481,780

383,643

395,287

รวมทัง้ หมด

436,548

607,748

557,611

569,255

2) กำรขยำยกำรลงทุนในลำนรับฝำกสินค้ำ
(หน่วย: ตำรำงเมตร)

หมำยเหตุ; พื้นที่รบั ฝำกรถยนต์ปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 บริษทั ฯ รับงำนจำกลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกจำกนโยบำยรถคันแรก และลดลงในปี
2557 ซึง่ บริษทั ฯยกเลิกสัญญำเช่ำพืน้ ทีต่ ำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทีล่ ดลง
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ภาพรวมผลการดาเนิ นงานส าหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม
2557
รำยได้ค่ำเช่ำและให้บ ริก ำรของบริษัท ฯ เติบ โตในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรเท่ำกับ 1,644.3 ล้ำนบำท 2,090.6
ล้ำนบำท และ 2,266.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 17.41
รำยละเอียดรำยได้เมื่อแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
กลุ่มธุรกิ จ
ดาเนิ นการโดย (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ
(ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม
ธุรกิ จให้บริ การรับฝากและบริ หารสิ นค้า
สินค้ำทัวไป
่
บริษทั ฯ
340.4
20.70
472.7
22.61
443.4
19.56
สินค้ำอันตรำย
บริษทั ฯ
445.0
27.06
448.9
21.47
497.9
21.96
รถยนต์
ATL
251.6
15.30
412.0
19.71
368.4
16.20
สินค้ำควบคุมอุณหภูม ิ PCS, JPK, JPAC
170.4
10.37
297.9
14.25
422.2
18.68
แช่เย็นและแช่แข็ง
รวม
1,207.4
73.43 1,631.5
78.04 1,731.9
76.40
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ บริษทั ฯ, JTS, PLP
70.0
4.26
77.4
3.70
94.4
4.17
1
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
กลุ่ม JVK
264.1
16.06
278.3
13.31
349.8
15.43
ประเทศและต่ำงประเทศ
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำก
DTS
66.2
4.02
71.4
3.42
77.6
3.42
เอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ2
DITS, BJL
36.6
2.23
32.0
1.53
13.1
0.58
รายได้รวมทัง้ หมด
1,644.3
100.00 2,090.6
100.00 2,266.8
100.00
ทีม่ ำ: งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 กลุ่ม JVK รวมถึง JVK บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด บริษัท เจวีเค อินโดไชน่ ำ มูฟเวอร์ส จำกัด
(ประเทศเวียดนำม) บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชำ) และบริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์ตะวันออก)
2 ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS ธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลังสินค้ำ ภำยใต้กำร
ดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP
3PFP เป็ นบริ ษัทย่อยซึ่ งดาเนิ นธุรกิ จแปรรูปอาหารทะเล ถือหุ้นโดย PLP ซึ่ งบริ ษท
ั ฯ ได้ทาการปิ ดกิ จการดังกล่าวในปี 2557

ทัง้ นี้ จำกตำรำงดังกล่ำวจะเห็นว่ำบริษทั ฯ มีรำยได้หลักจำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ ซึง่ ธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็ นธุรกิจทีเ่ ติบโตมำกทีส่ ดุ ในช่วง 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ เนื่องมำจำกปจั จัยดังต่อไปนี้
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 จำนวน 446.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.14 เนื่องจำกปจั จัยดังต่อไปนี้
1. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
ทัวไปเท่
่
ำกับ 340.4 ล้ำนบำท และ 472.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 132.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.87
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เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรลงทุนเพื่อขยำยคลังสินค้ำทัวไปในเขตพื
่
น้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบังในปี จำนวน 13,440 ตำรำง
เมตร เป็ นผลให้บริษทั ฯ มีพน้ื ทีค่ ลังสินค้ำทัวไปส
่ ำหรับให้บริกำรเพิม่ ขึน้
2. กำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
โดยในช่ ว งระหว่ ำงปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 และ 31 ธัน วำคม 2556 บริษัท ฯ มีรำยได้จ ำกธุ รกิจ
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เท่ำกับ 170.4 ล้ำนบำท และ 297.9 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 127.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 74.82 ซึง่ เป็ นผลมำจำกในปี 2556 PCS และ JPACซึง่ เป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เปิ ดคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ เติม พืน้ ทีร่ วมประมำณ 9,464 ตำรำง
เมตร ทำให้บริษทั ฯ มีพน้ื ทีใ่ นกำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้รำยได้ในส่วนดังกล่ำวของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
3. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำก
และบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ เท่ำกับ 251.6 ล้ำนบำท และ 412.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 160.4 ล้ำนบำท
หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 63.75 เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ ได้รบั งำนจำกลูก ค้ำเป็ น จำนวนมำกในปี 2556 ซึ่งเป็ น ผลมำจำก
นโยบำยรถคันแรกในขณะนัน้ ทำให้มปี ริมำณรถยนต์เป็ นจำนวนมำก และทำให้มลี ูกค้ำนำสินค้ำประเภทรถยนต์มำ
ฝำกกับบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
ั
2556 จำนวน 176.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.43 เนื่องจำกปจจัยดังต่อไปนี้
1. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วัน ที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธัน วำคม 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
อันตรำยเท่ำกับ 448.9 ล้ำนบำท และ 497.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 49.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.92
ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมปริมำณสินค้ำอันตรำยที่ผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ นี้บริษัทฯ เป็ นผู้ได้รบั สัมปทำนใน กำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำอันตรำยเพียงผูเ้ ดียวในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง รวมทัง้ ในปี 2557 กำรท่ำเรือแหลมฉบังมีมำตรกำร
เข้มงวดที่กำหนดให้กำรน ำเข้ำและส่งออกตู้สนิ ค้ำอัน ตรำยในเขตท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนลำนวำงตู้สนิ ค้ำ
อันตรำย ส่งผลให้สนิ ค้ำอันตรำยทัง้ หมดที่จะทำกำรนำเข้ำและส่งออกผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนคลังสินค้ำ
อันตรำยของบริษทั ฯ
2. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
โดยในช่ ว งระหว่ ำงปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2556 และ 31 ธัน วำคม 2557 บริษัท ฯ มีรำยได้จ ำกธุ รกิจ
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เท่ำกับ 297.9 ล้ำนบำท และ 422.2 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 124.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.72 ซึง่ JPAC และ JPK บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้เปิ ด
ให้บริกำรอำคำรคลังสินค้ำ ทำให้กลุ่ มบริษัทมีพ้นื ที่กำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ 13,700 ตำรำงเมตร ส่งผลให้บริษัทฯ มี
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำเพิม่ ขึน้
ปจั จัยดังกล่ำว เป็ นผลทำให้กลุ่มบริษทั มีรำยได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 1,041.6 ล้ำนบำท 1,248.7 ล้ำนบำท และ 1,462.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นตำม
รำยได้ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ส่วนประกอบหลักของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร ได้แก่ ค่ำเช่ำทีด่ นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟล์
คลิฟท์ และค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 11
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กำไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 602.7 ล้ำนบำท 841.9 ล้ำนบำท และ 804.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขัน้ ต้น ร้อยละ 36.66 ร้อยละ 40.27 และร้อยละ 35.48 ทัง้ นี้ อ ัตรำก ำไรขัน้ ต้น เพิ่ม ขึ้น ในปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2556 เนื่องจำกบริษัทฯ มีสดั ส่วนรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งทีม่ อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ สำหรับปี 2557 บริษทั ฯ มีกำรขยำยพื้นทีก่ ำรให้บริกำรเพิม่ เติมในส่วน
ของคลังสินค้ำทัวไปและคลั
่
งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ ในขณะทีพ่ ้นื ที่
ดังกล่ำวยังให้บริกำรแก่ลกู ค้ำไม่เต็มพืน้ ที่ ทำให้อตั รำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
(Occupancy Rate) ลดลง ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นในส่วนของกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็งลดลงในปี 2557
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรของบริษัทฯ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 341.1 ล้ำนบำท 331.3 ล้ำนบำท และ 413.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
คิดเป็ นร้อยละ 20.74 ร้อยละ 15.85 และร้อยละ 18.23 ของรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรให้บริกำร ตำมลำดับ โดย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับบุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง และผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยุตธิ รรมจำกกำรรวมธุรกิจ ทัง้ นี้กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและกำรบริหำรของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ บุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษทั ฯ โดยเฉพำะ
พนักงำนในส่วนของกำรพัฒนำธุรกิจในต่ำงประเทศ ซึง่ ปจั จุบนั ยังไม่ได้มกี ำรดำเนินกำรทำให้รำยจ่ำยส่วนดังกล่ำว
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ทฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จำนวน 85.0
ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ของกลุ่มบริษัทโดยผู้ประเมิน
อิสระ ทัง้ นี้จำกกำรประเมินพบว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่วนมีมูลค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำ
ทำงบัญชี บริษทั ฯ จึงบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำว
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี้สนิ จำนวน 57.0 ล้ำนบำท เกิดจำกศำลชัน้ ต้นได้
มีคำพิพำกษำให้บริษัทฯ และบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ ร่วมกันชำระค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ในกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกกำรนำสินค้ำมำฝำกในคลังสินค้ำของบริษทั ฯ และต่อมำได้เกิดเพลิงไหม้ในตัวอำคำรคลิงสินค้ำ
ทำให้สนิ ค้ำเกิดควำมเสียหำย ซึง่ จำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิ ดังกล่ำวใกล้เคียงกับทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องหรือจำนวนที่
ศำลชัน้ ต้นพิพำกษำให้ชำระ ทัง้ นี้ คดีดงั กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์
บริษทั ฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 41.2 ล้ำนบำท 79.8 ล้ำนบำท และ 118.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ ในช่วงปี 2555-2557
ต้นทุนทำงกำรเงินเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำร
บริษทั ฯ มีกำไรก่อนภำษีเงินได้ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 250.8 ล้ำนบำท 451.4 ล้ำนบำท และ 148.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตำมปจั จัยทีก่ ล่ำวมำ
ข้ำงต้น
บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 58.0 ล้ำนบำท 76.2 ล้ำนบำท และ 24.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ
23.13 ร้อยละ 16.88 และร้อยละ 16.35 ของกำไรก่อนภำษีเงินได้ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำภำษีเงินได้ของบริษัทฯ
ลดลงเนื่องจำกในปี 2556 ประเทศไทยมีกำรปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลจำกอัตรำร้อยละ 23.00 เหลือร้อยละ
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 12
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20.00 ของกำไรสุทธิ อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นได้ว่ำอัตรำภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ ในปี 2556 และปี 2557 ต่ำกว่ำร้อยละ
20.00 ของกำไรสุทธิ เนื่องจำกคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของบริษัทฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำให้กำไรบำงส่วนไม่ถูกนำมำคิดภำษีเงินได้
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557
เท่ ำกับ 192.8 ล้ำนบำท 375.2 ล้ำนบำท และ 124.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ น อัตรำกำไรสุท ธิ ร้อยละ
11.51ร้อยละ 17.74 และร้อยละ 5.44 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจำกรำยได้ และกำไร
ขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่ำ
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรเท่ำกับ
456.2 ล้ำนบำท และ618.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.47
รำยละเอียดรำยได้เมื่อแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิ จ

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
ดาเนิ นการโดย
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ
(ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม

ธุรกิ จให้บริ การรับฝากและบริ หารสิ นค้า
สินค้ำทัวไป
่
บริษทั ฯ
สินค้ำอันตรำย
บริษทั ฯ
รถยนต์
ATL
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
PCS, JPK, JPAC
รวม
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริษทั ฯ, JTS, PLP
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
กลุ่ม JVK1
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
DTS
2
ธุรกิจอื่นๆ
DITS, BJL
รายได้รวมทัง้ หมด

119.7

26.23

120.3

19.47

110.4

24.20

141.2

22.85

109.0

23.90

92.8

15.01

14.4

3.16

145.6

23.56

353.5

77.49

499.9

80.89

14.7

3.22

22.7

3.68

62.2

13.64

64.3

10.41

18.2

3.99

21.1

3.41

7.6

1.66

10.0

1.61

456.2

100.00

618.0

100.00

ทีม่ ำ: งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 กลุ่ม JVK รวมถึง JVK บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด บริษัท เจวีเค อินโดไชน่ ำ มูฟเวอร์ส จำกัด
(ประเทศเวียดนำม) บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชำ) และบริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์ตะวันออก)
2 ธุ ร กิจ อื่น ๆ ได้แก่ ธุ ร กิจ ให้บ ริก ำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ภำยใต้ก ำรด ำเนิ น งำนของ DITS และธุร กิจ ให้เช่ำ อำคำรและคลังสิน ค้ ำ
ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนำคม 2557 จำนวน 161.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.47 เนื่องจำกปจั จัยดังต่อไปนี้
1. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดย
ในช่ วงระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้น สุด วัน ที่ 31 มีน ำคม 2557 และ 31 มีน ำคม 2558 บริษัท ฯ มีรำยได้จ ำกธุ รกิจ
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เท่ำกับ 14.4 ล้ำนบำท และ 145.6 ล้ำนบำท
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 13

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึน้ อย่ำงมำกของรำยได้ดงั กล่ำว มีสำเหตุ มำจำกเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 บริษัทฯ ได้ซ้อื
กิจกำรของกลุ่มแปซิฟิค ซึง่ ดำเนินธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็ง ทำให้มรี ำยได้ดงั กล่ำวเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้
ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั นับรวมรำยได้ดงั กล่ำวในช่วงหลังจำก
กำรควบรวมกิจกำรเท่ำนัน้ นอกจำกนัน้ คลังสินค้ำของ JPAC ทีไ่ ด้เริม่ เปิ ดให้บริกำรในระหว่ำงปี 2557 มีกำรขยำย
พืน้ ทีไ่ ปในเขตพืน้ ทีป่ ลอดอำกร รวมทัง้ JPK เปิ ดอำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ เติมทัง้ ใน
ส่วนพื้นทีท่ วไป
ั ่ และพื้นทีเ่ ขตปลอดอำกร ทำให้พ้นื ทีก่ ำรให้บริกำรรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เพิม่ ขึน้ จำก ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2557 19,525 ตำรำงเมตร และมีลูกค้ำรำยใหม่เข้ำมำใช้บริกำรเพิม่ มำกขึน้ ส่งผลให้รำยได้จำก
กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ ขึน้
2. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย ในช่วงระหว่ำงงวดสำมเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
อันตรำยเท่ำกับ 110.4 ล้ำนบำท และ 141.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 30.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.90
ซึ่งเพิ่มขึน้ ตำมปริมำณสินค้ำอัน ตรำยที่ผ่ำนเข้ำออกท่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ นี้บริษัทฯ เป็ นผู้ได้รบั สัมปทำนในกำร
บริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอันตรำยเพียงผูเ้ ดียวในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง ดังนัน้ สินค้ำอันตรำยทัง้ หมดทีจ่ ะทำกำรนำเข้ำ
และส่งออกผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนลำนวำงตูส้ นิ ค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ
ปจั จัยดังกล่ำว เป็ นผลทำให้กลุ่มบริษทั มีรำยได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ
298.0 ล้ำนบำท และ 393.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 จำนวน 95.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 32.18
ซึ่งเพิ่ม ขึ้น ตำมรำยได้แ ละกำรขยำยกำรให้ บ ริก ำรของบริษัท ฯ รวมทัง้ กำรซื้อ กิจ กำรของกลุ่ ม แปซิฟิ ค ทัง้ นี้
ส่วนประกอบหลักของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร ได้แก่ ค่ำเช่ำทีด่ นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟล์คลิฟท์ และค่ำเสื่อมรำคำ
อำคำรและอุปกรณ์
กำไรขัน้ ต้นสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 158.2 ล้ำน
บำท และ 224.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 34.68 และร้อยละ 36.26 ตำมลำดับ จะ
พบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นสูงขึน้ ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำกบริษทั ฯ เริม่ มีกำรขยำยพืน้ ที่
ให้บริกำรและรับฝำกสินค้ำตัง้ แต่ปี 2557 และลูกค้ำเริม่ เข้ำมำใช้บริกำรเต็มพืน้ ทีใ่ นช่วงปลำยปี 2557 ส่งผลให้อตั รำ
กำรให้บริกำรและอัตรำกำรใช้พ้นื ที่ของธุรกิจให้บริกำรและรับฝำกสินค้ำในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 สูงขึ้น รวมทัง้
สัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และคลังสินค้ำอันตรำยซึง่ มีอตั รำกำไร
ขัน้ ต้นสูงในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้ สำเหตุดงั กล่ำวจึงเป็ นปจั จัยหลักทีท่ ำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 สูงกว่ำ
ไตรมำสที่ 1 ปี 2557
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 92.6 ล้ำนบำท และ 98.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 จำนวน 6.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ
6.80 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และค่ำสำธำรณูปโภค ทัง้ นี้กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรของบริษทั ฯ
ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ บุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษทั ฯ โดยเฉพำะพนักงำนในส่วนของกำรพัฒนำ
ธุรกิจในต่ ำงประเทศ ซึ่งปจั จุบนั ยังไม่ได้มีกำรดำเนินกำรทำให้รำยจ่ำยส่วนดังกล่ำวบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 14
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บริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 18.1
ล้ำนบำท และ 35.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 สูง
กว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 จำนวน 17.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 96.13 เนื่องจำกบริษทั ฯ
มีกำรกูเ้ งินเพิม่ จำกสถำบันกำรเงินเพื่อขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำร
บริษทั ฯ มีกำไรก่อนภำษีเงินได้สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 47.6 ล้ำนบำท และ 94.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 98.74 ตำมปจั จัยทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 13.5 ล้ำนบำท และ 15.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 28.33 และร้อยละ 16.42 ตำมลำดับ อัตรำภำษี
เงินได้ระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 สูงกว่ำร้อยละ 20.00 เนื่องจำกบริษัท ย่อยในกลุ่มบำง
บริษัทมีผลขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เพรำะเพิง่ เริม่ ดำเนินงำน ในขณะทีบ่ ริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มกี ำไร
ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีอตั รำภำษีเงินได้ประมำณร้อยละ 20.00 เมื่อนำมำผลขำดทุนของบริษัทย่อยมำรวม
คำนวณกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงบกำรเงินรวม จะทำให้กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ดูน้อยเมื่อเทียบกับ
ภำษีเงินได้ท่จี ่ำยไป และทำให้ อตั รำค่ำใช้จ่ำยภำษีในงบกำรเงินรวมสูงกว่ำ ร้อยละ 20.00 อัตรำภำษีเงินได้ของ
บริษัทฯ ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 ต่ ำกว่ำร้อยละ 20.00 ของกำไรสุทธิ เนื่องจำกคลังสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำ
ให้กำไรบำงส่วนไม่ถูกนำมำคิดภำษีเงินได้
บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 34.1
ล้ำนบำท และ79.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 7.39 และร้อยละ 12.69 ตำมลำดับ ทัง้ นี้
อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำกรำยได้ และกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ เมื่อ
เทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาทางการเงิ นกับกลุ่มบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผูใ้ ห้วงเงินสินเชื่อแก่บริษัทฯ นัน้ เป็ นผูถ้ ือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของบริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นที่ ปรึกษำทำงกำรเงิน และผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีวงเงิน
กู้ยืม ระยะสัน้ และระยะยำวรวมจำนวน 1,555.00 ล้ำนบำท โดยมีย อดเงิน กู้ยืม ระยะสัน้ และระยะยำวคงค้ำงกับ
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) รวมจำนวน 995.5 ล้ำนบำท

นักลงทุนสัมพันธ์:
ชื่อ
โทรศัพท์
โทรสำร

:
:
:

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือนำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์
02-710-4000
02-710-4004
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ส่วนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
ชื่อบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์

: บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ภำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำง
ครบวงจร

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร

เลขทะเบียนบริษทั

: 0105536098755

โทรศัพท์

: 0-2710-4000

โทรสำร

: 0-2710-4004

Website

: www.jwd-group.com

บริษัทฯ มีวตั ถุ ประสงค์ในกำรนำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ในครัง้ นี้ประมำณ [] ล้ำนบำท
หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ดังนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
1. [•]
2. [•]
รวม

จานวนเงิ นที่ใช้
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
[]
[]
[]

ระยะเวลาที่ใช้เงิ นโดยประมาณ
[] – []
[] –[]
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ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

บริษัท เจดับ เบิ้ลยูดี อิน โฟโลจิสติก ส์ จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัท ฯ") และบริษัท ย่ อ ยดำเนิ น ธุ รกิจ ให้บ ริก ำร
ทำงด้ำนโลจิสติกส์ภำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจรมำนำนกว่ำ 35 ปี และมุ่งมันที
่ จ่ ะก้ำวเป็ นผูน้ ำใน
กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ในภูมภิ ำคเอเชีย โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ นั สมัย เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วซึง่ เป็ นหัวใจสำคัญในกำร
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ควบคู่กบั กำรให้บริกำรด้วยบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์ซง่ึ มีควำมเชีย่ วชำญในกำรให้บริกำร
ทัง้ นี้ กำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทั ครอบคลุมกำรให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ทห่ี ลำกหลำย ตัง้ แต่กำรให้บริกำร
รับฝำกและบริหำรสินค้ำ กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ กำรบริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ และกำรให้บริกำรรับ
ฝำกเอกสำรและข้อมูลธุรกิจ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทัง้ หมด 23 บริษทั ได้แก่
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
(1) บริษทั ฯ
(2) บริษทั ออโต้ลอจิค จำกัด ("ATL"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 99.9
(3) บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ จำกัด ("JAPAC"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 99.9
(4) บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย จำกัด ("JWDA"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 99.9
(5) JWD Asia Holding Private Limited ("JWDAH"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่ำน JWDA ร้อยละ 100.0
(6) EM Logistics & Warehousing PTE. LTD. ("EM"): บริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่ำน JWDAH ร้อยละ 50.0
(7) JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (“JWDACAM”): บริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่ำน EM ร้อยละ 50.0
(8) JCM Logistics and Warehousing Private Limited (“JCM”): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่ำน JWDAH ร้อยละ 52.5
(9) Jasia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JASIA”): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่ำน JCM ร้อยละ 52.5
(10) บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ("PCS"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 99.9
(11) บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค จำกัด ("JPAC"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 99.3
(12) บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ จำกัด ("JPK"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่ำน JPAC ร้อยละ 66.7
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
(13) บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ("JTS"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 99.9
(14) บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด ("PLP"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่ำน JAPAC ร้อยละ 99.9
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
(15) บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส จำกัด ("JVK"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 99.9
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(16) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด ("JVKUS"): บริษทั ย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุน้ ผ่ำน JVK ร้อยละ 100.0
(17) บริษัท เจวีเค อินโดไชน่ ำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศเวียดนำม) ("JVKVN"): บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น
ผ่ำน JVK ร้อยละ 100.0
(18) บริษัท เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชำ) ("JVKCAM"): บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำน
JVK ร้อยละ 50.0
(19) บริษัท เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์ตะวันออก) ("JVKET"): บริษัทร่วมทีบ่ ริษัทฯ ถือหุ้น
ผ่ำน JVK ร้อยละ 50.0
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
(20) บริษทั ดำต้ำเซฟ จำกัด ("DTS"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 99.9
ธุรกิจอื่นๆ
(21) บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด ("BJL"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 99.9
(22) บริษทั ไดนำมิค ไอที โซลูชนส์
ั ่ จำกัด ("DITS"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 99.9
(23) บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค แลนด์ จำกัด ("JPLAND"): บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 66.7
1.1

วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั
กลุ่มบริษทั มีวสิ ยั ทัศน์ในกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี้

1.

มุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ชนั ้ นำในภูมภิ ำคเอเชียอย่ำงครบวงจร ด้วยกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อีกทัง้ พิจำรณำโอกำสทำงธุรกิจต่ ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ น กำรควบรวมกิจกำร หรือกำรร่วมทุน ธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษทั

2.

มุ่งมันที
่ ่จะพัฒนำประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทั เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กบั ลูกค้ำอย่ำงสูงสุด

3.

มุ่ งมัน่ ที่จ ะดำเนิ น ธุ รกิจ ด้วยหลัก คุ ณ ธรรมและธรรมำภิบ ำลเพื่อ ส่ง เสริม ระบบกำรก ำกับ ดู แลกิจ กำรที่ดีใน
อุตสำหกรรมโลจิสติกส์

เพื่อ ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ และเป้ ำหมำยดังกล่ ำว บริษัท ฯ ให้ค วำมสำคัญ กับ กำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบกำรจัดเก็บข้อมูล โดยวำงระบบเพื่อให้สำมำรถติดตำมและตรวจสอบ (Track & trace) สินค้ำของ
ลูกค้ำได้ต ลอดเวลำ เพื่อให้ลูก ค้ำมัน่ ใจในกำรดูแ ลและจัด ส่งสินค้ำของกลุ่ ม บริษัท รวมทัง้ ได้พ ัฒ นำคุ ณ ภำพของ
คลังสินค้ำและกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทั ให้ทดั เทียมกับมำตรฐำนสำกล
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

กลุ่มบริษัทได้เริม่ ดำเนินกำรมำนำนกว่ำ 35 ปี โดยมี คุณวิทยำ บัณฑิตกฤษดำ เป็ นผู้ก่อตัง้ บริษัท เจวีเค
อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ จำกัด ("JVK") ซึ่งถูกจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทแรกของกลุ่มบริษัท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
บริกำรขนย้ำยของใช้และเครื่องเรือนภำยในบ้ำน โดยเน้นให้บริกำรแก่ลูกค้ำต่ำงชำติท่ยี ้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำทำงำนใน
ประเทศไทย เช่น พนักงำนของบริษทั ข้ำมชำติ และเจ้ำหน้ำทีใ่ นสถำนทูตต่ำงๆ
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ด้วยคุณภำพในกำรให้บริกำร JVK จึงมีลูกค้ำเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง และทำให้ JVK มีควำมจำเป็ นที่จะต้องมี
คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสิง่ ของก่อนกำรขนย้ำย JVK จึงเช่ำคลังสินค้ำชัวครำวบริ
่
เวณถนนพัฒนำกำร กรุงเทพฯ เนื้อที่
ประมำณ 1,200 ตำรำงเมตร เพื่อ รับฝำกสิง่ ของก่อนกำรขนย้ำยในปี 2524 โดยคลังสินค้ำดังกล่ำวนับเป็ นคลังสินค้ำ
แห่งแรกของกลุ่มบริษทั
ควำมสำเร็จในธุรกิจกำรให้บริกำรขนย้ำยของ JVK ทำให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เล็งเห็นว่ำธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์มแี นวโน้ม
ทีจ่ ะมีกำรเติบโตทีด่ ใี นอนำคตจึงตัดสินใจจัดตัง้ บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด ("BJL") ขึน้ ในปี 2532 โดยมีธุรกิจหลัก
คือกำรให้เช่ำอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ และในปี เดียวกัน JVK ได้ซอ้ื ที่ดนิ บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑำ กรุงเทพฯ
จำนวน 5 ไร่ 38 ตำรำงวำ เพื่อใช้ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำของตนเองสำหรับ รองรับกำรรับฝำกสินค้ำ
ของ JVK ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมีเนื้อทีป่ ระมำณ 3,228 ตำรำงเมตร ในปี 2534 กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ได้จดั ตัง้ บริษทั ดำต้ำเซฟ จำกัด
("DTS") เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล ซึง่ DTS เป็ นบริษทั แห่งแรกของประเทศไทยที่ให้บริกำร
รับฝำกเอกสำรและข้อมูลแบบครบวงจร
ในปี 2536 กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ตัดสินใจจัดตัง้ บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ("บริษทั ฯ") เพื่อ
ให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำแก่ลูกค้ำอื่น (Third Party Logistics Provider) ต่ อมำในปี 2539 BJL ได้เช่ำที่ดนิ บริเวณ
ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ จำนวน 18 ไร่ 156 ตำรำงวำ เพื่อสร้ำงคลังสินค้ำขนำด 1,920 ตำรำงเมตร จำนวน 10 หลัง
โดยแบ่งให้ บริษทั ฯ เช่ำเพื่อรองรับธุรกิจ ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำของบริษัทฯ และแบ่งพืน้ ทีบ่ ำงส่วนให้กบั
DTS เช่ำเพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจจัดกำรเอกสำรและข้อมูล
ในปี 2540 บริษทั ฯ ได้ให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำงำนแรกแก่ บริษทั เอฟอี ซูรคิ จำกัด โดยใช้ พ้นื ทีค่ ลังสินค้ำ
ของ BJL บริเวณถนนสำมวำ พืน้ ทีป่ ระมำณ 2,000 ตำรำงเมตร ซึง่ นับเป็ นก้ำวสำคัญของกลุ่มบริษทั ในกำรเข้ำมำเป็ น
ผูใ้ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอย่ำงเต็มตัว โดยบริกำรที่กลุ่มบริษทั ให้บริกำรในขณะนัน้ ครอบคลุมตัง้ แต่ กำรรับ
ฝำกสินค้ำ กำรจัดกำรสินค้ำ ตลอดจนกำรขนส่งสินค้ำให้กบั ลูกค้ำของบริษทั เอฟอี ซูรคิ จำกัด
ในปี 2541 บริษทั ฯ ขยำยฐำนกำรให้บริกำรไปในเขตนิคมอุตสำหกรรมในภำคตะวันออก (Eastern Seaboard)
โดยเริม่ ให้บริกำรจัดกำรสินค้ำให้กบั บริษทั สยำมมิตซุย พี ที เอ จำกัด (ภำยหลังรวมอยู่ในกลุ่มของ บริษทั เอสซีจี เค
มิค อลส์ จำกัด ) เป็ น ระยะเวลำประมำณ 3 ปี ซึ่ง เป็ น กำรให้บ ริก ำรบนพื้น ที่ข องลูก ค้ำ (On-site operation) พื้น ที่
โดยรวมกว่ำ 30,000 ตำรำงเมตร ซึง่ กำรให้บริกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพทำให้ บริษทั ฯ เริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั ในกลุ่มผูป้ ระกอบกำร
ในเขตนิคมอุตสำหกรรมในภำคตะวันออก และมีลูกค้ำเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ บริษทั ไทยโพลิเอททีลนี จำกัด เป็ น
ต้น ต่อมำในปี 2542 บริษัทฯ ดำเนินกำรเช่ำพืน้ ที่ชวครำวในเขตท่
ั่
ำเรือแหลมฉบัง และได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกกลุ่ม
บริษทั เอสซีจ-ี ดำว เคมิคอลส์ จำกัด ("SCG-DOW ") ให้เป็ นผูใ้ ห้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำเม็ดพลำสติก (พืน้ ทีป่ ระมำณ
10,000 ตำรำงเมตร) เพื่อรอกำรส่งออกของกลุ่ม SCG-DOW ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบกำรผลิตและจำหน่ำยเม็ดพลำสติกรำย
ใหญ่ในประเทศเป็ นระยะเวลำประมำณ 7 ปี
บริษัท ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะพัฒ นำศักยภำพของกลุ่ม บริษัท เพื่อก้ำวเป็ นผู้ให้บ ริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ชนั ้ นำใน
ภูมภิ ำคเอเชียผ่ำนระบบกำรจัดเก็บข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภำพและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ นั สมัยสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ กลุ่มผูถ้ อื
หุ้น จึงได้จดั ตัง้ บริษัท ไดนำมิค ไอที โซลูช นั ่ ส์ จำกัด ("DITS") ในปี 2545 เพื่อให้บ ริกำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยเริม่ แรก DITS เน้นให้บริกำรกับกลุ่มบริษัท เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำของกลุ่มบริษทั และดำเนินกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรไปยังบุคคลภำยนอกในลำดับต่อมำ
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ในปี 2546 กลุ่มบริษทั ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบังเพิม่ เติมแปลงแรกจำนวน 50 ไร่ กับกำรท่ำเรือ
แห่งประเทศไทยเพื่อขยำยกำรให้บริกำรคลังสินค้ำและรองรับควำมต้องกำรคลังสินค้ำในพืน้ ทีแ่ หลมฉบัง นอกจำกนี้ ใน
ปี เดียวกัน บริษทั ฯ ได้รบั สัมปทำนจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยให้เป็ นดูแลรับฝำกและขนย้ำยสินค้ำทีเ่ ข้ำข่ำยสินค้ำ
อัน ตรำยตำมพระรำชบัญ ญัติวตั ถุ อ ัน ตรำย พ.ศ. 2535 ที่ท ำกำรขนส่ง ผ่ ำนท่ ำเรือ แหลมฉบัง เป็ น ระยะเวลำ 30 ปี
ปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยเดียวทีไ่ ด้รบั สัมปทำนจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยให้เป็ นผูด้ ูแลรับฝำกและ
ขนย้ำยสินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนเข้ำออกท่ำเรือแหลมฉบัง
ในปี 2547 บริษทั ฯ มีคลังสินค้ำเพื่อให้บริกำรรับฝำกและจัดกำรสินค้ำในเขตท่ำเรือแหลมฉบังประมำณ 40,000
ตำรำงเมตร ทัง้ นี้ สินค้ำที่รบั ฝำกในคลังสินค้ำดังกล่ำวจะถูก บริหำรจัดกำรด้วยระบบจัดกำรคลังสินค้ำ (Warehouse
Management System หรือ "WMS") ซึง่ พัฒนำโดย DITS ทำให้บริษัทฯ และลูกค้ำสำมำรถติดตำมสถำนะของสินค้ำ
ได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ (Realtime) นอกจำกนี้ เพื่อรองรับกำรให้บริกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
จัดตัง้ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ("JTS") ขึ้นในปี เดียวกัน ซึ่ง ทำให้กลุ่มบริษัท เป็ นผู้
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ในประเทศอย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service)
ในปี 2550 บริษัท ฯ เป็ นบริษัทแรกที่ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำเขตปลอดอำกร (Free zone) ในเขต
พืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง พื้นทีป่ ระมำณ 10,000 ตำรำงเมตร นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั เล็งเห็นโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจ
ยำนยนต์ซง่ึ เป็ นสินค้ำทีม่ กี ำรนำเข้ำและส่งออกทีส่ ำคัญของประเทศไทย บริษทั ฯ จึงตัดสินใจจัดตัง้ บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด ("ATL") ในปี 2551 เพื่อขยำยฐำนกำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำทีม่ ุ่งเน้นสินค้ำประเภทรถยนต์ โดยงำนแรกที่ ATL
ได้รบั คือกำรให้บริกำรจัดกำรรถยนต์ให้กบั บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือกลุ่มนิสสัน โดย ATL ได้
นำระบบจัดกำรพื้นที่รบั ฝำกรถยนต์ ("Automotive Yard Management System หรือ "AYMS") ที่พฒ
ั นำโดย DITS
มำใช้ในกำรจัดกำรรถยนต์ของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนอกจำกระบบดังกล่ำวจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพให้กบั ATL ในกำรจัดกำรรถยนต์ ระบบดังกล่ำวยังเชื่อมต่ อระหว่ำงระบบข้อมูลของ ATL และระบบ
จัดกำรกำรผลิตรถยนต์ทวโลกของกลุ
ั่
่มนิสสัน ซึง่ ทำให้กลุ่มนิสสันทีอ่ ยู่ในประเทศไทยและต่ำงประเทศสำมำรถติดตำม
และตรวจสอบรถยนต์ของกลุ่มนิสสัน (Track and trace) ได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ โดย ณ ปจั จุบนั ATL เป็ นผู้
ให้บริกำรจัดกำรพืน้ ทีร่ บั ฝำกรถยนต์รำยเดียวทีก่ ลุ่มนิสสันไว้วำงใจและอนุ ญำตให้ทำกำรเชื่อมต่อระบบของ ATL กับ
ระบบของกลุ่มนิสสัน
ในปี 2555 บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย จำกัด ("JWDA") เพื่อลงทุนในธุรกิจร่วมทุน โดยเฉพำะ
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ในปี 2556 กลุ่มบริษทั โดย JWDA เข้ำร่วมลงทุนกับบริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ จำกัด ("JAPAC") เพื่อจัดตัง้ บริษทั
เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค จำกัด ("JPAC") เพื่อดำเนินธุรกิจในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง นอกจำกนี้ JPAC ยังได้ร่วมกับ บริษทั คิงฟิ ชเชอร์ โฮลดิง้ ส์ จำกัด จัดตัง้ บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ
จำกัด ("JPK") เพื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และเข้ำร่วมลงทุนกับ บริษทั
เก็ท บิลเดอร์ จำกัด เพื่อจัดตัง้ บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค แลนด์ จำกัด ("JPLAND") เพื่อรองรับโอกำสในกำรดำเนิน
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำของกลุ่มบริษทั ในอนำคต
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เข้ำซื้อ JAPAC จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม (ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มนิมติ รปญั ญำ) กำรซือ้ หุน้ ดังกล่ำวทำให้
บริษทั ฯ ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ("PCS") ซึง่ ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง และ บริษัท แปซิฟิ ค โลจิสติกส์ โปร จำกัด ("PLP") ซึ่งให้บ ริกำรขนส่งสินค้ำควบคุ ม
อุณ หภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง นอกจำกนี้ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย จำกัด (“JWDA”) ได้จดั ตัง้ JWD Asia Holding
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 4
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Private Limited (“JWDAH”) เพื่อ ร่ว มลงทุ น กับ บริษัท Clipper Holdings Ltd. ในกำรจัด ตัง้ บริษัท EM Logistics &
Warehousing Pte. Ltd. (“EM”) เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัท JWD Asia Logistics (Cambodia) Co.,
Ltd. เพื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และ JWDAH เข้ำร่วมลงทุนกับบริษัท
Clipper Holdings Ltd. และบริษัท Marchetti Group Holdings PTE. LTD. ในกำรจัด ตัง้ บริษัท JCM Logistics and
Warehousing Private Limited (“JCM”) เพื่อประกอบธุรกิจ โดยกำรถือหุ้น ในบริษัท อื่น ที่เกี่ย วข้องกับ ธุ รกิจ สิน ค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
ในปี 2558 JCM ได้จดั ตัง้ Jasia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JASIA”) เพื่อให้บริกำรรับ ฝำกและบริห ำร
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
บริษทั ฯ เชื่อว่ำประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ และควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วเป็ นปจั จัยสำคัญในกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ บริษัทฯ จึงได้นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Information Technology) มำใช้ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินค้ำ ทัง้ นี้ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศทีน่ ำมำใช้จะถูกปรับให้เข้ำกับลักษณะของสินค้ำแต่ละประเภท และพัฒนำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำอย่ำงตรงจุด บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นำระบบของบริษทั ฯ ให้สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้ำ ซึง่ ทำให้ลกู ค้ำสำมำรถ
ติดตำมสถำนะของสินค้ำได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ (Realtime) อีกทัง้ มีกำรรับส่งข้อมูลระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรสินค้ำ และลดควำมผิดพลำดทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
กำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มบริษทั ทำให้ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบ
วงจรซึ่งครอบคลุมกำรให้บ ริกำรรับฝำกสินค้ำ กำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำ และกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ โดยสินค้ำที่
บริษัทฯ ให้บริกำรจัดกำรสำมำรถจำแนกออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้ำทัวไป
่ สินค้ำอันตรำย รถยนต์ และสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ตลอดจนกำรให้บริกำรขนย้ำยของใช้ เครื่องเรือนภำยในบ้ำนและสำนักงำนทัง้ ใน
และต่ ำงประเทศ และกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล ซึ่งช่วยสนับสนุ นให้กลุ่ม บริษัทเป็ น หนึ่งในผู้นำในกำร
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service) อีกด้วย
ประวัตคิ วำมเป็ นมำ และพัฒนำกำรสำคัญของบริษทั ฯ สรุปได้ดงั นี้
ปี 2522

ปี 2524

ปี 2532

 ดร. วิทยำ บัณฑิตกฤษดำ จัดตัง้ JVK ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้หุ้น ละ 100 บำท
เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยของใช้และเครื่องเรือนภำยในบ้ำน
 JVK เช่ำคลังสินค้ำทีถ่ นนพัฒนำกำร กรุงเทพฯ เนื้อทีป่ ระมำณ 1,200 ตำรำง
เมตร เพื่อรับฝำกสิง่ ของก่อนกำรขนย้ำย ซึ่งนับเป็ นคลังสินค้ำแรกของกลุ่ม
บริษทั
 กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ร่ ว มกั น จัด ตั ง้ BJL ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น 5,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
เพื่อดำเนินกำรจัดหำที่ดนิ และลงทุนในอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำให้เช่ำ
เพื่อรองรับกำรเติบโตของกลุ่มบริษทั
 JVK ดำเนินกำรซื้อที่ดนิ บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑำ กรุงเทพฯ จำนวน 5 ไร่
38 ตำรำงวำ เพื่อใช้เป็ นสำนักงำนและและคลังสินค้ำเพื่อ รองรับกำรรับฝำก
สินค้ำ
 BJL ลงทุนสร้ำงคลังสินค้ำทีเ่ ป็ นของตนเองหลังแรกบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑำ
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 5
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ปี 2533




ปี 2536



ปี 2539



ปี 2540




ปี 2541



ปี 2542



ปี 2545



ปี 2546





เนื้อทีป่ ระมำณ 3,228 ตำรำงเมตร
BJL เริม่ ให้บริกำรคลังสินค้ำแก่บุคคลภำยนอกเป็ นครัง้ แรก
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ร่ ว มกั น จัด ตั ง้ DTS ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น 1,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2536 กลุ่มผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดตัง้ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี
อิน โฟโลจิส ติก ส์ จ ำกัด ("บริษั ท ฯ") ด้ ว ยทุ น จดทะเบีย น 1,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้หุ้น ละ 100 บำท
เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำ
BJL ดำเนินกำรเช่ำที่ดินบริเวณถนนสำมวำ กรุงเทพฯ จำนวน 18 ไร่ 156
ตำรำงวำ โดยใช้พ้นื ที่ดงั กล่ำวสร้ำงคลังสินค้ำขนำดประมำณ 2,000 ตำรำง
เม ตร จ ำนวน 10 ห ลั ง เพื่ อให้ บ ริ ก ำรรั บ ฝำกและบ ริ ห ำรสิ น ค้ ำ แก่
บุ ค คลภำยนอก และแบ่ งพื้น ที่ส่วนหนึ่ งให้ DTS เช่ ำเพื่อ ใช้เป็ น คลังสิน ค้ำ
สำหรับให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ส่งผลให้ บริษัท ฯ มีหุ้น
สำมัญ เพิ่มจำก 10,000 หุ้น เป็ น 50,000 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจำก
1,000,000 บำท เป็ น 5,000,000 บำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนก่อสร้ำงคลังสินค้ำ
เพิม่ เติม
บริษัทฯ เริม่ ให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำแก่ บริษัท เอฟอี ซูรคิ จำกัด ซึ่งถือ
เป็ นลูกค้ำรำยแรกทีก่ ลุ่มบริษทั ได้ให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำ
ั่
บริษัทฯ ขยำยกำรให้บริกำรไปยังพื้นทีช่ ำยฝงทะเลภำคตะวั
นออก (Eastern
Seaboard) โดยให้บ ริก ำรรับ ฝำกและบริห ำรสิน ค้ำกับ บริษัท เอสซีจี เคมิ
คอลส์ จำกัด
บริษทั ฯ ได้รบั งำนจำกกลุ่ม SCG-DOW ในกำรให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำเพื่อ
รับฝำกเม็ดพลำสติกอย่ำงครบวงจร
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ร่ ว มกัน จัด ตั ง้ DITS ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น 2,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จำนวน 20,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
เพื่อ ให้บ ริก ำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเริ่ม แรก DITS เน้ น
ให้บริกำรกับกลุ่มบริษทั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรคลังสินค้ำของกลุ่ม
บริษัท และดำเนินกำร ขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรไปยังบุคคลภำยนอกใน
ลำดับต่อมำ
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2546 บริษัทฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 15,000,000
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100
บำท ส่งผลให้ บริษทั ฯ มีหนุ้ สำมัญเพิม่ จำก 5,000 หุน้ เป็ น 200,000 หุน้ และ
มีทุนจดทะเบียนเพิม่ จำก 5,000,000 บำท เป็ น 20,000,000 บำท เพื่อใช้ใน
กำรลงทุนก่อสร้ำงคลังสินค้ำเพิม่ เติม
บริษทั ฯ เริม่ นำระบบ WMS เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรคลังสินค้ำของกลุ่มบริษทั
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 6
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ปี 2547

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

 บริษทั ฯ ได้รบั สัมปทำนจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยให้เป็ นดูแลรับฝำกและ
ขนย้ำยสินค้ำทีเ่ ข้ำข่ำยสินค้ำอันตรำยทีท่ ำกำรขนส่งผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังเป็ น
ระยะเวลำ 30 ปี
 บริษทั ฯ เริม่ ให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปในเขตท่
่
ำเรือแหลม
ฉบังอย่ำงครบวงจร บนพื้นที่ประมำณ 40,000 ตำรำงเมตร ทัง้ นี้ สินค้ำที่รบั
ฝำกในคลังสินค้ำดังกล่ำวจะถูกจัดกำรด้วยระบบ WMS
 คลังสินค้ำของ บริษทั ฯ ได้รบั กำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9001:2000
 กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ร่ ว มกั น จัด ตั ง้ JTS ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น 5,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
เพื่อรองรับกำรให้บริกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั
 บริษทั ฯ ได้รบั รำงวัล Contractor EH&S Performance จำกกลุ่มบริษทั SCGDOW ซึง่ เป็ นรำงวัลทีใ่ ห้แก่ผปู้ ระกอบกำรที่มชี วโมงกำรปฏิ
ั่
บตั งิ ำนสูงสุดและ
ไม่มกี ำรเกิดอุบตั เิ หตุจำกกำรดำเนินงำนเป็ นระยะเวลำ 5 ปี
 บริษทั ฯ เริม่ ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำในเขตปลอดอำกร (Free Zone)
อำคำรแรกของกลุ่มบริษัท ในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง พื้นที่ประมำณ 10,000
ตำรำงเมตร
 บริษัทฯ จัดตัง้ ATL ด้วยทุน จดทะเบียน 5,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้น
สำมัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพื่อให้บริกำรรับ
ฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออก
และกำรนำเข้ำอย่ำงครบวงจร
 คลังสินค้ำของบริษทั ฯ ได้รบั กำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9001:2008
 คลังสินค้ำของ DTS ได้รบั กำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9001:2008
 บริษัท ฯ ขยำยพื้น ที่ให้บ ริก ำรรับ ฝำกและบริห ำรสิน ค้ำ ในเขตปลอดอำกร
(Free Zone) ในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง จำก 10,000 ตำรำงเมตร เป็ น 20,000
ตำรำงเมตร
 บริษัท ฯ เป็ น ตัว แทนของกำรท่ ำ เรือ แห่ ง ประเทศไทยในกำรเข้ำ รับ รำงวัล
International Certificate of PSHEMS (PEMSEA) จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ
จำกกำรผ่ำนกำรเข้ำร่วมโครงกำร PSHEMS ซึ่งเป็ นโครงกำรเกี่ยวกับ ระบบ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้อมท่ำเรือ
 บริษั ท ฯ ได้ร ับ รำงวัล Logistics Model Award 2009 จำกกรมส่ ง เสริม กำร
ส่งออก กระทรวงพำณิ ชย์ จำกกำรให้บริก ำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจร
(Integrated Logistics Service Provider)
 คลังสินค้ำของบริษัทฯ ได้รบั ประกำศนียบัตรจำกกำรโครงกำร C-TPAT ซึ่ง
เป็ น โครงกำรควำมร่ว มมือ ระหว่ ำงกรมศุ ลกำกรประเทศสหรัฐอเมริก ำ กับ
บริษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจเกีย่ วข้องกับกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรค้ำทีถ่ ูกกฎหมำย
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ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

 ATL ได้ ร ับ รำงวัล Best Performance Achievement: Yard Operation and
Management จำก บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 คลังสินค้ำของบริษัทฯ และ ATL ได้รบั ประกำศนียบัตรจำกกำรโครงกำร CTPAT
 บริษั ท ฯ ได้ ร ับ รำงวัล Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 จำก
กรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์ จำกกำรเป็ นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิ
สติกส์ทม่ี ศี กั ยภำพโดดเด่น (Warehouse Service Provider)
 บริษั ท ฯ จัด ตัง้ บริษั ท เจดับ เบิ้ล ยู ดี เอเชีย จ ำกัด ("JWDA") ด้ ว ยทุ น จด
ทะเบียน 1,000,000 บำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 10,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพื่อลงทุนในธุรกิจร่วมทุ น โดยเฉพำะกำรลงทุน ใน
ต่ ำงประเทศ โดยในเบื้องต้น JWDA ลงทุ นใน JPAC ในสัด ส่วนร้อ ยละ 50
ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ JPAC
 บริษั ท ฯ ได้ ร ับ รำงวัล Export Logistics Model Award (ELMA) 2012 และ
ได้รบั รำงวัล Prime Minister's Export Award (PM) 2012 จำกกรมส่งเสริม
กำรส่ง ออก กระทรวงพำณิ ช ย์ จำกกำรเป็ น ผู้ให้บ ริก ำรด้ำ นโลจิสติก ส์ท่ีมี
ศักยภำพโดดเด่น (Warehouse Service Provider)
 คลังสินค้ำของ บริษทั ฯ ได้รบั กำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 14000:2004 และ
OHSAS 18000:2007
 DITS ได้ ร ับ กำรรับ รองมำตรฐำน Capability Maturity Model Integration
(CMMI) ซึง่ คือมำตรฐำนกระบวนกำรในกำรพัฒนำงำนซอฟแวร์ ซึง่ ผูก้ ำหนด
มำตรฐำนนี้ คือ สถำบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหำวิทยำลัยคำร์เนกี้เมลลอน
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก ำ ( Software Engineering Institute, Carnegie Mellon
University, USA) โด ย CMMI ระ ดั บ ที่ 2 เป็ น ระ ดั บ ที่ มี ก ำ รก ำ ห น ด
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรขัน้ พืน้ ฐำน
 DITS ได้ รั บ รำง วั ล Thailand ICT Awards (TICTA Awards) 2012 จ ำ ก
สำนักงำนส่งเสริม อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่ งชำติ (องค์ก ำรมหำชน) และ
สมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศไทย จำกกำรพัฒนำระบบ AYMS
 กลุ่มบริษทั ขยำยกำรดำเนินธุรกิจเข้ำสู่ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดยเข้ำร่วมลงทุนกับ JAPAC ซึง่ ถือหุน้ ใน
บริษทั ทีเ่ ชีย่ วชำญในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็น และแช่ แ ข็ง โดยจัด ตัง้ JPAC ด้ว ยทุ น จดทะเบีย น 50,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
เพื่ อ ด ำเนิ น ให้ บ ริก ำรรับ ฝำกและบริห ำรสิน ค้ ำ เพื่ อ รับ ฝำกสิน ค้ ำ ควบคุ ม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
 JPAC ร่ว มกับ บริษัท คิง ฟิ ช เชอร์ โฮลดิ้ง ส์ จ ำกัด จัด ตัง้ JPK ด้ว ยทุ น จด
ทะเบียน 90,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 900,000 หุ้น มูล
ค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เพื่อรองรับแผนธุรกิจในกำรขยำยกำรให้บริกำรรับ
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ฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของกลุ่มบริษทั
JPAC ร่ ว มกับ บริษั ท เก็ ท บิ ล เดอร์ จ ำกัด จัด ตั ง้ JPLAND ด้ ว ยทุ น จด
ทะเบียน 60,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 600,000 หุ้น มูล
ค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท เพื่อรองรับโอกำสกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำของบริษทั ฯ ในอนำคต
DITS ได้รบั รำงวัล TICTA Awards 2013 จำกสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) และสมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศไทย จำกกำรพัฒนำระบบ AYMS
DITS ได้รบั รำงวัล ICT Excellence Awards จำกสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย จำกกำรพัฒนำระบบ AYMS
ั ญำ)
บริษัท ฯ ซื้อหุ้นของ JAPAC จำกผู้ถือหุ้น เดิม (ผู้ถือหุ้น กลุ่ม นิ มิต รป ญ
ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 1,525,000 หุน้ จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม และให้สทิ ธิผู้
ถือหุน้ เดิมในกำรซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ตกลงคำนวณ
สิท ธิในกำรจองซื้อ หุ้นจำกมูลค่ำยุติธรรม และตกลงที่จะท ำกำรซื้อหุ้น ของ
JAPAC ในรำคำตำมมูลค่ำทีต่ รำไว้ (100 บำทต่อหุน้ ) ส่งผลให้บริษทั ฯ เป็ นผู้
ถือหุน้ ของ PCS และ PLP ผ่ำน JAPAC
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2557 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยกำร
ออกหุ้นสำมัญจำนวน 460,200 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีทุนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วจำนวน 200,790,000 บำท
เมื่อ วัน ที่ 28 สิงหำคม 2557 บริษัท ฯ แปลงสภำพเป็ น บริษัท มหำชน และ
เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และได้
ดำเนินกำรเปลีย่ นมูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เป็ น 0.5 บำท อีกทัง้ เพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจำนวน 99,210,000 บำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญ
จำนวน 198,420,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.5 บำท โดยจัดสรรหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนใหม่จำนวน 39,210,000 บำท คิดเป็ น 79,420,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม และจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนใหม่จำนวน 60,000,000 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แ ก่ ป ระชำชนครัง้ แรกจ ำนวน 120,000,000 หุ้น ส่ง ผลให้บ ริษั ท ฯ มีหุ้น
สำมัญทัง้ หมดจำนวน 600,000,000 หุน้ ซึง่ เป็ นทุนสำมัญทีอ่ อกและชำระแล้ว
จำนวน 240,000,000 บำท
บริษัท ฯ ซื้อ หุ้น JPAC จ ำนวน 2450,000 หุ้น ในรำคำตำมมูลค่ ำ ที่ต รำไว้
(100 บำทต่อหุ้น) จำก JAPAC และ 2450,000 หุ้น ในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำ
ไว้ (100 บำทต่อหุน้ ) จำก JWDA เพื่อให้บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน JPAC โดยตรง
JWDA จัดตัง้ JWDAH ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ดอลลำร์สงิ คโปร์ ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวน 1 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 ดอลลำร์สงิ คโปร์ เพื่อประกอบ
ธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษทั อื่น
JWDAH ร่วมกับบริษัท Clipper Holdings Ltd. ในกำรจัดตัง้ EM ด้วยทุนจด
ทะเบียน 2 ดอลลำร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 2 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้
หุ้ น ละ 1 ดอลลำร์ ส หรั ฐ เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ โดยกำรถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท
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JWDACAM ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย น 2,000,000 Riel ประกอบด้ ว ยหุ้ น สำมัญ
จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 4,000 Riel เพื่อให้บริกำรรับฝำก
และบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
 JWDAH เข้ ำ ร่ ว ม ล งทุ น กั บ บ ริ ษั ท Clipper Holdings Ltd. แ ล ะบ ริ ษั ท
Marchetti Group Holdings PTE. LTD. ในกำรจัดตัง้ บริษัท JCM ด้วยทุนจด
ทะเบียน 1,000 ดอลลำร์สงิ คโปร์ ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 1,000 หุ้น
มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 1 ดอลลำร์สงิ คโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
 JCM จัดตัง้ JASIA ด้วยทุ น จดทะเบีย น 1 ดอลลำร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้น
สำมัญ จ ำนวน 300,000 หุ้ น มู ล ค่ ำ ที่ต รำไว้หุ้ น ละ 1 ดอลลำร์ส หรัฐ เพื่ อ
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

ปี 2558

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

1.3

บริษทั ฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษทั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำร และเพื่อเป็ นกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้มกี ำรดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในปี 2556 และปี
2557
โครงสร้างกลุ่มบริษทั ก่อนการปรับโครงสร้างในปี 2556
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บริ ษทั

DTS
14.1%

30.0%

14.1%

BJL

60.0%

DITS

8.0% 4.0%

JWDA

18.3%

14.0%

ATL

10.0%

33.0%

39.4%

30.0%

ครอบครัวนิ มิ ตร
ปัญญา 2

55.0%

100%

51.3%

49.0%
1.0%

JPAC

ครอบครัวบั ิ ต
ก ษดา 1
100%
JVKVN

100%
JVKUS

1.0%

JAPAC

49.0%

48.7%

100%

100%

JVKCAM

JVKET

66.7%
JPK

66.7%
JPLAND

PCS

PLP

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
1

ครอบครัวบัณฑิตกฤษดำ ได้แก่ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ, นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ, นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ. นำงปณดำ รมณียก์ ชกร และ
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
2

ครอบครัวนิมติ รปญั ญำ ได้แก่ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ

3

รำยย่อยอื่น ได้แก่ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของกลุ่มบริษทั

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 10

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

กำรปรับโครงสร้ำงในปี 2556 นัน้ บริษทั ฯ ทำกำรซือ้ หุน้ ทีถ่ อื ระหว่ำงกันเองโดยบริษทั ในกลุม่ (ซือ้ หุน้ ATL ทีถ่ อื
โดย BJL และหุน้ DITS ทีถ่ อื โดย DTS และ JVK) และได้ทำกำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อยจำกกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ย่อยทัง้ หมด และให้สทิ ธิในกำรจองหุน้ ทีอ่ อกใหม่แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย (รำยละเอียดเพิม่ เติมโปรดพิจำรณำ
ส่วนที่ 2.3 หัวข้อ 14.4 รำยกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในกลุม่ บริษทั เพื่อกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย)
โครงสร้างกลุ่มบริษทั ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษทั ในกลุ่มในปี 2556
ครอบครัวบั

ิ ตก ษดา 1

รายย่อยอื่น 2

81.7%

18.3%
บริ ษทั

100.0%

100.0%

ATL

100.0%

JTS

100.0%

DITS

100.0%

JWDA

100.0%

BJL

100.0%

JVK

DTS

50.0%
50.0%

JPAC
66.7%
JPK

ครอบครัวนิ มิ ตร
ปัญญา 2

66.7%

100%

JPLAND

JAPAC

ครอบครัวบั ิ ต
ก ษดา 1
100.0%
JVKVN

100.0%
JVKUS

100.0%

100.0%
100.0%

JVKCAM

JVKET

PCS

PLP

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
1

ครอบครัวบัณฑิตกฤษดำ ได้แก่ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ, นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ, นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ. นำงปณดำ รมณียก์ ชกร และ
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
2

ครอบครัวนิมติ รปญั ญำ ได้แก่ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ

3

รำยย่อยอื่น ได้แก่ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของกลุ่มบริษทั

สำหรับกำรปรับโครงสร้ำงในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เข้ำซือ้ กิจกำรของกลุ่มแปซิฟิคโดยกำรเข้ำซือ้ หุน้ JAPAC จำกผุถ้ อื
หุน้ เดิม และทำกำรปรับโครงสร้ำงของบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มต่ำงประเทศ โดยกำรทำกำรซือ้ หุน้ จำกผุถ้ อื หุน้ เดิม และให้
สิทธิกำรจองหุน้ ทีอ่ อกใหม่แก่ผถู้ อื หุน้ ของกลุม่ แปซิฟิคและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยในต่ำงประเทศ

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 11

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษทั ภายหลังการปรับโครงสร้าง
สิ นค้าทัว่ ป
,820 ตร.ม.
เขตท่ำเรือแหลมฉบัง
1 ,440 ตร.ม.
ถนนสำมวำ
สิ นค้าอันตราย
เขตท่ำเรือแหลมฉบัง 1 ,000 ตร.ม.

บริ ษทั

ธุรกิ จให้บริ การรับ ากและบริ หารสิ นค้า

ธุรกิ จให้บริ การขนส่งสิ นค้า

ธุรกิ จให้บริ การขนย้ายใน
ประเทศและต่างประเทศ

สิ นค้าประเภทรถยนต์
เขตท่ำเรือแหลมฉบัง

ATL

187,536 ตร.ม. 137,171 ตร.ม.

JTS

ขนส่งสิ นค้าทัว่ ป

PLP

ขนส่งสิ นค้า
ควบคุมอุ หภมิ
แ ่เยนและแ ่
แขง

99.9%

JAPAC *

PCS

สิ นค้าควบคุมอุ หภมิ แ ่เยนและแ ่แขง
27,996 ตร.ม.
มหำชัย

JPK 1

สิ นค้าควบคุมอุ หภมิ แ ่เยนและแ ่แขง
ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 19 4,540 ตร.ม. 5,824 ตร.ม.

JVKUS
สหรั อเมริ กา
50%

99.3%

JPAC

66.7%

สิ นค้าควบคุมอุ ภมิ แ ่ยนและแ ่แขง
ถนนสุวนิ ทวงศ์ 4,735 ตร.ม. 5,170 ตร.ม.
99.9%

JWDA *

99.9%
50.0%

JWDAH *
52.5%

JCM 3, *

สิ งคโปร์

สิ งคโปร์

JWDACAM
กัมพ า

JVKCAM 4
กัมพ า

100.0%

JASIA
พม่า

บริษทั ที่ถอื หุน้ โดย JWDAH เป็ น
บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อดำเนินธุรกิจใน
ต่ำงประเทศซึง่ เป็ นโครงกำรใน
อนำคต (รำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วน
ที่ 2.2 หัวข้อ 6. โครงกำรในอนำคต)

100%

เอกสารและข้อมล
ถนนสำมวำ
ถนนสุวนิ ทวงศ์
เขตท่ำเรือแหลมฉบัง
อำเภอสำรภี เชียงใหม่

1,920 ตร.ม.
9,000 ตร.ม.
1,200 ตร.ม.
2,400 ตร.ม.

JVKVN
เวียดนาม

99.9%

BJL

66.7%

JPLAND 6

99.9%

DITS

ให้เ ่าคลังสิ นค้า
ถนนสำมวำ

3,840 ตร.ม.

ให้เ ่าคลังสิ นค้า
ถนนบำงนำ-ตรำด กม.19 1 ,536 ตร.ม.

50%
5

JVKET
ติ มอร์
ตะวันออก

ให้บริ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา: บริ ษทั
1

บริษทั คิงฟิชเชอร์ โฮลดิง้ จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ .

Mr. Kevin R. Whitcraft ถือหุน้ ร้อยละ 0.0

2

บริษทั Clipper Holdings จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 0.0

บริษทั เก็ท บิลเดอร์ จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ .

สิ งคโปร์

EM 2 , *
100.0%

DTS

JVK

100%
99.9%

ธุรกิ จอื่น

99.9%

0,580 ตร.ม.

ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 19

99.9%

ธุรกิ จให้บริ การจัดการเอกสารและข้อมล

99.9%

99.9%
99.9%

,460 ตร.ม.

บริษทั Clipper Holdings จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 35.0 และ
บริษทั Marchetti Group Holding PTE. LTD. ถือหุน้ ร้อยละ 12.

พืนที่ให้บริ การ
เขตพืน้ ทีท่ วไป
ั่
เขตพืน้ ทีป่ ลอดอำกร

* บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company)

Mr. Kevin R. Whitcraft Mr. Mark L. Whitcraft และ Mr. Thomas A. Whitcraft ถือหุน้ ร้อยละ 0.0

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 12

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุ: - บริษทั คิงฟิ ชเชอร์ โฮลดิง้ ส์ จำกัด เป็ นบริษทั ในกลุ่มของบริษทั มำรูฮำ นิชโิ ร คอร์ปอรชัน่ (ประเทศญี่ปุ่น) ให้บริกำรผลิตและส่งออกอำหำรแช่
แข็ง
- กลุ่ม Whitcraft เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั Clipper Holdings จำกัด โดยกลุ่ม Whitcraft เป็ นผูป้ ระกอบกำรในกิจกำรให้บริกำรเกีย่ วกับรถยนต์หรือ
เครื่องจักรสำหรับทำกำรก่อสร้ำง โครงกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำนในพื้นทีธ่ ุรกันดำร และเป็ นผูใ้ ห้บริกำร The Pizza Company ในประเทศกัมพูชำ
- Marchetti Group Holding PTE. LTD. ถือหุ้นโดยครอบครัวพงษ์เภตรำรัตน์ ซึง่ มีประสบกำรณ์ในกำรประกอบกิจกำรในประเทศเมียนมำร์
- บริษทั เก็ท บิลเดอร์ จำกัด เป็ นบริษทั ที่ถอื หุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) ทีเ่ กีย่ วกับกำรให้บริกำรคลังสินค้ำและคลังสินค้ำแช่เย็นแช่แข็ง
ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และให้บริกำรติดผนังห้องน้ำ

ทัง้ นี้ ในกำรจัดโครงสร้ำงกลุม่ บริษทั มิได้มกี ำรรวมบริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด และบริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด
ซึง่ อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเข้ำมำ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในส่วนที่ 2.2
หัวข้อที่ 8 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ)
รายละเอียดการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั และบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2536 เพื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ ซึง่ คลังสินค้ำทีใ่ ห้บริกำร
รับฝำกและบริหำรสินค้ำที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของบริษัทฯ มีทงั ้ คลังสินค้ำบนพื้นที่ทวไปและคลั
ั่
งสินค้ำแบบปลอด
อำกร (Free Zone) และคลังสินค้ำและลำนรับฝำกสำหรับสินค้ำอันตรำย ปจั จุบนั บริษัทฯ มีพน้ื ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อรับ
ฝำกสินค้ำทัวไปรวมทั
่
ง้ สิน้ 111,720 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยคลังสินค้ำทัวไป
่ 63,260 ตำรำงเมตร และคลังสินค้ำ
แบบปลอดอำกร (Free Zone) 48,460 ตำรำงเมตร รวมทัง้ มีคลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำอันตรำยพืน้ ทีข่ นำด 10,032
ตำรำงเมตร และมีลำนรับฝำกสินค้ำอันตรำยพื้นที่ 108 ไร่ โดยคลังสินค้ำของบริษัทฯ ตัง้ อยู่บริเวณถนนสำมวำ
กรุงเทพฯ และในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
นอกจำกบริกำรรับฝำกสินค้ำ บริษัทฯ ให้บริกำรจัดกำรสินค้ำอย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service)
โดยบริษทั ฯ จะเป็ นผูด้ ูแลสินค้ำระหว่ำงทีส่ นิ ค้ำ รับฝำกอยู่ในคลังสินค้ำของบริษทั ฯ ตัง้ แต่กำรรับส่งสินค้ำ กำรบรรจุ
หีบห่อ กำรเคลื่อนย้ำย กำรคัดแยกสินค้ำ กำรรับฝำกข้อมูลสินค้ำในระบบออนไลน์ ตลอดจนกำรกระจำยสินค้ำ ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้นำระบบ Warehouse Management System Plus ("WMS Plus") ซึ่งพัฒนำโดย DITS มำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำของบริษทั ฯ และเพิม่ ควำมมันใจให้
่
กบั ผูใ้ ช้บริกำรของบริษทั ฯ
บริษทั ย่อยทีด่ ำเนินธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
(1) บริษทั ออโต้ลอจิ ค จากัด (“ATL”)
ATL จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2551 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9
ATL ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและกำรนำเข้ำ
อย่ำงครบวงจร กล่ำวคือ บริกำรรับฝำกรถยนต์ระหว่ำงรอกำรส่งออกหรือส่งมอบให้ตวั แทนจำหน่ำย บริกำรตรวจรับ
รถยนต์ (Receiving) บริกำรทำควำมสะอำดรถยนต์ บริกำรตรวจสภำพรถยนต์อย่ำงละเอียดก่อนกำรส่งมอบ (Predelivery inspection) บริก ำรขนส่ ง ส่ ว นประกอบรถยนต์ เ พื่ อ น ำไปประกอบที่ โ รงงำนผลิ ต รถยนต์ (Truck
sequencing) บริกำรขนส่งรถยนต์ดว้ ยรถบรรทุกรถ (Car carrier) เป็ นต้น โดยรถยนต์ท่ี ATL ให้บริกำรจัดกำรมีทงั ้
รถยนต์ทอ่ี ยู่ระหว่ำงกระบวนกำรส่งออก และรถยนต์นำเข้ำเพื่อส่งต่อให้กบั ผูแ้ ทนจำหน่ำยรถยนต์ (Car Dealer) ใน
ประเทศไทย

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 13

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

กำรจัด กำรรถยนต์จะต้องมีกำรควบคุ มที่ดีเพื่อ ป้องกันกำรส่งรถยนต์ผิดพลำดและควำมเสียหำยที่อำจจะ
เกิดขึน้ ดังนัน้ ATL จึงได้นำระบบกำรบริหำรพื้นทีร่ บั ฝำกรถยนต์ AYMS ซึง่ พัฒนำโดย DITS มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่จอดพักรถยนต์ ของ ATL ซึ่งทำให้ ATL และลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ท่ฝี ำกผ่ำนระบบ
ออนไลน์ และติดตำมสถำนะของรถยนต์ได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ (Realtime)
ณ ปจั จุบนั ATL มีพ้นื ที่ให้บริกำรจัดกำรพื้นที่จอดพักรถยนต์ทงั ้ หมดประมำณ 247 ไร่ ทัง้ นี้ พื้นที่จอดพัก
รถยนต์ของ ATL ตัง้ อยู่ทถ่ี นนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่19 จังหวัดสมุทรปรำกำร และในเขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี
(2) บริษทั จาแพค โฮลดิ ง จากัด (“JAPAC”)
JAPAC จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2555 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9
JAPAC เป็ นบริษทั ทีถ่ ือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Compamy) ที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง ปจั จุบนั JAPAC ถือหุน้ PCS และ PLP ในสัดส่วนร้อยละ 99.9
(3) บริษทั เจดับเบิ ลยดี เอเ ีย จากัด “JWDA”)
JWDA จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2555 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 JWDA จัดตัง้
ขึน้ เพื่อเข้ำลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) ปจั จุบนั JWDA ถือหุน้ ใน JWDAH ในสัดส่วนร้อยละ 100.0
(4) JWD Asia Holding Private Limited (“JWDAH”)
JWDAH จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2557 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน JWDAH ผ่ำน JWDA ในสัดส่วนร้อย
ละ 100.0
JWDAH เป็ นบริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Compamy) ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง ปจั จุบนั JWDAH ถือหุน้ ใน EM ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และ JCM ในสัดส่วนร้อยละ 52.5
(5) EM Logistics & Warehousing PTE. LTD. (“EM”)
EM จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2557 เป็ นบริษัทร่วมทุน ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัท Clipper Holdings
Ltd. ซึง่ เป็ นบริษทั ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ผ่ำน JWDAH โดย ณ ปจั จุบนั JWDAH ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50.0
EM ดำเนิน ธุรกิจ ที่ถือหุ้น ในบริษัท อื่น (Holding Compamy) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รับ ฝำกและบริหำรสินค้ำ
ปจั จุบนั EM ถือหุน้ ใน JWDACAM ในสัดส่วนร้อยละ 100.0
(6) JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (“JWDACAM”)
JWDACAM จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2557 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน JWDACAM ผ่ำน EM ในสัดส่วน
ร้อยละ 100.0
JWDACAM จะดำเนินธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำในประเทศกัมพูชำ
(7) JCM Logistics and Warehousing PTE. LTD. (“JCM”)
JCM จัด ตัง้ ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 17 กุ ม ภำพัน ธ์ 2558 JCM เป็ น บริษั ท ร่ ว มทุ น ระหว่ ำ งบริษั ท ฯ บริษั ท Clipper
Holdings Ltd. และบริษัท Marchetti Group Holding PTE. LTD ซึ่งเป็ นบริษัท ที่ไม่ได้เกี่ย วข้องกับ บริษัท ฯ ผ่ำน
JWDAH โดย ณ ปจั จุบนั JWDAH ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 52.5
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JCM ดำเนินธุรกิจทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Compamy) ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
(8) Jasia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JASIA”)
JASIA จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2558 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุ้นใน JASIA ผ่ำน JCM ในสัดส่วนร้อย
ละ 100.0
JASIA จะดำเนินธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำในประเทศพม่ำ โดยคำดว่ำจะเริม่ ให้บริกำรในไตร
มำสที่ 1 ปี 2559 (พิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต)
(9) บริษทั แปซิ ฟิค ห้องเยน จากัด (“PCS”)
PCS จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2538 ปจั จุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน PCS ผ่ำน JAPAC ในสัดส่วนร้อยละ
99.9
PCS ดำเนินธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง กล่ำวคือ บริกำรรับ
ฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ PCS มีระบบควำมเย็นหลำยระดับตัง้ แต่ อุณหภูมิ 40 ถึง 25 องศำเซลเซีย ส บริก ำรขนส่ งสิน ค้ำ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ช่ เย็น และแช่ แ ข็ง จำกรถขนส่ ง สิน ค้ำ (Cross
Docking) บริกำรเปลีย่ นฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ (Re-labeling) และบริกำรคัดขนำดสินค้ำ เป็ นต้น
ณ ปจั จุบนั PCS มีพน้ื ทีค่ ลังสินค้ำให้บริกำรทัง้ หมดประมำณ 27,996 ตำรำงเมตร ขึน้ กับประเภทและลักษณะ
สินค้ำ โดยคลังสินค้ำของ PCS ตัง้ อยู่ทม่ี หำชัย จังหวัดสมุทรสำคร โดยถือเป็ นผูใ้ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งทีเ่ ปิ ดให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกภำยใต้พน้ื ทีเ่ ดียวกันทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย
โดย PCS นำระบบ Cold Chain Management System ("CCMS") มำใช้ในกำรดูแลคลังสินค้ำของ PCS ทัง้ หมด
รวมทัง้ ได้นำระบบชัน้ วำงเคลื่อนที่ ("Mobile Rack") มำใช้ในกำรดูแลคลังสินค้ำ ซึ่งนับได้ว่ำเป็ นคลังสินค้ำควบคุม
อุณหภูมทิ ใ่ี ห้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกทีน่ ำ Mobile Rack มำใช้เป็ นทีแ่ รกในประเทศไทย
(10) บริษทั เจดับเบิ ลยดี แปซิ ฟิค จากัด (“JPAC”)
JPAC จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2556 โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ใน JPAC ผ่ำน JWDA และ JAPAC ในสัดส่วน
รวมร้อยละ 99.3
JPAC ดำเนินธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง กล่ำวคือ บริกำรรับ
ฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ JPAC มีระบบควำมเย็นหลำยระดับตัง้ แต่อุณหภูมิ 40 ถึง 25 องศำเซลเซียส ทัง้ นี้ คลังสินค้ำทีอ่ ยู่ภำยใต้กำรดูแลของ JPAC มีทงั ้ คลังสินค้ำบนพืน้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ทีเ่ ขต
ปลอดอำกร (Free Zone) โดยคลังสินค้ำเขตปลอดอำกรของ JPAC เป็ นคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริกำรเขตปลอดอำกร ณ ปจั จุบนั JPAC มีพ้นื ที่คลังสินค้ำให้บริกำร
ทัง้ หมดจำนวน 9,905 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่บริเวณถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึง่ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ได้แก่ พืน้ ทีท่ วไปประมำณ
ั่
4,735 ตำรำงเมตร และพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกรประมำณ 5,170 ตำรำงเมตร โดย JPAC มี
กำรนำระบบ CCMS มำใช้ในกำรดูแลคลังสินค้ำของ JPAC ทัง้ หมด รวมทัง้ ได้นำระบบ Mobile Rack มำใช้ในกำร
ดูแลคลังสินค้ำ
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(11) บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ จากัด (“JPK”)
JPK จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2556 จำกกำรร่วมลงทุนระหว่ำงบริษทั ฯ และ บริษทั คิงฟิ ชเชอร์ โฮล
ดิง้ ส์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่ำน JPAC โดย ณ ปจั จุบนั JPAC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
66.7
JPK ดำเนินธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง กล่ำวคือ บริกำรรับ
ฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ JPK มีระบบควำมเย็นหลำยระดับตัง้ แต่อุณหภูมิ -25
ถึง 25 องศำเซลเซียส โดย JPK นำระบบ CCMS มำใช้ในกำรดูแลคลังสินค้ำของ JPK ทัง้ หมด รวมทัง้ ได้นำระบบ
Mobile Rack มำใช้ในกำรดูแลคลังสินค้ำ
ณ ปจั จุบนั มีพ้นื ที่คลังสินค้ำให้บริกำรรวมทัง้ สิน้ ประมำณ 10,364 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่ท่ถี นนบำงนำ-ตรำด
กิโลเมตรที่ 19 จังหวัดสมุทรปรำกำร
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
(12) บริษทั เจดับเบิ ลยดี ทรานสปอร์ต ประเทศ ทย จากัด (“JTS”)
JTS จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2549 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9
JTS ดำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่ง โดยสินค้ำที่ JTS ให้บริกำรขนส่งสำมำรถแบ่งออกเป็ นสินค้ำทัวไป
่ สินค้ำ
อันตรำย และรถยนต์ ทัง้ นี้ เส้นทำงขนส่งของ JTS ครอบคลุมเส้นทำงหลักภำยในประเทศและรวมถึงประเทศเพื่อน
บ้ำนเช่น ประเทศลำว และประเทศพม่ำ และมีแผนทีจ่ ะขยำยเส้นทำงกำรให้บริกำรไปยังประเทศอื่นในแถบภูมภิ ำค
เอเชีย เช่น ประเทศกัมพูชำ ประเทศเวียดนำม และประเทศมำเลเซีย เป็ นต้น
ป จั จุ บ ัน JTS ให้ บ ริก ำรขนส่ ง ด้ ว ยรถลำก (Trailer) รถบรรทุ ก รถ (Car-carrier) รถบรรทุ ก ขนำด 4 ล้ อ
รถบรรทุกขนำด 6 ล้อ และรถบรรทุกขนำด 10 ล้อ โดยเป็ นรถขนส่งของกลุ่มบริษทั ทัง้ หมดจำนวน 34 คัน และรถ
ขนส่งจำกผู้รบั จ้ำงภำยนอก รวมมำกกว่ำ 100 คัน ซึ่งรถขนส่งของ JTS มีระบบ Real time GPS tracking เพื่อ
ติดตำมรถขนส่งใช้ระบบ และมีระบบบริหำรจัดกำรด้วยระบบกำรจัดกำรกำรขนส่ง (Transportation Management
System หรือ "TMS") เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรขนส่งและกำรรับฝำกข้อมูลของบริษทั ฯ และควบคุม
ระบบกำรขนส่งทัง้ หมด
(13) บริษทั แปซิ ฟิค โลจิ สติ กส์ โปร จากัด (“PLP”)
บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด ("PLP") จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2547 โดย ณ ปจั จุบนั บริษทั
ฯ ถือหุน้ ใน PLP ผ่ำน JAPAC ในสัดส่วนร้อยละ 99.9
PLP ดำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ ควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดยมีรถขนส่งห้องเย็นขนำด 4 ล้อ
จำนวน 8 คัน ขนำด 6 ล้อ จำนวน 3 คัน และขนำด 10 ล้อ จำนวน 19 คัน รวมทัง้ สิน้ จำนวน จำนวน 30 คัน ทัง้ นี้
รถขนส่งห้องเย็นของ PLP มีระบบ GPS เพื่อทำกำรติดตำมสถำนะของสินค้ำและสร้ำงควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำตลอด
กำรขนส่ง
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
(14) บริษทั เจวีเค อิ นเตอร์เน นแนล
ั่
มฟเวอร์ จากัด (“JVK”)
JVK จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2522 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9
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JVK เป็ นบริษทั แรกทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ของกลุ่มบริษทั โดย JVK ดำเนินธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยของใช้และเครื่องเรือน
ภำยในบ้ำน อุปกรณ์ สำนักงำน เครื่องจักรกลโรงงำน รวมถึงขนย้ำยของสำหรับงำนแสดงสินค้ำหรืองำนศิลปะที่
มูลค่ำสูง
JVK มีคลังสินค้ำทีม่ เี นื้อทีก่ ว่ำ 4,500 ตำรำงเมตร เพื่อรับฝำกพัสดุและของใช้ชวครำวส
ั่
ำหรับรอกำรส่งต่อ และ
มีรถขนส่งจำนวน 23 คัน ทัง้ นี้รถขนส่งของ JVK ทัง้ หมดมีกำรติดตัง้ ระบบ GPS เพื่อให้สำมำรถติดตำมตำแหน่งได้
ตลอดเวลำ
นอกจำกนี้ JVK มีบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทุน ซึง่ ช่วยสนับสนุนธุรกิจของ JVK ได้แก่ บริษทั เจวีเค อินเตอร์
เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด บริษทั เจวีเค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศเวียดนำม)
บริษัท เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชำ) และบริษัท เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์
ตะวันออก)
(15) บริษทั เจวีเค อิ นเตอร์เน นแนล
ั่
มฟเวอร์ ประเทศสหรั อเมริกา จากัด “JVKUS”)
JVKUS เป็ นบริษทั ย่อยของ JVK ซึง่ JVK ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 JVKUS ดำเนินธุรกิจขนย้ำยของใช้
และเครื่องเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยจะคอยประสำนงำนกับบริษทั ทีใ่ ห้บริกำรในลักษณะเดียวกับ JVK ใน
ประเทศสหรัฐอเมริก ำ ในกรณี ท่ีมีก ำรขนย้ำยระหว่ำงประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริก ำ สหภำพยุโรป ทวีป
แอฟริกำ และทวีปออสเตรเลีย
(16) บริษทั เจวีเค อิ นเตอร์เน นแนล
ั่
มฟเวอร์ ประเทศเวียดนาม จากัด (“JVKVN”)
JVKVN เป็ นบริษัทย่อยของ JVK ซึง่ JVK ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 JVKVN ดำเนินธุรกิจธุรกิจขนย้ำย
ของใช้และเครื่องเรือนในประเทศเวียดนำม โดยจะคอยประสำนงำนกับบริษทั ที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกับ JVK
ในประเทศเวียดนำม ในกรณีทม่ี กี ำรขนย้ำยระหว่ำงประเทศไทยและประเทศเวียดนำม
(17) บริษทั เจวีเค อิ นเตอร์เน นแนล
ั่
มฟเวอร์ ประเทศกัมพ า “JVKCAM”)
JVKCAM เป็ นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง JVK ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และมีผรู้ ่วมทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.0 JVKCAM ดำเนินธุรกิจขนย้ำยของใช้และเครื่องเรือนในประเทศกัมพูชำ โดยจะคอย
ประสำนงำนกับ บริษัท ที่ให้บ ริกำรในลัก ษณะเดีย วกับ JVK ในประเทศกัม พูชำ ในกรณี ท่ีมีก ำรขนย้ำยระหว่ ำง
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ
(18) บริษทั เจวีเค อิ นเตอร์เน นแนล
ั่
มฟเวอร์ ประเทศติ มอร์ตะวันออก จากัด “JVKET”)
JVKET เป็ นบริษัท ร่วมทุนระหว่ำง JVK ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และมีผู้ร่วมทุน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50.0 JVKET ดำเนินธุรกิจขนย้ำยของใช้และเครื่องเรือนในประเทศติมอร์ตะวันออก โดยจะ
คอยประสำนงำนกับบริษทั ทีใ่ ห้บริกำรในลักษณะเดียวกับ JVK ในประเทศติมอร์ตะวันออก ในกรณีทม่ี กี ำรขนย้ำย
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศประเทศติมอร์ตะวันออก
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
(19) บริษทั ดาต้าเซฟ จากัด ซึ่งเปนบริษทั ย่อยของบริษทั (“DTS”)
บริษทั ดำต้ำเซฟ จำกัด ("DTS") จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2534 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 99.9
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DTS ดำเนินธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรในรูปแบบของ
กล่ อ งเอกสำร บริก ำรจัด เก็บ ข้อ มู ล อิเล็ค ทรอนิ ค ส์ (Electronics media storage service) บริก ำรบริห ำรจัด กำร
เอกสำรอิเล็คทรอนิคส์ (E-Document management service) บริกำรสแกนเอกสำร (Document scanning service)
บริก ำรบรรจุเอกสำรและจัดท ำทะเบียน (Packing & filling service) บริก ำรท ำลำยเอกสำร (Document destroy
service) เป็ นต้น โดย DTS ได้นำระบบ WMS Plus มำใช้ในจัดกำรเอกสำรและข้อมูล
ทัง้ นี้ DTS เป็ นบริษทั แห่งแรกของประเทศไทยที่ให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลแบบครบวงจร นอกจำกนี้
DTS ยังเป็ นบริษทั แห่งแรกในภูมภิ ำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทไ่ี ด้รบั เชิญจำก PRISM (Professional Records and
Infomation Services Mangement Associate) ซึง่ เป็ นองค์กรทีด่ ูแลกำรจัดกำรข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกำ ให้
เข้ำร่วมเป็ นสมำชิก
ณ ปจั จุบนั DTS มีคลังสินค้ำเพื่อให้บริกำรจัดกำรเอกสำรทัง้ หมด 4 แห่ง ตัง้ อยู่บริเวณถนนสำมวำ กรุงเทพฯ
ถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ และเขตท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ธุรกิจอื่นๆ
(20) บริษทั เบญจพรแลนด์ จากัด (“BJL”)
BJL จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2532 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9
BJL ดำเนินธุรกิจให้เช่ำอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ โดยผูเ้ ช่ำส่วนใหญ่ของ BJL เป็ นบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และได้ให้เช่ำพืน้ ทีบ่ ำงส่วนกับบุคคลภำยนอก
ณ ปจั จุบนั BJL มีคลังสินค้ำให้เช่ำทัง้ หมด 26 หลัง ตัง้ อยู่บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑำ ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ
ถนนสุวนิ ทวงศ์ ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ เขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมีอำคำรสำนักงำนให้เช่ำตัง้ อยู่ท่ี
บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑำ กรุงเทพฯ ซึง่ ณ ปจั จุบนั ผูเ้ ช่ำอำคำรสำนักงำนของ BJL เป็ นบริษัทในกลุ่มบริษทั เป็ น
ส่วนใหญ่
(21) บริษทั ดนามิ ค อที โซล นส์
ั ่ จากัด (“DITS”)
DITS จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2545 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9
DITS ดำเนินธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กบั กลุ่มบริษัท และบุคคลภำยนอก โดย
ระบบที่ DITS ได้พฒ
ั นำให้กบั กลุ่มบริษทั ได้แก่ ระบบ WMS Plus ระบบ CCMS ระบบจัดกำรพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์
AYMS ระบบ DG-NSW ซึง่ เป็ นระบบรับฝำกฐำนข้อมูลสินค้ำอันตรำยทีใ่ ช้สำหรับสินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนท่ำเรือแหลม
ฉบังทัง้ หมด นอกจำกนี้ DITS ยังให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่บุคคลภำยนอก ได้แก่ ระบบ
WMS Plus แบบ Enterprise ซึ่งเป็ นระบบกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำสำหรับบริษัทที่มคี ลังสินค้ำขนำดใหญ่ และ
ต้องกำรกำรควบคุมอย่ำงครบวงจร ระบบ WMS Plus แบบ Cloud ซึ่งเป็ นระบบกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเพื่อ
บริษทั ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ระบบ CCMS ระบบกำรจัดกำรกำรขนส่ง TMS เป็ นต้น
(22) บริษทั เจดับเบิ ลยดี แปซิ ฟิค แลนด์ จากัด (“JPLAND”)
JPLAND จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2556 จำกกำรร่วมลงทุนระหว่ำงบริษทั ฯ และ บริษทั เก็ท บิลเดอร์
จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำเพื่อให้บุคคลภำยนอกเช่ำ โดย
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 66.7
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ณ ปจั จุบนั JPLAND มีคลังสินค้ำห้องเย็นให้เช่ำจำนวน 2 หลัง ตัง้ อยู่ท่ถี นนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 19
จังหวัด สมุทรปรำกำร
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ("บริษทั ฯ") ดำเนินธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์
ภำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจร ซึง่ ครอบคลุมถึงกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ รวมทัง้
บริก ำรขนส่งสิน ค้ำ ภำยในประเทศ ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ให้ค วำมสำคัญ กับ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information
Technology) เพื่อนำมำใช้ในกำรรับฝำกข้อมูล และกำรบริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ได้อย่ำงรวดเร็ว ลดควำมผิดพลำดทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำร
ดำเนินงำน ซึง่ เป็ นหัวใจสำคัญในกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ทัง้ นี้ บริกำรของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งได้เป็ น 5 ธุรกิจ
หลัก ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ

บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ เป็ นหลัก โดยมีรำยได้ระหว่ำงปี 2555 ถึง งวด
สำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 73.43 - 80.89 ของรำยได้รวมของบริษัทฯ และมี
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ กำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ กำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร
และข้อมูล และกำรให้บริกำรอื่นๆ ประมำณร้อยละ 3.68 – 4.26 ร้อยละ 10.41 – 16.06 ร้อยละ 3.41 – 4.02 และ
ร้อยละ 1.53 – 2.23 ของรำยได้รวมของบริษทั ฯ ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ รำยได้รวมของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง 2557 สำมำรถจำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ
ได้ดงั ต่อไปนี้
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
กลุ่มธุรกิ จ
ดาเนิ นการโดย (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ
(ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม
ธุรกิ จให้บริ การรับฝากและบริ หารสิ นค้า
สินค้ำทัวไป
่
บริษทั ฯ
340.4
20.70
472.7
22.61
443.4
19.56
สินค้ำอันตรำย
บริษทั ฯ
445.0
27.06
448.9
21.47
497.9
21.96
รถยนต์
ATL
251.6
15.30
412.0
19.71
368.4
16.20
สินค้ำควบคุมอุณหภูม ิ PCS, JPK, JPAC
170.4
10.37
297.9
14.25
422.2
18.68
แช่เย็นและแช่แข็ง
รวม
1,207.4
73.43 1,631.5
78.04 1,731.9
76.40
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ บริษทั ฯ, JTS, PLP
70.0
4.26
77.4
3.70
94.4
4.17
1
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
กลุ่ม JVK
264.1
16.06
278.3
13.31
349.8
15.43
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สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
ดาเนิ นการโดย (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ
(ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม

กลุ่มธุรกิ จ

ประเทศและต่ำงประเทศ
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำก
เอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ2
รายได้รวมทัง้ หมด

DTS
DITS, BJL

66.2

4.02

71.4

3.42

77.6

3.42

36.6
1,644.3

2.23
100.00

32.0
2,090.6

1.53
100.00

13.1
2,266.8

0.58
100.00

ทีม่ ำ: งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 กลุ่ม JVK รวมถึง JVK บริษัท เจวีเค อิน เตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริก ำ) จำกัด บริษัท เจวีเค อิน โดไชน่ ำ มูฟเวอร์ส จำกัด
(ประเทศเวียดนำม) บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชำ) และบริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์ตะวันออก)
2 ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนิน งำนของ DITS ธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลังสินค้ำ ภำยใต้กำร
ดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP
3 PFP เป็ นบริษท
ั ย่อยซึง่ ดำเนินธุรกิจแปรรูปอำหำรทะเล ถือหุน้ โดย PLP ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำกำรปิ ดกิจกำรดังกล่ำวในปี 2557

รำยได้รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และงวดสำมเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 สำมำรถจำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ ได้ดงั ต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิ จ

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
ดาเนิ นการโดย
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ
(ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม

ธุรกิ จให้บริ การรับฝากและบริ หารสิ นค้า
สินค้ำทัวไป
่
บริษทั ฯ
สินค้ำอันตรำย
บริษทั ฯ
รถยนต์
ATL
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
PCS, JPK, JPAC
รวม
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริษทั ฯ, JTS, PLP
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
กลุ่ม JVK1
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
DTS
2
ธุรกิจอื่นๆ
DITS, BJL
รายได้รวมทัง้ หมด

119.7

26.23

120.3

19.47

110.4

24.20

141.2

22.85

109.0

23.90

92.8

15.01

14.4

3.16

145.6

23.56

353.5

77.49

499.9

80.89

14.7

3.22

22.7

3.68

62.2

13.64

64.3

10.41

18.2

3.99

21.1

3.41

7.6

1.66

10.0

1.61

456.2

100.00

618.0

100.00

ทีม่ ำ: งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ:
1 กลุ่ ม JVK รวมถึง JVK บริษ ัท เจวีเ ค อิน เตอร์เนชันแนล
่
มูฟ เวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด บริษัท เจวีเค อินโดไชน่ ำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศ
เวียดนำม) บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชำ) และบริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์ตะวันออก)
2 ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS และธุรกิจจัดหำที่ดน
ิ และลงทุนในอำคำร สำนักงำนและ
คลังสินค้ำเพื่อให้เช่ำ
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2.1.1 ธุรกิ จให้บริการรับฝากและบริหารสิ นค้า
กลุ่มบริษัทให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัง้ บนพื้นทีท่ วไปและพื
ั่
้นทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) โดย
สำมำรถจำแนกตำมประเภทสินค้ำทีใ่ ห้บริกำรได้ 4 ประเภท ได้แก่ สินค้ำทัวไป
่ สินค้ำอันตรำย รถยนต์ และสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
2.1.1.1 การให้บริ การรับฝากและบริ หารสิ นค้าสาหรับสิ นค้าทัวไปบนพื
่
้นที่ทวไปและพื
ั่
้นที่ เขตปลอดอากร
(Free Zone)
กลุ่มบริษทั ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปภำยใต้
่
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ รวมทัง้
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ สำหรับ สินค้ำทัวไปถื
่
อเป็ นบริกำรหลักของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัท มี
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปสู
่ งเป็ นอันดับสองของรำยได้ทงั ้ หมดจำกกำร
ให้บริกำรของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ มีรำยได้ระหว่ำงปี 2555 ถึง งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 ประมำณร้อย
ละ 19.47 – 26.23 ของรำยได้รวมของบริษทั ฯ ซึง่ มำจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำทัวไป
่ และรำยได้จำก
กำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำทัวไป
่ (Handling) ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษัทมีคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปที
่ ไ่ ม่ได้ตงั ้ อยู่ใน
เขตพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกรอีกจำนวน 13 หลัง ตัง้ อยู่บนพืน้ ทีเ่ ขตท่ำเรือแหลมฉบัง 6 หลัง และถนนสำมวำ 7 หลัง คิด
เป็ นพืน้ ทีท่ งั ้ หมดประมำณ 63,260 ตำรำงเมตร
กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
น้ ที่ทวไปนั
ั่
น้ เริม่ จำกรถขนส่งของบริษทั ฯ
ส่งรถไปรับตู้สนิ ค้ำทีท่ ่ำเรือแหลมฉบังตำมเวลำที่กำหนด เพื่อลำกตู้สนิ ค้ำไปที่ คลังสินค้ำของบริษัทฯ เมื่อรถขนส่ง
มำถึงที่คลังสินค้ำของบริษัทฯ ทีมคลังสินค้ำจะตรวจสอบควำมถูกต้องของสินค้ำ และนำไปจัดเก็บตำมสถำนที่ท่ี
กำหนด จำกนัน้ ทีม คลังสิน ค้ำจะจัดเตรีย มสิน ค้ำตำมแผนงำนของลูกค้ำ เมื่อถึงตำมก ำหนดเวลำส่งสิน ค้ำ ทีม
คลังสินค้ำ จะทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสินค้ำก่อนนำสินค้ำเข้ำตู้สนิ ค้ำ จำกนัน้ รถขนส่งจะไปรับสินค้ำที่
คลังสินค้ำของบริษัทฯ และนำไปส่งที่ท่ำเรือแหลมฉบังตำมเวลำที่กำหนด ทัง้ นี้ กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
น้ ทีท่ วไปสำมำรถสรุ
ั่
ปได้ในแผนภำพต่อไปนี้
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แผนภำพสรุปกระบวนกำรให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำของบริษทั ฯ ประเภทคลังสินค้ำบนพืน้ ทีท่ วไป
ั่

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยแรกในเขตพื้นทีท่ ่ำเรือแหลมฉบังที่กรมศุลกำกรอนุ มตั ใิ ห้ใช้พน้ื ทีเ่ ขตปลอด
อำกร เพื่อสร้ำงคลังสินค้ำของบริษทั ฯ จำนวน 48,460 ตำรำงเมตร ครอบคลุมคลังสินค้ำรวมทัง้ หมด 6 หลังโดยเป็ น
พื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริกำรรับ ฝำกสินค้ำของบริษัท ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ ทำงอำกร
(โปรดดูรำยละเอียดสิทธิประโยชน์ทำงอำกรทีส่ ำคัญทีไ่ ด้รบั ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 2.3 สิทธิประโยชน์ทำงทีไ่ ด้รบั )
กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
้นที่เขตปลอดอำกร เริม่ จำกรถขนส่งของ
บริษัทฯ ส่งรถไปรับตู้สนิ ค้ำที่ท่ำเรือแหลมฉบังตำมเวลำที่กำหนด จำกนัน้ ทีมงำนของบริษัทฯ จะดำเนินกำรพิธี
ศุลกำกรขำเข้ำทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง และเมื่อรถขนส่งลำกตูส้ นิ ค้ำไปถึงทีค่ ลังสินค้ำของบริษทั ฯ ทีมงำนของบริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรพิธศี ุลกำกรขำเข้ำทีค่ ลังสินค้ำของบริษทั ฯ จำกนัน้ ทีมคลังสินค้ำจะตรวจสอบควำมถูกต้องของสินค้ำ และ
นำไปจัดเก็บตำมสถำนที่ท่กี ำหนดและจัดเตรียมสินค้ำตำมแผนงำนของลูกค้ำ เมื่อถึงตำมกำหนดเวลำส่งสินค้ำ
ทีมงำนของบริษัทฯ จะทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสินค้ำก่อนนำสินค้ำเข้ำตู้สนิ ค้ำ พร้อมทัง้ ดำเนินกำรพิธี
ศุลกำกรขำออกทีค่ ลังสินค้ำของบริษทั ฯ จำกนัน้ รถขนส่งจะไปรับสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำของบริษทั ฯ และนำไปส่งทีท่ ่ำเรือ
แหลมฉบังตำมเวลำทีก่ ำหนด และทีมงำนของบริษทั ฯ จะดำเนินกำรพิธศี ุลกำกรขำออกทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ นี้ กำร
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
น้ ทีเ่ ขตปลอดอำกรสำมำรถสรุปได้ในแผนภำพต่อไปนี้
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แผนภำพสรุปกระบวนกำรให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำของบริษทั ฯ ประเภทคลังสินค้ำบนพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone)

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

สินค้ำทุกชิ้นที่รบั ฝำกในคลังสินค้ำของกลุ่ม บริษัท จะถูกบริหำรจัดกำรด้วยระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ
(Warehouse Management System หรือ "WMS") ที่ได้ร ับ กำรพัฒ นำโดยบริษั ท ไดนำมิค ไอที โซลูช ัน่ จ ำกัด
("DITS") ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยระบบดังกล่ำวแตกต่ำงจำกระบบ WMS ทัวไปซึ
่ ง่ ครอบคลุมกำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลซึง่ ช่วยในกำรวำงแผนกำรทำงำนของพนักงำนในคลังสินค้ำในแต่ละวัน
ทำให้มตี น้ ทุนในกำรบริหำรน้อยลงและช่วยบันทึก/จัดเก็บตัวชีว้ ดั สมรรถนะหลัก (Key Performance Indicator: KPI)
และกำรจัดเก็บข้อมูลทำงบัญชี ทำให้ฝ่ำยบัญชีของทัง้ บริษทั ฯ และลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบปริมำณสินค้ำคงคลังได้
ตลอดเวลำ ทัง้ นี้ ระบบ WMS จะบันทึกกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำทำให้บริษทั ฯ และลูกค้ำสำมำรถติดตำมสถำนะของ
สินค้ำได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ (Realtime) ช่วยลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรค้นหำสินค้ำ เพิม่ ควำมรวดเร็วในกำร
บริก ำร ลดควำมผิด พลำด อีก ทัง้ ช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ ำพในกำรบริห ำรพื้น ที่ค ลังสิน ค้ำ ลดต้น ทุ น ในกำรจัด กำร
คลังสินค้ำ และกำรพึง่ พิงทรัพยำกรบุคคลให้กบั บริษทั ฯ
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ที่คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไปของกลุ
่
่มบริษทั แบ่งตำมพืน้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ทีเ่ ขต
ปลอดอำกร (Free Zone) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
ดาเนิ นงาน
โดย
บริษทั ฯ

ที่ตงั ้

ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้า

พืน้ ที่ทวไป
ั่
(ตารางเมตร)
49,820
13,440
63,260

พืน้ ที่เขตปลอดอากร
(Free Zone)
(ตารางเมตร)
48,460
48,460

รวมพืน้ ที่ คลังสิ นค้า
(ตารางเมตร)
98,280
13,440
111,720

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
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คลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่

คลังสินค้ำปลอดอำกร

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไประหว่
่
ำงปี 2555 ถึง 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558

จำนวนคลังสินค้ำในพืน้ ทีท่ วไป
ั่
พืน้ ทีท่ วไป
ั่
จำนวนคลังสินค้ำในพืน้ ทีเ่ ขต
ปลอดอำกร (Free Zone)
พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone)
รวมจานวนคลังสิ นค้า
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้า

หน่ วย

2555

2556

2557

ณ 31 มีนาคม 2558

หลัง

12

13

13

13

ตำรำงเมตร

69,020

70,4601

63,2601

63,260

หลัง

3

5

6

6

ตำรำงเมตร

27,340

39,3401

48,4601

48,460

หลัง

15

18

19

19

ตารางเมตร

96,360

109,800

111,720

111,720

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไปในปี
่
2557 ลดลงจำกปี 2556 และพืน้ ที่คลังสินค้ำในเขตปลอดอำกรในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ขออนุมตั ิ
จำกกรมศุลกำกร เพื่อขยำยพื้นที่คลังสินค้ำจำกพื้นที่ทวไปเปลี
ั่
่ยนเป็ นพื้นที่เขตปลอดอำกรจำนวน 9,120 ตำรำงเมตร อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัท มีกำรโอนย้ำย
คลังสินค้ำที่ให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล มำเพื่อใช้ให้บริกำรรับฝำกสินค้ำทัวไปจ
่ ำนวน 1,920 ตำรำงเมตร จึงทำให้พ้นื ที่คลังสินค้ำทัวไปลดลงจ
่
ำนวน 7,200
ตำรำงเมตร

ตำรำงต่อไปนี้แสดงอัตรำกำรใช้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไป
่
(Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 2555 ถึง
2557 งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ วันที่ 31 มีนำคม 2558

พืน้ ทีท่ งั ้ หมดของคลังสินค้ำทัวไป
่
(ตำรำงเมตร)
อัตรำกำรใช้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำเพือ่ รับฝำกสินค้ำทัวไป
่ 1
(ร้อยละ)

2555

2556

2557

96,360

109,800

111,720

85.25

79.65

86.24

งวดสามเดือนสิ้ นสุด งวดสามเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2558
111,720
111,720
79.44

85.89

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรใช้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไปค
่ ำนวณจำกสองส่วนคือ 1) ส่วนทีใ่ ห้บริกำรลูกค้ำประเภทสัญญำตำรำงเมตรต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ
100.00 2) ส่วนที่ให้บริกำรลูกค้ำประเภทสัญญำตันต่อวัน คำนวณจำกปริมำณสินค้ำที่ให้บริกำรรับฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปริมำณสินค้ำที่
คลังสินค้ำทัวไปสำมำรถรองรั
่
บได้ (Revenue Ton)
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แผนภำพต่อไปนี้แสดงสรุปพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
น้ ทีท่ วไปและ
ั่
พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) ของบริษทั ฯ ในเขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2
ส่วน กล่ำวคือ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำทัวไป
่ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำทัวไป
่
(ก)

กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำทัวไป
่ (Storage)

กลุ่มบริษัทให้บริกำรรับฝำกสินค้ำทัวไปโดยมี
่
ลกั ษณะกำรให้บริกำร 2 แบบตำมประเภทสัญญำกำร
ให้บริกำร กล่ำวคือ แบบตำรำงเมตรต่อเดือน และแบบตันต่อวัน (Revenue Ton)1
สัญญำให้บริกำรแบบตำรำงเมตรต่อเดือน
กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำแบบตำรำงเมตรต่อเดือนช่วยลดควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรขำดแคลน
พืน้ ทีใ่ นกำรรับฝำกสินค้ำให้กบั ผู้ใช้บริกำรรับฝำกสินค้ำ โดยสัญญำกำรให้บริกำรจะระบุพน้ื ทีร่ บั ฝำกขัน้ ต่ำต่อ
เดือนทีผ่ ใู้ ช้บริกำรต้องกำรใช้บริกำรรับฝำกกับทำงกลุ่มบริษทั ซึง่ หำกผูใ้ ช้บริกำรใช้พน้ื ทีน่ ้อยกว่ำพืน้ ทีท่ ร่ี ะบุ
ไว้ในสัญญำกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรจะต้องจ่ำยค่ำบริกำรให้กบั กลุ่มบริษัทเท่ำกับค่ำบริกำรรับฝำกขัน้ ต่ ำ
อย่ำงไรก็ดี หำกผูเ้ ช่ำมีควำมต้องกำรใช้บริกำรรับฝำกมำกกว่ำกำรให้บริกำรรับฝำกขัน้ ต่ำทีร่ ะบุในสัญญำกำร
ให้บริกำร ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถเจรจำกับบริษทั ฯ เพื่อขอเพิม่ พืน้ ทีร่ บั ฝำกได้ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั มีพน้ื ทีใ่ ห้บริกำร
รับฝำกสินค้ำทัวไปแบบตำรำงเมตรต่
่
อเดือนทัง้ ในส่วนของพืน้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone)
โดยอัตรำค่ำบริกำรรับฝำกของพืน้ ที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำอัตรำค่ำบริกำรรับฝำกของพืน้ ที่
ทัวไป
่ ซึง่ จะคิดเป็ นต่อตำรำงเมตรต่อเดือน โดยสัญญำกำรให้บริกำรส่วนใหญ่มอี ำยุสญ
ั ญำประมำณ 1 - 3 ปี
1

Revenue Ton หมำยถึง น้ำหนักเป็ นเมตริกตัน หรือปริมำตรเป็ นลูกบำศก์เมตร แล้วแต่ว่ำมูลค่ำใดจะสูงกว่ำ
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สัญญำให้บริกำรแบบตันต่อวัน (Revenue Ton)
กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำแบบตันต่อวัน (Revenue Ton) ช่วยเพิม่ ช่องทำงในกำรเพิม่ ควำมสำมำรถ
ในกำรทำกำไรให้กบั กลุ่มบริษัทจำกประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรรับฝำกสินค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้
กลุ่ ม บริษัท สำมำรถรองรับ สิน ค้ำรับ ฝำกได้เพิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้ กำรบริก ำรรับ ฝำกสิน ค้ำทัว่ ไปแบบตัน ต่ อ วัน
(Revenue Ton) มีทงั ้ ในส่วนพื้นที่ทวไปและพื
ั่
้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดยอัตรำค่ำบริกำรรับฝำก
ของพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำอัตรำค่ำบริกำรรับฝำกของพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ ซึง่ แตกต่ำงจำกอัตรำ
ค่ำบริกำรแบบตำรำงเมตรต่อเดือนเดือน โดยกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำแบบรำยวันจะคิดเป็ นต่ อตันต่อวัน
(Revenue Ton) ของสินค้ำต่อวัน ซึ่งบริษัทฯ จะทำกำรเสนออัตรำค่ำบริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
สูงสุดของลูกค้ำแบบเบ็ดเสร็จ (Tailor Made Solution)
กำรให้ บ ริก ำรรับ ฝำกสิน ค้ ำ แบบรำยวัน ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ มี ก ำรท ำสัญ ญำระยะยำว อย่ ำ งไรก็ ดี
รำยละเอียดข้อตกลงกำรให้บริกำรรวมทัง้ อัตรำค่ำบริกำรจะระบุในข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal)
ซึง่ จะมีกำรปรับปรุงต่ อเมื่อรำยละเอียดกำรให้บริกำรหรือ อัตรำค่ำบริกำรมีกำรเปลีย่ นแปลง ซึง่ แตกต่ำงจำก
กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำแบบรำยเดือนซึง่ มีสญ
ั ญำกำรให้บริกำรระยะยำว
ในป จั จุ บ ัน พื้น ที่ค ลังสิน ค้ำทัว่ ไปที่ให้บ ริก ำรลูก ค้ำประเภทสัญ ญำแบบตำรำงเมตรต่ อ เดือ น และ
ประเภทสัญญำให้บริกำรแบบตันต่อวัน คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 70.00 และร้อยละ 30.00 ของพื้นที่
กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำทัวไป
่ ตำมลำดับ
(ข)

กำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำ (Handling)

กลุ่มบริษัทให้บริกำรจัดกำรสินค้ำรับฝำกอย่ำงครบวงจร ซึ่งช่วยลดภำระในกำรจัดกำรสินค้ำให้กบั
ผูใ้ ช้บริกำรรับฝำกของกลุ่มบริษทั โดยบริกำรที่กลุ่มบริษทั ให้บริกำร ได้แก่ บริกำรรับ-ส่งสินค้ำ บริกำรตรวจ
รับและตรวจสอบสินค้ำ บริกำรจัดผลิตภัณฑ์ในหีบห่อใหม่ (Re-packaging) บริกำรจัดเรียงสินค้ำ บริกำร
ดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร เป็ นต้น
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ตำรำงต่ อไปนี้ แ สดงรำยได้จำกกำรให้บ ริกำรรับ ฝำกสิน ค้ำ ทัว่ ไปตำมลัก ษณะกำรให้บ ริก ำรของบริษัท ฯ
สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง 2557

กลุ่มธุรกิ จของคลังสิ นค้าทั ่วไป

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ
(Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
(Handling)
รำยได้กำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร
(Customs clearance)
รำยได้จำกบริกำรเสริม (Value
Added Service) 2
รวมทัง้ หมด

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้1
ร้อยละ
รายได้1
ร้อยละ
รายได้1
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
186.2

54.70

213.8

45.23

239.9

54.10

107.6

31.60

203.8

43.11

115.1

25.96

9.7

2.85

19.1

4.04

22.2

5.01

36.9
340.4

10.85
100.00

36.0
472.7

7.62
100.00

66.1
443.4

14.93
100.00

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้จดั กำรคลังสินค้ำทัวไปข้
่ ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทัวไป
่ เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
2 รำยได้จ ำกบริก ำรเสริม (Value Added Service) ได้แ ก่ บริก ำรเปลี่ย นถ่ ำ ยตู้ ( Cross Docking) บริก ำรจัด กำรผลิต ภัณ ฑ์ใ นหีบ ห่ อ ใหม่ (RePackaging) บริกำรจัดเรียงสินค้ำ (Sorting) และบริกำรขนส่ง เป็ นต้น

ตำรำงต่ อไปนี้ แสดงรำยได้จำกกำรให้บ ริกำรรับฝำกสินค้ำ ทัวไปตำมลั
่
กษณะกำรให้บ ริกำรของบริษัท ฯ
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558

กลุ่มธุรกิ จของคลังสิ นค้าทัวไป
่

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ
(Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
(Handling)
รำยได้กำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร
(Customs clearance)
รำยได้จำกบริกำรเสริม (Value
Added Service) 2
รวมทัง้ หมด

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
1
รายได้
ร้อยละ
รายได้1
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
62.5
52.26
66.3
55.05
36.5

30.49

28.9

24.00

5.4

4.51

8.0

6.68

15.3

12.74

17.1

14.27

119.7

100.0

120.3

100.00

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้จดั กำรคลังสินค้ำทัวไปข้
่ ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทัวไป
่ เนื่องจำกอยู่ในส่วน ธุรกิจ
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
2 รำยได้จำกบริกำรเสริม (Value Added Service) ได้แก่ บริกำรเปลี่ยนถ่ำยตู้ ( Cross Docking) บริกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ในหีบ
ห่อใหม่ (Re-Packaging) บริกำรจัดเรียงสินค้ำ (Sorting) และบริกำรขนส่ง เป็ นต้น
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ในปจั จุบนั พื้นที่คลังสินค้ำทัวไปที
่
่ให้บริกำรลูกค้ำประเภทสัญญำแบบตำรำงเมตรต่อเดือน และประเภท
สัญญำให้บริกำรแบบตันต่อวัน คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 70.00 และร้อยละ 30.00 ของพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรรับ
ฝำกสินค้ำทัวไป
่ ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนรำยได้ของสัญญำแบบตำรำงเมตรต่อเดือนและแบบตันต่อวันคิด
เป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 60.00 และร้อยละ 40.00 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำทัวไป
่ ตำมลำดับ จะ
เห็นว่ำสัดส่วนรำยได้ของสัญญำแบบตำรำงเมตรต่อเดือนสูงกว่ำแบบตันต่อวันเพียงเล็กน้อยเมื่อ เทียบกับสัดส่วน
พืน้ ที่ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Handling) และบริกำรเสริมอื่นๆ (Value Added Service)
แก่ผใู้ ช้บริกำรประเภทตันต่อวันในสัดส่วนทีส่ งู กว่ำประเภทตำรำงเมตรต่อเดือน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ สำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
น้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ที่
เขตปลอดอำกร (Free Zone) ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ ำยสินค้ำทีม่ กี ำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำ
เนื่องจำกพื้นที่คลังสินค้ำทัวไปของบริ
่
ษัทฯ ส่วนใหญ่ ตงั ้ อยู่ใกล้ท่ำเรือแหลมฉบังซึ่ งเป็ นท่ำเรือที่มกี ำรนำเข้ำและ
ส่งออกมำกเป็ นอันดับต้นของประเทศไทย นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำบนพื้นที่เขต
ปลอดอำกร (Free Zone) ซึง่ ทำให้ผใู้ ห้เช่ำคลังสินค้ำได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงอำกรอีกด้วย
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในกำรทำกำรตลำดสำหรับกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ โดย
เน้นกำรให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจร และมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมพึงพอใจใน
บริกำรให้กบั ลูกค้ำ ซึ่งควำมต่อเนื่องของกำรใช้บริกำรของลูกค้ำเก่ำนับเป็ นหนึ่งในเครื่องยืนยันถึงควำมเชื่อมันที
่ ่
ลูกค้ำมีให้กบั บริษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี เพื่อควำมมันคงและกำรเติ
่
บโตที่ยงยื
ั ่ นของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในกำรหำ
ลูกค้ำใหม่ โดยกำรพิจำรณำรำยชื่อลูกค้ำเป้ำหมำยจำกรำยชื่อผูป้ ระกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมทีอ่ ยู่ใกล้กบั ท่ำเรือ
แหลมฉบัง และรำยชื่อผู้ประกอบกำรที่อยู่ในระบบของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) จำกนัน้
ศึกษำข้อมูลของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่มศี กั ยภำพ เพื่อกำหนดกำรบริกำรที่เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำแต่ละรำย และ
ติดต่อลูกค้ำเพื่อขอนำเสนอกำรบริกำร
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ พยำยำมทีจ่ ะพัฒนำระบบกำรบริหำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอย่ำงต่อเนื่องโดยนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพ ลดควำมผิดพลำดในกำรจัดกำรสินค้ำ
เพิม่ ควำมรวดเร็ว และพยำยำมทีจ่ ะตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำยเพิม่ ขึน้
ณ ป จั จุ บ ัน กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ของบริษั ท ฯ ส่ ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ ม ผู้ ผ ลิต น ำเข้ำ และส่ ง ออกสิน ค้ ำ ขนำดใหญ่ ใ น
อุตสำหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ผูผ้ ลิตยำงรถยนต์ สินค้ำอุปโภคบริโภค บริษทั นำเข้ำแร่ธำตุ และบริษทั รับจัดกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ เป็ นต้น
สภาวะการแข่งขัน
คู่แข่งของกลุ่มบริษทั ฯ ในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
น้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ที่
เขตปลอดอำกร (Free Zone) ได้แก่ บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ยูเซ็น โลจิสติก ส์
(ประเทศไทย) จำกัด เป็ นต้น ทัง้ นี้ แต่ละบริษทั มีพน้ื ทีใ่ นกำรให้บริกำรทีแ่ ตกต่ำงกัน เช่น บริษทั ฯ เป็ นผูท้ ใ่ี ห้บริกำร
ในลักษณะดังกล่ำวในเขตนิคมอุตสำหกรรม และท่ำเรือแหลมฉบังแต่เพียงผูเ้ ดียว
2.1.1.2 การให้บริการรับฝากและบริหารสิ นค้าสาหรับสิ นค้าอันตราย
กลุ่มบริษทั ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำอันตรำย ภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ กลุ่ม
บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำอันตรำยเป็ นอันดับหนึ่งจำกรำยได้ทงั ้ หมด
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ของบริษทั ฯ หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 21.47 – 27.06 ของรำยได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ระหว่ำงปี 2555 ถึง
งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 ซึง่ มำจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย และรำยได้จำก
กำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำอันตรำย (Handling) เช่น กำรเปิ ดและปิ ดตู้คอนเทนเนอร์สนิ ค้ำอันตรำย กำรให้บริกำร
ดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร เป็ นต้น
บริษทั ฯ ได้รบั สัมปทำนจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2546 ให้เป็ นผูด้ แู ลรับฝำกและขน
ย้ำยสินค้ำทีเ่ ข้ำข่ำยสินค้ำอันตรำยตำมพระรำชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตรำย พ.ศ. 2535 ทีท่ ำกำรขนส่งผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง
เป็ นระยะเวลำ 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่บริษทั ฯ ได้รบั สัมปทำน โดย ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยเดียวที่
ได้รบั สัมปทำนจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำยในเขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือ
แหลมฉบัง
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีพน้ื ทีร่ บั ฝำกสินค้ำอันตรำยในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ หมด 184,000 ตำรำงเมตร โดย
ลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำย 173,968 ตำรำงเมตร และพื้นที่สำหรับคลังสินค้ำเพื่อ รับฝำกสินค้ำ
อันตรำย 2 หลัง พืน้ ที่ 10,032 ตำรำงเมตร
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีร่ บั ฝำกสินค้ำอันตรำยระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
หน่ วย

2555

2556

2557

ณ 31 มีนาคม 2558

ลำนวำงตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำย

ตำรำงเมตร

125,968 125,968 173,968

173,968

คลังสินค้ำอันตรำย

ตำรำงเมตร

10,032

10,032

10,032

รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้า

ตารางเมตร

136,000 136,000 184,000

184,000

10,032

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ตำรำงต่อไปนี้แสดงอัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 งวด
สำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ วันที่ 31 มีนำคม 2558

ปริมำณสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำอันตรำยสำมำรถ
รองรับได้ (Revenue Ton)
อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย1
(ร้อยละ)

17,483

งวดสามเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2557
17,483

งวดสามเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2558
17,483

106.212

101.252

106.262

2555

2556

2557

17,483

17,483

95.89

93.43

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำยคำนวณจำกปริมำณสินค้ำอันตรำยที่ให้บริกำรรับฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปริมำณสินค้ำที่คลังสินค้ำ
อันตรำยสำมำรถรองรับได้ (Revenue Ton)
2 อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำยในปี 2557 งวดสำมเดือนสิน
้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 2558 เกินร้อยละ 100.00 เนื่องจำกกำรคำนวณ
จำกปริมำณสินค้ำทีร่ บั ฝำกซึง่ อำจเกินร้อยละ 100.00 ในกรณีทม่ี กี ำรหมุนเวียนของสินค้ำทีน่ ำมำฝำก

บริกำรของบริษัทฯ ในกำรดูแลสินค้ำอันตรำยครอบคลุมตัง้ แต่กำรตรวจรับสินค้ำอันตรำยจำกท่ำเทียบเรือ
แหลมฉบัง บันทึกข้อมูลสินค้ำเข้ำและออกในระบบเครือข่ำยข้อมูลและกำรสือ่ สำรเกีย่ วกับกำรนำเข้ำส่งออก กำรรับ
ฝำก และกำรขนส่งสินค้ำอัน ตรำย ("DG-NET") ซึ่งเป็ น ระบบที่ถูก คิดค้น และพัฒ นำโดย DITS เพื่อ ควบคุม และ
ติดตำมสถำนะกำรเข้ำออกของสินค้ำอันตรำยทัง้ หมดในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง ขนย้ำยสินค้ำอันตรำยระหว่ำงท่ำเทียบ
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เรือแหลมฉบังกับคลังเก็บสินค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ และ/หรือคลังสินค้ำของผูน้ ำเข้ำและส่งออกสินค้ำอันตรำย นำ
สินค้ำอันตรำยเข้ำและออกจำกตูค้ อนเทนเนอร์ และรับฝำกสินค้ำอันตรำย เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีทมี บุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์และได้รบั กำรอบรมพิเศษในกำรดูแลสินค้ำอันตรำยแต่ละประเภทเพื่อ
เตรียมพร้อมในกำรระงับเหตุฉุกเฉินทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรรัวไหลของสิ
่
นค้ำอันตรำย โดยทีมบุคลำกรของบริษทั ฯ จะ
ดูแลสินค้ำอันตรำยในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่สนิ ค้ำอันตรำยเข้ำเทียบท่ำเรือจนกระทังเรื
่ อสินค้ำอันตรำยออกจำกท่ำเรือ
ซึ่งรวมทัง้ กระบวนกำรเคลื่อนย้ำย กำรรับฝำก และกำรขนส่งระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบังถึง คลังสินค้ำอันตรำยของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี ำจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ มีกำรแบ่งสัดส่วนพืน้ ทีร่ บั ฝำกของสินค้ำอันตรำยแต่ละ
ประเภทอย่ำงชัดเจน และได้จดั ให้มสี ถำนทีร่ บั ฝำกทัง้ ในรูปแบบของคลังสินค้ำและลำนกลำงแจ้งเพื่อให้เหมำะสมกับ
กำรรับฝำกสินค้ำอันตรำยแต่ละประเภท
สัญญำกำรให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำอันตรำยทัง้ ในรูปแบบของคลังสินค้ำและลำนกลำงแจ้งเป็ น
สัญญำกำรให้บริกำรระยะยำวระหว่ำงบริษทั ฯ และกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่ง ในสัญญำดังกล่ำวจะระบุถึงกำร
กำหนดอัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำยตำมประกำศของกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย โดยบริษทั ฯ จะแจ้ง
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวให้ลกู ค้ำทรำบในเว็บไซด์ (www.dg-net.org)
ทัง้ นี้ ลูกค้ำที่ต้องกำรใช้บริกำรฝำกสินค้ำอันตรำย จะต้องเข้ำมำกรอกข้อมูล ผ่ำนระบบ DG-NET ซึ่งระบุถึง
ข้อ มูลของตู้ค อนเทนเนอร์แ ละประเภทของสิน ค้ำอัน ตรำยในตู้ค อนเทนเนอร์ กำรบริก ำรที่ลูก ค้ำต้อ งกำร และ
ระยะเวลำกำรใช้บ ริก ำร รวมทัง้ ลูก ค้ำต้อ งช ำระเงิน ค่ ำบริก ำรก่ อนกำรน ำสิน ค้ำอัน ตรำยเข้ำและ/หรือ ออกจำก
คลังสินค้ำของบริษทั ฯ

ลำนวำงตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำย

คลังสินค้ำอันตรำย

บริษทั ฯ ได้นำระบบ Differential-GPS ("D-GPS") ซึง่ เป็ นระบบที่ DITS พัฒนำร่วมกับ บริษทั ซีมโี อ จีเอมบี
เอช (Symeo GmbH) ซึง่ เป็ นบริษทั ผลิตและพัฒนำอุปกรณ์จบั คลื่นวิทยุควำมถี่สงู จำกประเทศเยอรมัน มำใช้ในกำร
รับฝำกและค้นหำตู้คอนเทนเนอร์สำหรับ สินค้ำอันตรำยทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งท่ำเรือแหลมฉบังเป็ นท่ำเรือ แรกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นลำดับทีส่ องของโลกทีใ่ ช้ระบบ D-GPS ในกำรรับฝำกและค้นหำสินค้ำอันตรำย ทำ
ให้บริษทั ฯ และกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยสำมำรถค้นหำติดตำมตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำยในเขตพืน้ ที่
ท่ำเรือแหลมฉบังได้อย่ำงรวดเร็วและแม่นยำ ลดขัน้ ตอนในกำรทำงำน และเพิม่ ควำมปลอดภัย ในกำรปฏิบตั ิงำน
ให้กบั พนักงำน
ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำและกำรจัดกำรสินค้ำอันตรำยส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งให้กบั กำรท่ำเรือ
แห่งประเทศไทย
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำและกำรจัดกำรสินค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ สำหรับปี
บัญชี 2555 ถึง 2557
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

หน่ วย:
ปริ มาณ

ลำนวำงตูค้ อนเทนเนอร์
สำหรับสินค้ำอันตรำย
คลังสินค้ำอันตรำย

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบการเงิ นรวมเสมือน)

(งบการเงิ นรวมเสมือน)

(งบการเงิ นรวมเสมือน)

ปริ มาณ

รายได้
(ล้านบาท)

ปริ มาณ

รายได้
(ล้านบาท)

ปริ มาณ

รายได้
(ล้านบาท)

TEU

129,359.8

431.0

136,977.3

436.0

146,324.3

488.5

Revenue
Ton

28,918.0

14.0

35,281.0

12.9

27,629.0

9.4

รวมทัง้ หมด

445.0

448.9

497.9

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำยคิดจำกอัตรำค่ำบริกำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำยต่อTEU
และรำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำอันตรำยคิดจำกอัตรำค่ำบริกำรคลังสินค้ำอันตรำยต่อลูกบำศก์เมตร
2 รำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำอันตรำยข้ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ อันตรำย เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำ และกำรจัดกำรสินค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ สำหรับ
งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

ลำนวำงตูค้ อนเทนเนอร์
สำหรับสินค้ำอันตรำย
คลังสินค้ำอันตรำย

หน่ วย:
ปริ มาณ

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 58

(งบการเงิ นรวม)

(งบการเงิ นรวม)

ปริ มาณ

รายได้
(ล้านบาท)

ปริ มาณ

รายได้
(ล้านบาท)

TEU
Revenue Ton

รวมทัง้ หมด

33,156.8

108.5

38,563.3

137.5

6,333.0
33,156.8

1.9
110.4

4,997.0
38,563.3

3.7
141.2

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำยคิดจำกอัตรำค่ำบริกำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำ
อันตรำยต่อTEU และรำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำอันตรำยคิดจำกอัตรำค่ำบริกำรคลังสินค้ำอันตรำยต่อลูกบำศก์เมตร
2 รำยได้จำกกำรให้บ ริกำรคลังสินค้ำอัน ตรำยข้ำงต้น ไม่ร วมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่ งสิน ค้ำอันตรำย เนื่ องจำกอยู่ในส่ วน ธุรกิจ
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั สัมปทำนในกำรดูแลสินค้ำอันตรำยจำกกำรท่ำเรือ
แห่ งประเทศไทยในกำรดูแ ลสิน ค้ำ อัน ตรำยที่ข นส่งผ่ ำ นท่ ำเรือ แหลมฉบัง ดัง นัน้ กลุ่ ม ลูก ค้ำ เป้ ำหมำยของกำร
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ สำหรับสินค้ำอันตรำยครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบกำรที่ขนส่งสินค้ำอันตรำยผ่ำน
ท่ำเรือแหลมฉบังทัง้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำทีม่ ยี อดใช้บริกำรนำเข้ำ และส่งออก

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 32

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สูงสุด 10 รำยแรก เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้ำ ซึง่
เป็ นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจในกำรนำเสนอบริกำรอื่นๆ ของบริษทั ฯ ให้แก่กลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวอีกด้วย
สภาวะการแข่งขัน
บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยเดียวทีไ่ ด้รบั สัมปทำนในกำรจัดกำรสินค้ำอันตรำยทีข่ นส่งผ่ำนท่ำเรือแหลม
ฉบังจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย จึงไม่มคี ่แู ข่งขันทำงธุรกิจ อย่ำงไรก็ดี ผูน้ ำเข้ำ/ส่งออกสินค้ำอันตรำยอำจใช้กำร
ขนส่งทำงอื่น ได้แก่ กำรขนส่งผ่ำนท่ำเรืออื่น เช่น ท่ำเรือกรุงเทพ กำรขนส่งทำงอำกำศ และกำรขนส่งทำงบก
2.1.1.3 การให้บริการรับฝากและบริหารสิ นค้าประเภทรถยนต์ (Automotive Yard)
กลุ่มบริษทั ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและกำร
นำเข้ำภำยใต้กำรดำเนินงำนของ ATL ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง งวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ทงั ้ บนพืน้ ทีท่ วไป
ั่
และพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) ประมำณร้อยละ 15.01 - 23.90 ของรำยได้รวมของบริษทั ฯ ซึง่ มำจำกรำยได้
จำกกำรให้บ ริก ำรพื้น ที่จอดพัก รถยนต์เพื่อเตรีย มควำมพร้อ มก่ อ นกำรส่งออกและน ำเข้ำ และรำยได้จ ำกกำร
ให้บริกำรจัดกำรรถยนต์ (Handling) เช่น บริกำรตรวจรับรถยนต์ (Receiving) บริกำรทำควำมสะอำดรถยนต์ บริกำร
ตรวจสภำพรถยนต์อย่ำงละเอียดก่อนกำรส่งมอบ (Pre-delivery inspection) บริกำรส่งรถจำกพื้นที่รบั ฝำกรถไป
ท่ำเรือแหลมฉบัง บริกำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร บริกำรขนส่งส่วนประกอบรถยนต์เพื่อนำไปประกอบทีโ่ รงงำนผลิต
รถยนต์ (Truck sequencing)
ทัง้ นี้ ATL ด ำเนิ น กำรบริห ำรกำรให้ บ ริก ำรรับ ฝำกและบริห ำรสิน ค้ ำ ประเภทรถยนต์ โดย ATL เป็ น
ผูด้ ำเนินกำรติดต่อกับลูกค้ำ ทำกำรควบคุมและบริหำรจัดกำรรถยนต์ ประสำนงำนกับท่ำเรือในกำรขนส่ง รวมทัง้ ทำ
หน้ำที่วำงแผนกำรขนส่งรถยนต์ให้ไปยังที่หมำยทีล่ ูกค้ำกำหนด ส่วนกำรให้บริกำรจัดกำรรถยนต์ (Handling) นัน้
ATL ทำกำรว่ำจ้ำงผู้รบั จ้ำงช่วงให้ดำเนินกำร ได้แก่ บริกำรทำควำมสะอำดรถยนต์ และบริกำรตรวจสภำพรถยนต์
อย่ำงละเอียดก่อนกำรส่งมอบ (Pre-delivery inspection) เป็ นต้น โดย ATL ให้หวั หน้ำงำนทีเ่ ป็ นบุคลำกรของบริษทั
ฯ เป็ นผูค้ วบคุมงำนกำรให้บริกำรดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมคุณภำพทีว่ ำงไว้
ATL นำระบบบริหำรจัดกำรพื้นทีจ่ อดพักรถยนต์ (Automotive Yard Management System หรือ "AYMS")
ซึง่ เป็ นระบบทีพ่ ฒ
ั นำโดย DITS มำใช้ในกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยรถยนต์ และกำรรับฝำกข้อมูลทัง้ หมด โดยระบบ
AYMS จะเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ ATL และลูกค้ำของ ATL ทำให้ลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ท่ี
ฝำกผ่ำนระบบออนไลน์ และติดตำมสถำนะของรถยนต์ได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ (Realtime) พร้อมทัง้ แจ้งให้
ลูกค้ำรับทรำบทันทีทร่ี ถยนต์เคลื่อนย้ำยออกจำกพืน้ ทีร่ บั ฝำก ซึง่ นอกจำกช่วยเพิม่ ควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำของ ATL
แล้ว ระบบดังกล่ำวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่รบั ฝำกให้เกิด ประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้
ระบบ AYMS จะรับฝำกข้อมูลกำรเคลื่อนไหวของรถยนต์ทร่ี บั ฝำกทำให้ลกู ค้ำสำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบดังกล่ำว
ในกำรจัดทำรำยงำนส่งผูบ้ ริหำรของลูกค้ำอีกด้วย
ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั มีพน้ื ทีเ่ พื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ตงั ้ อยู่ในเขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือ
แหลมฉบัง และถนนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 19 ทัง้ ในส่วนพืน้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) รวม
ทัง้ หมด 395,287 ตำรำงเมตร หรือประมำณ 247 ไร่ แบ่งเป็ นพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ประมำณ 86 ไร่
และพืน้ ทีท่ วไปประมำณ
ั่
161 ไร่ ซึง่ สำมำรถรองรับรถยนต์ได้ประมำณ 22,360 คัน โดยรถยนต์ท่ี ATL ให้บริกำรมี
ทัง้ รถยนต์ทอ่ี ยู่ระหว่ำงกระบวนกำรส่งออก และรถยนต์นำเข้ำเพื่อส่งต่อให้กบั ผูแ้ ทนจำหน่ ำยรถยนต์ (Car Dealer)
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ในประเทศไทย นอกจำกนี้ก ลุ่ม บริษัท มีกำรให้บริกำรบริห ำรสิน ค้ำประเภทรถยนต์ในพื้นที่ของลูก ค้ำ (On-Site
Operation) โดยบริษัท ฯ จะน ำระบบบริห ำรจัด กำรพื้นที่จ อดพัก รถยนต์เข้ำไปบริห ำรในพื้น ที่ ข องลูก ค้ำซึ่งกำร
ให้บริกำรจะมีลกั ษณะเหมือนกับกำรให้บริกำรบนพืน้ ทีข่ อง ATL เอง ปจั จุบนั บริษทั ฯ ให้บริกำรบนพืน้ ทีข่ องลูกค้ำ
ทัง้ สิน้ 30 ไร่
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพื้นที่ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (ไม่รวมกำรให้บริกำรบนพื้นที่
ลูกค้ำ) เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและกำรนำเข้ำ แบ่งตำมพื้นทีท่ วไปและพื
ั่
้นที่เขตปลอดอำกร (Free
Zone) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
ดาเนิ นงาน
โดย

(ตารางเมตร)
70,580

พืน้ ที่เขตปลอดอากร
(Free Zone)
(ตารางเมตร)
-

รวมพืน้ ที่จอดพัก
รถยนต์
(ตารางเมตร)
70,580

187,536
258,116

137,171
137,171

324,707
395,287

พืน้ ที่ทวไป
ั่

ที่ตงั ้

ATL

ถนนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่19
จังหวัดสมุทรปรำกำร
ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
รวมพืน้ ที่จอดพักรถยนต์
ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

กลุ่มบริษัท เล็งเห็นโอกำสกำรเติบโตของกำรให้บริกำรพื้นที่รบั ฝำกรถยนต์ซ่งึ สอดคล้องกับแนวโน้ มกำร
เติบโตของอุตสำหกรรมกำรผลิตและจำหน่ ำยรถยนต์ กลุ่มบริษัท จึงได้ดำเนินกำรขยำยพื้นที่รบั ฝำกรถยนต์อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง 31 มีนำคม 2558 กลุ่มบริษัทมีพ้นื ที่รบั ฝำกรถยนต์เพิ่มขึน้ 84,707 ตำรำงเมตร
หรือประมำณ 53 ไร่
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีร่ บั ฝำกรถระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558

พืน้ ทีร่ บั ฝำกรถ

หน่ วย

2555

2556

2557

ณ 31 มีนาคม 2558

ตำรำงเมตร

310,580

481,780

383,6431

395,287

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
1พืน
้ ที่รบั ฝำกรถในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 บริษทั ฯ รับงำนจำกลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกจำกนโยบำยรถคันแรก และลดลงในปี 2557 ซึง่ บริษทั
ฯ ยกเลิกสัญญำเช่ำพืน้ ที่ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทีล่ ดลง
2ตำรำงดังกล่ำวไม่รวมพืน
้ ทีข่ องลูกค้ำที่ ATL ให้บริกำร (On-Site operation)

ตำรำงต่อไปนี้แสดงอัตรำกำรใช้พน้ื ทีเ่ พื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Occupancy Rate)
ระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และวันที่ 31 มีนำคม 2558

พืน้ ทีร่ บั ฝำกรถทีใ่ ห้บริกำร
(ตำรำงเมตร)
อัตรำกำรใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ บริกำรรับฝำก
และบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์1
(ร้อยละ)

383,643

งวดสามเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2557
535,643

งวดสามเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2558
395,287

90.67

96.76

90.20

2555

2556

2557

310,580

481,780

80.06

92.23

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรใช้พน้ื ทีเ่ พื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์คำนวณจำกสองส่วนคือ 1) พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร 150 ไร่ ในพื้นทีแ่ หลมฉบัง คำนวณ
จำกพื้นที่ท่ใี ช้งำนจริงที่คำนวณจำกขนำดและจำนวนของรถที่เข้ำมำใช้บริกำรรับฝำกสินค้ำ 2) พื้นที่ส่วนที่เหลือ อัตรำกำรใช้พ้นื ที่คิดเป็ นร้อยละ
100.00
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ทัง้ นี้ พื้นทีจ่ อดพักรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและนำเข้ำ ของ ATL ในเขตท่ำเรือแหลม
ฉบังตัง้ อยู่ห่ำงจำกท่ำเทียบเรือเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำรถยนต์ A1 เพียง 1 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกท่ำเทียบเรือ
เพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำรถยนต์ A5 เพียง 1.5 กิโลเมตร

A5
A1
พืน้ ทีใ่ ห้บริกำรรับฝำกรถยนต์
บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์จำกผูผ้ ลิตรถยนต์รำยใหญ่ โดย
สัญญำกำรให้บริกำรระหว่ำง ATL และลูกค้ำส่วนใหญ่มอี ำยุสญ
ั ญำประมำณ 3 - 5 ปี โดยอัตรำค่ำบริกำรพืน้ ทีจ่ อด
พักรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและกำรนำเข้ำบนพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำ
อัตรำค่ำบริกำรบนพืน้ ทีท่ วไป
ั่
ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ สำหรับปี บญ
ั ชี 2555
ถึง 2557

กลุ่มธุรกิ จ

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ
(Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
(Operation)
รวมทัง้ หมด

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
1
1
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
รายได้1
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
160.6
63.83
291.5
70.75
283.1
76.85
91.0

36.17

120.5

29.25

85.3

23.15

251.6

100.00

412.0

100.00

368.4

100.0

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้จดั กำรข้ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งเพื่อส่งมอบรถยนต์ระหว่ำงพื้นที่รบั ฝำกรถยนต์ของ ATL ไปยังสถำนทีอ่ ่นื และ
บริกำรขนส่งรถยนต์ (Car Carrier) เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
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รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage) คำนวณจำกพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้งำนจริง โดยคำนวณจำกขนำดและจำนวนรถที่
เข้ำมำใช้บริกำรรับฝำกสินค้ำ หรือคำนวณจำกพืน้ ทีท่ ข่ี อให้บริษทั ฯ จัดให้เป็ นรำยเดือน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ สำหรับงวดสำมเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558

กลุ่มธุรกิ จ

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
(Operation)
รวมทัง้ หมด

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
1
รายได้
ร้อยละ
รายได้1
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
77.3
70.95
63.5
68.42
31.7
109.0

29.05
100.0

29.3
92.8

31.58
100.00

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้จดั กำรข้ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งเพื่อส่งมอบรถยนต์ระหว่ำงพื้นทีร่ บั ฝำกรถยนต์ของ ATL ไปยัง
สถำนทีอ่ ่นื และบริกำรขนส่งรถยนต์ (Car Carrier) เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แก่
ผู้ประกอบกำรธุรกิจยำนยนต์ชนั ้ นำทัง้ ในและต่ำงประเทศที่มกี ำรนำเข้ำหรือส่งออกรถยนต์ และตัวแทนจำหน่ ำย
รถยนต์ทวประเทศ
ั่
ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทำงกำรตลำด เพื่อดึงดูดลูกค้ำรำยใหม่ และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั
ลูกค้ำเก่ำ โดยกำรพัฒนำและจัดหำกำรบริกำรเพิม่ เติมตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ณ ปจั จุบ ัน กลุ่มลูกค้ำของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ป ระกอบกำรธุรกิจยำนยนต์ชนั ้ นำ เช่น บริษัท นิ สสัน
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ทำทำ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นต้น
สภาวะการแข่งขัน
คู่แ ข่งในกำรให้บ ริก ำรรับ ฝำกและบริห ำรสิน ค้ำ สำหรับ สิน ค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แ ก่
บริษัทนำมยง เทอร์มนิ ัล จำกัด (มหำชน) บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีว่ำ ลอจีสติกส์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็ น ต้ น กำรแข่ ง ขัน ในธุ ร กิจ นี้ ข้ึน อยู่ ก ับ ควำมสำมำรถในกำรให้บ ริก ำร ซึ่ง ลู ก ค้ำ จะให้
ควำมสำคัญ ในเรื่องควำมรวดเร็ว และควำมถูกต้องในกำรจัดส่งสินค้ำ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำใช้เพื่อลดควำมผิดพลำด และเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนดังกล่ำว ในปจั จุบนั บริษัทฯ มี
ส่วนแบ่งกำรตลำดในธุรกิจนี้เฉลีย่ ประมำณร้อยละ 10.00
2.1.1.4 การให้บริ การรับฝากและบริ หารสิ นค้าสาหรับสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่ เย็นและแช่ แข็งบนพื้นที่
ทัวไปและพื
่
น้ ที่เขตปลอดอากร (Free Zone)
กลุ่มบริษัทให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งภำยใต้กำร
ดำเนินงำนของ JPAC และ PCS ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ซึง่ กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและ
บริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งซึง่ ต้องกำรกำรจัดเก็บในอุณหภูมติ ่ ำ เช่น สินค้ำกลุ่ม
อำหำรสดซึง่ อยู่ระหว่ำงรอกำรแปรรูป และกำรส่งออกจำพวก เนื้อสัตว์ ผลไม้ น้ ำผลไม้ ผักสด ไอศกรีม และเนยแข็ง
เป็ นต้น สินค้ำกลุ่มอำหำรสำเร็จรูป สินค้ำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำกลุ่มน้ ำยำและสำรเคมี และสินค้ำกลุ่มยำ เป็ นต้น
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ซึง่ ระหว่ำงปี 2555 ถึง งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 10.37 - 23.56 ของรำยได้รวม
ของบริษัทฯ โดยห้องเย็นของกลุ่มบริษัท มีระบบควำมเย็นหลำยระดับตัง้ แต่ อุณหภูมิ -40 ถึง 25 องศำเซลเซียส
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรห้องเย็นทีแ่ ตกต่ำงกันของสินค้ำแต่ละประเภท ซึง่ รำยได้ดงั กล่ำวสำมำรถแบ่งออกเป็ น
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ช่ เย็น และแช่ แ ข็ง (Handling) เช่ น บริก ำรคัด แยกสิน ค้ ำ บริก ำรบรรจุ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ในหีบ ห่ อ
(Packaging) เป็ นต้น ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ให้บริกำรผสมชีสให้กบั ลูกค้ำของบริษทั ฯ ในเขตพืน้ ทีป่ ลอดอำกรด้วย ซึง่
จะช่วยลดภำระภำษีให้กบั ลูกค้ำของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้ทำกำรหำรือกับกรมศุลกำกรก่อนกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว และได้จดหมำยตอบรับจำกกรมศุลกำกรให้ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว
กลุ่ม บริษัท ได้น ำระบบบริห ำรรับฝำกและบริห ำรสิน ค้ำ ควบคุม อุณ หภู มิแช่ เย็น และแช่แ ข็ง (Cold Chain
Management System หรือ "CCMS") ที่พฒ
ั นำโดย DITS เข้ำมำใช้เพิม่ ประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรสินค้ำและกำร
รับฝำกข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ CCMS จะบันทึกกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำทุกชิน้ ทำให้บริษทั ฯ และลูกค้ำ
สำมำรถติดตำมสถำนะของสินค้ำได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ (Realtime) ลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรค้นหำสินค้ำ
เพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร และลดควำมผิดพลำดทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับสินค้ำ
ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษัทมีคลังสินค้ำบนพื้นทีท่ วไปเพื
ั่
่อให้ บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งจำนวน 8 หลัง คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมำณ 48,265 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่บนถนนบำงนำตรำด กิโลเมตรที่ 19 จังหวัดสมุทรปรำกำร ถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ และมหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร ซึง่
เป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ไม่ไกลจำกศูนย์กระจำยสินค้ำและแหล่งสินค้ำที่สำคัญ กล่ำวคือ แหล่งเรือประมง โรงงำนผลิตอำหำร
นิคมอุตสำหกรรม ท่ำเรือ และท่ำอำกำศยำน และมีเส้นทำงกำรคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคทีส่ ะดวก
นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งรำยแรกใน
ประเทศไทยทีม่ พี น้ื ที่คลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งทีไ่ ด้รบั อนุญำตจำกกรมศุลกำกรให้
เป็ น พื้น ที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดยมีพ้ืน ที่ป ระมำณ 10,994 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่ บ นถนนบำงนำ-ตรำด
กิโลเมตรที่ 19 จังหวัดสมุทรปรำกำร และถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ที่คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของกลุ่มบริษทั แบ่ง
ตำมพืน้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
ดาเนิ นงาน
โดย

(ตารางเมตร)
27,996
4,735
4,540

พืน้ ที่เขตปลอดอากร
(Free Zone)
(ตารางเมตร)
5,170
5,824

37,271

10,994

พืน้ ที่ทวไป
ั่

ที่ตงั ้

PCS
JPAC
JPK

มหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร
ถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
บำงนำ กิโลเมตรที่ 19 จังหวัด
สมุทรปรำกำร
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้า

รวมพืน้ ที่ คลังสิ นค้า
(ตารางเมตร)
27,996
9,905
10,364
48,265

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

กลุ่มบริษทั ดำเนินกำรขยำยพื้นที่คลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของกลุ่มบริษัท
อย่ำงต่อเนื่อง โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง 31 มีนำคม 2558 กลุ่มบริษทั มีคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็งเพิม่ ขึน้ จำนวน 2 อำคำร และมีพน้ื ทีร่ บั ฝำกเพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 จำนวน 28,989 ตำรำงเมตร โดยใน ปี
2557 JPK ได้เริม่ ดำเนินกำรให้บริกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งบนพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ และ
ในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 JPK เริ่ม เปิ ด ให้บ ริก ำรในส่ว นพื้น ที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ส่ง ผลให้บ ริษัท ฯ มี
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ ขึน้
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำแช่แข็งแช่เย็นระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 และ ณ วันที่
31 มีนำคม 2558
หน่ วย

2555

2556

2557

ณ 31 มีนาคม 2558

อำคำร

6

7

8

8

พืน้ ทีท่ วไป
ั่

ตำรำงเมตร

19,276

28,740

37,271

37,271

พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร
(Free Zone)
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้า

ตำรำงเมตร

-

-

5,170

10,994

ตารางเมตร

19,276

28,740

42,441

48,265

จำนวนคลังสินค้ำ

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงอัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง (Occupancy Rate)
ระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ วันที่ 31 มีนำคม 2558

ปริมำณสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำสำมำรถ
รองรับได้ (Revenue Ton)
อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง1
(ร้อยละ)

63,194

งวดสามเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2557
54,194

งวดสามเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2558
72,194

70.67

67.94

67.36

2555

2556

2557

28,000

39,194

76.40

80.79

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งคำนวณจำกปริมำณสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งที่ให้บริกำรรับ ฝำก
(Ton) หำรด้วยปริมำณสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งสำมำรถรองรับได้ (Ton)

ทัง้ นี้ กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งระหว่ำงกลุ่ม
บริษัท และลูกค้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็ นสองประเภท กล่ำวคือ 1) กำรให้บริกำรแบบที่มีกำรทำสัญ ญำที่มีอำยุ
สัญญำประมำณ 1 - 3 ปี โดยสัญญำดังกล่ำวส่วนใหญ่จะเป็ นกำรทำระหว่ำงกลุ่มบริษทั และลูกค้ำทีม่ ขี นำดใหญ่ และ
2) แบบทีไ่ ม่มกี ำรทำสัญญำระยะยำว ซึง่ รำยละเอียดข้อตกลงกำรให้บริกำรรวมทัง้ อัตรำค่ำบริกำรจะระบุในข้อเสนอ
กำรให้บริกำร (Service Proposal) ซึ่งจะมีกำรปรับปรุงต่อเมื่อรำยละเอียดกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรมีกำร
เปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่ ลูกค้ำจะเป็ นประเภทแบบที่ไม่มีกำรทำสัญ ญำระยะยำว อย่ำงไรก็ดี อัตรำค่ำบริกำร
คลังสินค้ำสำหรับสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง บนพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำอัตรำ
ค่ำบริกำรบนพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่
แข็งต่อตัน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและ
แช่แข็งของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง 2557
กลุ่มธุรกิ จ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้ (ล้านบาท)
รายได้ (ล้านบาท)
รายได้ (ล้านบาท)
170.4
297.9
422.2

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้จดั กำรข้ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่ง สินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกิจให้บริกำร
ขนส่งสินค้ำ
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและ
แช่แข็งของบริษัทฯ สำหรับ งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2558
กลุ่มธุรกิ จ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
รายได้ (ล้านบาท)
รายได้ (ล้านบาท)
14.4
145.6

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้จดั กำรข้ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เนื่องจำกอยู่ในส่วน
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

นอกจำกนี้ PCS JPAC และ JPK ซึ่ ง เป็ น บริษั ท ย่ อ ยของบริษั ท ฯ ได้ ร ับ บั ต รส่ ง เสริม กำรลงทุ น จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือบีโอไอ ซึ่งทำให้บริษัทดังกล่ำวได้รบั สิทธิประโยชน์ ทำงภำษีอำกร (โปรดดู
รำยละเอียดสิทธิประโยชน์ทำงอำกรทีส่ ำคัญทีไ่ ด้รบั ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 2.3 สิทธิประโยชน์ทำงทีไ่ ด้รบั )
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษัทฯ มีมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็ นหลัก เนื่องจำกแหล่งที่ตงั ้ ของห้องเย็นของ
บริษทั ฯ ครอบคลุมพืน้ ทีด่ งั กล่ำว โดยกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งบนพื้นที่ทวไปและพื
ั่
้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ได้แก่ ผู้ประกอบกำรใน
ประเทศที่น ำเข้ำและผลิต อำหำรสด ซึ่งอยู่ระหว่ ำงรอกำรแปรรูป และกำรส่งออก ผู้ป ระกอบกำรอำหำรแช่ แ ข็ง
ผูป้ ระกอบกำรอำหำรสำเร็จรูปทีร่ อกำรส่งออก ผูป้ ระกอบกำรด้ำนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และผูป้ ระกอบกำรด้ำนยำ
เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีกำรหำลูกค้ำใหม่ โดยกำรค้นหำรำยชื่อผูป้ ระกอบกำรจำกฐำนข้อมูลของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม หรือสมำคมแช่เยือกแข็งไทย จำกนัน้ คัดแยกลูกค้ำทีม่ ศี กั ยภำพเป็ นเขตพื้นทีต่ ำมแหล่งที่ตงั ้ ห้องเย็น
ของบริษทั ฯ และทำกำรนัดหมำยลูกค้ำเพื่อเชิญเข้ำมำเยีย่ มชมคลังสินค้ำ และนำเสนอกำรบริกำรของบริษทั ฯ
สภาวะการแข่งขัน
คู่แข่งในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสิน ค้ำ สำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็น และแช่แข็ง ได้แก่
บริษทั ปิ ตมิ หำชัยห้องเย็น จำกัด บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหำชัย) จำกัด และบริษทั เอ็มเคห้องเย็น จำกัด
เป็ นต้น ซึ่งคู่แข่งดังกล่ำวตัง้ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อย่ำงไรก็ตำม พื้นที่ท่คี ลังสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็งของบริษัทฯ
ตัง้ อยู่มคี วำมต้องกำรใช้งำนคลังสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็งค่อนข้ำงมำก ทำให้กำรแข่งขันอยู่ในระดับปำนกลำง
2.1.2 ธุรกิ จให้บริการขนส่งสิ นค้า
กลุ่มบริษทั ให้บริกำรขนส่งสินค้ำภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ JTS และ PLP โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ประกอบกำรโลจิสติก ส์อย่ำงครบวงจร และเพิม่ ควำมสะดวกสบำยให้กบั ลูกค้ำของ
กลุ่มบริษัท โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 กลุ่มบริษทั มีรำยได้เฉลีย่ จำกกำร
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำประมำณร้อยละ 3.22 – 4.26 ของรำยได้รวมของบริษทั ฯ
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กลุ่มบริษทั ให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ และขนส่งสินค้ำข้ำมแดน (Cross Border) เช่น ประเทศลำว และ
ประเทศพม่ำ และมีแผนที่จะขยำยเส้นทำงกำรให้บ ริกำรไปยังประเทศอื่นในแถบภู มิภ ำคเอเชีย ในอนำคต เช่ น
ประเทศกัม พูชำ ประเทศเวีย ดนำม และประเทศมำเลเซีย โดยสิน ค้ำที่กลุ่ม บริษัท ให้บ ริก ำรขนส่งสำมำรถแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้ำทัวไป
่ สินค้ำอันตรำย ยำนยนต์ และสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดย
กลุ่มบริษทั มีกำรติดตัง้ ระบบ Real time GPS Tracking เพื่อแสดงตำแหน่ ง สถำนะ ควำมเร็ว และทิศทำงกำรเดินรถ
ของรถขนส่ง รวมถึงใช้ขอ้ มูลในกำรประเมินพฤติกรรมกำรขับรถขนส่งของบริษทั เช่น กำรใช้ควำมเร็วเกินกำหนด
กำรจอดรถโดยไม่ดบั เครื่อง ขับรถออกนอกเส้นทำงที่ได้กำหนดไว้ และยังช่วยเพิ่มควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำได้ว่ำ
สิน ค้ ำ ของลู ก ค้ ำ ได้ ส่ ง สิน ค้ ำ ทั น เวลำและปลอดภั ย นอกจำกนี้ กลุ่ ม บริษั ท ใช้ ร ะบบกำรจัด กำรกำรขนส่ ง
(Transportation Management System หรือ "TMS") เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรขนส่งและกำรรับฝำก
ข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ TMS จะควบคุมระบบกำรขนส่งทัง้ หมด ซึ่งครอบคลุม กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนกำรขนส่งตัง้ แต่ กำรจองรถจนถึง กำรบันทึกบัญ ชี ซึ่งรวมถึง กำรวำงแผนจัดเส้นทำงกำรเดินรถให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด กำรติดตำมตำแหน่ งหรือสถำนะของสินค้ำ ตัง้ แต่ออกจำกคลังสินค้ำจนถึงกำรส่งมอบ กำรจัดกำร
คำสังขนส่
่ งและเอกสำรประกอบกำรขนส่ง กำรเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ระบบบัญชีออนไลน์ ซึง่ รวมถึง
ระบบใบแจ้งหนี้ และกำรชำระเงิน เป็ นต้น นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทได้นำระบบรำยงำนกำรควบคุมอุณหภูมิ (GPS
Temperature Online Report) ติดตัง้ ในกำรบริกำรขนส่งสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยมี
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับอุณหภูมทิ แ่ี จ้งค่ำทุกๆ 5 นำที เพื่อป้องกันอุณหภูมไิ ม่ให้ต่ำหรือสูงกว่ำทีก่ ำหนด
กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรขนส่งของกลุ่มบริษัท เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุท่อี ำจจะเกิดขึน้ จำกกำรขนส่ง
โดยได้กำหนดให้พนักงำนขับรถขนส่งทุกคนผ่ำนกำรฝึ กอบรมตำมหลักสูตรกำรขนส่ง และมีประกันภัยคุ้มครอง
สินค้ำตลอดกำรขนส่ง นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดมำตรฐำนในส่วนของรถขนส่งวัตถุอนั ตรำยให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด มีกำรอบรมให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำนขับรถในด้ำนต่ำงๆ และทำประกันภัยควำมเสียหำยของวัตถุ
อันตรำยในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ เพื่อเป็ นมำตรกำรช่วยลดควำมเสีย่ งในกำรเกิดอุบตั ภิ ยั และควำมสูญเสียทีอ่ ำจเกิดขึน้
ในระหว่ำงกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำย และมีกำรกำหนดให้พนักงำนขับรถทุกคนมีใบอนุ ญำตประเภทที่ 4 ผ่ำนกำรสอบ
ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ตรวจสภำพรถทุกครัง้ ก่อนใช้งำน และได้รบั อบรมก่อนปฏิบตั ิงำน รวมไปถึงพนักงำนขับรถ
ต้องมีกำรตรวจสภำพตูห้ รือสินค้ำอันตรำยเบือ้ งต้นและสัญลักษณ์ต่ำงๆ ทีถ่ ูกต้องก่อนขับเคลื่อนรถออกไป และมีกำร
กำหนดให้รถขนส่งวัตถุอนั ตรำยมีอุปกรณ์เพื่อรักษำควำมปอดภัยครบถ้วนตำมข้อกำหนด
กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ แบ่งเป็ น 4 ประเภทหลักตำมลักษณะสินค้ำ ดังนี้
(ก)

สินค้ำทัวไป
่

กลุ่มบริษัท ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทัวไปในประเทศ
่
และขนส่งสินค้ำทัวไปข้
่
ำมแดน (Cross Border)
ภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และ JTS โดยใช้รถขนส่งทัง้ หมด 5 ประเภท ได้แก่ รถหัวลำก Low-Bed
รถหัวลำก Flat-Bed รถบรรทุกขนำด 4 ล้อ รถบรรทุกขนำด 6 ล้อ และรถบรรทุกขนำด 10 ล้อ ซึง่ ทำให้กลุ่ม
บริษทั สำมำรถขนสินค้ำได้หลำยแบบ กล่ำวคือ ทัง้ ในลักษณะสินค้ำขนำดเล็ก สินค้ำทีบ่ รรจุในตูค้ อนเทนเนอร์
และสินค้ำแบบวำงบนพืน้ รำบซึง่ ต่ำงจำกรถลำกแบบหำงปลำทีใ่ ช้ขนของได้เฉพำะตูค้ อนเทนเนอร์เท่ำนัน้
กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทัวไปส่
่
วนใหญ่ ของกลุ่มบริษัท ไม่ มีกำรทำสัญ ญำระยะยำวระหว่ำงกลุ่ม
บริษทั กับลูกค้ำ อย่ำงไรก็ดี รำยละเอียดข้อตกลงกำรให้บริกำรรวมทัง้ อัตรำค่ำบริกำรขนส่งจะระบุในข้อเสนอ
กำรให้บริกำร (Service Proposal) ซึง่ จะมีกำรปรับปรุงต่อเมื่อรำยละเอียดกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรมี
กำรเปลี่ยนแปลง โดยอัตรำค่ ำบริก ำรขนส่งของกลุ่ม บริษัทจะคิด ตำมระยะทำงกำรขนส่ งต่ อเที่ย ว ซึ่งใน
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รำยละเอียดข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal) ให้สทิ ธิกลุ่มบริษัทในกำรปรับเพิ่มอัตรำค่ำบริกำร
ขนส่งหำกรำคำน้ำมันมีกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตำมทีร่ ะบุในข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal)

รถหัวลำก Low-Bed

รถหัวลำก Flat-Bed

รถบรรทุกขนำด 4 ล้อ

รถบรรทุกขนำด 6 ล้อ

รถบรรทุกขนำด 10 ล้อ
(ข)

สินค้ำอันตรำย

กำรขนส่งสินค้ำอันตรำยเป็ นส่วนหนึ่งของกำรบริกำรภำยใต้สมั ปทำนจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
ในกำรควบคุมดูแลสินค้ำอันตรำยในเขตพื้นที่ท่ำเรือแหลมฉบัง ซึ่ง ณ ปจั จุบนั บริษัทฯ เป็ นผู้ประกอบกำร
รำยเดียวทีไ่ ด้รบั สัมปทำนในกำรขนส่งสินค้ำอันตรำยในเขตพืน้ ทีแ่ หลมฉบัง
กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำอันตรำยของบริษัทฯ ดำเนินงำนภำยใต้ JTS โดยเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำ
อันตรำยของ JTS สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 เส้นทำง ได้แก่

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 42

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เส้นทำงกำรนำเข้ำสินค้ำอันตรำย
JTS ให้บริกำรรับสินค้ำจำกท่ำเทียบเรือแหลมฉบัง และนำไปส่งทีค่ ลังสินค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ ซึง่
เส้น ทำงมีระยะทำงตัง้ แต่ ท่ ำ เทีย บเรือ ต่ ำ งๆ ในเขตท่ ำ เรือ แหลมฉบัง จนถึง คลังสิน ค้ำ เฉลี่ย ประมำณ 2
กิโลเมตร และให้บริกำรรับสินค้ำจำกท่ำเทียบเรือไปส่งที่โรงงำนของลูกค้ำ โดยโรงงำนลูกค้ำส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่
ในเขตภำคกลำงและภำคตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เป็ นต้น
เส้นทำงกำรส่งออกสินค้ำอันตรำย
JTS ให้บริกำรไปรับสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ และนำไปส่งทีท่ ่ำเทียบเรือแหลมฉบัง ซึง่ มี
เส้นทำงมีระยะทำงตัง้ แต่คลังสินค้ำอันตรำยจนถึงท่ำเทียบเรือต่ำงๆ ในเขตท่ำเรือแหลมฉบังเฉลีย่ ประมำณ 2
กิโลเมตร และให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกโรงงำนของลูกค้ำไปยังท่ำเทียบเรือ
ทัง้ นี้ JTS จะจัดจ้ำงรถขนส่งจำกผู้รบั จ้ำงภำยนอกเพื่อใช้ขนส่งสินค้ำโดยมี JTS เป็ นคนบริหำรและ
ควบคุมกำรขนส่งทัง้ หมด ซึ่งในช่วงทีม่ คี วำมต้องกำรสูงบริษทั ฯ จะใช้รถบรรทุกในกำรขนส่ง ประมำณ 70 80 คัน เพื่อรองรับตูค้ อนเทนเนอร์ประมำณ 8,000 - 10,000 ตูต้ ่อเดือน
เนื่องจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำอันตรำยเป็ นส่วนหนึ่งของกำรบริกำรภำยใต้สมั ปทำนจำกกำร
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย สัญญำกำรให้บริกำรขนส่งของ JTS จึงเป็ นสัญญำระยะยำวระหว่ำง JTS และบริษทั ฯ
โดยอัตรำกำรให้บริกำรขนส่งจะคิดเป็ นต่อตู้คอนเทนเนอร์ ตำมอัตรำทีก่ ำหนดโดยกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ รำยได้ส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขนส่งสินค้ำอันตรำยจะถูกแบ่งให้กบั กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
(โปรดดูรำยละเอียดกำรแบ่งรำยได้ระหว่ำงบริษทั ฯ และกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 5
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ)

รถบรรทุกสินค้ำอันตรำย
(ค)

ยำนยนต์

กลุ่มบริษัทให้บริกำรขนส่งยำนยนต์ด้วยรถบรรทุกรถ (Car Carrier) ให้กบั ลูกค้ำประเภทธุรกิจยำน
ยนต์ชนั ้ นำของประเทศ ซึ่งครอบคลุมกำรขนส่ง ยำนยนต์ตงั ้ แต่ โรงงำนผลิต กำรส่งกระจำยไปยัง ตัวแทน
จำหน่ ำยรถยนต์ทวประเทศ
ั่
รวมถึง กำรให้บริกำรขนส่งรถยนต์นำเข้ำและรถยนต์ส่งออกข้ำมแดน (Cross
Border) ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ JTS
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ลูกค้ำหลักที่ JTS ให้บริกำรขนส่งรถยนต์เป็ นลูกค้ำโดยตรงของ บริษทั ฯ และ ATL เช่น บริษทั นิสสัน
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ทำทำ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนจำหน่ ำยรถยนต์
และลูกค้ำรำยใหญ่รำยอื่นทีไ่ ม่ใช่ลกู ค้ำโดยตรงของบริษทั ฯ และ ATL
ทัง้ นี้ สัญญำกำรให้บริกำรระหว่ำง JTS และลูกค้ำรำยอื่นส่วนใหญ่จะเป็ นสัญญำอำยุประมำณ 1 - 3 ปี
ในขณะที่ สัญญำกำรให้บริกำรระหว่ำง JTS กับ ATL จะเป็ นสัญญำอำยุประมำณ 3 ปี โดยอัตรำค่ำบริกำร
ขนส่งทัง้ สองกลุ่มลูกค้ำจะคิดอัตรำค่ำบริกำรต่อคันตำมระยะทำงกำรขนส่ง

รถบรรทุกรถ (Car Carrier)
(ง)

สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

กลุ่ ม บริษัท ให้บ ริก ำรขนส่งสิน ค้ำ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิแ ช่ เย็น และแช่ แ ข็ง ด้วยรถห้อ งเย็น ภำยใต้ ก ำร
ดำเนินงำนของ PLP โดยลูกค้ำส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั เป็ นลูกค้ำทีใ่ ช้บริกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของกลุ่มบริษทั ฯ
กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ ควบคุม อุณ หภู มิแช่เย็นและแช่แข็ง ส่วนใหญ่ ของกลุ่ม บริษัทไม่มีกำรท ำ
สัญ ญำระยะยำวระหว่ำงกลุ่มบริษัท กับลูกค้ำ อย่ำงไรก็ดี รำยละเอียดข้อตกลงกำรให้บริกำรรวมทัง้ อัตรำ
ค่ำบริกำรขนส่งจะระบุในข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal) ซึง่ จะมีกำรปรับปรุงต่อเมื่อรำยละเอียด
กำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรมีกำรเปลีย่ นแปลง โดยอัตรำค่ำบริกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั จะคิดตำมระยะ
ทำงกำรขนส่งต่อเทีย่ ว ซึง่ ในรำยละเอียดข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal)

รถห้องเย็น
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ตำรำงต่อไปนี้จำนวนรถขนส่งของกลุ่มบริษทั ณ 31 มีนำคม 2558 แบ่งตำมประเภทรถขนส่งดังนี้
ดาเนิ นงาน
โดย
JTS
PLP
รวม

รถหัวลาก
Flat-Bed
(คัน)
19
19

รถบรรทุกรถ
(Car Carrier)
(คัน)
15
15

รถขนส่งห้องเย็น
ขนาด 4 ล้อ
(คัน)
8
8

รถขนส่งห้องเย็น
ขนาด 6 ล้อ
(คัน)
3
3

รถขนส่งห้องเย็น
ขนาด 10 ล้อ
(คัน)
19
19

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษัทมีรถหัวลำก Flat-Bed เป็ นของตนเอง 19 คัน และจัดจ้ำงผู้รบั จ้ำงภำยนอกเพื่อใช้
ขนส่งสินค้ำโดยรถหัวลำก Low-Bed รถสีล่ อ้ รถหกล้อ และรถสิบล้อ ซึง่ มีกลุ่มบริษทั เป็ นคนบริหำรและควบคุมกำร
ขนส่งทัง้ หมด
นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั มีรถบรรทุกรถ (Car Carrier) ทัง้ หมด 15 คัน สำมำรถบรรทุกรถเพื่อกำรจัดส่งรถยนต์
ได้จำนวน 7-8 คันต่อเทีย่ ว และมีรถขนส่งห้องเย็นขนำดสีล่ อ้ หกล้อและรถสิบล้อทัง้ หมด 30 คัน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงปริมำณ และรำยได้จำกกำรขนส่งของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง 2557
กลุ่มธุรกิ จ

กำรขนส่งสินค้ำทัวไป
่
กำรขนส่งสินค้ำอันตรำย
กำรขนส่งรถยนต์
กำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง
รวมทัง้ หมด

31 ธ.ค. 55
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละ
รายได้
(ล้านบาท)
20.3
29.03
17.9
25.59
N/A
N/A
31.8
45.38
70.0

100.00

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละ
ร้อยละ
รายได้
รายได้
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
13.1
17.01
18.2
19.28
19.5
25.20
20.9
22.14
9.21
11.84
22.5
23.83
35.6
45.96
32.8
34.75
77.4

100.00

94.4

100.00

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
1 บริษท
ั ฯ เริม่ ให้บริกำรกำรขนส่งรถยนต์ในช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2556

ตำรำงต่ อไปนี้ แสดงปริม ำณ และรำยได้จำกกำรขนส่งของบริษัท ฯ สำหรับ งวดสำมเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 31
มีนำคม 2557 และงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
กลุ่มธุรกิ จ

กำรขนส่งสินค้ำทัวไป
่
กำรขนส่งสินค้ำอันตรำย
กำรขนส่งรถยนต์
กำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
ร้อยละ
ร้อยละ
รายได้
รายได้
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
4.5
30.78
6.2
27.29
4.2
28.36
4.2
18.57
4.5
30.41
4.4
19.53
1.5
10.45
7.9
34.61
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กลุ่มธุรกิ จ

รวมทัง้ หมด

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
ร้อยละ
ร้อยละ
รายได้
รายได้
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
14.7
100.00
22.7
100.00

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริก ำรขนส่ ง สิน ค้ ำ เป็ นหนึ่ ง ในธุ ร กิ จ ซึ่ ง ช่ ว ยส่ ง เสริม ให้ ก ลุ่ ม บริษั ท เป็ นผู้ ป ระกอบกำรโลจิ ส
ติกส์อย่ำงครบวงจร ดังนัน้ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรขนส่งสินค้ำส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้ำทีใ่ ช้บริกำร
จัดกำรคลังสินค้ำของบริษทั ฯ ทีต่ ้องกำรเพิม่ ควำมสะดวก และลดต้นทุนทำงด้ำนโลจิสติกส์ของบริษทั ทัง้ นี้ ลูกค้ำที่
บริษทั ฯ ให้บริกำรขนส่ง ได้แก่ ลูกค้ำทีใ่ ช้บริกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ ผูป้ ระกอบกิจกำรนำเข้ำและส่งออก
รถยนต์ ตัวแทนจำหน่ ำยรถยนต์ ลูกค้ำที่ใช้บริกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และ
บริษทั ทีม่ กี ำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำอันตรำยผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ในปี ทผ่ี ่ำนมำ บริษทั ฯ พยำยำมทีจ่ ะขยำยฐำนลูกค้ำไปยังผูป้ ระกอบกำรต่ำงประเทศ เช่น ประเทศ
ลำว และประเทศพม่ำ โดยกำรให้บริกำรขนส่งข้ำมแดน (Cross Border) ทัง้ ในส่วนของกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
และกำรขนส่งรถยนต์ และยังมีแผนกำรขยำยเส้นทำงขนส่งไปยังประเทศในแถบภูมภิ ำคเอเชียประเทศอื่น
สภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่ง เป็ นธุรกิจที่มกี ำรแข่งขันสูงมำก เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรขนส่ง จำนวนมำก
อย่ำงไรก็ดี กำรประกอบธุรกิจกำรขนส่งมีลกั ษณะเป็ นแบบกำรพึง่ พำอำศัยกัน เนื่องจำกไม่มผี ปู้ ระกอบกำรรำยใดที่
สำมำรถขนส่งสินค้ำได้ทวประเทศ
ั่
ดังนัน้ ในบำงโอกำสคู่แข่งของบริษทั ฯ อำจว่ำจ้ำงให้บริษั ทฯ ช่วยทำงำนขนส่ง
สินค้ำ หรือบริษทั ฯ อำจว่ำจ้ำงบริษทั อื่น ในกรณีทล่ี ูกค้ำมีควำมต้องกำรมำกกว่ำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของ
บริษัทฯ ทัง้ นี้ คู่แข่งในธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่ง ได้แก่ บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หมิง
ทรำนสปอร์ต จำกัด และบริษทั เอส ซี แคริเออร์ จำกัด เป็ นต้น
2.1.3 ธุรกิ จให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั ฯ ให้บริกำรขนย้ำยให้กบั บุคคลและองค์กรทัง้ ในและต่ำงประเทศอย่ำงครบวงจร ภำยใต้กำรดำเนินงำน
ของ JVK โดย JVK มีสำนักงำนทัง้ ในและต่ำงประเทศ (โดยสำนักงำนในต่ำงประเทศตัง้ อยู่ท่ปี ระเทศสหรัฐอเมริกำ
ประเทศกัมพูชำ ประเทศเวียดนำม และประเทศติมอร์ตะวันออก ซึง่ จะเป็ นสำนักงำนสำหรับติดต่อประสำนงำนกับ
ลูก ค้ำ ที่อ ยู่ ในประเทศดัง กล่ ำ ว เพื่อ รองรับ โอกำสทำงธุ ร กิจ ที่จ ะขยำยตัว ในต่ ำ งประเทศ) ทัง้ นี้ ส ำนั ก งำนใน
ต่ำงประเทศจะไม่ได้ทำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรขนย้ำยด้วยตัวเอง แต่จะติดต่อประสำนงำนกับพันธมิตรทำงธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ
เห็นว่ำมีศกั ยภำพ และคุณภำพในกำรทำงำนทีด่ ใี นกำรให้บริกำรลูกค้ำ
อย่ำงไรก็ดี กำรให้บริกำรขนย้ำยแต่ละประเภทจะใช้บุคลำกรที่มคี วำมชำนำญเฉพำะทำง และใช้อุปกรณ์ใน
กำรขนย้ำยที่แตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมของสิง่ ของขนย้ำย ซึ่งบริษัทฯ มีบุคลำกรที่มปี ระสบกำรณ์ในกำรขน
ย้ำยสูง และได้รบั กำรอบรบสำหรับ กำรขนย้ำยสิ่ งของแต่ ละประเภทโดยเฉพำะ JVK จำแนกบริกำรออกเป็ น 4
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ประเภท ได้แก่ บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครื่องใช้สำหรับที่พ ักอำศัย บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์สำนักงำน บริกำรขนย้ำย
อุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงำน และบริกำรขนย้ำยสิง่ ของสำหรับงำนแสดงสินค้ำและศิลปะ
(ก)

บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครื่องใช้สำหรับทีพ่ กั อำศัย
JVK ให้บริกำรกับบุคคลทัวไปในกำรขนย้
่
ำยสิง่ ของเครื่องใช้สำหรับที่พกั อำศัย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์
ของใช้ส่วนตัว สัตว์เลีย้ ง ยำนพำหนะ โดยบริกำรที่ JVK ให้บริกำรครอบคลุมตัง้ แต่กำรบรรจุหบี ห่อเพื่อกำร
ขนย้ำย บริกำรรับฝำกสิง่ ของในคลังสินค้ำทัง้ แบบระยะสัน้ และระยะยำว ตลอดจนบริกำรติดตัง้ ในกรณีท่ี มี
กำรขนย้ำยข้ำมประเทศ JVK ยังให้บริกำรจัดส่งทำงเรือและอำกำศ และบริกำรดำเนินพิธกี ำรทำงศุลกำกรอีก
ด้วย
JVK ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ในกำรให้บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครื่องใช้
ให้กบั ลูกค้ำทีซ่ อ้ื อสังหำริมทรัพย์ ซึง่ เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของบริษทั พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
เนื่องจำกลูกค้ำส่วนหนึ่งของ JVK เป็ นบุคคลและบริษทั ต่ำงชำติ บริษทั ฯ จึงได้เพิม่ กำรให้บริกำรเพื่อ
ช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่บุคคลดังกล่ำวในกำรย้ำยถิน่ ฐำน ได้แก่ บริกำรพำชมสถำนทีก่ ่อนกำรย้ำยถิน่ ฐำน
บริกำรด้ำนวีซ่ำและตรวจคนเข้ำเมือง บริกำรจัดหำทีพ่ กั บริกำรจัดหำสถำนศึกษำ เป็ นต้น
(ข)

บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์สำนักงำน
JVK ให้บริกำรกับบริษัทในกำรขนย้ำยอุปกรณ์ สำนักงำน ซึ่ง บริกำรของ JVK ได้แก่ กำรให้บริกำร
จัดทำแผนงำนและควบคุมกำรขนย้ำย บริกำรขนย้ำยและจัดรูปแบบสำนักงำน บริกำรติดตัง้ และถอดประกอบ
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำนักงำน บริกำรรับฝำกอุปกรณ์สำนักงำนในคลังสินค้ำ
(ค)

บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงำน
JVK ให้บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครื่องจักรทีม่ ีขนำดใหญ่ และ/หรือ มีน้ ำหนักมำก โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลัก
ได้แก่ บริษทั ผูผ้ ลิต บริษทั นำเข้ำ บริษทั ส่งออก ซึง่ บริกำรที่ JVK ให้บริกำร ได้แก่ บริกำรให้คำปรึกษำพร้อม
วำงแผนกำรดำเนินกำรขนย้ำย บริกำรบรรจุหบี ห่อเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรขนย้ำย บริกำรจัดส่งทำงเรือ
และอำกำศ บริกำรดำเนินพิธกี ำรทำงศุลกำกรและจัดส่ง บริกำรรับฝำกอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงำน เป็ น
ต้น
(ง)

บริกำรขนย้ำยสิง่ ของสำหรับงำนแสดงสินค้ำและศิลปะ
สินค้ำงำนแสดงและงำนศิลปะส่วนใหญ่เป็ นสินค้ำทีม่ มี ูลค่ำสูง จึงต้องกำรบุคลำกรทีม่ คี วำมชำนำญใน
กำรขนย้ำย JVK มีทมี งำนทีม่ ปี ระสบกำรณ์ในกำรบรรจุหบี ห่อ และกำรขนย้ำยสินค้ำ
กำรให้บ ริก ำรของ JVK จะคิด ค่ำ บริกำรตำมจ ำนวนเที่ย วรถขนส่งที่ใช้ โดยส่วนใหญ่ จะเป็ น กำร
เสนอบริกำรเป็ นรำยครัง้

กำรบรรจุหบี ห่อ

กำรขนย้ำย
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงปริมำณ และรำยได้จำกกำรขนย้ำยของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง 2557
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
กลุ่มธุรกิ จ
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
รายได้
รายได้
รายได้
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครือ่ งใช้สำหรับที่
217.8
82.47
239.0
85.88
303.0
86.62
พักอำศัย
บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์สำนักงำน
9.7
3.67
10.8
3.88
10.5
3.00
บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครือ่ งจักร
18.9
7.16
14.2
5.10
20.6
5.89
สำหรับโรงงำน
บริกำรขนย้ำยสิง่ ของสำหรับงำนแสดง
17.7
6.70
14.3
5.14
15.7
4.49
สินค้ำและศิลปะ
264.1
100.00
278.3
100.00
349.8
100.00
รวมทัง้ หมด
ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ตำรำงต่ อไปนี้แสดงปริมำณ และรำยได้จำกกำรขนย้ำยของบริษัทฯ สำหรับ งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2557 และงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
กลุ่มธุรกิ จ
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
ร้อยละ
ร้อยละ
รายได้
รายได้
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครือ่ งใช้สำหรับทีพ่ กั อำศัย
54.0
86.75
54.8
85.25
บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์สำนักงำน
2.6
4.26
1.9
2.97
บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครือ่ งจักรสำหรับโรงงำน
3.3
5.28
3.4
5.22
บริกำรขนย้ำยสิง่ ของสำหรับงำนแสดงสินค้ำและศิลปะ
2.3
3.71
4.2
6.56
62.2
100.00
64.3
100.00
รวมทัง้ หมด
ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่บริษัทฯ ให้บริกำรขนย้ำยของใช้ เครื่องเรือน อุปกรณ์สำนักงำน อุปกรณ์ เครื่องจักร
สำหรับ โรงงำน และสิน ค้ำ มู ลค่ ำ สูง ได้แ ก่ บริษัท ที่มีพ นั ก งำนต่ ำ งชำติท ำงำนในประเทศไทย เช่ น สถำนทู ต
หน่วยงำนอิสระต่ำงประเทศ บริษทั พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทม่ี บี ริกำรขนย้ำยสินค้ำให้กบั ผูซ้ อ้ื และบริษทั และโรงงำน
ทีม่ คี วำมต้องกำรในกำรขนย้ำย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกลยุทธ์กำรทำกำรตลำด โดยมีกำรลงโฆษณำกำรบริกำรขนย้ำยใน
อินเตอร์เน็ต ให้พนักงำนกำรตลำดของบริษทั ฯ ลงพืน้ ทีไ่ ปทีอ่ อฟฟิ ศและโรงงำน เพื่อ แจกโบรชัวร์ และนำเสนอกำร
บริกำรขนย้ำย นอกจำกนี้ JVK ยังมีกำรพัฒนำกำรบริกำรให้เป็ นบริษทั ขนย้ำยทีค่ รบวงจร (One Stop Service) เช่น
กำรขนย้ำยเครื่องจักร JVK จะมีกำรจ้ำงผูร้ บั เหมำ (Sub-contractor) เพื่อให้บริกำรเสริมคือมีกำรบริกำรเดินสำยไฟ
เพื่อให้เครื่องจักรสำมำรถพร้อมใช้ได้รวดเร็วมำกขึน้ เป็ นต้น
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สภาวะการแข่งขัน

คูแ่ ข่งในกำรให้บริกำรขนย้ำยทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ได้แก่ บริษทั บิก๊ มูฟ จำกัด บริษทั ไทย
วัฒนำ แพ็คกิ้ง เซอร์วสิ จำกัด และบริษัท เอจีเอส ฟอร์ วินส์ อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟวิง่ จำกัด เป็ นต้น ทัง้ นี้ คู่
แข่งขันแต่ละรำยมีกลุ่มเป้ำหมำยทีแ่ ตกต่ำงกัน บำงรำยอำจเน้นให้บริกำรในกำรขนย้ำยในประเทศเป็ นหลัก
ขณะทีบ่ ริษทั ฯ เน้นให้บริกำรองค์กรระหว่ำงประเทศ เช่น สถำนทูต เป็ นต้น รวมทัง้ มีกำรขยำยกำรบริกำร
ไปยังกำรขนย้ำยประเภทอืน่ เช่น สำนักงำน และกำรจัดกำรแสดง เป็ นต้น
2.1.4 ธุรกิ จให้บริการจัดการเอกสารและข้อมูล
กลุ่มบริษทั ให้บริกำรรับฝำกเอกสำรอย่ำงครบวงจรภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DTS โดยบริษทั ฯ มีรำยได้จำก
กำรให้บ ริก ำรรับ ฝำกเอกสำร (Document storage service) และกำรให้บ ริก ำรจัด กำรเอกสำร (Handling) เช่ น
บริกำรรับฝำกสือ่ อิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริกำรสแกนเอกสำร (Document scanning
service) บริกำรบรรจุเอกสำรและจัด ทำทะเบียน (Packing & filling service) บริกำรท ำลำยเอกสำร (Document
destroy service) และบริกำรขนส่งเอกสำร เป็ นต้น
รูปแบบของกำรรับฝำกเอกสำรและอัตรำกำรให้บริษทั ฯ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของ
กล่องเอกสำร รูปแบบของแฟ้มเอกสำร และเอกสำรอิเล็คทรอนิคส์ (e-document) คลังรับฝำกเอกสำรของกลุ่มบริษทั
มีระบบรักษำควำมปลอดภัยสูง และถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบำร์โค้ด อีกทัง้ ได้นำระบบ o-nell มำใช้ใน
กำรบริหำรเอกสำรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรและค้นหำเอกสำรอย่ำงเป็ นระบบ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

ฝำกเอกสำรในรูปแบบของกล่องเอกสำร

ฝำกเอกสำรในรูปแบบของแฟ้มเอกสำร

ณ ปจั จุบนั DTS มีคลังสินค้ำทัง้ หมดจำนวน 4 หลัง คิดเป็ นพืน้ ทีท่ งั ้ หมดประมำณ 14,520 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่
บนถนนสำมวำ กรุงเทพฯ ถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ เขตท่ำเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี ซึง่ สำมำรถรองรับควำมต้องกำรในกำรรับฝำกเอกสำรได้ประมำณ 1,100,000 กล่อง
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ตำรำงต่ อไปนี้แสดงพื้นที่ คลังสินค้ำในกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31
มีนำคม 2558
ดาเนิ นงาน
โดย
DTS

(ตารางเมตร)
1,920
9,000

ความสามารถในการ
รับฝาก
(กล่อง)
106,000
780,000

1,200
2,400
14,520

72,000
140,000
1,098,000

พืน้ ที่

ที่ตงั ้
ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ
ถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่

รวม
ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ที่คลังสินค้ำในกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลของกลุ่มบริษทั ระหว่ำงปี 2555
ถึง 2557 และ ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 โดยกลุ่ม บริษัท มีคลังสิน ค้ำในกำรให้บ ริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล
จำนวน 4 อำคำร และมีพน้ื ทีร่ บั ฝำกลดลงจำกปี 2555 จำก 17,880 ตำรำงเมตร เป็ น 14,520 ตำรำงเมตร หรือลดลง
จำนวน 3,360 ตำรำงเมตร เนื่องจำกในปี 2557 กลุ่ม บริษัทปรับเปลี่ยนพื้นที่คลังสินค้ำในกำรให้บ ริกำรจัดกำร
เอกสำรและข้อมูล และนำไปใช้ในกำรให้บริกำรรับฝำกและจัดกำรสินค้ำทัวไปซึ
่
่งมีต้องกำรพื้นที่ท่เี พิม่ ขึน้ และให้
ผลตอบแทนทีส่ งู กว่ำ
หน่ วย

2555

2556

2557

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558

จำนวนคลังสินค้ำ

หลัง

6

5

4

4

จำนวนกล่องทีร่ บั ฝำก

กล่อง

650,973

677,850

682,762

693,936

ตำรำงเมตร

17,880

16,440

14,520

14,520

พืน้ ทีท่ วไป
ั่
ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

คลังรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั ฯ ให้บริกำรขนส่งเอกสำรเป็ นส่วนหนึ่งของกำรให้บริกำรเพื่อเพิม่ ควำมสะดวกสบำยให้กบั ลูกค้ำ ทัง้ นี้
DTS มีรถเพื่อใช้ขนส่งเอกสำรทัง้ หมด 13 คัน

รถขนส่งเอกสำร
สัญญำกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้ำ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญำระยะสัน้
อำยุสญ
ั ญำประมำณ 1-3 ปี โดยในสัญญำจะระบุขอบเขตของกำรให้บริกำร และอัตรำค่ำบริกำรที่ชดั เจน รวมทัง้
กำหนดวิธกี ำรเข้ำตรวจสอบทรัพย์สนิ ในกรณีทล่ี กู ค้ำต้องกำรตรวจสอบเอกสำรทีฝ่ ำกไว้กบั กลุ่มบริษทั ฯ
รำยได้สว่ นใหญ่ของกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลมำจำกรำยได้กำรให้บริกำรรับฝำก โดยระหว่ำงปี
2555 ถึง 31 มีนำคม 2558 คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 81.04 – 85.60 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
เอกสำรและข้อมูลทัง้ หมด และเป็ นรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรประมำณร้อยละ 14.40 – 18.96 ของ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลทัง้ หมด
ตำรำงต่อไปนี้แสดงปริมำณ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร และรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
เอกสำรของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง 2557

กลุ่มธุรกิ จ

กำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร
กำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและ
บริกำรขนส่ง
รวมทัง้ หมด

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
รายได้
รายได้
รายได้
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
56.0
85.60
60.7
85.40
66.1
85.18
10.2
14.40
10.7
14.60
11.5
14.82
66.2

100.00

71.4

100.00

77.6

100.00

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงปริมำณ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร และรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
เอกสำรของบริษัทฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2558
กลุ่มธุรกิ จ

กำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร
กำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและ
บริกำรขนส่ง
รวมทัง้ หมด

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
ร้อยละ
ร้อยละ
รายได้
รายได้
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
81.04
84.83
14.8
17.9
3.4
18.96
3.2
15.17
18.2

100.00

21.1

100.00

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล ได้แก่ สำนักงำนทีม่ เี อกสำรจำนวนมำกที่
ต้องกำรลดภำระในกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล เช่น บริษทั ตรวจสอบบัญชี ธนำคำร บริษทั ประกันภัย โดยกลยุทธ์
ในกำรทำกำรตลำดของบริษัทฯ สำหรับกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล บริษัทฯ จะให้พ นักงำนกำรตลำด
ศึกษำรำยชื่อบริษทั ทีอ่ ยู่ในเขตธุรกิจกำรค้ำหลักทีส่ ำคัญ (Business Zone) เนื่องจำกย่ำนธุรกิจกำรค้ำ ส่วนใหญ่จะมี
ค่ำเช่ำพืน้ ที่รำคำสูง ซึง่ ไม่เหมำะสำหรับกำรใช้พน้ื ทีเ่ พื่อจัดเก็บเอกสำร บริษทั ฯ จึงเล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจในกำร
เข้ำหำลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวเป็ นหลัก โดยพนักงำนกำรตลำดของบริษทั ฯ จะเข้ำไปเสนอกำรบริกำรจัดเก็บเอกสำรกับ
ลูกค้ำโดยตรง นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญกับกลุ่มลูกค้ำเดิมโดยให้บริกำรทีห่ ลำกหลำย และกำรให้บริกำร
ทีถ่ ูกต้องและรวดเร็ว
สภาวะการแข่งขัน
ธุ ร กิจ กำรให้บ ริก ำรจัด เก็บ เอกสำรและข้อ มู ล มีก ำรแข่ ง ขัน ที่ไ ม่ รุน แรงมำกนั ก เนื่ อ งจำกเป็ น ธุ ร กิจ ที่มี
ผูป้ ระกอบกำรน้อยรำย อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรจัดเก็บเอกสำรและข้อมูลที่มปี ระสบกำรณ์มำนำน
กว่ำ 20 ปี ด้วยระบบกำรจัดเก็บเอกสำรทีท่ นั สมัยและลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบสถำนะของเอกสำรทีฝ่ ำกได้ผ่ำนทำง
ระบบออนไลน์ จึงทำให้ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำเดิม และลูกค้ำรำยใหม่ รวมทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริกำร
รำยเดียวที่มคี ลังสินค้ำอยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และชลบุรี จึงเป็ นกำรช่วยอำนวยควำมสะดวก
ลูกค้ำรำยใหญ่ทม่ี สี ำขำอยู่ต่ำงจังหวัด ทัง้ นี้ คู่แข่งในกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรอย่ำงครบวงจร ได้แก่ บริษทั รีคอล
เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด และบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหำชน)
เป็ นต้น
2.1.5 ธุรกิ จอื่นๆ
ธุ รกิจ อื่น ๆ ที่ก ลุ่ ม บริษัท ให้บ ริก ำรประกอบด้ว ยธุ ร กิจ ให้เช่ ำ อำคำรสำนั ก งำนและคลังสิน ค้ำ และธุ ร กิจ
ให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกธุรกิจกลุ่มนี้ประมำณร้อยละ 0.58 – 2.23 ของรำยได้รวมของบริษทั ฯ
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(ก)

ธุรกิจให้เช่ำอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ

กลุ่มบริษทั ให้บริกำรให้เช่ำในอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND
ผู้ เ ช่ ำ ส่ ว นใหญ่ ข อง BJL เป็ นบริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย อย่ ำ งไรก็ ดี BJL ได้ ใ ห้ เ ช่ ำ พื้ น ที่ บ ำงส่ ว นกั บ
บุคคลภำยนอก โดยสัญญำกำรให้บริกำรระหว่ำง BJL และผูเ้ ช่ำทัง้ ในกลุ่มบริษทั และบุคคลภำยนอกเป็ นสัญญำอำยุ
เฉลีย่ 1- 3 ปี ทัง้ นี้ ทีด่ นิ อำคำรสำนักงำน และคลังสินค้ำของ BJL ตัง้ อยู่ทถ่ี นนกรุงเทพกรีฑำ กรุงเทพฯ ถนนสำม
วำ กรุงเทพฯ ถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ และพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ขณะที่ JPLAND ให้บริกำรคลังสินค้ำเพื่อให้บุคคลภำยนอกเช่ำ โดยสัญญำกำรให้บริกำรเป็ นสัญญำอำยุเฉลีย่
3 ปี ทัง้ นี้ ทีด่ นิ อำคำรสำนักงำน และคลังสินค้ำของ JPLAND ตัง้ อยู่ทถ่ี นนบำงนำ-ตรำด จังหวัดสมุทรปรำกำร
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพื้นที่คลังสินค้ำเพื่อให้ บุคคลภำยนอกเช่ำของ BJL และ JPLAND ณ วันที่ 31 มีนำคม
2558
ดาเนิ นงาน
ที่ตงั ้
โดย
BJL
ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ
JPLAND
ถนนบำงนำ-ตรำด สมุทรปรำกำร
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้า

(ข)

จานวนคลังสิ นค้า
(หลัง)
2
2
4

พืน้ ที่ทวไป
ั่
(ตารางเมตร)
3,840
13,536
17,376

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กลุ่มบริษัทให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กบั กลุ่มบริษัท และบุคคลภำยนอก ภำยใต้กำร
ดำเนินงำนของ DITS ระบบที่ DITS ได้พฒ
ั นำให้กบั กลุ่มบริษัท และบุคคลภำยนอก และสร้ำงรำยได้ให้กบั DITS
ได้แก่ ระบบ WMS ระบบ CCMS ระบบ TMS และระบบ AYMS
WMS
DITS มีกำรพัฒนำระบบ WMS เพื่อใช้สำหรับบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำที่บริหำรโดยบริษัทฯ และได้พฒ
ั นำ
ระบบ WMS Plus เพื่อขำยหรือให้ลกู ค้ำภำยนอกเช่ำ โดย WMS Plus ที่ DITS พัฒนำสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 แบบ
ได้แก่ แบบ Enterprise และ แบบ Cloud เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำที่แตกต่ำงกัน โดยระบบ
WMS Plus แบบ Enterprise จะเป็ นระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอย่ำงครบวงจรซึง่ เหมำะกับลูกค้ำทีม่ ขี นำดใหญ่
ซึง่ แตกต่ำงจำกระบบ WMS Plus แบบ Cloud ซึ่งเหมำะกับลูกค้ำขนำดกลำงถึงขนำดเล็กทีม่ คี วำมต้องกำรระบบ
เพื่อใช้จดั กำรคลังสินค้ำทีน่ ้อยกว่ำ และมีรำคำทีต่ ่ำกว่ำ (รำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 4.2 โครงกำรระบบ
บริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ (Warehouse Management System Plus หรือ "WMS Plus") )
WMS Plus ที่ DITS พัฒนำเป็ นระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอย่ำงครบวงจร ซึ่งแตกต่ำงจำกระบบ WMS
ทัวไป
่ โดยระบบ WMS ทัวไปจะสำมำรถบริ
่
หำรจัดกำรคลังสินค้ำเท่ำนัน้ แต่ระบบ WMS ของบริษทั ฯ ครอบคลุมถึง
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลทีใ่ ช้ในกำรจัดกำรคลังสินค้ำ เช่น ช่วยในกำรวำงแผนกำรทำงำนของพนักงำนใน
คลังสินค้ำในแต่ละวัน ทำให้มีต้นทุนในกำรบริหำรน้ อยลงและช่วยบันทึก และจัดเก็บตัวชี้วดั สมรรถนะหลัก (Key
Performance Indicator: KPI) และกำรจัดเก็บข้อมูลทำงบัญชี ทำให้ฝ่ำยบัญ ชีของทัง้ บริษัทฯ และลูกค้ำสำมำรถ
ตรวจสอบปริมำณสินค้ำคงคลังได้ตลอดเวลำ ซึ่งนอกจำกจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ
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ให้กบั บริษทั ฯ ระบบ WMS ยังช่วยลดต้นทุนในกำรบริกำรจัดกำร และลดกำรพึง่ พิงทรัพยำกรบุคคลของลูกค้ำและ
บริษทั ฯ อีกด้วย
ปจั จุบนั DITS ได้เริม่ ให้บริกำรให้เช่ำระบบ WMS Plus แบบ Cloud เป็ นรำยเดือนแก่ลกู ค้ำภำยนอกจำนวน
1 รำย แล้ว
CCMS
ระบบ CCMS พัฒนำขึน้ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง อย่ำงครบ
วงจร โดยระบบดังกล่ำวครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ทัง้ สำหรับพื้นที่
ทัว่ ไปและพื้น ที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) กำรบริห ำรทรัพ ยำกรบุ ค คลที่ใช้ในกำรจัด กำรคลังสิน ค้ำ ควบคุ ม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง กำรรับฝำกข้อมูล และเชื่อมต่ อระบบกำรขนส่งเพื่อเพิ่มประสิท ธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งให้กบั ลูกค้ำ
TMS
ระบบ TMS เป็ นระบบบริหำรกำรขนส่ง กำรรับฝำกข้อมูล และควบคุมระบบกำรขนส่งทัง้ หมด ซึง่ ครอบคลุม
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกระบวนกำรขนส่งตัง้ แต่กำรจองรถจนถึงกำรบันทึกบัญชี ซึง่ รวมถึง กำรวำงแผนจัดเส้นทำง
กำรเดินรถให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรติดตำมตำแหน่ งหรือสถำนะของสินค้ำตัง้ แต่ออกจำกคลังสินค้ำจนถึงกำรส่ง
มอบ กำรจัดกำรคำสังขนส่
่ งและเอกสำรประกอบกำรขนส่ง กำรเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ระบบบัญชี
ออนไลน์ ซึง่ รวมถึง ระบบใบแจ้งหนี้ และกำรชำระเงิน เป็ นต้น
AYMS
ระบบ AYMS เป็ นระบบบริหำรจัดกำรพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์ โดยระบบ AYMS แตกต่ำงจำกระบบอื่นที่ DITS
พัฒนำเนื่องจำกเป็ นระบบที่พฒ
ั นำตำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำยโดยเฉพำะ ทัง้ นี้ ระบบ AYMS จะควบคุมกำร
เคลื่อนย้ำยรถยนต์ และกำรรับฝำกข้อมูลทัง้ หมด ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีร่ บั ฝำกให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด และลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์ นอกจำกนี้ ระบบ AYMS จะรับฝำกข้อมูล
กำรเคลื่อนไหวของรถยนต์ท่รี บั ฝำกท ำให้ลูกค้ำสำมำรถใช้ประโยชน์ จำกระบบดังกล่ำวในกำรจัดทำรำยงำนส่ง
ผูบ้ ริหำรของลูกค้ำอีกด้วย
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 นโยบายการแข่งขันและจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ของบริษทั
ยุทธศำสตร์ในกำรแข่งขันของกลุ่มบริษทั สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
(ก)

กำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service)

บริษทั ฯ มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพของกลุ่มบริษทั เพื่อก้ำวเป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบ
วงจรในภูมิภำคเอเชีย ตัง้ แต่กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำที่ครอบคลุมสินค้ำหลำยประเภท กล่ำวคือ สินค้ำ
ทัวไป
่ สินค้ำอันตรำย รถยนต์ สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และเอกสำรแล้ว กลุ่มบริษทั ยังเน้น
กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ (Warehouse Logistics Management) บริกำรจัดกำรสินค้ำที่หลำกหลำยเพื่อ
ช่วยเพิม่ ควำมสะดวกสบำย เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินค้ำ และลดต้นทุนให้กบั ผู้ใช้บริกำรรับฝำก
สินค้ำของกลุ่มบริษทั
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 54

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

(ข)

กำรใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในกำรบริหำรจัดกำร

บริษัทฯ เชื่อว่ำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเป็ นปจั จัยสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจด้ำนโลจิ
สติกส์ บริษทั ฯ จึงได้นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรกำรจัดกำรคลังสินค้ำและกำรขนส่ง
และรับฝำกข้อมูลของกลุ่มบริษทั ซึง่ ช่วยเพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร ลดควำมผิดพลำดในกระบวนกำร
จัดกำรภำยในคลังสินค้ำและกำรขนส่ง ลดขัน้ ตอนในกำรดำเนินงำน ลดต้นทุนในกำรบริหำรสินค้ำ และลด
กำรพึง่ พิงทรัพยำกรบุคคลอีกด้วย ซึง่ สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้ำได้
ทัง้ นี้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหลักทีบ่ ริษทั ฯ นำมำใช้ ได้แก่ ระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ WMS
ซึง่ นำมำใช้บริหำรและรับฝำกข้อมูลคลังสินค้ำ ระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่
แข็ง CCMS ซึ่งนำมำใช้บริหำรและรับฝำกข้อมูลคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยเฉพำะ
ระบบกำรจัดกำรกำรขนส่ง TMS ซึ่งนำมำใช้บริหำรและรับฝำกข้อมูลในกำรให้บริกำรขนส่ง ระบบบริหำร
จัดกำรพืน้ ทีจ่ อดพัก AYMS ซึง่ นำมำใช้ในกำรบริหำรและกำรรับฝำกข้อมูลของพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์
นอกจำกเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรคลังสินค้ำและกำรขนส่งให้กบั บริษทั ฯ ระบบดังกล่ำว ยังช่วย
เพิ่มควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำในกำรติดตำมสถำนะของสินค้ำ เพิ่มควำมตรงต่อเวลำของกำรส่งมอบ และลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่ลกู ค้ำ
(ค)

ควำมได้เปรียบจำกทำเลทีต่ งั ้

กลยุทธ์ทำงด้ำนทำเลที่ตงั ้ เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ท่บี ริษัทฯ ให้ควำมสำคัญเป็ นลำดับต้นๆ บริษัทฯ จึง
เลือกสถำนทีต่ งั ้ คลังสินค้ำที่ใกล้แหล่งเส้นทำงคมนำคมและระบบสำธำรณู ปโภคที่สำคัญ เช่น อยู่ใกล้แหล่ง
สินค้ำ และศูนย์กระจำยสินค้ำ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั มีคลังสินค้ำตัง้ อยู่บนเขตพืน้ ที่ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ถนนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 19 จังหวัดสมุทรปรำกำร ถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ พืน้ ทีเ่ ขตมหำชัย
จังหวัดสมุทรสำคร ถนนสำมวำ และถนนกรุงเทพกรีฑำ กรุงเทพฯ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ขี อ้ ได้เปรียบดังต่อไปนี้
−

ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

พื้น ที่คลังสิน ค้ำ ส่วนใหญ่ ของบริษัทฯ ประมำณร้อยละ 55 ของพื้นที่คลังสินค้ำทัง้ หมดของ
บริษัท ฯ ตัง้ อยู่ท่ีเขตพื้น ที่ท่ ำเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็ น ท่ ำเรือ มีโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่ท ัน สมัย เป็ น ไปตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถรองรับ เรือ สิน ค้ ำ ขนำดใหญ่ ท่ี สุ ด (Post
Panamax) และเป็ นท่ำเรือทีม่ สี นิ ค้ำเข้ำออกมำกทีส่ ดุ ในประเทศไทย โดยในปี 2557 ท่ำเรือแหลมฉบัง
มีสนิ ค้ำเข้ำออกสูงถึง 6.40 ล้ำนทีอยี ู ซึ่งคิดเป็ นประมำณร้อยละ 80 ของสินค้ำที่เข้ำออกทัง้ หมดใน
ประเทศไทยในปี 2557 (ทีม่ ำ: กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย)
ด้วยลักษณะทีต่ งั ้ ของประเทศไทยทีเ่ ปรียบเสมือนหน้ำด่ำนของภูมภิ ำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทำให้ท่ำเรือแหลมฉบังเป็ นท่ำเรือหลักสำหรับกำรนำเข้ำและส่งออกไปยังประเทศต่ำงๆเนื่องจำกมีขอ้
ได้เปรีย บในลัก ษณะที่เป็ น ท่ ำ เรือ ที่มีดิน แดนหลังท่ ำ (Hinterland) ที่มีข นำดกว้ำงใหญ่ ซ่ึง รวมถึง
ดิน แดนของประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งจะทำให้ท่ำเรือแหลมฉบัง ได้รบั ผลประโยชน์ โดยตรงจำกควำม
ร่วมมือในกำรจัดตัง้ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community หรือ "AEC") ในปี
2558
นอกจำกนี้ ท่ ำ เรือ แหลมฉบั ง ตั ง้ อยู่ ไ ม่ ไ กลจำกเขตนิ ค มอุ ต สำหกรรมที่ ส ำคัญ ซึ่ ง ท ำให้
ผูป้ ระกอบกำรที่มโี รงงำนอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมใช้ท่ำเรือแหลมฉบังเป็ นท่ำเรือหลักในกำรขนส่ง
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 55

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลำในกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ โดยท่ำเรือแหลมฉบังอยู่ห่ำงจำกนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็ นระยะทำงประมำณ 70 กิโลเมตร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เป็ น
ระยะทำงประมำณ 50 กิโลเมตร นอกจำกนี้ ท่ ำเรือ แหลมฉบังเป็ น ท่ ำ เรือที่ เป็ น ศูน ย์ก ลำงในกำร
เชื่อมต่อท่ำเรือและศูนย์กระจำยสินค้ำอื่นในประเทศไทย ได้แก่ ท่ำเรือกรุงเทพ และสถำนีบรรจุและ
แยกสินค้ำกล่อง (ICD)
−

บำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 19 จังหวัดสมุทรปรำกำร

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำประมำณร้อยละ 10 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัง้ หมดของบริษทั ฯ อยู่บนถนนบำงนำตรำด กิโลเมตรที่ 19 ซึ่งใกล้โรงงำนประกอบรถยนต์ของลูกค้ำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่เพื่อรับ
ฝำกรถยนต์ และพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมสิ ำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ซึง่
เป็ นพื้นทีท่ ่มี เี ส้นทำงกำรคมนำคมและระบบสำธำรณู ปโภคทีส่ ะดวก และอยู่ไม่ไกลจำกศูนย์กระจำย
สินค้ำที่สำคัญ กล่ำวคือ นิคมอุตสำหกรรม ท่ำเรือ และท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยมี
ระยะทำงห่ำงจำกศูนย์กระจำยสินค้ำหลัก ดังนี้
สถานที่
ท่ำเรือกรุงเทพ

ระยะทางโดยประมาณ1
(กิ โลเมตร)
43

ท่ำเรือแหลมฉบัง

85

สถำนีบรรจุและแยกสินค้ำกล่อง (ICD) ลำดกระบัง

29

ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูม ิ

33

นิคมอุตสำหกรรมบำงปู

26

นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง

37

นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์

30

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

49

นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง

83

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 ตัวเลขดังกล่ำวเป็ นตัวเลขประมำณกำรโดยบริษทั ฯ

−

สุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ

พื้นที่คลังสินค้ำประมำณร้อยละ 10 ของพื้นที่คลังสินค้ำทัง้ หมดของบริษัทฯ อยู่ในเขตพื้นที่
สุวนิ ทวงศ์ ซึ่งเป็ นคลังสินค้ำเพื่อรับฝำกเอกสำร และคลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง ซึง่ ปจั จุบนั ถนนสุวนิ ทวงศ์ ยังไม่มคี ลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งทีเ่ ปิ ด
ให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอก บริษทั ฯ จึงถือเป็ นบริษทั แรกทีม่ คี ลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง บนถนนสุวนิ ทวงศ์ นอกจำกนี้ คลังสินค้ำบนถนนสุวนิ ทวงศ์ของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ไม่
ไกลจำกเขตนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง และสถำนีบรรจุและแยกสินค้ำกล่อง (ICD) ลำดกระบัง โดย
ตัง้ อยู่ห่ำงจำกนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบังเป็ นระยะทำงประมำณ 25 กิโลเมตร
−

ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 56

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

พื้น ที่ค ลังสิน ค้ำ ประมำณร้อ ยละ 10 ของพื้น ที่ค ลังสิน ค้ำ ทัง้ หมดของบริษัท ฯ อยู่ บ นถนน
สำมวำ ซึง่ ตัง้ อยู่ใกล้นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน และถนนวงแหวนตะวันออก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคลังสินค้ำ
เพื่อรับฝำกสินค้ำรำยวัน เหมำะสำหรับส่งสินค้ำเข้ำกรุงเทพฯ
−

มหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำประมำณร้อยละ 13 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัง้ หมดของบริษทั ฯ อยู่ในพืน้ ทีม่ หำชัย
ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ใกล้แหล่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งทีส่ ำคัญ กล่ำวคือ แหล่งเรือประมง
และโรงงำนผลิตอำหำร ซึง่ เป็ นลูกค้ำสำคัญของบริษทั ฯ
−

ถนนกรุงเทพกรีฑำ กรุงเทพฯ

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำประมำณร้อยละ 2 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัง้ หมดของบริษทั ฯ อยู่บนถนนกรุงเทพ
กรีฑำ ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้รบั ฝำกสินค้ำที่รอกำรขนย้ำยสำหรับลูกค้ำที่ใช้บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ทัง้ นี้ ถนนกรุงเทพกรีฑำอยู่ไม่ไกลจำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และท่ำเรือทีส่ ำคัญของ
ประเทศไทย ซึง่ สะดวกต่อกำรขนย้ำยสิง่ ของระหว่ำงต่ำงประเทศ
สถานที่
ท่ำเรือกรุงเทพ

ระยะทางโดยประมาณ1
(กิ โลเมตร)
15

สถำนีบรรจุและแยกสินค้ำกล่อง (ICD) ลำดกระบัง

20

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ

17

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 ตัวเลขดังกล่ำวเป็ นตัวเลขประมำณกำรณ์โดยบริษทั ฯ

(ง)

ศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ (Order Fulfillment Center)

บริกำรทีค่ รบวงจรของบริษทั ฯ ช่วยลดขัน้ ตอนในกำรทำงำนและเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรต้นทุน
ด้ำนโลจิสติกส์ให้กบั ลูกค้ำ โดยบริษทั ฯ จะเป็ นผูด้ แู ลสินค้ำระหว่ำงทีส่ นิ ค้ำรับฝำกอยู่ในคลังสินค้ำของบริษทั ฯ
ตัง้ แต่กำรรับส่งสินค้ำ กำรบรรจุหบี ห่อ กำรเคลื่อนย้ำย กำรคัดแยกสินค้ำ กำรรับฝำกข้อมูลสินค้ำในระบบ
ออนไลน์ ดังนัน้ ผู้ใช้บริกำรรับฝำกสินค้ำของบริษทั ฯ มีหน้ำทีใ่ นกำรดูแลเฉพำะกำรเก็บเงิน เท่ำนัน้ ซึง่ ช่วย
ลดภำระในกำรดูแลสินค้ำให้กบั ผูใ้ ช้บริกำรรับฝำกสินค้ำของบริษทั ฯ เป็ นอย่ำงมำก อีกทัง้ บริกำรดังกล่ำว เช่น
บริกำรคัดแยกสินค้ำตำมคุณสมบัติท่ลี ูกค้ำหรือผู้บริโภคต้องกำร บริกำรจัดผลิตภัณฑ์ในหีบห่อใหม่ (Repackaging) ช่วยเพิม่ มูลค่ำให้กบั สินค้ำ ("Value added service") ของผู้ใช้บริกำรรับฝำกสินค้ำของบริษัทฯ
อีกด้วย
(จ)

มำตรฐำนในกำรให้บริกำร

กลุ่มบริษทั มุ่งเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั กลุ่มลูกค้ำ
และเพิม่ ศักยภำพในกำรแข่งขันและจัดหำลูกค้ำของกลุ่มบริษทั ซึง่ ทำให้กลุ่มบริษทั ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
จำกองค์กำรมำตรฐำนสำกล และได้รบั รำงวัลจำกทัง้ ภำครัฐ และเอกชนมำกมำย ดังต่อไปนี้
ปี
2545

บริ ษทั
JVK

รางวัลที่ได้รบั
ISO 9001:2008 จำก MASCI Management System Certification Institute(Thailand)

2547

บริษทั ฯ

ISO 9001:2000 จำก บริษทั บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 57

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ปี
บริ ษทั
2547-2549 บริษทั ฯ

รางวัลที่ได้รบั
Contractor EH&S Performance จำกกลุ่มบริษทั SCG-DOW

2548

JVK

FIDI Accredited International Move Standard (FAIM) จำก FIDI

2551

บริษทั ฯ

ISO 9001:2008 จำก บริษทั บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

DTS

ISO 9001:2008 จำก บริษทั บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

2552

บริษทั ฯ

2553

บริษทั ฯ
ATL

100% Stock Accuracy Award 2009 จำกบริษทั ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบรับรองเป็ นสมำชิกระบบจัดกำรด้ำนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยจำกกำรก่อกำร
ร้ำย (Custom-Trade Partnership Against Terrorism: C-TPAT)
ISO 9001:2008 จำก บริษทั บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

PCS

ISO 9001:2008 จำก อินเตอร์เทค กรุ๊ป

ATL

Best Performance Achievement: Yard Operation and Management จำก บริษทั นิสสัน
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบรับรองเป็ นสมำชิกระบบจัดกำรด้ำนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยจำกกำรก่อกำร
ร้ำย (Custom-Trade Partnership Against Terrorism: C-TPAT)
Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 จำกกรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวง
พำณิชย์
Export Logistics Model Award (ELMA) 2012 จำกกรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวง
พำณิชย์
Prime Minister's Export Award (PM) 2012 จำกกรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์

2554

บริษทั ฯ
2555

บริษทั ฯ

ISO 14001:2004 จำก บริษทั บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
OHSAS 18000:2007 จำก บริษทั บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
DITS

2556

2557

(ฉ)

Capability Maturity Model Integration (CMMI) ระดับที่ 2

TICTA Awards 2012 จำกสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) และสมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศไทย
บริษทั ฯ
ผ่ำนกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพธุรกิจโลจิสติกส์
ATL และ ภำยใต้โครงกำรยกระดับมำตรฐำนคุณภำพและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรตลำดธุรกิจ
JTS
ให้บริกำรโลจิสติกส์ จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
PCS
กำรรับรองมำตรฐำนห้องเย็นระดับ 5 ดำว จำกกรมกำรค้ำภำยใน
DITS

TICTA Awards 2013 จำกสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) และสมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศไทย
ICT Excellence Awards จำกสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย

ATL

ISO 14001:2004 จำก บริษทั บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

JPAC

ISO 9001:2008 จำก อินเตอร์เทค กรุ๊ป

ควำมเป็ นพันธมิตรกับบริษทั รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarding)

กลุ่มบริษทั เป็ นพันธมิตรทีด่ กี บั บริษทั รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarding) ทำ
ให้กลุ่มบริษัทได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกบริษัททีท่ ำธุรกิจ Freight Forwarder ชัน้ นำหลำยรำย เช่น บริษัท คู
เน่ ห์ พลัส นำเกิล จำกัด บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด บริษัท พำแนลพีนำ เวิลด์ ทรำน
สปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษทั ฮิตำชิ ทรำนสปอร์ต ซิสเต็ม
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(ประเทศไทย) จำกัด ในกำรเป็ นผู้ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำให้กบั บริษัทดังกล่ำวซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
บริษทั ข้ำมชำติทม่ี ที รัพย์สนิ ของตนเองสำหรับกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำในประเทศในปริมำณที่
จำกัด ส่งผลให้บริษัทดังกล่ำวมีควำมต้องกำรจ้ำงบริษัทในประเทศที่มีทรัพ ย์สนิ และได้มำตรฐำนในกำร
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทีต่ อ้ งกำรรับฝำก
2.2.2 ภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม
ภาพรวมธุรกิ จโลจิ สติ กส์ไทย
ธุรกิจโลจิสติกส์คอื ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน กำรดำเนินงำน และกำรควบคุมกำรทำงำนขององค์กร
รวมทัง้ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำย กำรรับฝำก กำรรวบรวม
กำรกระจำยสินค้ำ วัตถุดบิ ชิน้ ส่วนประกอบ และกำรบริกำร ให้มปี ระสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึง
ควำมต้อ งกำรและควำมพึง พอใจของลูก ค้ำเป็ น สำคัญ ด้ว ยต้น ทุ น กำรด ำเนิ น งำนที่สำมำรถแข่ งขัน ได้อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
ต้นทุนโลจิ สติ กส์ต่อ GDP (%)

ต้นทุนโลจิ สติ กส์ต่อ GDP (%)
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ทีม่ ำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

แผนภำพข้ำงต้นแสดงถึงต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลผลิตมวลรวมประชำชำติของไทย ("GDP") ระหว่ำงปี 2547
ถึงปี 2556 จะเห็นว่ำต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะยำวมีแนวโน้มเฉลีย่ ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมำ
จำกประสิทธิภำพในกำรจัดกำรต้นทุนทำงโลจิสติกส์และกำรควบคุมกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทำนของผูป้ ระกอบกำรเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ทำงเศรษฐกิจและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีและระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
ทันสมัยเพิม่ ขึน้ (ทีม่ ำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หรือ สศช.)
กำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 จะทำให้กำร
แข่งขันในกำรทำธุรกิจสูงขึน้ ผูป้ ระกอบกำรจำเป็ นทีจ่ ะต้องลดต้นทุนทำงด้ำนโลจิสติกส์เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง ดังนัน้
แนวโน้ ม ที่ผู้ป ระกอบกำรในประเทศไทยและบริษัทข้ำมชำติจะหันมำสนใจผู้ให้บริกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ ท่ีมี
ประสิทธิภำพเพื่อลดต้นทุนทำงโลจิสติกส์จงึ มีแนวโน้มทีเ่ พิม่ มำกขึน้
ทัง้ นี้ จำกตำรำงรำยงำนดัชนีควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์ของธนำคำรโลก สำหรับปี 2557 พบว่ำประเทศ
ไทยมีดชั นีควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์อยู่ในอันดับที่ 7 ของเอเชีย หรืออันดับที่ 35 ของโลก ผูป้ ระกอบกำรต่ำง
เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำประสิทธิภำพของควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์ รวมถึงพิจำรณำใช้บริกำรผู้
ให้บริกำรด้ำน
โลจิสติกส์เพิม่ ขึน้
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ตารางเปรียบเทียบดัชนี ความสามารถด้านโลจิ สติ กส์ (LPI) ในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2557
สิงคโปร์
ญีป่ นุ่
ไต้หวัน
เกำหลีใต้
มำเลเซีย
จีน
ไทย
เวียดนำม
อินโดนีเซีย
ฟิลปิ ปินส์
กัมพูชำ
สำธำรณรัฐประชำชนลำว
เมียนมำร์
0.00

รายการ

สิ งคโปร์

อันดับโลก
ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์
1) พิธกี ารศุลกากร
2) โครงสร้างพืน้ ฐาน
3) การเตรีย มการขนส่งระหว่างประเทศ
4) สมรรถนะผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ทงภาครั
ั้
ฐและธุรกิจ
5) ระบบการติดตามและการตรวจสอบสินค้า
6) ความตรงต่อเวลาของการบริการ

5
4.00
4.01
4.28
3.70
3.97
3.90
4.25

0.50

ญี่ ปุ่น

1.00

1.50

2.00

ไต้ หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย

10
3.91
3.78
4.16
3.52
3.93
3.95
4.24

19
3.72
3.55
3.64
3.71
3.60
3.79
4.02

21
3.67
3.47
3.79
3.44
3.66
3.69
4.00

25
3.59
3.37
3.56
3.64
3.47
3.58
3.92

2.50

จี น

3.00

3.50

4.00

ไทย เวียดนาม อิ นโดนี เซีย ฟิ ลิ ปปิ นส์

28
3.53
3.21
3.67
3.50
3.46
3.50
3.87

35
3.43
3.21
3.40
3.30
3.29
3.45
3.96

48
3.15
2.81
3.11
3.22
3.09
3.19
3.49

53
3.08
2.87
2.92
2.87
3.21
3.11
3.53

4.50

กัมพูชา

57
3.00
3.00
2.60
3.33
2.93
3.00
3.07

83
2.74
2.67
2.58
2.83
2.67
2.92
2.75

สาธารณรัฐ
เมี ยนมาร์
ประชาชนลาว
131
2.39
2.45
2.21
2.50
2.31
2.20
2.65

ทีม่ ำ: The World Bank LPI Report 2014

นอกจำกนี้ กำรนำเข้ำและกำรส่งออกผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ปี 2552 จำกแผนภำพด้ำนล่ำงจะเห็นได้ว่ำในช่วงปี 2552 - 2557 ปริมำณกำรนำเข้ำและส่งออกตู้คอนเทน
เนอร์ผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังมีอตั รำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ (Compound annual growth rate: CAGR) ร้อยละ 6.73
สถิ ติปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผา่ นท่าเรือแหลมฉบังทัง้ นาเข้าและส่งออก ปี งบประมาณ2 2551-2557
ล้าน TEU
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ทีม่ ำ: ท่ำเรือแหลมฉบัง และกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย

2

ปี งบประมำณ หมำยถึง เดือนตุลำคม ถึง เดือนกันยำยนในปี ถดั ไป
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หน่ วย: ล้าน TEU

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ตู้คอนเทนเนอร์นาเข้า
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3.11

ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก
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รวม
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ทีม่ ำ: ท่ำเรือแหลมฉบัง

กำรท่ำเรือแหลมฉบังคำดกำรณ์ ว่ำในปี 2559 ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ท่ผี ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะสูงเกิน 10
ล้ำน TEU ซึ่งจะเกินขีดควำมสำมำรถของท่ำเรือแหลมฉบังขัน้ ที่ 1 ทีร่ องรับได้ 4 ล้ำน TEU ต่อปี และท่ำเรือแหลม
ฉบังขัน้ ที่ 2 ทีร่ องรับได้ 6.8 ล้ำน TEU ต่อปี (รวม 10.8 ล้ำน TEU) กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยจึงมีแผนทีจ่ ะสร้ำง
ท่ำเรือแหลมฉบังขัน้ ที่ 3 เพื่อเป็ นกำรรองรับปริมำณกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทจ่ี ะเพิม่ ขึน้ และรองรับกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศและของภูมภิ ำคทีจ่ ะมีกำรเปิ ดเสรีทำงกำรค้ำตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที่ 11 ( ปี 2555 - ปี 2559 ) โดยท่ำเรือแหลมฉบังขัน้ ที่ 3 สำมำรถรองรับปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ได้ไม่ต่ำกว่ำ 8 ล้ำน
TEU ต่อปี ดังนัน้ ควำมสำมำรถในกำรรองรับตู้คอนเทนเนอร์ของท่ำเรือแหลมฉบังเมื่อเต็มศักยภำพทัง้ 3 ขัน้ จะไม่
ต่ำกว่ำ 18 ล้ำน TEU ต่อปี ตำมแผนกำรดำเนินงำนของกำรท่ำเรือแหลมฉบัง ปจั จุบนั โครงกำรพัฒนำท่ำเรือแหลม
ฉบัง ขัน้ 3 อยู่ระหว่ำงกำรเปิ ดโอกำสให้ภำคประชำชนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและกำกับติดตำมกำรดำเนินโครงกำร
ตำมมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมของผูป้ ระกอบกำรท่ำเทียบเรือในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง เพื่อให้
กำรพัฒ นำศักยภำพท่ำเรือแหลมฉบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่ อประเทศ และประชำชนในพื้นที่ (ควำมคืบหน้ำของ
ท่ำเรือแหลมฉบังขัน้ ที่ 3 โปรดพิจำรณำเวบไซต์ www.laemchabangportphase3.com) ซึง่ ท่ำเรือแหลมฉบังขัน้ ที่ 3
จะทำให้ปริมำณสินค้ำผ่ำนเข้ำออกท่ำเรือแหลมฉบังมำกขึน้ และอำจเป็ นโอกำสในกำรขยำยธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัท
ในอนำคต
ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ นค้าอันตราย
องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Organization หรือ "IMO") ได้แบ่งสินค้ำอันตรำย
ที่ขนส่งทำงทะเล ออกเป็ น 9 ประเภท ได้แก่ (1) วัตถุระเบิด (2) ก๊ำซไวไฟ (3) ของเหลวไวไฟ (4) ของแข็งไวไฟ
สำรทีม่ คี วำมเสีย่ งต่อกำรลุกไหม้ได้เอง และสำรทีส่ มั ผัสกับน้ ำแล้วทำให้เกิดก๊ำซไวไฟ (5) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุ
อินทรียเ์ ปอร์ออกไซด์ (6) วัตถุมพี ษิ และวัตถุตดิ เชือ้ (7) วัตถุกมั มันตรังสี (8) วัตถุกดั กร่อน (9) วัตถุอนั ตรำยต่ำงๆ
ทีอ่ ยู่นอกเหนือจำกทัง้ 8 ประเภทข้ำงต้น
แนวโน้ มควำมต้องกำรสำรเคมีหรือเคมีภณ
ั ฑ์อนั ตรำยเพื่อกำรผลิตมีแนวโน้มสูงขึน้ ตำมกำรขยำยตัวของ
สภำวะอุตสำหกรรมของประเทศไทย โดยในปี 2557 ประเทศไทยนำเข้ำและส่งออกสินค้ำอันตรำย เท่ำกับ 3.46
ล้ำนตันต่อปี และ 2.35 ล้ำนตันต่อปี ตำมลำดับ (ทีม่ ำ: กรมโรงงำนอุตสำหกรรม)
ในช่วงปี 2552 - ปี 2557 ปริมำณกำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำอันตรำยทีเ่ ป็ นสำรเคมีได้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ย (CAGR) ของปริมำณกำรนำเข้ำ และปริมำณกำรส่งออกสำรเคมีอนั ตรำยคิดเป็ นร้อยละ
5.87 และ ร้อยละ 8.72 ตำมลำดับ
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ปริมาณการนาเข้าวัตถุอนั ตรายที่เป็ นสารเคมี
ล้านตัน
4.00

ปริมาณการ ส่งออกวัตถุอนั ตรายที่เป็ นสารเคมี
ล้านตัน
3.00

3.50

3.50
3.03

2.86

3.00

3.21

3.46

2.33

2.50

2.00

2.60

1.55

2.50

1.50

2.00

1.00

1.50

2.32

2.35

1.71

ทีม่ ำ: กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

ทีม่ ำ: กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

กำรนำเข้ำและส่งออกสำรเคมีห รือสินค้ำอันตรำยในประเทศไทยจะขนส่งผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง หรือท่ำเรือ
กรุงเทพ ซึง่ ท่ำเรือหลักทีน่ ำเข้ำและส่งออกสินค้ำอันตรำยคือท่ำเรือแหลมฉบัง ในจังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็ นท่ำเรือน้ำลึกที่
สำคัญที่สุดของประเทศไทยและเป็ นท่ำเทียบเรือทีม่ คี วำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ตลอดจนมำตรกำรบริหำรควำม
ปลอดภัยเทียบเท่ำสำกลสำหรับกำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำอันตรำยที่อำจเกิดกำรหกรัวไหลหรื
่
อไฟไหม้ ปริมำณ
สินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงมำก จำกแผนภำพด้ำนล่ำงจะเห็นได้ว่ำปริมำณตูค้ อนเทนเนอร์
สำหรับสินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังในรอบห้ำปี ท่ผี ่ำนมำ (ปี 2552 - ปี 2557) มีอตั รำกำรเติบโตถัวเฉลี่ย
(CAGR) ร้อยละ 39.81 และคำดว่ำจะมีปริมำณเพิม่ ขึน้ ตำมภำวะเศรษฐกิจทีข่ ยำยตัว เนื่องมำจำกควำมต้องกำรใช้
สินค้ำของผูผ้ ลิตซึง่ จะสังสิ
่ นค้ำเข้ำมำเฉพำะทีต่ อ้ งกำรใช้งำนเท่ำนัน้
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สาหรับสิ นค้าอันตรายที่ผา่ นท่าเรือแหลมฉบัง
TEU
160,000
129,362

140,000
120,000
100,000

84,865

136,979

144,110

97,948

80,000
60,000
40,000

26,975

20,000
0
ทีม่ ำ: ท่ำเรือแหลมฉบัง
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แผนภำพด้ำนล่ำงแสดงถึงสำรเคมีอนั ตรำย 10 อันดับแรกทีม่ กี ำรนำเข้ำและส่งออกมำกทีส่ ดุ
ปริมาณวัตถุอนั ตรายที่เป็ นสารเคมี 10 อันดับแรกที่มีการแจ้งนาเข้าช่วง ม.ค. - ธ.ค. 2557
methanol)

methyl alcohol)

sulfuric acid)
ammonia anhydrous)

19.02%

21.77%

ethylene dichloride)
dichloroethane)

1.91%
2.26%

13.89%
4.41%

benzene)

5.06%

3.16%

phenol)

11.38%
5.91%

styrene)

9.98%
acetic acid)
o-phosphoric acid)
sodium hydroxide)

ปริมาณวัตถุอนั ตรายที่เป็ นสารเคมี 10 อันดับแรกที่มีการแจ้งส่งออกช่วง ม.ค. - ธ.ค. 2557
benzene)
propylene oxide)

1.77%
2.32%

2.27%

methyl oxirane)

13.38%

methyl methacrylate)
37.08%

2.69%
2.98%

toluene)
3.68%
sulfuric acid)
8.62%
vinyl chloride)
chloroethene)
12.99%

13.31%

phenol)
sodium hydroxide)
butadiene)
buta-1,3-diene)

epichlorohydrin)
chloro-2,3-epoxypropane)

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 63

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์
ประเทศไทยจัดได้ว่ำเป็ นหนึ่งในฐำนกำรผลิตรถยนต์เพื่อกำรส่งออกทีส่ ำคัญของภูมภิ ำคเอเชีย ด้วยศักยภำพ
และควำมพร้อมในด้ำนปจั จัยพื้นฐำนในกำรผลิต เช่น อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ และแรงงำนที่มที กั ษะฝี มือ
รวมทัง้ กำรสนับสนุ นจำกนโยบำยภำครัฐในกำรผลิตและค้ำรถยนต์เสรี กำรให้ สทิ ธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี และกำร
ยกเลิกมำตรกำรบังคับใช้ชน้ิ ส่วนในประเทศ ประเทศที่นำเข้ำรถยนต์ท่สี ำคัญของไทย คือ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และ
เยอรมนี ตำมลำดับ โดยอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยมีอตั รำกำรส่งออกเติบโตถัวเฉลีย่ (CAGR) ในช่วงปี 2552 - ปี
2557 สูงถึงร้อยละ 16.01 ดังจะเห็นได้จำกแผนภำพด้ำนล่ำง
ปริมาณการผลิ ตและส่งออกรถยนต์ของไทยปี 2552 - 2557
กำรผลิตรถยนต์ (ล้ำนคัน)
กำรส่งออกรถยนต์ (ล้ำนคัน)

ปี 2552
1.00
0.54

ปี 2553
1.65
0.90

ปี 2554
1.46
0.74

ปี 2555
2.45
1.03

ปี 2556
2.46
1.13

ปี 2557
1.88
1.13

ทีม่ ำ: สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

อย่ำงไรก็ตำมสำหรับปี 2554 ปริมำณกำรผลิตและส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยมีอตั รำลดลงจำกปี ก่อน
เนื่องจำกปี 2554 เป็ นปี ทเ่ี กิดภัยพิบตั ิทำงธรรมชำติอย่ำงรุนแรงทัง้ ในประเทศและประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงเดือน
มีนำคมเกิดเหตุสนึ ำมิทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็ นประเทศทีผ่ ลิตชิน้ ส่วนยำนยนต์บำงประเภททีจ่ ำเป็ นต่อกำรผลิตรถยนต์
ส่งผลให้กำรผลิตและกำรส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยปรับตัวลดลง นอกจำกนี้ในครึง่ ปี หลังประเทศไทยประสบ
อุท กภัยในพื้นที่นิ คมอุตสำหกรรมที่เป็ นที่ตงั ้ ของโรงงำนผลิตชิ้น ส่วนและอะไหล่รถยนต์ ทำให้กำรผลิตรถยนต์
หยุดชะงักลง จำกเหตุกำรณ์ภยั พิบตั ทิ งั ้ ในประเทศญีป่ ุ่นและในประเทศไทย ปริมำณกำรผลิตและกำรส่งออกรถยนต์
ปี 2554 ลดลงจำกปี 2553 ในอัต รำร้อ ยละ 11.40 และ ร้อ ยละ 17.89 ตำมลำดับ ถึงแม้ฐำนกำรผลิต รถยนต์ใน
ประเทศไทยจะได้รบั ผลกระทบอย่ำงมำกในปี 2554 แต่กไ็ ม่มบี ริษทั รถยนต์รำยใดมีแผนกำรทีจ่ ะย้ำยฐำนกำรผลิต
ออกจำกประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยยังคงเป็ นฐำนกำรผลิตรถยนต์ทเ่ี ข้มแข็งในภูมภิ ำคเอเชีย
ภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ภยั ธรรมชำติ อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยได้ฟ้ืนตัวและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
ในปี 2555 กำรผลิตมีอตั รำเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 68.32 เนื่องจำกหลังเหตุกำรณ์อุทกภัย ควำมต้องกำรรถยนต์ของลูกค้ำ
เพิม่ ขึน้ เพื่อชดเชยรถยนต์ทเ่ี สียหำยจำกภัยพิบตั ิ ประกอบกับนโยบำยรถยนต์คนั แรกที่ทำให้ยอดสังซื
่ ้อรถยนต์ใน
ประเทศเพิ่มขึน้ กำรส่งออกรถยนต์ในปี 2555 เพิ่มขึ้น ในอัตรำร้อยละ 39.56 โดยปริมำณกำรส่งออกสำหรับใน
ประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลำง แอฟริกำ อเมริกำกลำง และอเมริกำใต้เพิม่ สูงขึน้
อย่ำงไรก็ตำมในปี 2556 อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยผันผวนอย่ำงมำก เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรชะลอตัว
ของภำวะเศรษฐกิจโลก ปญั หำทำงกำรเมือง และโครงกำรรถคันแรก ในช่วงครึ่งปี แรกยังคงมีอตั รำกำรเติบโตอัน
เนื่องมำจำกกำรผลิตเพื่อส่งมอบรถคันแรกทีค่ ำ้ งมำจำกปี 2555 แต่เมื่อเข้ำสูค่ รึง่ ปี หลังผูจ้ องรถในโครงกำรรถคันแรก
บำงส่วนได้ขอเลื่อนรับรถ หรือทิ้งกำรจองไป และกำลังซื้อของผูบ้ ริโภคได้ถูกดึงไปก่อนหน้ำนี้ ส่งผลให้รถยนต์คง
ค้ำงเพิม่ ขึน้ และกระทบถึงกำรผลิต รถยนต์ในปี 2557 ต้องปรับลดลง ประกอบกับภำพรวมเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวและ
ปญั หำทำงกำรเมือง

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 64

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

แนวโน้ มชาวต่างชาติ ที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
ชำวต่ำงชำติทม่ี ที กั ษะฝีมอื เข้ำมำประกอบอำชีพในประเทศไทยเป็ นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรขน
ย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศของบริษทั ฯ เป็ นไทย โดยแนวโน้มทีช่ ำวต่ำงชำติจะเข้ำมำลงทุนและประกอบอำชีพ
ในประเทศไทย สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
ประเทศไทยในปจั จุบนั เป็ นประเทศที่น่ำสนใจในกำรเข้ำมำลงทุนของชำวต่ำงชำติ ด้วยตำแหน่ งทีไ่ ด้เปรียบ
ด้ำนยุทธศำสตร์อนั เป็ นประตูส่ใู จกลำงเอเชียและเป็ นเส้นทำงเปิ ดกว้ำงสู่ภูมภิ ำคลุ่มแม่น้ ำโขง ซึ่งเป็ นตลำดใหม่ท่มี ี
ศักยภำพทำงธุรกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจทีม่ อี ตั รำกำรเติบโตสูง ประกอบกับควำมพร้อม
ในเรื่องสิง่ อำนวยควำมสะดวกทัง้ ในด้ำนกำรขนส่ง กำรคมนำคม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้ประเทศไทยพร้อม
เปิ ดรับธุรกิจทุกรูปแบบจำกนักลงทุนชำวต่ำงชำติ นอกจำกนี้นโยบำยกำรลงทุนของประเทศไทยมีควำมชัดเจนโดย
มุ่งเน้นกำรเปิ ดเสรีและส่งเสริมกำรค้ำเสรี โดยรัฐบำลได้ร่วมส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ซึง่ นำไปสู่กำรพัฒนำ
ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเทศไทยจึงได้รบั กำรยอมรับจำกนำนำชำติว่ำเป็ นแหล่งรองรับกำรลงทุนทีน่ ่ ำ
ดึงดูดทีส่ ดุ แห่งหนึ่งอย่ำงต่อเนื่อง
เมื่อ มีกำรเข้ำมำลงทุ น ของชำวต่ ำงชำติ แรงงำนและทรัพ ยำกรบุ คลำกรต่ ำงชำติท่ีมีท ักษะฝี มือ (Skilled
Labour) จึงเข้ำมำมีบทบำทในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ โดยในช่วงปี 2552 - 2557 อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ของจำนวน
บุคลำกรต่ำงชำติทม่ี ที กั ษะฝีมอื (Skilled Labour) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.36 ดังจะเห็นได้จำกแผนภำพด้ำนล่ำง
จานวนบุคลากรต่างชาติ ที่มีทกั ษะฝี มือที่เข้ามาทางานในประเทศไทย
คน
260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000

229,945.00

234,467.00

195,802
143,237

150,241

166,074

ทีม่ ำ: กรมกำรจัดหำงำน สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว

บุคลำกรดังกล่ำวจัดเป็ นแรงงำนทีม่ ที กั ษะและทำงำนอยู่ในตำแหน่งค่อนข้ำงสูง ส่วนใหญ่จะเข้ำมำทำงำนโดย
ถูกส่งมำจำกบริษทั แม่ในต่ำงประเทศทีเ่ ข้ำมำลงทุนในประเทศไทย หรือเข้ำ มำทำงำนชัวครำวในงำนที
่
ต่ อ้ งใช้ทกั ษะ
และเทคโนโลยีชนั ้ สูงที่ต้องกำรผู้ท่ีมีค วำมสำมำรถเฉพำะด้ำน มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน หรือมีควำมสำมำรถ
ทำงกำรสือ่ สำร (ภำษำ) ทีย่ งั หำคนไทยทีม่ คี วำมสำมำรถหรือมีควำมชำนำญเข้ำมำร่วมงำนไม่ได้ หรือเป็ นกำรเข้ำมำ
ทำงำนในกิจกำรทีต่ นเองลงทุน กิจกำรของคู่สมรส หรือกิจกำรทีร่ ่วมลงทุน เป็ นต้น รวมทัง้ บุคลำกรต่ำงชำติทเ่ี ข้ำมำ
ทำงำนในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยพิเศษ ได้แก่ กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน และกฎหมำยอื่น เป็ นต้น
ในช่วงปี 2557 แรงงำนและทรัพยำกรบุคลำกรต่ำงชำติท่มี ที กั ษะฝี มอื (Skilled Labour) ที่เข้ำมำทำงำนใน
ประเทศไทย คิดเป็ น 234,467 ตำแหน่ง หรือร้อยละ 13.19 ของแรงงำนและทรัพยำกรบุคลำกรต่ำงชำติทงั ้ หมดทีเ่ ข้ำ
มำทำงำนในประเทศไทย โดยอำชีพทีช่ ำวต่ำงชำติดงั กล่ำวเข้ำมำประกอบอำชีพมำกสุด 3 อันดับแรกคือ ผูจ้ ดั กำร
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ฝำ่ ยต่ำงๆ คิดเป็ น ร้อยละ 35.22 ครู อำจำรย์ ผูป้ ระกอบวิชำชีพด้ำนกำรสอน คิดเป็ นร้อยละ 16.68 และ กรรมกำร
และผูบ้ ริหำรระดับสูง คิดเป็ นร้อยละ 10.57 ดังแสดงในแผนภำพต่อไปนี้
สัดส่วนชาวต่างชาติ ที่มีทกั ษะฝี มือ (Skilled Labour) เข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รบั อนุญาตทางาน แยกตาม
ประเภทอาชีพ

1.36%

16.13%

0.66%

35.22%
6.39%
3.54%

6.31%
0.59%
2.53%

10.57%

16.68%

โดยชำวต่ำงชำติทม่ี ที กั ษะฝีมอื 3 อันดับแรกทีเ่ ข้ำมำในประเทศไทยคือ ญีป่ ุ่น จีน และ ฟิลปิ ปิ นส์ โดยคิดเป็ น
ร้อ ยละ 33.06 ร้อ ยละ 15.72 และร้อ ยละ 10.34 ของแรงงำนและทรัพ ยำกรบุ ค ลำกรต่ ำ งชำติ ท่ี มีท ัก ษะฝี มื อ
ตำมลำดับ
สัดส่วนชาวต่างชาติ ที่มีทกั ษะฝี มือ (Skilled Labour) เข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รบั อนุญาตทางาน แยกตาม
ประเทศ
3.55%

3.97% 2.96%

5.25%

33.06%

7.63%
8.86%

8.66%
15.72%
10.34%
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อย่ำงไรก็ต ำม กำรที่ป ระเทศไทยเข้ำร่วมประชำคมเศรษฐกิจ อำเซีย น (ASEAN Economic Community:
AEC) ในปี พ.ศ. 2558 จะทำให้เกิดกำรเปิ ดเสรีดำ้ นกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนอย่ำงเต็มรูปแบบซึง่ จะเป็ นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภูมภิ ำคอำเซียนที่สำคัญ กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนนัน้ จะเป็ นกำรโยกย้ำยนักวิชำชีพ หรือผูเ้ ชีย่ วชำญที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษระหว่ำงกลุ่มอำเซียนภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุ ณ สมบัติข องนัก วิชำชีพ อำเซีย น
(Mutual Recognition Arrangements -MRAs) เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยนักวิชำชีพหรือแรงงำน
เชี่ยวชำญ หรือผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของอำเซียนได้อย่ำงเสรี โดยกำรเคลื่อนย้ำยของแรงงำนที่มฝี ี มือ (Skilled
Labour) จะผูกติดกับกำรลงทุนและกำรทำงำนในอุตสำหกรรมทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะสูง รวมทัง้ แรงงำนมีฝีมอื ในอำเซียนมัก
มีกำรเคลื่อนย้ำยจำกประเทศทีม่ คี ่ำตอบแทนต่ ำ เช่น ประเทศในแถบอินโดจีน ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และรวมถึง
ไทย ไปสูป่ ระเทศทีม่ คี ่ำตอบแทนสูงกว่ำ เช่น สิงคโปร์ และบรูไน เป็ นต้น
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง
อุตสำหกรรมอำหำรของประเทศไทยนอกจำกจะเป็ นอุตสำหกรรมเพื่อกำรบริโภคในประเทศแล้ว ยังมีกำร
ส่งออกไปต่ำงประเทศ หนึ่งในผลิตภัณฑ์อำหำรทีส่ ่งออกและมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องคือ ปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูป
และเนื้อสัตว์แช่เย็นและแช่แข็ง
จำกแผนภำพด้ำนล่ำงจะเห็นได้ว่ำ ในช่วงปี 2552 - ปี 2557 อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ (CAGR) ของมูลค่ำ
กำรส่งออกของปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูป เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 7.64 ต่ อปี อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2557 มูลค่ำกำร
ส่งออกได้ลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกวัตถุดบิ ปลำทูน่ำมีจำนวนน้อยลง และมีรำคำแพง ในปี 2557 รำคำวัตถุดบิ
ปลำทูน่ำเฉลีย่ รำคำตันละ 1,800 - 1,900 ดอลลำร์สหรัฐ (ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย) นอกจำกนี้ ปริมำณกำร
สังซื
่ ้อจำกตลำดในประเทศแถบตะวันออกกลำงซึ่งเป็ นหนึ่งในตลำดหลักของกำรส่งออกปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูป
ลดลงอย่ำงมำก เนื่องจำกลูกค้ำเปลีย่ นไปซือ้ สินค้ำจำกประเทศคู่แข่งทีม่ รี ำคำถูกกว่ำ และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ทำงกำรเมืองในประเทศแถบตะวันออกกลำงทำให้กำรชำระค่ำสินค้ำของลูกค้ำล่ำช้ำ ส่งผลให้ผู้ป ระกอบกำรใน
ประเทศไทยชะลอกำรส่งออก ธุรกิจกำรส่งออกปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูปจึงได้รบั ผลกระทบอย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทำ
ให้กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูปลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 3.52 อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรได้
ขยำยตลำดไปยังประเทศในสหภำพยุโรปเพิม่ มำกขึน้
มูลค่าการส่งออกรวมของปลาทูน่ากระป๋องแปรรูป
ล้านบาท
90,000
70,000
50,000

30,000
ทีม่ ำ: ระบบรำยงำนข้อมูลกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังมีกำรส่งออกเนื้อสัตว์แช่เย็นและแช่แข็ง ดังแผนภำพด้ำนล่ำง อัตรำกำรเติบโตถัว
เฉลี่ย (CAGR) ของมูลค่ำกำรส่งออกเนื้อไก่และเนื้อสุกร ในช่วงปี 2552 - ปี 2557 เพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 49.80 โดย
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มูลค่ำกำรส่งออก 5 อันดับแรกสูงสุดเป็ นกำรส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้ำนในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ นอกจำกนี้ ป ระเทศที่เคยห้ำ มน ำเข้ำ เนื้ อ สัต ว์ปี ก สดจำกไทยในอดีต บำงประเทศ ( บำห์ เรน ฮ่ อ งกง
แอฟริกำใต้ รัสเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์) ได้ยกเลิกมำตรกำรดังกล่ำวแล้ว ส่งผลให้กำรส่งออกเนื้อสัตว์แช่เย็นและแช่แข็งยังคง
มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
มูลค่าการส่งออกเนื้ อสัตว์แช่เย็น และแช่แข็ง (ไก่ และสุกร)
ล้านบาท
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ทีม่ ำ: ระบบรำยงำนข้อมูลกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

ในปจั จุบนั เมื่อธุรกิจกำรส่งออกอำหำรหรือเนื้อสัตว์แช่เย็น แช่แข็ง และอำหำรกระป๋องแปรรูปมีกำรเติบโต
มำกขึน้ ผู้ประกอบกำรที่ผลิตอำหำรดังกล่ำวเพื่อส่งออกจำเป็ นที่จะต้องเช่ำบริกำรห้องเย็นจำกผู้บริกำรภำยนอก
(Outsourcing) เพื่อรองรับปริมำณวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ทเ่ี พิม่ มำกขึน้ เนื่องจำกผูป้ ระกอบกำรส่วนใหญ่ต้องกำรที่
จะลดต้นทุนในกำรดำเนินกำรรับฝำก กำรว่ำจ้ำงผูท้ ม่ี คี วำมเชีย่ วชำญในกำรบริหำรห้องเย็นและกำรเช่ำพืน้ ทีก่ ำรรับ
ฝำกจึงเป็ นทำงเลือกทีจ่ ะทำให้ธุรกิจของผูป้ ระกอบกำรมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้
2.3

สิ ทธิ ประโยชน์ทางที่ได้รบั

1)

สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รบั จากเขตปลอดอากร (Free Zone)

ผูใ้ ช้บริกำรรับฝำกสินค้ำของบริษัทฯ บนพื้นที่เขตปลอดอำกรของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย เขตปลอด
อำกรของคลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไปในเขตพื
่
้นทีแ่ หลมฉบัง พืน้ ที่รบั ฝำกรถยนต์ในเขตพืน้ ทีแ่ หลมฉบัง และ
คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งบนถนนสุวนิ ทวงศ์ และบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 19
จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงอำกรทีส่ ำคัญดังต่อไปนี้
(ก)

ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับสินค้ำทีน่ ำเข้ำในพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร ในกรณีดงั ต่อไปนี้
−
ของทีเ่ ป็ น เครื่อ งจัก ร อุป กรณ์ เครื่อ งมือ และเครื่อ งใช้ รวมทัง้ ส่วนประกอบของดังกล่ ำวที่
จำเป็ นต้องใช้ในกำรประกอบอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรือกิจกำรอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ แก่
เศรษฐกิจของประเทศ
−
ของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร สำหรับใช้ในกำรประกอบ
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรือกิจกำรอื่นใดทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของประเทศ
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ของทีป่ ล่อยออกมำจำกเขตปลอดอำกรอื่น
ได้ ร ับ ยกเว้ น อำกรขำออก ส ำหรับ สิน ค้ ำ ที่ ส่ ง ออกจำกพื้ น ที่ เขตปลอดอำกร เพื่ อ ส่ ง ออกนอก
รำชอำณำจักร
ได้รบั ยกเว้นภำษีมลู ค่ำเพิม่ สำหรับกำรนำสินค้ำจำกต่ำงประเทศเข้ำไปในพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร
ได้ ร ับ อนุ ญ ำตให้ ใ ช้ อ ัต รำภำษี ร้ อ ยละ 0 ส ำหรับ กำรขำยสิน ค้ ำ หรือ กำรให้ บ ริก ำรที่ ก ระท ำใน
รำชอำณำจักรระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรกับผูป้ ระกอบกำรทีป่ ระกอบกิจกำรอยู่มเี ขตปลอดอำกร ไม่ว่ำจะ
อยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่ หรือระหว่ำงคลังสินค้ำทัณฑ์บนกับผู้ประกอบกำรที่ประกอบกิจกำรอยู่ใน
เขตปลอดอำกร
ได้รบั ยกเว้นภำษีสรรพสำมิต สำหรับกำรนำเข้ำและกำรผลิตของสินค้ำทีก่ ระทำในเขตปลอดอำกร
−

(ข)
(ค)
(ง)

(จ)

นอกจำกสิทธิประโยชน์ทำงอำกรทีผ่ ใู้ ช้บริกำรรับฝำกสินค้ำของบริษทั ฯ จะได้รบั ผูใ้ ช้บริกำรรับฝำกสินค้ำของ
บริษทั ฯ ยังสำมำรถเพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรดำเนินงำนซึง่ เป็ นผลมำจำกกฎระเบียบและขัน้ ตอนทีล่ ดลง ซึ่งถือเป็ น
สิทธิประโยชน์หลักอีกอย่ำงหนึ่งในกำรดำเนินกิจกำรภำยใต้พ้นื ที่เขตปลอดอำกร อย่ำงไรก็ดี กิจกรรมทีท่ ำภำยใต้
พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกรจะอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของกรมศุลกำกรของประเทศไทย
2)

สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รบั จากบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจ คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง กล่ำวคือ PCS
JPAC และ JPK ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือบีโอไอ โดยบัตรส่งเสริมกำร
ลงทุนทีบ่ ริษทั ดังกล่ำวได้รบั จะทำให้บริษทั เหล่ำนี้มสี ทิ ธิพเิ ศษทำงภำษีทส่ี ำคัญดังต่อไปนี้
−
ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
−
ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิทไี่ ด้จำกกำรประกอบกิจกำร มีกำหนด 8 ปี นับ
จำกวันทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
−
ได้รบั ยกเว้นไม่ต้อ งนำเงิน ปนั ผลจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม กำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสีย
ภำษีเงินได้สำหรับระยะเวลำทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ทัง้ นี้ รำยละเอียดของสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
2.4

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ

ทีด่ นิ อำคำรคลังสินค้ำ และยำนพำหนะ จัดเป็ นต้นทุนที่สำคัญทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัท มี
นโยบำยในกำรจัดหำให้ได้มำซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่ำวเพื่อนำมำพัฒนำตำมแผนกำรลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของกลุ่มบริษทั
1) กำรจัดหำทีด่ นิ
กำรจัดหำทีด่ นิ ของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่ทำผ่ำน บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด ("BJL") ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษัทฯ ซึ่งจะท ำกำรจัดหำที่ดินตำมแผนกำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัท ฯ ทัง้ นี้ ที่ดินของกลุ่ม บริษัท สำมำรถแบ่ ง
ออกเป็ นสองส่วน ได้แก่ ที่ดนิ ของกลุ่มบริษัท และที่ดนิ ที่กลุ่มบริษัท ทำสัญญำเช่ำที่ดนิ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัท มี
หลักเกณฑ์ในกำรจัดหำทีด่ นิ ดังต่อไปนี้
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−

ทำเลทีต่ งั ้ ของทีด่ นิ จะต้องเป็ นจุดยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติสก์ กล่ำวคือ อยู่ใกล้แหล่ งกระจำยสินค้ำและ
แหล่งสินค้ำ มีเส้นทำงคมนำคมที่สะดวก และระบบสำธำรณู ปโภคที่พร้อมต่ อกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่ง
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริกำรรับฝำกสินค้ำของบริษทั ฯ ได้

−

รำคำของทีด่ นิ มีควำมเหมำะสม

ขัน้ ตอนในกำรจัดหำทีด่ นิ เพื่อกำรขยำยกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ นัน้ เริม่ จำกฝำ่ ยพัฒนำโครงกำรของบริษทั
ฯ จะมีกำรตรวจสอบรำยละเอียดของที่ดนิ ได้แก่ ประวัตทิ ่ดี นิ โฉนดทีด่ นิ ผังกำรใช้ประโยชน์ของที่ดนิ ข้อกำหนด
ทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตรวจสอบรำคำที่ดนิ ในบริเวณใกล้เคียง จำกนัน้ นำเสนอให้กบั ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
โครงกำรเพื่อพิจำรณำควำมน่ ำสนใจของที่ดนิ เมื่อผู้อำนวยกำรเห็นว่ำที่ดินดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมจึงนำเสนอ
รำยละเอียดของที่ดิน พร้อมกับ น ำเสนอผลกำรศึ ก ษำควำมเป็ น ไปได้ของโครงกำรให้แ ก่ผู้มีอำนำจอนุ ม ัติ เพื่อ
พิจำรณำกำรซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่ำว
ทัง้ นี้ รำยละเอียดทีด่ นิ ของกลุ่มบริษทั ได้ถูกเปิ ดเผยในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 5.1.1 ทีด่ นิ ของกลุ่มบริษทั
2)

กำรจัดหำรถขนส่ง

กำรจัดกำรรถขนส่งสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ กำรจัดซือ้ รถขนส่งซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยจัดซือ้ ของ
บริษทั ฯ ซึง่ ได้กำหนดให้มกี ำรเปรียบเทียบรำคำและคุณภำพอย่ำงน้อย 3 รำย และกำรจัดจ้ำงรถขนส่งจำกผูร้ บั จ้ำง
ภำยนอกเพื่อใช้ขนส่ง ซึง่ ในกำรจัดจ้ำงผูร้ บั จ้ำงภำยนอก บริษทั ฯ กำหนดนโยบำยหลักดังต่อไปนี้
−

ผูร้ บั จ้ำงภำยนอกจะต้องเป็ นนิตบิ ุคคล ห้ำงร้ำน หรือบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนภำยในประเทศไทย

−

ผูร้ บั จ้ำงภำยนอกจะต้องเป็ นผูม้ คี วำมรูค้ วำมชำนำญ และประสบกำรณ์ในกำรประกอบกำรขนส่งตูค้ อน
เทนเนอร์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

−

รถขนส่งจะต้องเป็ นรถทีจ่ ดทะเบียนถูกต้องตำมทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด

−

ผูร้ บั จ้ำงภำยนอกจะต้องทำประกันภัยสินค้ำอันตรำยทุกประเภทและตูค้ อนเทนเนอร์จำนวนเงินขัน้ ต่ ำ
อย่ำงน้อย 2,000,000 บำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้

3)

กำรเลือกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงคลังสินค้ำ และกำรจัดหำสินทรัพย์

บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรคัดเลือกผูร้ บั เหมำมีควำมโปร่งใส และ
ผูร้ บั เหมำที่ได้รบั กำรคัดเลือกมีคุณสมบัติเหมำะสม สำมำรถดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดของ
บริษัทฯ กลุ่มบริษทั จัดทำขัน้ ตอนกำรคัดเลือกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงได้ถูกกำหนดไว้ในคู่มอื กระบวนกำรคัดเลือกและ
กำรประเมินผูข้ ำย โดยมีหลักเกณฑ์หลัก ดังนี้
−

บริษทั ฯ มีกำรเปรียบเทียบรำคำของผูร้ บั เหมำอย่ำงน้อย 2 รำย

−

นอกจำกกำรเปรียบเทียบรำคำ บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้รบั เหมำเพื่อให้ได้ผู้รบั เหมำที่มคี ุณภำพ โดย
พิจำรณำจำกคุณสมบัตหิ ลัก อำทิ ประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงคลังสินค้ำสำธำรณะ

−

ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงต้องได้รบั อนุมตั ติ ำมอำนำจอนุมตั แิ ละระเบียบของกลุ่มบริษทั

−

มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ ะหว่ำงกำรลงนำมทำสัญญำจ้ำง กำรตรวจรับงำน และกำรบันทึกบัญชี

−

มีกำรประเมินกำรทำงำนผูร้ บั เหมำ ซึง่ ระบุอยู่ในคู่มอื กระบวนกำรควบคุมผูร้ บั เหมำและผูส้ ง่ มอบ
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−

มีกำรตรวจรับงำนจะต้องมีกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมสำเร็จของงำนว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขทีไ่ ด้
ระบุไว้ในสัญญำ

4) กำรเลือกผูร้ บั เหมำผูร้ บั จ้ำงช่วง (Sub-contractor)
กำรจัดหำผูร้ บั เหมำผูร้ บั จ้ำงช่วงของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรทำงำน และคุณภำพกำร
บริกำรเป็ นหลัก เนื่องจำกธุรกิจกำรให้บริกำรเป็ นกำรบริกำรที่ต้องอำศัยควำมชำนำญเฉพำะทำง ทัง้ นี้ บริษัทฯ
กำหนดขัน้ ตอนกำรคัดเลือกผู้รบั เหมำผู้รบั จ้ำงช่วงไว้ในคู่มือกระบวนกำรคัดเลือกและกำรประเมินผู้ขำย โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้

2.5

−

บริษั ท ฯ จะคัด เลือ กผู้ ร ับ เหมำผู้ ร ับ จ้ำ งช่ ว งเพื่อ ให้ ไ ด้ ผู้ ร ับ เหมำที่ มีคุ ณ ภำพ โดยพิจ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์ทำงำน โดยต้องมีกำรระบุช่อื ผูท้ เ่ี คยรับบริกำร เพื่อเป็ นข้อมูลอ้ำงอิงให้บริษทั ฯ สำมำรถ
ตรวจสอบคุณภำพงำนได้

−

ผู้รบั เหมำผู้รบั จ้ำงช่ว งต้อ งมีก ำรระบุ วิธีก ำรควบคุม คุ ณ ภำพงำน อำทิ มีกำรจ้ำงหัว หน้ ำงำนเพื่อ
ควบคุมคุณภำพกำรทำงำน

−

ผูร้ บั เหมำผูร้ บั จ้ำงช่วงจะต้องมีกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย และมีกำรอบรมเกีย่ วกับกฎหมำย
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ ำน

−

บริษทั ฯ จะพิจำรณำรำคำว่ำจ้ำงทีเ่ หมำะสม โดยมีกำรเปรียบเทียบรำคำกับผูร้ บั เหมำผูร้ บั จ้ำงช่วงรำย
อื่นอย่ำงน้อย 2 รำย

−

นอกจำกนี้ ภำยหลังกำรใช้บริกำรผูร้ บั เหมำผูร้ บั จ้ำงช่วง บริษทั ฯ จะมีกำรประเมินผูร้ บั เหมำผูร้ บั จ้ำง
ช่วงอย่ำงน้อยทุก 6 เดือน เพื่อประเมินคุณภำพกำรทำงำน

งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ไม่มี

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 71

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

3.

ปัจจัยความเสี่ยง

กำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรพิจำรณำข้อมูลในเอกสำรนี้ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน นักลงทุนควรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำปจั จัยควำมเสีย่ งในหัวข้อนี้ รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่
ปรำกฏในเอกสำรนี้
ทัง้ นี้ ปจั จัยควำมเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีม่ นี ัยสำคัญบำงประกำร อันอำจมีผลกระทบ
ในทำงลบต่อบริษทั ฯ และมูลค่ำหุน้ ของบริษทั ฯ โดยปจั จัยควำมเสีย่ งดังกล่ำวมิได้เป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ ปจั จัยควำมเสีย่ งอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ มิทรำบในขณะนี้ หรือทีบ่ ริษทั ฯ
เห็นว่ำเป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีไ่ ม่เป็ นสำระสำคัญในปจั จุบนั อำจเป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจ รำยได้
ผลกำไร สินทรัพย์ สภำพคล่อง แหล่งเงินทุนหรือกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในอนำคต นอกจำกนี้ขอ้ ควำมใน
ลักษณะกำรคำดกำรณ์ ในอนำคต (Forward Looking Statement) ที่ป รำกฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เช่น กำรใช้
ถ้อยคำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ” หรือ “ประมำณ” เป็ นต้น หรือกำรคำดกำรณ์
เกีย่ วกับผลประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ในกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ นโยบำยของรัฐ และอื่นๆ ซึง่ เป็ นกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคต และผลทีเ่ กิดขึน้ จริง อำจมีควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรคำดกำรณ์หรือคำดคะเนก็ได้
นอกจำกนี้ ข้อมูลทีป่ รำกฏในเอกสำรฉบับนี้ทไ่ี ด้อำ้ งถึง หรือ เกีย่ วกับ หรือเกีย่ วข้องกับรัฐบำล นโยบำยของ
รัฐบำล หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเขตจังหวัดที่บริษัทฯ ดำเนินกำรอยู่นัน้ ได้มำจำกข้อมูลที่มกี ำรเปิ ดเผยสู่
สำธำรณชน หรือคัดย่อจำกสิง่ พิมพ์ของรัฐบำล หรือจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อถือได้
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จของบริษทั โดยรวม

3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ทงั ้ ในส่วนคลังสินค้ำและกำรขนส่ง ปจั จุบนั มีผใู้ ห้บริกำรใน
ลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับบริษทั ฯ ดังนัน้ หำกมีกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงมำกขึน้ หรือมีผปู้ ระกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำ
อำจทำให้มผี ลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้ ซึง่ กำรแข่งขันอำจทำให้บริษทั ฯ มีลกู ค้ำน้อยลง หรืออำจ
ทำให้บริษทั ฯ ต้องลดรำคำสำหรับกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ซึง่ อำจมีผลทำให้รำยได้ของบริษทั ฯ ลดลง และอำจมี
ผลกระทบทำให้กำไรของบริษทั ฯ ลดลงด้วย
บริษทั ฯ พยำยำมทีจ่ ะยกระดับควำมสำมำรถของกำรให้บริกำรต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล ดังจะ
เห็นได้ว่ำบริษทั ฯ ได้รบั มำตรฐำนและรำงวัลต่ำงๆ เป็ นจำนวนมำก (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2
หัวข้อ 2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน ) ซึ่งทำงบริษัท ฯ มองว่ำมำตรฐำนและรำงวัลต่ ำงๆ ท ำให้บ ริษัท ฯ มีควำม
ได้เปรียบในกำรเสนองำนให้กบั ลูกค้ำ และเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับคู่แข่งทีม่ ำจำกต่ำงประเทศ รวมทัง้ มี
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นของตัวเองเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปรับปรุงและนำเสนอบริกำรให้กบั
ลูกค้ำได้ตำมต้องกำร รวมทัง้ ลดค่ำใช้จ่ำยและเพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองงำนแก่ลกู ค้ำ
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3.1.2 ความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้า
บริษัทฯ มีต้นทุนคงที่ในกำรให้บริกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ คลังสินค้ำควบคุม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง พื้นทีจ่ อดพักรถยนต์ (Automotive Yard) เช่น ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำของคลังสินค้ำ และ
อุปกรณ์ ต้นทุนค่ำเช่ำที่ดนิ และต้นทุนดอกเบี้ย เป็ นต้น หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำลูกค้ำให้มำใช้บริกำรของ
บริษทั ฯ ได้ตำมเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้ อำจมีผลกระทบทำให้บริษทั ฯ มีกำไรน้อยลง และอำจทำให้สภำพคล่องของบริษทั
ฯ ลดน้อยลงด้วย
เพื่อลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว ในกำรลงทุนแต่ละครัง้ ก่อนกำรก่อสร้ำงหรือสังซื
่ ้อเครื่องจักรและรถยนต์เพื่อให้
บริกำรในกำรขนส่ง บริษทั ฯ จะทำกำรสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรใช้บริกำรดังกล่ำวก่อน หรือในกรณีท่ี
สำมำรถทำได้บริษัทฯ อำจลงนำมในสัญญำกับลูกค้ำรำยสำคัญก่อนกำรก่อสร้ำงหรือสังซื
่ ้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ฯ จะสำมำรถจัดหำลูกค้ำได้อย่ำงพอเพียง ในบำงโอกำสบริษทั ฯ อำจพิจำรณำดำเนินโครงกำร
โดยเช่ำคลังสินค้ำจำกผู้อ่นื หรือใช้วธิ กี ำรจัดหำบริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นแก่ลูกค้ำเพื่อลดจำนวนเงินลงทุนที่
บริษทั ฯ จะต้องใช้ในกำรขยำยกิจกำรและลดควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนดังกล่ำว
3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิ จอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำให้กบั ลูกค้ำของบริษัทฯ ซึ่งควำมต้องกำรของ
สินค้ำดังกล่ำวสอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดังนัน้ หำกสภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยประสบกับภำวะชะลอตัว ควำมต้องกำรคลังสินค้ำเพื่อ รับฝำกสินค้ำดังกล่ำวอำจลดลง ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อรำยได้และกำไรของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
เพื่อลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวบริษทั ฯ จึงได้ทำกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ไปยังสินค้ำประเภท
ต่ำงๆ เช่น สินค้ำทัวไป
่ สินค้ำประเภทรถยนต์ สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ซึง่ กำรขยำยขอบเขตไปยัง
สินค้ำหลำยๆ ประเภท ทำให้บริษัทฯ ไม่พ่งึ พิงอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งมำกจนเกินไป และช่วยลดควำม
เสีย่ งจำกควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ตำมหำกเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับภำวะชะลอตัวใน
ภำพรวม กำรให้บริกำรสินค้ำในหลำยประเภทอำจไม่สำมำรถช่วยลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวได้
3.1.4 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าของบริษทั ฯ ไม่ต่อสัญญาใช้บริการกับบริษทั ฯ
รำยได้ของบริษทั ฯ ประมำณร้อยละ 25 มำจำกลูกค้ำของบริษทั ฯ ทีท่ ำสัญญำกับบริษทั ฯ เป็ นระยะเวลำ 1 ปี
หรือมำกกว่ำ หำกลูกค้ำเหล่ำนี้ไม่ต่อสัญญำเมื่อสัญญำกำรให้บริกำรหมดอำยุ อำจทำให้บริษทั ฯ สูญเสียรำยได้และ
ทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งในเรื่องดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นในกำร
ให้บ ริก ำรที่ดีเพื่อ สร้ำงควำมพึงพอใจให้ก ับ ลูกค้ำ เพื่อให้ลูก ค้ ำต่ อสัญ ญำกับ บริษัท ฯ เมื่อ สัญ ญำกำรให้บ ริกำร
หมดอำยุ นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ ได้ให้ฝ่ำยขำยของบริษทั ฯ ทำกำรหำลูกค้ำเพิม่ เติมตลอดเวลำเพื่อทดแทนลูกค้ำรำย
เดิมในกรณีทล่ี กู ค้ำรำยนัน้ ๆ ตัดสินใจไม่ต่อสัญญำบริกำรกับบริษทั ฯ
3.1.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยกลุ่มบริษทั มียอดเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ครบกำหนดใน 1 ปี
จำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 1,363.9 ล้ำนบำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน
1,321.2 ล้ำนบำท ซึ่งเงิน กู้ยืม ส่วนใหญ่ มีอตั รำดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating interest rate) ดังนัน้ หำกอัต รำ
ดอกเบีย้ ในตลำดปรับตัวสูงขึน้ กลุ่มบริษทั ฯ ก็จะมีภำระในกำรจ่ำยดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ ซึง่ จะมีผลกระทบทำให้กำไรของ
กลุ่มบริษทั ฯ ลดลง
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อย่ำงไรก็ตำม อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน ส่วนใหญ่ ในปจั จุบนั อยู่ใน
อัตรำไม่เกินกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ำชัน้ ดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถำบันกำรเงิน
นัน้ ๆ ประกอบกับกำรทีแ่ ผนกำรจัดหำเงินทุนเพื่อพัฒนำโครงกำรฯ ของกลุ่มบริษทั นัน้ ไม่ได้พง่ึ พิงกำรใช้เงินกูจ้ ำก
สถำบันทำงกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว แต่กลุ่มบริษทั ฯ ยังได้มนี โยบำยจัดหำเงินทุนและระดมทุนจำกแหล่งเงินทุนอื่นๆ
อย่ำงสมดุล เช่น กำรร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนอื่น และกำรระดมทุนผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็ นแหล่งเงินทุน
สำคัญทีน่ ำมำใช้ในกำรลงทุนในอนำคต รวมทัง้ เมื่อกลุ่มบริษทั นำหุน้ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในครัง้ นี้ได้สำเร็จ กลุ่มบริษทั จะสำมำรถเพิม่ ช่องทำงกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนได้
3.1.6 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจโลจิสติกส์เป็ นธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจำกนโยบำยของรัฐบำลหรื อหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
นโยบำยของรัฐบำลที่อำจส่งผลกระทบต่ อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบำยทำงด้ำนกำรเก็บภำษี เช่น
อัตรำภำษีอำกรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำ นโยบำยพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง นโยบำยกำรลงทุนของภำคเอกชนในพืน้ ที่
ท่ำเรือแหลมฉบัง นโยบำยเกี่ยวกับเขตปลอดอำกร ซึ่งหำกรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยไปในทิศทำงลบ เช่น เพิม่ อัตรำภำษีนำเข้ำ หรือกำรปรับลดพืน้ ทีล่ งทุนของภำคเอกชน ยกเลิกสัญญำเช่ำใน
เขตท่ำเรือแหลมฉบัง ยกเลิกสัญญำสัมปทำน หรือยกเลิกผลประโยชน์สำหรับเขตปลอดอำกร อำจส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ มีกำรเฝ้ำติดตำมนโยบำยของรัฐบำลและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อปรับแผนกำรลงทุนให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ในปจั จุบนั เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
3.1.7 ความเสี่ยงจากความไม่มนคงทางการเมื
ั่
อง
ควำมมันคงทำงกำรเมื
่
องเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรลงทุนของภำครัฐ และภำคเอกชน โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ กำรลงทุนในโครงกำรที่มมี ูลค่ำสูงและใช้ระยะเวลำนำนในกำรดำเนินโครงกำร หำกกำรเมืองภำยในประเทศไม่
มันคง
่ หรือมีเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง อำจส่งผลกระทบต่อระดับควำมมันใจของนั
่
กลงทุน ซึง่ อำจส่งผลให้กำรลงทุนใน
ประเทศลดลง เศรษฐกิจเกิดกำรชะลอตัว นอกจำกนี้ ควำมไม่มนคงทำงกำรเมื
ั่
อง และกำรเปลี่ยนขัว้ อำนำจทำง
กำรเมืองอำจส่งผลให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงในด้ำนนโยบำย กฎหมำย และ ระเบียบปฏิบตั ติ ่ ำงๆ ของภำครัฐ ซึง่ อำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3.1.8 ความเสี่ยงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรคลังสินค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำน และลดต้นทุนของกลุ่มบริษทั โดยระบบดังกล่ำวครอบคลุมตัง้ แต่กระบวนกำรรับสินค้ำจนถึงกระบวนกำร
ส่งมอบสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ ดังนัน้ หำกระบบดังกล่ำวมีควำมผิดพลำดอย่ำงมีนัยสำคัญ เช่น เกิดกำรติดไวรัสในระบบ
ทำให้ขอ้ มูลสูญหำย อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบสำรองข้อมูลทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภำพเพื่อป้องกันควำมเสียหำยของ
ข้อมูล รวมทัง้ ยังได้จดั จ้ำง บริษัท ไดนำมิคไอที โซลูชนั ่ จำกัด ("DITS") ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษั ทฯ ในกำร
พัฒนำ ซ่อมแซม และบำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษทั ให้มเี สถียรภำพ ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถ
แก้ไขระบบในกรณีทร่ี ะบบเกิดควำมเสียหำยได้อย่ำงรวดเร็ว
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3.1.9 ต้นทุนค่าแรงของกลุ่มบริษทั อาจเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่ อง
ต้นทุนค่ำแรงคิดเป็ นต้นทุนประมำณร้อยละ 20.00 ของต้นทุนในกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ทีผ่ ่ำนมำอัตรำ
ค่ำแรงในประเทศไทยมีกำรปรับเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึงไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำ อัตรำค่ำแรงในประเทศไทย
จะไม่เพิม่ ขึน้ อีกในอนำคต ซึง่ ในช่วง 4 ปี ทผ่ี ่ำนมำ (2554-2557) ต้นทุนค่ำแรงของกลุ่มบริษทั มีกำรปรับเพิม่ ขึน้ ตำม
อัตรำค่ำแรงโดยรวมของประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ หำกอัตรำค่ำแรงในประเทศไทยยังมีกำรปรับเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
จะทำให้ต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตำมไปด้วย และกลุ่มบริษัทอำจไม่สำมำรถผลักภำระต้นทุน ที่
เพิม่ ขึน้ ให้กบั ลูกค้ำได้ทงั ้ หมด ดังนัน้ หำกต้นทุนค่ำแรงของบริษัทฯ ยังคงเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง กำรดำเนินธุรกิจ
โอกำสทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของบริษทั ฯ อำจได้รบั ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม หำกต้นทุนค่ำแรงของบริษัทฯ โดยรวมมีกำรปรับเพิม่ สูงขึน้ บริษัทฯ จะใช้นโยบำยควบคุม
ต้นทุนในส่วนอื่นเพื่อรักษำระดับอัตรำกำไรให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ และกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั ซึง่ ช่วยลดกำรพึ่งพิง
ทรัพยำกรบุคคลของกลุ่มบริษทั
3.1.10 บริ ษัทฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการสูญเสี ยสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่ได้รบั อนุ มตั ิ จากสานั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”)
บริษัทฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุน ทีไ่ ด้รบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ในกำร
ดำเนิน ธุรกิจ คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งให้สทิ ธิประโยชน์ กบั กลุ่มบริษัท
ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 5.2.3 สิทธิและ
ประโยชน์ จำกกำรได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน)
ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขกำรอนุ มตั สิ ทิ ธิประโยชน์ของบีโอไอกำหนดให้บริษัท ทีไ่ ด้รบั บัตรส่งเสริมกำร
ลงทุนของกลุ่มบริษทั กล่ำวคือ บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค ("JPAC") บริษทั เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ("JPK")
และบริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ("PCS") ต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีส่ ำคัญเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จำกบีโอ
ไอและเพื่อใช้สทิ ธิในกำรได้รบั ยกเว้นภำษีดงั ต่อไปนี้
−
−
−

รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ และเรื่องอื่นๆ ทีส่ ำคัญ
จัดให้มรี ะบบป้องกันและควบคุมกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสภำพแวดล้อม และ
ต้องมีผถู้ อื หุน้ ชำวไทยถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์เป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51

ในอนำคตบริษทั ทีไ่ ด้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั ดังกล่ำว อำจไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด
และเงื่อนไขทุกข้อภำยใต้กำรอนุ มตั จิ ำกบีโอไอได้ ซึง่ อำจทำให้บริษทั ดังกล่ำวเสียสิทธิประโยชน์ทำงภำษีและสิทธิ
ประโยชน์อ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิจำกบีโอไอ ทัง้ นี้กำรสูญเสียสิทธิประโยชน์ดงั กล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นัยสำคัญ ต่ อกำรดำเนินธุรกิจโอกำสทำงธุรกิจฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนิน งำนของบริษัทฯ (โปรดดูรำย
รำยละเอียดสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 2.3 สิทธิประโยชน์ทำงทีไ่ ด้รบั )
ั หำในกำรปฏิบ ัติต ำมข้อก ำหนดและ
ทัง้ นี้ จนถึง ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัท ฯ ไม่เคยประสบป ญ
เงื่อนไขภำยใต้กำรอนุมตั จิ ำกบีโอไอแต่อย่ำงใด
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3.1.11 บริ ษัทฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการที่ ต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับของกฎระเบียบต่างๆ ที่ อาจทาให้
บริษทั ฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง
กำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ อยู่ภำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบของประเทศไทยมีกำรคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
รวมถึงควำมปลอดภัย และอนำมัยในกำรทำงำนของพนักงำน ด้วยเหตุน้ีกลุ่มบริษัทจึงต้องปฏิบตั ิตำมมำตร ฐำน
ต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดหำพนักงำนที่มคี วำมเชี่ยวชำญด้ำนดังกล่ำวเพื่อทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
และกฎระเบียบ กำรบำรุงรักษำอุปกรณ์กำรดูแลระบบควบคุมคุณภำพ และกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ และ
หำกกฎหมำยและกฎระเบียบดังกล่ำวมีกำรเปลีย่ นแปลง กำรประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษัท และกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษทั จะต้องมีกำรปรับเปลีย่ นให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยเหล่ำนี้ดว้ ย
กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยและคำดว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่องในกำรประกอบธุรกิจเพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิได้
ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ ำงๆ และค่ำใช้ จ่ำยเหล่ำนี้อำจเพิ่มขึ้นในอนำคต ในกรณี ท่มี ีกำรฝ่ำฝื นข้อกำหนด
ดังกล่ำว กฎหมำยกำหนดค่ำปรับในจำนวนทีส่ งู รวมถึงหน่วยงำนกำกับดูแลมีอำนำจออกคำสังบั
่ งคับ (รวมถึงคำสัง่
หยุ ดประกอบกิจกำร) และกำหนดมำตรกำรทำงอำญำเมื่อมีกำรฝ่ำฝื น ข้อก ำหนดดังกล่ำว ข้อก ำหนดทำงด้ำน
กฎหมำยสิง่ แวดล้อมบำงประกำรกำหนดให้มกี ำรตรวจสอบทีเ่ คร่งครัด รวมทัง้ กำหนดควำมรับผิดสำหรับค่ำเสียหำย
ทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมข้อกำหนดทำงด้ำนกฎหมำยสิง่ แวดล้อมดังกล่ำวยังอำจกำหนดควำมรับผิดในกรณีทเ่ี กิดกำร
บำดเจ็บของบุคคลหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ อันเนื่องมำจำกกำรมีหรื อกำรใช้สำรทีเ่ ป็ นอันตรำย ดังนัน้ จึงเป็ น
กำรยำกที่จะคำดกำรณ์ ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบีย บดังกล่ ำวและผลกระทบที่เกิด จำกกำร
เปลีย่ นแปลงดังกล่ำวซึง่ อำจส่งผลต่อกำรดำเนินธุรกิจหรือผลประกอบกำรของบริษทั ฯ
แม้ว่ ำผู้บ ริห ำรของบริษัท ฯ จะเชื่อ ว่ ำกำรประกอบธุ รกิจ ของกลุ่ ม บริษัท ในป จั จุ บ ัน นัน้ มีก ำรปฏิบ ัติต ำม
กฎระเบียบทีส่ ำคัญ บริษทั ฯ อำจไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำหน่ วยงำนกำกับดูแลจะไม่กำหนดกฎระเบียบเพิม่ เติมหรือ
เพิม่ อัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำปรับอันเนื่องมำจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ซึ่งอำจทำให้กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำย
เพิม่ ขึ้นอย่ำงมำกและอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจโอกำสทำงธุรกิจ ฐำนะทำง
กำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
3.1.12 การประท้วงหรือการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษทั อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิ จและ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ
หากพนักงำนของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยร่วมกันประท้วงหรือนัดหยุดงำน หรือหำกบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อยไม่สำมำรถเจรจำเพื่อระงับกำรนัดหยุดงำนของพนักงำนดังกล่ำวได้ บริษัทฯ อำจประสบปญั หำธุรกิจ
หยุดชะงักและอำจต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ อันเป็ นผลมำจำกค่ำแรงทีส่ งู ขึน้ หรือผลประโยชน์ทต่ี อ้ ง
จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนดังกล่ำวซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่ อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ
นอกจำกนี้ แม้ว่ำในปจั จุบนั พนักงำนของกลุ่มบริษัท มิได้เป็ นสมำชิกของสหภำพแรงงำน และกลุ่มบริษัท
ไม่ได้ทำกำรตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงใดๆ อย่ำงไรก็ดี ข้อเท็จจริงดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ในอนำคต
หำกพนักงำนของบริษทั ฯ เข้ำร่วมสหภำพแรงงำนและกลุ่มบริษทั ไม่สำมำรถเจรจำตกลงกับสหภำพแรงงำนหรือไม่
สำมำรถเจรจำเงื่อนไขทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทั ได้สำเร็จ หรือหำกกลุ่มบริษทั ประสบกับภำวะธุรกิจหยุดชะงัก
หรือประสบปญั หำด้ำนแรงงำนในโรงงำนใดๆ ของกลุ่มบริษทั แล้ว กลุ่มบริษทั อำจได้รบั ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำร
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อย่ำงไรก็ดี ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่เคยประสบปญั หำพนักงำนนัดหยุดงำนหรือประท้วงแต่
อย่ำงใด เนื่องจำกบริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำศักยภำพ และปฏิบตั ติ ่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลให้มี
สวัสดิกำรและสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีด่ ี
3.1.13 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศจะมี
ปจั จัยควำมเสีย่ งเพิม่ เติมสำหรับบริษทั ฯ จำกควำมไม่คนุ้ เคยในกำรทำธุรกิจ วัฒนธรรมพืน้ เมือง กฎหมำย ข้อบังคับ
ตลอดจนสภำพภูมอิ ำกำศและปจั จัยทำงธรรมชำติ นอกจำกนัน้ นโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดให้บริกำรไปยัง
ต่ำงประเทศ อำจทำให้บริษั ทฯ ต้องเผชิญ กับกำรแข่งขันกับคู่แข่งทำงกำรค้ำมำกขึน้ เนื่องจำกมีบริษัทต่ ำงชำติ
จำนวนมำกทีอ่ ำจให้บริกำรในลักษณะใกล้คยี งกัน
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยจะทำกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งในด้ำนต่ำงๆ เพื่อ
ใช้เป็ นส่วนประกอบในกำรตัดสินใจในกำรลงทุน โดยหำกเงินลงทุนมีจำนวนทีค่ ่อนข้ำงสูง บริษทั ฯ อำจพิจำรณำเพื่อ
หำผู้ร่ ว มลงทุ น ที่มีป ระสบกำรณ์ ใ นกำรลงทุ น ในประเทศดัง กล่ ำ ว เพื่อ ลดควำมเสี่ย งจำกกำรที่บ ริษั ท ฯ ไม่ มี
ประสบกำรณ์ในกำรลงทุนในประเทศนัน้ ๆ
3.1.14 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรบำงส่วนในรูปของเงินตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะในธุรกิจขนย้ำยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่ จะทำให้รำยได้ของบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น โดยใน
ปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรในรูปของเงินตรำต่ำงประเทศประมำณร้อยละ 10 ของรำยได้รวม
่ฝำยบริหำรของบริษทั ฯ ได้บริหำรควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น โดยจะพิจำรณำจับคู่รำยได้และรำยจ่ำยทีอ่ ยู่ในรูป
ของเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อลดควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
3.1.15 ความเสี่ยงจากการที่ บริ ษทั ฯ ไม่ได้ต่อสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสิ นค้าอันตราย ณ
ท่าเรือแหลมฉบัง
บริษัทฯ มีรำยได้ท่เี กี่ยวเนื่องกับสัญญำลงทุน บริหำร และประกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำย ณ ท่ำเรือแหลม
ฉบังประมำณร้อยละ 25 ของรำยได้รวม สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในวันที่ 30 กันยำยน 2576 หลังจำกสัญญำ
หมดอำยุบริษทั ฯ อำจจะต้องขอต่อสัญญำกับกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถต่อสัญญำดังกล่ำว
ได้บริษทั ฯ อำจสูญเสียรำยได้และกำไรทีเ่ กีย่ วเนื่องจำกสัญญำดังกล่ำว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว
เป็ นอย่ำงดี บริษัทฯ จึงทำกำรขยำยกำรให้บริกำรในส่วนอื่น เพื่อลดผลกระทบจำกกำรพึ่งพิงรำยได้จำกสัญ ญำ
ดังกล่ำว นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ ได้ควบคุมดูแลให้มกี ำรดำเนินกำรตำมสัญญำอย่ำงถูกต้องเพื่อสร้ำงควำมมันใจให้
่
แก่
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยในกรณีทก่ี ำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยจะต้องเลือกผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยเมื่อ
หมดสัญญำ
3.1.16 ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงิ นกู้กบั สถาบันการเงิ น
บริษทั ฯ และบริษทั ฯ ย่อย ได้ทำกำรกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินทีก่ มู้ ำเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน
ในโครงกำรต่ำงๆ หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถมำรถจ่ำยชำระดอกเบี้ย หรือเงินกูย้ มื หรือปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขได้ตำมที่
กำหนด บริษทั ฯ อำจต้องจ่ำยดอกเบีย้ ผิดนัดชำระซึง่ สูงกว่ำอัตรำดอกเบีย้ ปกติ หรืออำจโดนบังคับจำนองสินทรัพย์ท่ี
ใช้ค้ำประกันตำมสัญญำเงินกู้ ซึง่ อำจมีผลทำให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยสูงขึน้ ในอตีต JPLAND ไม่สำมำรถคงอัตรำส่วน
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หนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ โดยสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 JPLAND มี
อัตรำส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.9 เท่ำ ซึ่งเกินกว่ำเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ท่กี ำหนดให้ไม่เกิน 3 เท่ำ
เนื่องจำกกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ ซึง่ เกิดจำกกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุนของ JPLAND โดยผู้ประเมินอิสระ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ขอควำมยินยอมจำกสถำบันกำรเงินให้ถอื ว่ำ
เหตุกำรณ์ ดงั กล่ำวไม่ถือเป็ นเหตุผดิ เงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ โดยได้รบั ควำมยินยอมจำกสถำบันกำรเงินเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรแล้ว

3.2

ความเสี่ยงจากธุรกิ จให้บริการรับฝากและบริหารสิ นค้า

3.2.1. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถูกยกเลิ กสัญญาเช่าที่ดิน หรือสัญญาสัมปทานต่างๆ
คลังสินค้ำของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่บนทีด่ นิ ของบุคคลอื่น หรือใช้สนิ ทรัพย์ของผูอ้ ่นื ตำมสัญญำสัมปทำน
(รำยละเอียดเพิม่ เติม ส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ) ซึง่ หำกสัญญำต่ำงๆ หมดอำยุและ
บริษัท ฯ ไม่ สำมำรถเจรจำเพื่อ ต่ อ สัญ ญำได้ หรือบริษัท ฯ ถู กยกเลิก สัญ ญำ อำจส่งผลกระทบท ำให้บ ริษัท ฯ ไม่
สำมำรถให้บริกำรของบริษทั ฯ แก่ลกู ค้ำได้ ซึง่ จะมีผลทำให้รำยได้ และกำไรของ บริษทั ฯ ลดลง
เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำวบริษทั ฯ จึงจัดทำสัญญำส่วนใหญ่เป็ นสัญญำระยะยำว เพื่อให้ควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำรของบริษัทฯ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยจำกัดให้มีสญ
ั ญำระยะสัน้ (น้ อยกว่ำ 3 ปี ) ในกรณี ท่บี ริษัทฯ
ต้องกำรใช้พ้นื ที่เพียงชัวครำว
่
หรือ ในกรณีท่บี ริษัทฯ มองว่ำอำจจะทำกำรย้ำยคลังสินค้ำไปยังพื้นที่ใหม่ท่มี คี วำม
ได้เปรียบทำงด้ำนโลจิสติกส์ในอนำคตเท่ำนัน้
3.2.2. ความเสี่ยงในการจัดหาที่ดินเพื่อการขยายกิ จการ
บริษัท ฯ มีน โยบำยในกำรจัดซื้อ ที่ดิน โดยมุ่ งเน้ นที่จ ะจัดหำที่ดิน ที่มีศ ักยภำพและสำมำรถน ำมำพัฒ นำ
โครงกำรได้ทนั ที ดังนัน้ กลุ่มบริษทั จึงไม่มนี โยบำยในกำรซือ้ ทีด่ นิ สะสม (Land Bank) โดยทีย่ งั ไม่มแี ผนกำรพัฒนำ
ไว้เป็ นจำนวนมำกๆ เพื่อกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต แต่เนื่องจำกกำรแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้ จึงทำให้มกี ำร
แข่งขันเพื่อซื้อหรือเช่ำทีด่ นิ ในทำเลทีด่ รี ะหว่ำงผู้ประกอบกำรต่ำงๆ จึงอำจทำให้ กลุ่มบริษทั มีควำมเสีย่ งจำกกำรที่
รำคำที่ดนิ มีกำรปรับตัวสูงขึน้ หรือกำรทีก่ ลุ่มบริษทั จะไม่สำมำรถจัดซือ้ ที่ดนิ ในทำเลทีต่ งั ้ ที่ต้องกำรภำยในต้นทุนที่
ต้องกำรได้ ซึ่งอำจส่งผลให้ต้นทุนในกำรพัฒนำโครงกำร ของบริษัทฯ สูงขึน้ หรือ บริษัทฯ อำจตัดสินใจไม่ลงทุน
เนื่องจำกอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอำจจะไม่เป็ นไปตำมเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ และอำจทำให้บริษทั ฯ ไม่สำมำรถ
ลงทุนตำมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 6 โครงกำรในอนำคตได้ ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตของบริษทั ฯ
ในอนำคต
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีกำรจัดทำแผนกำรสำรวจและจัดซือ้ ทีด่ นิ ให้สอดคล้องกับกำรนำไปพัฒนำโครงกำร
ของบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถจัดหำทีไ่ ด้อย่ำงรวดเร็วเมื่อบริษทั ฯ มีโครงกำรใหม่
3.2.3. ความเสี่ยงจากประกันภัยของบริษทั ฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ภาระผูกพันทัง้ หมด
แม้ว่ำบริษทั ฯ จะมีนโยบำยทำประกันภัยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เพื่อลดควำมเสีย่ งอัน
เนื่องมำจำกควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยของสินค้ำรับฝำกและสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษทั บริษทั ฯ ยังคง
มีควำมเสีย่ งจำกกำรทีก่ รมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยสืบเนื่องทัง้ หมด อำทิ
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ควำมเสียหำยซึ่งเกิดขึ้น จำกสงครำมและภัยก่ อกำรร้ำย หรือ ในกรณี ท่ีมูลค่ำควำมเสีย หำยมำกกว่ำจำนวนเงิน
ประกันภัย และบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรทีบ่ ริษทั ประกันภัยไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมทีร่ ะบุไว้
ในกรมธรรม์ได้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งทีไ่ ม่สำมำรถต่อกรมธรรม์ได้ในรำคำทีเ่ หมำะสมหำกรำคำของ
กรมธรรม์ปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ ทัง้ หมดอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ฯ มีกำรติดตำมควบคุมเพื่อพิจำรณำให้วงเงินประกันภัยสำมำรถครอบคลุมควำมเสียหำยได้
ทัง้ จำนวนเพื่อป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำว ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะทำกำรพิจำรณำเงื่อนไขและวงเงินทุกครัง้ ที่มีกำรต่ อ
ประกัน
3.2.4. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้องจากการดาเนิ นงาน
ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทนัน้ มีควำมเสีย่ งจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรให้บริกำร เช่น ควำมเสีย่ ง
จำกกำรถูกฟ้องร้องจำกควำมเสียหำย ควำมเสีย่ งจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรสูญหำยของสินค้ำ รวมทัง้ ควำมเสีย่ ง
จำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรเกิดอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรทำงำน ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
บริษัท ฯ ได้ท ำประกัน ภัย ที่เกี่ย วเนื่ อ งกับ กำรดำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ซึ่ง ครอบคลุ ม ถึง สิน ค้ำที่ร ับ ฝำกใน
คลังสินค้ำของกลุ่มบริษัท และระบุควำมรับผิดชอบสูงสุดของบริษทั ฯ ในกรณีทส่ี นิ ค้ำเกิดได้รบั ควำมเสียหำยไว้ใน
สัญญำกับลูกค้ำของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำมประกันภัยอำจไม่ครอบคลุมมูลค่ำสินค้ำที่รบั ฝำกในคลังสินค้ำของบริษทั ฯ
และลูกค้ำอำจทำกำรฟ้องร้องบริษทั ฯ และเรียกค่ำเสียหำยมำกกว่ำทีร่ ะบุควำมรับผิดชอบสูงสุดตำมสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัท ฯ มีข้อพิพำททำงกฎหมำยระหว่ำงบริษัท ฯ และบริษัท คุ้มภัย จำกัด
(มหำชน) ในฐำนะจำเลยร่วม และบริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะโจทย์ร่วม ซึง่ มีสำเหตุมำจำกอุบตั เิ หตุอคั คีภยั ซึง่ ทำให้สนิ ค้ำของบริษทั ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน) ทีร่ บั ฝำก
ในคลังสิน ค้ำของบริษัท ฯ ได้รบั ควำมเสียหำย ตำมที่ได้เปิ ด เผยรำยละเอีย ดในส่วนที่ 2.2 ข้อ 7 ข้อพิพ ำททำง
กฎหมำย ซึง่ ปจั จุบนั ข้อพิพำททำงกฎหมำยอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์ ทัง้ นี้ หำกในทีส่ ุดบริษทั ฯ ต้องชำระค่ำเสียหำย
ตำมที่คู่กรณีเรียกร้อง อำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ ได้ อย่ำงไรก็ดี ในปี บญ
ั ชี 2557
บริษัทฯ ได้ทำกำรตัง้ สำรองค่ำเสียหำยจำกข้อพิพำททำงกฎหมำยตำมคำสังของศำลชั
่
น้ ต้น ซึง่ สังให้
่ บริษทั ฯ ชำระ
ค่ำเสียหำยจำนวนมูลค่ำ 57 ล้ำนบำทแล้ว
3.3

ความเสี่ยงจากธุรกิ จให้บริการขนส่ง

3.3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิ ง
น้ ำมันเชื้อเพลิงเป็ นต้นทุนหลักคิดเป็ นประมำณร้อยละ 30.00 ของต้นทุน ในกำรให้บริกำรขนส่งของกลุ่ม
บริษทั ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่ำนมำรำคำน้ำมันดิบในตลำดโลกมีควำมผันผวนสูงและปรับตัวโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ส่งผลให้รำคำน้ำมันเชือ้ เพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึน้ กำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของรำคำน้ ำมันเชือ้ เพลิงเพิม่ ต้นทุนในกำร
ให้บริกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั และอำจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษทั ฯ ได้
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงโครงสร้ำงต้นทุนในกำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั โดยสัญญำ
กำรให้บริกำรระหว่ำงกลุ่มบริษัทกับลูกค้ำระบุอย่ำงชัดเจนในกำรสงวนสิทธิให้
์ กบั กลุ่มบริษัทในกำรปรับเพิม่ อัตรำ
ค่ำบริกำรอันเนื่องมำจำกกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนน้ำมันเชือ้ เพลิง ซึง่ ช่วยลดผลกระทบจำกปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของ
ต้นทุนน้ำมันเชือ้ เพลิงได้
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3.3.2. ความเสี่ยงจากอุบตั ิ เหตุ
ควำมรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทในกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเริม่ ตัง้ แต่กำรรับสินค้ำ และจะสิน้ สุดเมื่อได้ส่ง
มอบสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ ทัง้ นี้ กระบวนกำรขนส่งสินค้ำมีควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดควำมผิดพลำดหรือเกิดอุบตั เิ หตุทส่ี ง่ ผล
ให้สนิ ค้ำเกิดควำมเสียหำย ซึ่งอำจก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยค่ำเสียหำยตำมมำ ส่งผลกระทบต่ อชื่อเสียง
รำยได้ และกำไรของกลุ่มบริษทั
ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัท ไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุร้ำยแรงที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำน ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นกำรลดควำม
เสีย่ งอันเนื่องมำจำกควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยของสินค้ำจำกกำรเกิดอุบตั ิเหตุ บริษัทฯ มีนโยบำยทำ
ประกันภัยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทัง้ หมด นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ระบุเงื่อนไขในกำรรับผิดชอบ
ควำมเสียหำยอย่ำงชัดเจน รวมถึงระบุควำมรับผิดชอบสูงสุดของบริษัท ฯ หำกเกิดควำมเสียหำยในสัญ ญำกำร
ให้บริกำรระหว่ำงบริษทั ฯ และลูกค้ำ เพื่อเป็ นกำรลดภำระและควำมขัดแย้งระหว่ำงบริษทั ฯ กับลูกค้ำทีอ่ ำจเกิดขึน้ ใน
อนำคต
3.3.3. ความเสี่ยงจากการส่งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าไม่ทนั ตามกาหนดเวลา
สัญญำให้บริกำรขนส่งของบริษัทฯ โดยทัวไปจะระบุ
่
เวลำที่ต้องส่งมอบสินค้ำ หำกบริษัทฯ ส่งมอบสินค้ำ
ให้กบั ลูกค้ำไม่ทนั ตำมกำหนดเวลำ บริษทั ฯ อำจต้องจ่ำยค่ำปรับเพื่อชดเชยควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรล่ำช้ำ
ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และกำไรของบริษัทฯ และอำจส่ง ผลเสียต่อชื่อเสียงและควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำรำย
อื่นๆ ทำให้เสียโอกำสทำงธุรกิจในอนำคตได้
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรล่ำช้ำของกำรส่งมอบ บริษทั ฯ จึงได้มกี ำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อติดตำมสถำนะสินค้ำระหว่ำงกำรขนส่ง ทำให้บริษทั ฯ และลูกค้ำสำมำรถรับทรำบถึง
สถำนะและที่อยู่ของสินค้ำ ตลอดจนแก้ไขปญั หำต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ ได้อย่ำงทันท่วงที อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่
สำมำรถรับรองได้ว่ำจะสำมำรถส่งมอบสินค้ำ ได้ตรงตำมกำหนดสำหรับงำนทุกงำน เนื่องจำกควำมล่ำช้ำบำงกรณี
อำจเกิดจำกปจั จัยทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรชุมนุม ภัยพิบตั ธิ รรมชำติ เป็ นต้น
3.3.4. ความเสี่ยงจากการจัดหารถขนส่ง
บริษทั ฯ ใช้รถของกลุ่มบริษทั และจัดจ้ำงผูร้ บั จ้ำงขนส่งภำยนอกในกำรให้บริกำรขนส่งของกลุ่มบริษั ทเพื่อให้
กลุ่มบริษทั มีรถขนส่งให้บริกำรทีห่ ลำกหลำย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำผูร้ บั จ้ำงขนส่งทีไ่ ด้มำตรฐำน
ตำมทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด ให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ
อย่ำงไรก็ดี ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ฯ ไม่เคยประสบปญั หำในกำรจัดหำผูร้ บั จ้ำงภำยนอกที่ได้มำตรฐำนให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรในกำรให้บริกำร นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำผูร้ บั จ้ำงขนส่งภำยนอกทีช่ ดั เจน มีกำร
วำงแผนกำรขนส่ง และเป็ นผูบ้ ริหำรและควบคุมกำรขนส่งทัง้ หมด
3.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

3.4.1. ความเสี่ยงในด้านการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และกลุ่มนำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ จะถือหุน้ ในบริษทั ฯ เป็ นสัดส่วนทัง้ สิน้
ร้อยละ 42.61 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ (โปรดดูรำยละเอียด
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สัดส่วนกำรถือหุ้นในส่วนที่ 2.3 หัวข้อ 9.2 ผู้ถือหุ้น) นอกจำกนี้ คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ คุณ จิตชัย นิมิตร
ปญั ญำ คุณอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ยังดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริหำรและกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ ด้วย จึง
ทำให้กลุ่มนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และกลุ่มนำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ มีอำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำร
บริษทั ฯ รวมถึงสำมำรถควบคุมเสียงของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องกำรแต่งตัง้ กรรมกำร หรือ
กำรขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ
กำหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นดังนัน้ จึงเป็ นกำรยำกที่ผถู้ ือหุน้ รำยอื่น จะสำมำรถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีก่ ลุ่มผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีกำรกำหนดระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี ำหรับกรรมกำรบริษัท
จดทะเบียน เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ตำมแนวทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และมีกำรกำหนดขอบเขตหน้ำที่ กำรมอบอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรชัดเจน ไม่ก่อ ให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
3.4.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร
บุคลำกรเป็ นปจั จัยหนึ่งในควำมสำเร็จของบริษทั ฯ หำกบริษทั ฯ สูญเสียบุคลำกร เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และ/หรือ
บุคลำกรหลักในคณะผูบ้ ริหำรบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สำมำรถสรรหำผูด้ ำรงตำแหน่ งทีเ่ หมำะสมและมีคุณสมบัติ
เทียบเคียงมำแทนที่กนั ได้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน กำรดำเนินงำน และ
โอกำสทำงธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ในกำรรักษำทรัพ ยำกรบุคคลของบริษัทฯ จึงได้มีก ำรจัดท ำ
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนำควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบของบุคลำกร กำรวำงแนวทำง
อำชีพ (Career Path) ของบุคลำกรในแต่ละระดับให้ชดั เจน รวมทัง้ กำรจัดสรรผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ
มีกำรสรรหำพนักงำนใหม่ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อ ทดแทนบุคลำกรที่อำจต้องสูญเสียไป และเพื่อให้มบี ุคลำกรเพียงพอ
สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
3.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

3.5.1. ความเสี่ ยงจากการนาหุ้น สามัญ ของบริ ษัทฯ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะรับทรำบผลกำรพิจำรณำ
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับกำรนำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุ ญำตนำหุน้ สำมัญเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2557
ซึง่ บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ อง
บริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วพบว่ำ บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนทีจ่ ะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็
์ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 22
มกรำคม พ.ศ. 2544 (และทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีควำมไม่แน่นอนทีจ่ ะได้รบั อนุ ญำตจำก
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนอำจมีควำมเสีย่ งเกีย่ วกับสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำย
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หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ในตลำดรอง และอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ สำมัญได้ตำมรำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้
หำกหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
3.5.2. ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของราคาหุ้น สามัญ ของบริ ษัท ฯ หลัง เข้ า ท าการซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรขออนุ มตั ิจำกตลำดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยสำหรับ กำรนำหุ้น ของบริษัท จด
ทะเบียนและทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงไรก็ตำม กำรทีห่ นุ้ ของบริษทั จดทะเบียนและซือ้ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้เป็ นกำรรับรองว่ำตลำดกำรซือ้ ขำยหุน้ ของบริษทั ฯ จะดีขน้ึ หรือสภำพคล่องของกำร
ซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ จะดีข้นึ แม้ว่ำตลำดกำรซื้อขำยหุ้นจะดีขน้ึ ก็ตำม นอกจำกนี้ รำคำซื้อขำ ยหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ มีแนวโน้มผันผวน เนื่องจำกปจั จัยหลำยประกำร เช่น
- ทัศนะทีม่ ตี ่อโอกำสสำหรับธุรกิจและกำรประกอบกำรของบริษทั ฯ และอุตสำหกรรมโลจิสติกส์โดยทัวไป
่
- ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประกอบกำรทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทีแ่ ท้จริง กับผลประกอบกำรทำง
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเครำะห์ได้คำดหวัง
- กำรเปลีย่ นแปลงในคำแนะนำหรือทัศนะของนักวิเครำะห์
- กำรเปลีย่ นแปลงในเงื่อนไขต่ำงๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่ออุตสำหกรรมโลจิสติกส์ สภำพเศรษฐกิจโดยทัวไปหรื
่
อ
บรรยำกำศในตลำดหุน้ หรือเหตุกำรณ์หรือปจั จัยอื่น ๆ
- ประกำศของบริษทั อื่นๆ ทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกับบริษทั ฯ
- กำรเปลีย่ นแปลงในกำรประเมินมูลค่ำตลำดและรำคำหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่ง
ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับบริษทั ฯ
- ควำมผันผวนอย่ำงมำกของรำคำหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
- กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมำยต่ำงๆ ทัง้ ในประเทศและต่ ำงประเทศ ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินกำรของบริษทั ฯ
- กำรเปลีย่ นแปลงของลูกค้ำของบริษัทฯ ซึ่งอำจมีผลทำให้บริษัทฯ ได้รบั งำนน้อยลง เช่น กำรชะลอกำร
ลงทุน หรือกำรขำดทุนทำให้ไม่มเี งินทุนในกำรลงทุน เป็ นต้น และ
- ผลกระทบจำกกำรรวมเป็ นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
นอกจำกนี้ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั ตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์อ่นื ในต่ำงประเทศต่ำงมีควำมผัน
ผวนทัง้ ในด้ำนรำคำ และปริมำณกำรซือ้ ขำย ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อรำคำตลำดและปริมำณกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของ
บริษทั ฯ หลังหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ ปจั จัยข้ำงต้น และปจั จัยอื่นๆ อำจส่งผลให้รำคำตลำดและควำมต้องกำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ฯ มีควำมผัน
ผวนสูง ซึ่งอำจจำกัดหรือขัดขวำงมิให้ผู้ลงทุนสำมำรถขำยหุ้นของบริษัทฯ ได้ในรำคำที่เหมำะสม และอำจส่งผล
กระทบในทำงลบต่อสภำพคล่องของหุน้ ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้เมื่อรำคำตลำดของหุ้นมีควำมผันผวน ผูถ้ อื หุ้น อำจ
รวมตัวกันฟ้องคดีหลักทรัพย์ (Securities Class Action) เพื่อดำเนินคดีกบั บริษัทที่ออกหุ้น หำกมีผู้ถือหุ้นรำยใด
ดำเนินกำรฟ้องร้องบริษทั ฯ บริษทั ฯ อำจต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจำนวนมำกในกำรต่อสูค้ ดี หรือหำกบริษทั ฯ แพ้คดี บริษทั
ฯ อำจต้องจ่ำยค่ำเสียหำยจำนวนมำก
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3.5.3. ความเสี่ยงจากการใช้เงิ นที่ได้จากการระดมทุน
บริษทั ฯ มีแผนจะใช้เงินจำกกำรระดมทุนในครัง้ นี้ เพื่อลงทุนขยำยธุรกิจ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียน ตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน ของเอกสำรฉบับนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พจิ ำรณำโครงกำรลงทุนดังกล่ำวอย่ำง
รอบคอบภำยใต้สภำวะแวดล้อมปจั จุบนั โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ
อย่ำงไรก็ดี หำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ บริษัทฯ อำจมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องปรับเปลี่ยน
แผนกำรลงทุน ซึง่ อำจไม่ได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกผูถ้ อื หุน้ นอกจำกนี้ กำรปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนอำจส่งผลให้ กำรใช้
เงินทีไ่ ด้จำกกำรระดมทุน หรือผลตอบแทนไม่เป็ นไปตำมทีน่ กั ลงทุนคำดหวัง
3.5.4. ความเสี่ยงจากนโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หลังหักเงินสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดและ
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หำกไม่มีเหตุ จำเป็ น อื่นใด หรือถูกจำกัดโดยข้อกำหนดในสัญ ญำเงินกู้ และหำกกำร
จ่ำยเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำ
เห็นสมควร
ทัง้ นี้ บริษัทฯ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยเงินปนั ผลได้ตำมสถำนกำรณ์ โอกำส และกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำร เช่น ในกรณีทบ่ี ริษัทฯ มีควำมจำเป็ นที่จะใช้เงินทุนในกำรขยำยธุรกิจ ลงทุนในโครงกำรในอนำคต
หรือเกิดเหตุกำรณ์มไิ ด้คำดคิดทีส่ ง่ ผลเชิงลบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ อำจส่งผลให้ บริษทั ฯ พิจำรณำจ่ำยเงินปนั
ผลต่ ำกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ และอำจส่งผลกระทบต่ อรำคำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
3.5.5. ความเสี่ ยงจากข้อ มูลทางการเงิ นรวมเสมื อนอาจไม่สามารถแสดงผลการดาเนิ นงาน และฐานะ
การเงิ นของกลุ่มบริษทั
ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพกำรดำเนิน งำนและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จึงได้จดั ทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนเพื่อ
ใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดกลุ่มโครงสร้ำงธุรกิจ โดยแสดงผลกระทบอันเป็ นสำระสำคัญต่อข้อมูลทำงกำรเงินในอดีต
ของบริษทั ฯ เสมือนบริษทั ฯ ได้เข้ำลงทุนในบริษทั ย่อยแล้วในอดีต อย่ำงไรก็ดี ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนอำจไม่
สำมำรถสะท้อ นผลกำรดำเนิ น งำน และฐำนะกำรเงิน ของกลุ่ม บริษัท ที่แ ท้จริง เนื่ องจำกจัด ท ำโดยตัง้ อยู่บ นข้อ
สมมติฐำนบำงประกำรซึง่ เป็ นเหตุกำรณ์ทไ่ี ม่ได้เกิดขึน้ จริงในอดีต
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4.

การวิ จยั และพัฒนา

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรวิจยั และพัฒนำว่ำ เป็ นสิง่ จำเป็ นในกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ กลุ่มบริษทั เน้นกำรวิจยั พัฒนำทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำและกำรขนส่ง โดยเล็งเห็นว่ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจะช่วยเพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
ลดควำมผิดพลำดในกำรจัดกำรภำยในคลังสินค้ำและกำรขนส่ง ลดต้นทุนในกำรบริหำรคลังสินค้ำ และลดกำรพึง่ พิง
ทรัพยำกรบุคคล
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั มีโครงกำรวิจยั และพัฒนำทีส่ ำคัญ ได้แก่ ระบบเครือข่ำยข้อมูลและกำรสือ่ สำรเกีย่ วกับกำร
จัด เก็บ สินค้ำอันตรำยแบบบูรณำกำร ("DG-NSW") ระบบบริห ำรจัด กำรคลังสิน ค้ำ ("WMS Plus") ระบบบริห ำร
จัดกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ("CCMS") และระบบบริหำรจัดกำรพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อ
ให้บริกำรจัดเก็บและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ("AYMS")
4.1 ระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ นค้าอันตรายแบบบูรณาการ ("DG-NSW")
บริษทั ฯ ได้ร่วมกับ DITS เพื่อคิดค้นและพัฒนำระบบ DG-NSW ซึง่ เป็ นระบบเครือข่ำยข้อมูลและกำรสือ่ สำร
เกี่ยวกับ กำรจัดเก็บสินค้ำอันตรำยแบบบูรณำกำร โดยโครงกำรนี้อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของท่ำเรือแหลมฉบัง
วัตถุประสงค์หลักในกำรพัฒนำระบบเพื่อให้บริกำรกำรจัดเก็บสินค้ำอันตรำยแบบเบ็ดเสร็จจำกกำรติดต่อเพียงจุด
เดียว จำกกำรส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดควำมผิดพลำดและลดกำรทำงำนที่ไม่
สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ทำให้ลดต้นทุนกำรบริหำรกำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ส่วนสำคัญของระบบคือ เว็บไซต์ท่ี
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกำรนำเข้ำส่งออก กำรจัดเก็บ และกำรขนส่ง สินค้ำอันตรำยอย่ำงปลอดภัยต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และ
สิง่ แวดล้อม หรือที่เรียกว่ำ DG-NET และ ระบบระบุ ตำแหน่ ง กำรจัดเก็บ สินค้ำอันตรำยจำกพิกดั ดำวเทียม หรือ
Differential-GPS ("D-GPS")
4.1.1 เว็บไซด์เกี่ยวกับการนาเข้าส่งออก การจัดเก็บ และการขนส่งสิ นค้าอันตราย ("DG-NET")
บริษัทฯ ได้ร่วมกับ DITS เพื่อคิดค้นและพัฒนำเว็บไซด์ DG-NET ซึ่งเป็ นเว็บไซด์เครือข่ำยข้อมูลและกำร
สื่อสำรในกำรติดตำมสถำนะกำรน ำเข้ำส่งออก กำรจัดเก็บ และกำรขนส่งสิน ค้ำอันตรำยอย่ำงปลอดภัยต่ อชีวิต
ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้อม DG-NET เป็ นเว็บไซด์ท่งี ่ำยต่อกำรเข้ำถึง โดยเข้ำผ่ำนหน้ำเวบไซต์ www.dg-net.org
ผู้นำเข้ำสินค้ำอันตรำย ผู้ส่งออกสินค้ำอันตรำย พนักงำนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำมำรถตรวจสอบ
สถำนะของสินค้ำอันตรำยผ่ำน DG-NET ได้ตลอดเวลำ (Real time Track & Trace) ทัง้ สินค้ำอันตรำยในเขตท่ำเรือ
แหลมฉบังและสินค้ำอันตรำยระหว่ำงกำรขนส่งไปยังสถำนทีจ่ ดั เก็บของผู้นำเข้ำ DG-NET ยังช่วยลดขัน้ ตอนกำร
ดำเนิ นงำนด้วยระบบเอกสำรที่ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำ และลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนต่ ำงๆเช่น ด้ำนบุ คลำกร ด้ำนกำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่ วยงำน และด้ำนระบบกำรจัดกำรสินค้ำอันตรำย นอกจำกนี้เว็บไซด์ดงั กล่ำวจะเป็ นเสมือน
ศูนย์กลำงกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำงๆเกีย่ วกับคลังสินค้ำอันตรำยและสินค้ำอันตรำยทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง
และเป็ นศูนย์กลำงข้อมูลในกำรแก้ปญั หำกรณีเกิดอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรขนส่งได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมทัง้ มีค่มู อื กำร
ระงับอุบตั ภิ ยั เบือ้ งต้นจำกสินค้ำอันตรำยแต่ละประเภท DG-NET ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอันตรำยให้มี
ต้นทุนทีต่ ่ำลงและมีประสิทธิภำพเพื่อแข่งขันกับต่ำงประเทศได้
ทัง้ นี้ระบบ DG-NET เป็ นส่วนหนึ่งในมำตรกำรเร่งด่วนของท่ำเรือแหลมฉบังในกำรป้องกันและเตรียมควำม
พร้อม เพื่อระงับเหตุฉุกเฉินจำกสินค้ำอันตรำยหก รัวไหล
่
หรือไฟไหม้ในกระบวนกำรตัง้ แต่เรือสินค้ำอันตรำยเข้ำ
เทียบท่ำ จนกระทังเรื
่ อออกจำกท่ำ รวมถึงกระบวนกำรเคลื่อนย้ำย กำรจัดเก็บ และกำรขนส่ งระหว่ำงท่ำเรือแหลม
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ฉบังถึงสถำนทีจ่ ดั เก็บของผูน้ ำเข้ำและกำรรับสินค้ำอันตรำยจำกผูส้ ่งออก ในปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำย
เดียวที่ได้รบั สัมปทำนจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอันตรำยในเขตพื้นที่ท่ำเรือ
แหลมฉบังจึงได้นำ DG-NET ที่กลุ่ม บริษัทคิดค้นและพัฒนำ เข้ำมำเป็ นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ
สำหรับสินค้ำอันตรำยในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง
4.1.2 ระบบระบุตาแหน่ งการจัดเก็บสิ นค้าอันตรายจากพิ กดั ดาวเที ยม หรือ Differential-GPS ("DGPS")
บริษทั ฯ ได้ร่วมกับ DITS และบริษทั ซีมโี อ จีเอมบีเอช จำกัด (Symeo GmbH) ซึง่ เป็ นบริษทั ผลิตและพัฒนำ
อุปกรณ์ จบั คลื่นวิทยุควำมถี่สูงจำกประเทศเยอรมนี เพื่อคิดค้นและพัฒนำระบบ Differential-GPS หรือ "D-GPS"
ระบบ D-GPS เป็ นระบบทีใ่ ช้ระบุตำแหน่ งกำรจัดเก็บสินค้ำอันตรำยจำกพิกดั ดำวเทียม เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
คลังสินค้ำในลำนจัดเก็บสำหรับสินค้ำอันตรำยในเขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง
ระบบ D-GPS จะมีอุ ป กรณ์ จ ับ คลื่น วิท ยุ ค วำมถี่สูง ติด อยู่ ท่ีตัว ยกตู้ ค อนเทนเนอร์ (Reach Stacker) ซึ่ง
สำมำรถบอกตำแหน่ งตู้คอนเทนเนอร์ของสินค้ำอันตรำยทีน่ ำไปวำงได้จำกพิกดั ดำวเทียมในรูปแบบแกน 3 มิติ คือ
พิก ัด แกน X แกน Y และแกน Z ได้อย่ ำงแม่ น ย ำ และจะส่งข้อ มูลไปยังฐำนข้อ มูลในเว็บ ไซต์ DG-NET เพื่อ ให้
ผูใ้ ช้งำนสำมำรถทรำบพิกดั ตำแหน่งของตูค้ อนเทนเนอร์ได้อย่ำงแม่นยำ ระบบ D-GPS นี้สำมำรถเพิม่ ศักยภำพ และ
ประสิทธิภำพในกำรค้นหำ และบริหำรจัดกำรสินค้ำอันตรำยในลำนจัดเก็บ โดยช่วยลดจำนวนพนักงำนทีใ่ ห้บริกำรใน
คลังสินค้ำ เพิม่ ควำมแม่นยำและควำมรวดเร็วของพนักงำนในกำรค้นหำสินค้ำอันตรำยในลำนจัดเก็บสินค้ำอันตรำย
ลดขัน้ ตอนในกำรทำงำน และลดอุบตั เิ หตุในกำรปฏิบตั งิ ำนให้กบั พนักงำน
ทัง้ นี้ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และส ำหรับ งวดสำมเดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 บริษั ท ฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยั และพัฒนำ DG-NSW จำนวน 7.4 ล้ำนบำท 4.7 ล้ำนบำท 3.9 ล้ำนบำท และ 0.01 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
4.2

โครงการระบบบริหารจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse Management System Plus หรือ "WMS Plus")

บริษทั ฯ ได้ร่วมกับ DITS เพื่อคิดค้นและพัฒนำระบบ Warehouse Management System Plus หรือ "WMS
Plus" ซึ่งเป็ นระบบบริห ำรจัดกำรคลังสินค้ำ อย่ำงครบวงจรที่ป รับให้สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนของกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำซึง่ เป็ นบริกำรหลักของบริษทั ฯ
เนื่องจำกข้อมูล และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมสำคัญมำกต่อกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบ
วงจร ระบบ WMS Plus จึงเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรคลังสินค้ำและเชื่อมโยงข้อมูลในระหว่ำงส่วนงำน ระบบ WMS
Plus สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทตำมลักษณะของลูกค้ำคือ WMS Plus แบบ Enterprise และ WMS Plus
แบบ Cloud โดยระบบ WMS Plus Enterprise เป็ นระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอย่ำงครบวงจรซึง่ เหมำะกับธุรกิจ
ขนำดใหญ่ ซึ่งแตกต่ำงจำกระบบ WMS Plus Cloud ที่เหมำะกับธุรกิจขนำดกลำงถึงเล็กที่มคี วำมต้องกำรใช้งำน
ระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำทีน่ ้อยกว่ำและมีงบประมำณในกำรลงทุนทีต่ ่ำกว่ำ
ระบบ WMS Plus แตกต่ ำงจำกระบบ WMS แบบทัวไปที
่
่บริษัทอื่นพัฒ นำเพื่อใช้บริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ
เท่ำนัน้ แต่ระบบ WMS Plus จะสนับสนุนให้กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเป็ นไปอย่ำงครบวงจรและจะปรับเปลีย่ นไป
ตำมธุรกิจของลูกค้ำแต่ละประเภท โดยบริษทั ฯ และลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบสถำนะของสินค้ำได้ตลอดเวลำ (Real
time Track & Trace) ผ่ำนทำงเวบไซต์ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้บริษทั ฯ สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลจำกแต่ละแผนกเช่น
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แผนกบัญชี และแผนกคลังสินค้ำ เพื่อลดกำรบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน และสำมำรถทรำบกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำได้จำก
ทุกส่วนงำน ระบบ WMS Plus ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรพื้นที่ในคลังสินค้ำ ลดควำมผิดพลำดในกำร
จัดส่งสินค้ำ และเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริกำรลูกค้ำ
ในป จั จุ บ ัน บริษัท ฯได้น ำระบบ WMS Plus Enterprise มำใช้ในกำรบริห ำรจัด กำรคลัง สิน ค้ำ ทัว่ ไป ทุ ก
คลังสินค้ำทัวไปของกลุ
่
่ม บริษัท และได้มีกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่ อเนื่องทัง้ ในระบบ WMS Plus Enterprise และ
WMS Plus Cloud เพื่อรองรับ ธุรกิจของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อมูลในระบบที่มีปริมำณมำกขึน้ จำกกำรใช้
บริกำรของลูกค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และส ำหรับ งวดสำมเดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 บริษั ท ฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยั และพัฒ นำ WMS Plus จำนวน 0 ล้ำนบำท 0.2 ล้ำนบำท 6.1 ล้ำนบำท และ 0.1 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
4.3

โครงการระบบบริหารจัดการคลังสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ("CCMS")

บริษทั ฯ ได้ร่วมกับ DITS เพื่อคิดค้นและพัฒนำระบบ Cold Chain Management System หรือ "CCMS" ซึง่
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ ควบคุมอุณ หภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง อย่ำงครบวงจร ที่ปรับให้สอดคล้องกับกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ระบบ CCMS จึงเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรคลังสินค้ำและเชื่อมโยงข้อมูลในทุกส่วนงำน ระบบ CCMS สำมำรถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทตำมลักษณะของลูกค้ำคือ CCMS Enterprise และ CCMS Cloud โดยระบบ CCMS
Enterprise เป็ นระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอย่ำงครบวงจรทีส่ ำมำรถติดตำมสถำนะของสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งในคลังสินค้ำได้ซง่ึ เหมำะกับธุรกิจขนำดใหญ่ ซึง่ แตกต่ำงจำกระบบ CCMS Cloud ทีเ่ หมำะกับธุรกิจ
ขนำดกลำงถึงเล็กทีม่ คี วำมต้องกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำทีน่ ้อยกว่ำและมีกำลังซือ้ ระบบทีต่ ่ำกว่ำ
ระบบ CCMS จะสนับสนุ นให้กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเป็ นไปอย่ำงครบวงจร ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล
จำกแต่ ละแผนก เช่น แผนกบัญ ชี และแผนกคลังสินค้ำ เพื่อลดกำรบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน และสำมำรถทรำบกำร
เคลื่อนไหวของสินค้ำได้จำกทุกส่วนงำน ระบบ CCMS ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรพืน้ ทีใ่ นคลังสินค้ำ ลด
ควำมผิดพลำดในกำรจัดส่งสินค้ำ และเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริกำรลูกค้ำ
ในปจั จุบนั บริษัทฯได้นำระบบ CCMS Enterprise มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งของกลุ่มบริษัท และได้มกี ำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับธุรกิจของลูกค้ำทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และข้อมูลในระบบทีม่ ปี ริมำณมำกขึน้ จำกกำรใช้บริกำรของลูกค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และส ำหรับ งวดสำมเดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 บริษั ท ฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยั และพัฒนำ CCMS จำนวน 0 ล้ำนบำท 0 ล้ำนบำท 5.5 ล้ำนบำท และ 0.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
4.4 โครงการระบบบริ หารจัดการพื้นที่ จอดพักรถยนต์เพื่อให้ บริ การจัดเก็บและบริ หารสิ นค้าประเภท
รถยนต์ (Automotive Yard) ("AYMS")
ATL ได้ร่วมกับ DITS เพื่อคิดค้นและพัฒนำระบบ Automotive Yard Management System หรือ "AYMS"
ซึง่ เป็ นระบบบริหำรจัดกำรพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์เพื่อให้บริกำรจัดเก็บและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive
Yard) ในกำรควมคุมกำรบริหำรจัดกำรรถยนต์ท่จี อดพักอยู่ในพื้นที่จอดพักรถยนต์ และกำรจัดเก็บข้อมูลในกำร
ให้บริกำรทัง้ หมด เพื่อให้กำรให้บริกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ระบบ AYMS จะเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ ATL และผูใ้ ช้บริกำรในลำนจอดพักรถยนต์ของ ATL เพื่อให้
ผูใ้ ช้บริกำรพืน้ ทีล่ ำนจอดพักรถยนต์สำมำรถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ทฝ่ี ำกผ่ำนระบบออนไลน์ และตรวจสอบสถำนะ
ของรถยนต์ได้ตลอดเวลำ (Real time Track & Trace) นอกจำกนัน้ ระบบ AYMS จะแจ้งให้ผใู้ ช้บริกำรพืน้ ทีจ่ อดพัก
รถยนต์ทรำบเมื่อมีกำรเคลื่อนย้ำยรถยนต์ออกจำกพืน้ ทีล่ ำนจอดพัก ซึง่ ระบบ AYMS เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรรถยนต์อย่ำงมำก โดยจะลดควำมผิดพลำดในกำรเคลื่อนย้ำยรถยนต์ออกจำกลำนจอดพักรถยนต์ ทัง้ ในแง่
ประเภท รุ่นของรถยนต์ อุบตั เิ หตุ และควำมล่ำช้ำในกำรขนส่ง นอกจำกนี้ระบบ AYMS ยังช่วยให้กำรบริหำรจัดกำร
พืน้ ทีล่ ำนจอดพักรถยนต์เกิดประโยชน์สงู สุด
ทัง้ นี้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรำงวัล Nissan Best Performance Award 2011
ให้แก่ ATL เพื่อแสดงว่ำ ATL มีระบบกำรบริหำรจัดกำรลำนจอดพักรถยนต์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรวิจยั และพัฒนำ AYMS จำนวน 3.2 ล้ำนบำท 3.7 ล้ำนบำท 5.4 ล้ำนบำท และ 0.002 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 87

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

5.1

สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 สินทรัพย์ถำวรหลักทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีมูลค่ำสุทธิหลังหัก
ค่ ำ เสื่อ มรำคำสะสม ตำมที่ป รำกฏในงบกำรเงิน รวมของบริษัท ฯ เท่ ำ กับ 3,681.6 ล้ำ นบำท โดยมีร ำยละเอีย ด
ดังต่อไปนี้

รายการ
งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินงำน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อำคำร และส่วนปรับปรุงอำคำร
ยำนพำหนะ
อื่นๆ 1
รวมทัง้ หมด

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
(งบการเงิ นรวม)
(ล้านบาท)
267.5

833.6
307.3
1,483.7
94.9
694.6
3,681.6

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

ทีม่ ำ: งบกำรเงินสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
หมำยเหตุ: 1 อื่นๆ ประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงำนแอปุกรณ์อ่นื เครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในคลังสินค้ำ และสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตัง้
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5.1.1 ที่ดินของกลุ่มบริษทั ฯ
บริษทั

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

บริษทั ฯ

ท่ำเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุข 115 ไร่
ลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

บริษทั ฯ

ท่ำเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุข 63.8 ตำรำงวำ
ลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง
ประกอบกำร
คลังสินค้ำ
อันตรำย
เป็ นทีต่ งั ้ ตู้
สำนักงำนชัวครำว
่

BJL

ถ.กรุงเทพกรีฑำ ต.
หัวหมำก อ.บำงกะปิ
กรุงเทพฯ

4 ไร่ 2 งำน 52.0
ตำรำงวำ

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

BJL

ถ.กรุงเทพกรีฑำ ต.
หัวหมำก อ.บำงกะปิ
กรุงเทพฯ
7 ต.มำบข่ำ อ.บ้ำนค่ำย
จ.ระยอง

1 ไร่ 1 งำน 27.0
ตำรำงวำ

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

14 ไร่ 2 งำน 76.0
ตำรำงวำ

ทีด่ นิ ว่ำงเปล่ำ

BJL

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ระยะเวลาสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน

สิทธิสมั ปทำนจำกกำร
30 ปี
ไม่มี
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย (1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2576)
สิทธิกำรเช่ำจำก กำร
3 ปี
ไม่มี
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย (1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560)
เจ้ำของ
เป็ นหลักประกันใน
กำรกูย้ มื วงเงินกู้
รวม 120 ล้ำนบำท
ตั ๋วสัญญำใช้เงิน 10
ล้ำนบำทและวงเงิน
เบิกเกินบัญชีรวม
45 ล้ำนบำท
สิทธิกำรเช่ำจำก
11 ปี
ไม่มี
นำงฟี ภู่มสี ขุ
(1 ก.พ. 2548 – 31 ม.ค. 2559)
เจ้ำของ

-

ไม่มี
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บริษทั

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ระยะเวลาสัญญาเช่า

BJL

โครงกำรสำมวำ: 998 ต.
บำงชัน อ.เมืองมีนบุรี
กรุงเทพฯ
โครงกำรสุวนิ ทวงศ์: 152
ต.คลองนครเนื่องเขต อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
ท่ำเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุข
ลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

18 ไร่ 1 งำน 56.0
ตำรำงวำ

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

22 ปี
(8 ก.พ. 2539 – 8 ก.พ. 2561)

57 ไร่ 3 งำน 63.0
ตำรำงวำ

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

สิทธิกำรเช่ำจำก
บริษทั ศ.พึง่ พรพัฒนำ
จำกัด
เจ้ำของ

142 ไร่ 11.5
ตำรำงวำ

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

BJL

BJL

-

สิทธิกำรเช่ำจำก กำร 1) 18 ไร่ 3 งำน 20 ตำรำงวำ
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย
1 ปี
(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558)
2) 50 ไร่
25 ปี
(1 ก.ค. 2546 – 30 มิ.ย. 2571)
3) 491.5 ตำรำงวำ
23 ปี
(1 ก.ค. 2548 – 30 มิ.ย. 2571)
4) 70 ไร่
17 ปี
(1 ต.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2571)
5) 2 ไร่
3 ปี

ภาระผูกพัน
ไม่มี

เป็ นหลักประกันใน
กำรกูย้ มื วงเงินกู้
รวม 524 ล้ำนบำท
เป็ นหลักประกันใน
กำรกูย้ มื ดังนี้
-พืน้ ที่ 50 ไร่ เป็ น
หลักประกันในกำร
กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
90 ล้ำนบำท และวง
เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
รวม 10 ล้ำนบำท
-พืน้ ที่ 43 ไร่ เป็ น
หลักประกันในกำร
กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
290 ล้ำนบำท
-พืน้ ที่ 27 ไร่ เป็ น
หลักประกันในกำร
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 90

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

JTS

518, 520 ต.ปำกน้ำ อ.
เมือง จ.สมุทรปรำกำร

6 ไร่ 2งำน 93.0
ตำรำงวำ

ATL

ท่ำเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุข 173 ไร่ 2 งำน
ลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
92.7 ตำรำงวำ
โซน 7.1 แปลงที่ 6 แปลง
ที่ 8 และ แปลงที่ 10

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ระยะเวลาสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน

(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
152 ล้ำนบำท
ทีจ่ อดพักรถขนส่ง สิทธิกำรเช่ำจำก
3 ปี
ไม่มี
บริษทั เด่นชัยกำร
(1 ก.ย. 2555 – 31 ส.ค. 2558)
เคหะและทีด่ นิ จำกัด
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้
ดำเนินกำรต่อสัญญำเป็ น
ระยะเวลำอีก 3 ปี
(1 ก.ย. 2558 – 31 ส.ค. 2561)
เป็ นพืน้ ทีจ่ อดพัก สิทธิกำรเช่ำจำก กำร 1) 100 ไร่
เป็ นหลักประกันใน
รถยนต์
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย
10 ปี
กำรกูย้ มื ดังนี้
(1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2561) -พืน้ ที่ 50 ไร่ เป็ น
หลักประกันในกำร
2) 50 ไร่
กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
10 ปี
(1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2564) 120 ล้ำนบำท
3) 23 ไร่ 2 งำน 92.7 ตำรำงวำ -พืน้ ที่ 23 ไร่ เป็ น
หลักประกันในกำร
10 ปี
(1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2566) กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
76 ล้ำนบำท

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 91

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ATL

109 ต.บำงปลำ อ.บำง
พลี จ.สมุทรปรำกำร

44 ไร่ 45.0 ตำรำง
วำ

เป็ นพืน้ ทีจ่ อดพัก สิทธิกำรเช่ำจำก
รถยนต์
บริษทั เด่นชัยกำร
เคหะและทีด่ นิ จำกัด

ATL

168,168/1-4 ต.ทุ่งสุขลำ
อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

9 ไร่ 3 งำน 73.0
ตำรำงวำ

เป็ นพืน้ ทีจ่ อดพัก สิทธิกำรเช่ำจำก
รถยนต์
บริษทั ซุปเปอร์เค
พำวเวอร์ จำกัด1

ATL

ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.
ชลบุรี บริเวณโซน 7.2
ท่ำเรือแหลมฉบัง
88/89 หมู่ท่ี 7 ต.บำงปลำ
อ. บำงพลี จ.
สมุทรปรำกำร

7 ไร่ 1 งำน 11.0
ตำรำงวำ

เป็ นพืน้ ทีจ่ อดพัก สิทธิกำรเช่ำจำก
รถยนต์
บริษทั
กีลเลีย่ น
1
จำกัด
เป็ นทีต่ งั ้
เช่ำช่วงจำก บริษทั
คลังสินค้ำ
เก็ท บิลเดอร์ จำกัด

JPK

1

ที่ตงั ้

11 ไร่ 1 งำน 52.2
ตำรำงวำ

ระยะเวลาสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน

2 ปี 4 เดือน
ไม่มี
(15 เม.ย. 2556 – 14 ส.ค.
2558)
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้
ดำเนินกำรต่อสัญญำเป็ น
ระยะเวลำอีก 3 ปี
(15 ส.ค. 2558 – 14 ส.ค. 2561)
3 ปี
ไม่มี
(1 ก.พ. 2557 – 31 ม.ค. 2560)
3 ปี
ไม่มี
(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560)
1) 10 ไร่ 1 งำน 47.5 ตำรำงวำ
29 ปี 8 เดือน
(9 ก.พ. 2556 – 11 ต.ค. 2585)
2) 3 งำน 4.7 ตำรำงวำ

-พืน้ ที่ 10 ไร่ 1 งำน
47.5 ตำรำงวำ เป็ น
หลักประกันในกำร
กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
525 ล้ำนบำท ตั ๋ว

กำรเช่ำทีจ่ ำกบริษทั ซุปเปอร์เค พำเวอนร์ จำกัด และบริษทั กีลเลีย่ น จำกัด เป็ นรำยกำรระหว่ำงกัน โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วน 2.3 หัวข้อ14 รำยกำรระหว่ำงกัน

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 92

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั

JPLAND

PCS

ที่ตงั ้

หมู่ท่ี 7 ต.บำงปลำ อ.
บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร

พืน้ ที่

47 ไร่ 2 งำน 51.8
ตำรำงวำ

หมู่ท่ี 2 ต.นำดี อ.เมือง
66 ไร่ 3 งำน 6.0
สมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร ตำรำงวำ

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

เช่ำช่วงจำก บริษทั
เก็ท บิลเดอร์ จำกัด

เป็ นทีต่ งั ้
เจ้ำของ
คลังสินค้ำห้องเย็น

ระยะเวลาสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน

28 ปี 10 เดือน
(1 ธ.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585)

สัญญำใช้เงิน 25
ล้ำนบำทและวงเงิน
กูเ้ บิกเกินบัญชีรวม
20 ล้ำนบำท
ไม่มี

1) 14 ไร่ 3 งำน 22.8 ตำรำงวำ
29 ปี
(11 ต.ค. 2556 – 10 ต.ค.
2585)
2) 34 ไร่ 1 งำน 29.0 ตำรำงวำ
29 ปี 11 เดือน
(20 ม.ค. 2557 – 19 ธ.ค. 2586)
-พืน้ ที่ 51 ไร่ 2
งำน 11.7 ตำรำงวำ
เป็ นหลักประกันใน
กำรกูย้ มื วงเงินกู้
รวม 510 ล้ำนบำท
ตั ๋วสัญญำใช้เงิน 60
ล้ำนบำท และวง
เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
รวม 10 ล้ำนบำท
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 93

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั

ที่ตงั ้
รวม

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ระยะเวลาสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน

721ไร่ 2 งาน 74.0
ตารางวา

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 94

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5.1.2 อาคารของกลุ่มบริษทั
ประเภทอาคาร / คลังสิ นค้า

จานวนอาคาร / คลังสิ นค้า (หลัง)

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

อำคำรสำนักงำน

3

4,315.0

คลังสินค้ำทัวไป
่

13

63,260.0

คลังสินค้ำทัวไปเขตปลอดอำกร
่

6

48,460.0

คลังสินค้ำรับฝำกเอกสำร

4

14,520.0

คลังสินค้ำสำหรับธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ

3

4,575.0

คลังสินค้ำอันตรำย

2

10,032.0

คลังสินค้ำห้องเย็น

8

37,271.0

คลังสินค้ำห้องเย็นเขตปลอดอำกร 1

-

10,994.0

คลังสินค้ำอื่นๆ

4

17,376.0

รวม

43

210,803.0

หมำยเหตุ: คลังสินค้ำห้องเย็นในเขตปลอดอำกร จำนวน 2 หลัง เป็นหลังเดียวกับคลังสินค้ำห้องเย็นทัวไป
่

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 95

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

อำคำรและคลังสินค้ำของกลุ่มบริษทั มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั
บริษทั ฯ

สถานที่ตงั ้
สิ นทรัพย์
ท่ำเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่ง คลังสินค้ำอันตรำย จำนวน 2 หลัง
สุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

BJL

222 ถ.กรุงเทพกรีฑำ ต. อำคำร กรุงเทพกรีฑำ
หัวหมำก อ.บำงกะปิ
คลังสินค้ำ จำนวน 3 หลัง
กรุงเทพฯ

BJL

4 ถ.สำมวำ แขวงมีนบุรี คลังสินค้ำ จำนวน 7 หลัง
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
คลังสินค้ำ จำนวน 1 หลัง
คลังสินค้ำ จำนวน 2 หลัง

วัตถุประสงค์การถือ
พืน้ ที่
ครอง
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ภาระผูกพัน
10,032.0 ตำรำงเมตร เพื่อเก็บสินค้ำอันตรำย ได้รบั สัมปทำนจำก ไม่มี
กำรท่ำเรือแห่งประเทศ
ไทย
2,835.0 ตำรำงเมตร สำนักงำน
เจ้ำของ
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
รวม 120 ล้ำนบำท ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
4,575.0 ตำรำงเมตร ให้ JVK เช่ำเพื่อเก็บ
10 ล้ำนบำทและวงเงินเบิกเกินบัญชี
สินค้ำและบริกำร
รวม 45 ล้ำนบำท
13,440.0 ตำรำงเมตร ให้บริษทั ฯ เช่ำเพื่อ เจ้ำของ
เก็บสินค้ำและบริกำร
1,920.0 ตำรำงเมตร ให้DTS เช่ำเพื่อเก็บ
สินค้ำและบริกำร
3,840.0 ตำรำงเมตร ให้ บริษทั อเมริกนั
อินเตอร์เนชันแนล
่
แอสชัวรันส์ จำกัด เช่ำ
คลังสินค้ำ

ไม่มี

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 96

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั
BJL

สถานที่ตงั ้
สิ นทรัพย์
ต.คลองนครเนื่องเขต อ. คลังสินค้ำ จำนวน 1 หลัง
เมื่อง จ.ฉะเชิงเทรำ
อำคำร

JPAC

BJL

วัตถุประสงค์การถือ
พืน้ ที่
ครอง
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ภาระผูกพัน
9,000.0 ตำรำงเมตร ให้ DTS เช่ำเพื่อเก็บ เจ้ำของ
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
สินค้ำและบริกำรรับ
รวม 524 ล้ำนบำท
ฝำกเอกสำร
1,000.0 ตำรำงเมตร ให้ DTS เช่ำเพื่อเป็ น
อำคำรสำนักงำน

ต.คลองนครเนื่องเขต อ. คลังสินค้ำห้องเย็น จำนวน 1 หลัง
เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

4,735.0 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรรับฝำก เจ้ำของ
สินค้ำห้องเย็น

คลังสินค้ำห้องเย็นในเขตปลอด
อำกร จำนวน 1 หลัง (เป็ นหลัง
เดียวกับคลังสินค้ำห้องเย็นทัวไป)
่
ท่ำเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่ง คลังสินค้ำ จำนวน 1 หลัง
สุขำ อ.ศรีรำชำ อ.ศรี
รำชำ จ.ชลบุรี

5,170.0 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรรับฝำก
สินค้ำห้องเย็นในเขต
ปลอดอำกร
1,200.0 ตำรำงเมตร ให้ DTS เช่ำเพื่อเก็บ เจ้ำของ
สินค้ำและบริกำร

เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
รวม 524 ล้ำนบำท

เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
90 ล้ำนบำท และวงเงินกูเ้ บิกเกิน
บัญชี 10 ล้ำนบำท

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 97

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั
BJL

สถานที่ตงั ้
สิ นทรัพย์
ท่ำเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่ง คลังสินค้ำ จำนวน 6 หลัง
สุขำ อ.ศรีรำชำ อ.ศรี
รำชำ จ.ชลบุรี

คลังสินค้ำในเขตปลอดอำกร
จำนวน 6 หลัง

วัตถุประสงค์การถือ
พืน้ ที่
ครอง
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ภาระผูกพัน
49,820.0 ตำรำงเมตร ให้บริษทั ฯ เช่ำเพื่อ เจ้ำของ
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื ดังนี้
เก็บสินค้ำและบริกำร
- คลังสินค้ำ จำนวน 1 หลัง เป็ น
หลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้ 90
ล้ำนบำท และวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
10 ล้ำนบำท
- คลังสินค้ำ จำนวน 3 หลัง เป็ น
หลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้ 290
ล้ำนบำท
48,460.0 ตำรำงเมตร ให้บริษทั ฯ เช่ำเป็ น เจ้ำของ
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื ดังนี้
คลังสินค้ำปลอดอำกร
- คลังสินค้ำ จำนวน 3หลัง เป็ น
เพื่อเก็บสินค้ำและ
หลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้ 90
บริกำร
ล้ำนบำท และวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
10 ล้ำนบำท
- คลังสินค้ำ จำนวน 1 หลัง เป็ น
หลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้ 290
ล้ำนบำท
- คลังสินค้ำ จำนวน 2 หลัง เป็ น
หลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้ 152
ล้ำนบำท
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บริษทั
ATL

DTS
PCS

JPK

JPLAND

สถานที่ตงั ้
สิ นทรัพย์
ท่ำเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่ง อำคำรสำนักงำน 2 ชัน้
สุขำ อ.ศรีรำชำ อ.ศรี
รำชำ จ.ชลบุรี
เลขที่ 266 หมู่ 5 ต.สำรภี คลังสินค้ำ จำนวน 1 หลัง
อ.สำรภี เชียงใหม่
หมู่ท่ี 2 ต.นำดี อ.เมือง คลังสินค้ำห้องเย็น จำนวน 6 หลัง
สมุทรสำคร จ.
สมุทรสำคร

วัตถุประสงค์การถือ
พืน้ ที่
ครอง
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
480.0 ตำรำงเมตร เพื่อเป็ นสถำนที่
สิทธิกำรเช่ำจำกของ ไม่มี
ปฏิบตั งิ ำนหน่วยงำน ท่ำเรือ

ภาระผูกพัน

2,400.0 ตำรำงเมตร เพื่อเก็บสินค้ำและ
สิทธิกำรเช่ำจำก นำง ไม่มี
บริกำรรับฝำกเอกสำร ยุพนิ ผำทอง
27,996.0 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรรับฝำก เจ้ำของ
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
สินค้ำห้องเย็น
รวม 510 ล้ำนบำท ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
รวม 60 ล้ำนบำท และวงเงินกู้
เบิกเกินบัญชีรวม 10 ล้ำนบำท
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
88/89 หมู่ท่ี 7 ต.บำง คลังสินค้ำห้องเย็น จำนวน 1 หลัง 4,540.0 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรรับฝำก เจ้ำของ
สินค้ำห้องเย็น
รวม 525 ล้ำนบำท ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
ปลำ อ. บำงพลี จ.
รวม 25 ล้ำนบำท และวงเงินกู้
สมุทรปรำกำร
เบิกเกินบัญชีรวม 20 ล้ำนบำท
5,824.0 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรรับฝำก เจ้ำของ
คลังสินค้ำห้องเย็นในเขตปลอด
สินค้ำห้องเย็นในเขต
อำกร จำนวน 1 หลัง (เป็ นหลัง
ปลอดอำกร
เดียวกับคลังสินค้ำห้องเย็นทัวไป)
่
13,536.0 ตำรำงเมตร ให้บุคคลภำยนอกเช่ำ เจ้ำของ
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
หมู่ท่ี 7 ต.บำงปลำ อ. คลังสินค้ำ จำนวน 2 หลัง
เพื่อเก็บสินค้ำและ
รวม 525 ล้ำนบำท ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
บริกำร
รวม 25 ล้ำนบำท และวงเงินกู้
เบิกเกินบัญชีรวม 20 ล้ำนบำท
210,803 ตารางเมตร
รวม
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5.1.3 ยานพาหนะของกลุ่มบริษทั ฯ
ยำนพำหนะของกลุ่มบริษทั ฯ ณ 31 มีนำคม 2557 มีจำนวนทัง้ สิน้ 155 คัน ซึ่งมีมูลค่ำทำงบัญชี 94.9 ล้ำน
บำท ซึง่ ยำนพำหนะของกลุ่มบริษทั มีอำยุกำรใช้มำแล้วเฉลีย่ 4.9 ปี โดยจำแนกเป็ นประเภทยำนพำหนะและ
กรรมสิทธิดั์ งต่อไปนี้
ประเภท

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ : เจ้าของ ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ : เช่าซื้อ

รวม

จานวน (คัน)

จานวน (คัน)

รถขนส่งห้องเย็นขนำด 10 ล้อ

19

-

19

รถขนส่งห้องเย็นขนำด 6 ล้อ

3

-

3

รถขนส่งห้องเย็นขนำด 4 ล้อ

8

-

8

รถ Trailer

12

7

19

รถ Car Carrier

-

15

15

42

22

64

2

1

3

2

1

3

รถกระบะ

7

5

12

รถขนส่งขนำด 6 ล้อ

9

2

11

16

7

23

5

8

13

รวม

5

8

13

รวมรถขนส่งที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

65

38

103

รถกระบะ

4

4

8

รถยนต์และรถจักรยำนยนต์

31

13

44

รวมรถที่ใช้ในสานักงาน

35

17

52

100

55

155

รถขนส่งที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
1) ธุรกิ จให้บริ การและขนส่งสิ นค้า

รวม
2) ธุรกิ จให้บริ การจัดเก็บและบริ หารสิ นค้า
รถขนส่งขนำด 6 ล้อ
รวม
3) ธุรกิ จให้บริ การขนย้ายในประเทศและ
ต่างประเทศ

รวม
4) ธุรกิ จให้บริ การจัดเก็บเอกสารและข้อมูล
รถกระบะ

รวมรถทัง้ หมด
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5.2

รายละเอียดสัญญาที่สาคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 กลุ่มบริษทั ฯ มีสญ
ั ญำทีส่ ำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

5.2.1 สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสิ นค้าอันตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
คู่สญ
ั ญำ
เงื่อนไขสำคัญ

เงินค่ำผลประโยชน์ตอบ
แทน

ระยะเวลำของสัญญำ

กำรบอกเลิกสัญญำ

- ระหว่ำง กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)และบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิ
สติกส์ จำกัด ("บริษทั ฯ")
- ให้บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำย โดยให้ดำเนินกำรบนโครงสร้ำง
พืน้ ฐำนและสิง่ อำนวยควำมสะดวกที่ กทท. จัดหำและก่อสร้ำงไว้แล้ว โดยมีพน้ื ที่
115 ไร่ ประกอบด้วย
 พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับกองเก็บตูส้ นิ ค้ำ 100,000 ตำรำงเมตร
 อำคำรคลังสินค้ำ 2 หลัง พืน้ ทีร่ วมประมำณ 8,800 ตำรำงเมตร
 ระบบไฟฟ้ำ ระบบสุขำภิบำล ระบบเตือนภัย และระบบป้องกัน
อัคคีภยั
- ให้ผปู้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยจัดหำเครื่องมือขนยกตำมมำตรฐำนสำกล เช่น
รถยกตูส้ นิ ค้ำหนัก (Reach Stacker) รถยนต์หวั ลำก รถบรรทุก 6 ล้อเป็ นต้น
- หำกสัญญำสิน้ สุดลงไม่ว่ำในกรณีใด ให้บรรดำอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆ ที่
ผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำจัดหำมำตกเป็ นของ กทท. ทันที และให้สทิ ธิ กทท. ในกำร
ซือ้ สังหำริมทรัพย์ทผ่ี ปู้ ระกอบกำรคลังสินค้ำจัดหำทัง้ หมดหรือบำงส่วนก็ได้ตำม
รำคำมูลค่ำทำงบัญชี (Current Book Value)
- ผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยต้องชำระเงินค่ำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
กกท. ตำมสัดส่วนทีไ่ ด้ตกลงกัน
- หำกปี ใดมีปริมำณตูส้ นิ ค้ำอันตรำยหรือสินค้ำอันตรำยไม่ถงึ ปริมำณขัน้ ต่ำที่
กำหนดไว้ตำมสัญญำให้ผปู้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยชำระผลประโยชน์ตอบ
แทนเพิม่ เติมให้แก่ กทท.
- 30 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยำยน พ.ศ. 2576
- ผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยมีสทิ ธิย่นื คำร้องขอให้ต่ออำยุสญ
ั ญำได้อกี 2
ครำว มีกำหนดครำวละ 5 ปี ทัง้ นี้ กทท. จะพิจำรณำผลประกอบกำรของ
ผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำในช่วงสัญญำเดิม
- กทท. มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้หำก กทท. ได้แจ้งเหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำ
พร้อมเหตุผลให้กบั ผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยและผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำ
อันตรำยมิได้ทำกำรแก้ไขภำยใน 90 วัน
- กทท. อำจบอกเลิกสัญญำเมื่อใดก็ได้อนั เนื่องมำจำกเหตุผลทำงควำมปลอดภัย
ของประเทศชำติ ควำมปลอดภัยของสำธำรณะชน หรือเหตุผลอื่นๆ ทำนองเดียวกัน
นี้ โดย กทท. จะทำกำรจ่ำยเงินให้แก่ผปู้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยเป็ นค่ำ
เครื่องมือและอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกตลอดจนทรัพย์สนิ ต่ำงๆ
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อื่นๆ

- โครงสร้ำงบริษทั ของผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยต้องมีคนไทยหรือนิตบิ ุคคล
ไทยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลำของสัญญำ

5.2.2 สัญญากรมธรรม์ประกันภัย
กลุ่มบริษัทฯ ทำสัญญำกรมธรรม์ประกันภัยทุกอำคำรและคลังสินค้ำ เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจจะ
เกิดขึน้ ต่ออำคำรและคลังสินค้ำ รวมทัง้ กำรทำประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก และ
ประกันภัยควำมรับผิดของผู้ขนส่ง สัญญำกรมธรรม์ประกันภัยโดยทัวไปของกลุ
่
่มบริษัทฯ มีรำยละเอียด
สำระสำคัญดังต่อไปนี้
1) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
ชื่อผูเ้ อำประกันภัย

บริษทั ฯ/บริษทั ย่อย

ระยะเวลำคุม้ ครอง

1 ปี 1

ทรัพย์สนิ ทีเ่ อำประกันภัย ตัวอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำงอื่นๆ รวมทัง้ ส่วนปรับปรุงต่อเติมอำคำร สิง่ ติดตัง้ ตรึง
ตรำถำวร กำแพง รัว้ ประตูรวั ้ ระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ระบบปรับอำกำศ ลิฟท์
ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และอุปกรณ์สำนักงำนต่ำงๆ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้ำ
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ สำนักงำน สต๊อคสินค้ำ และวัสดุทงั ้ หลำย รวมถึงวัตถุดบิ
สิน ค้ำ ระหว่ ำ งผลิต สิน ค้ำ ส ำเร็จ รูป ภำชนะที่ใ ช้บ รรจุ แ ละวัสดุ หีบ ห่ อ รวมถึง
ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นของผูเ้ อำประกันภัย และหรือซึง่ ผูเ้ อำประกันภัยต้องรับผิดชอบ
หรือถือว่ำควรต้องรับผิดชอบ
ควำมคุม้ ครอง

เป็ น กรมธรรม์ป ระกัน ภัยกำรเสี่ยงภัยทุ กชนิ ด (Industrial All Risk Insurance)
ซึ่ง คุ้ม ครองควำมสูญ เสีย หรือ ควำมเสีย หำยของทรัพ ย์สิน ที่เ อำประกัน ภัย
เนื่องมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภัยลมพำยุ ภัยกำรเฉี่ยวและหรือกำรชนของยวดยำน
พำหนะ ภัยควัน ภัยอำกำศยำน ภัยน้ ำท่วม ภัยเนื่องจำกน้ ำ ภัยแผ่นดินไหวหรือ
ภู เ ขำไฟระเบิด หรือ คลื่น ใต้น้ ำ หรือ สึน ำมิ ภัย ระเบิด ภั ย กำรนัด หยุ ด งำน กำร
จลำจล หรือกำรกระทำอันมีเจตนำร้ำย (ยกเว้นกำรกระทำเพื่อผลทำงกำรเมือง
ศำสนำหรือลัทธินิยม) ภัยลูกเห็บ กำรลักทรัพย์โดยกำรเข้ำไปหรือออกจำกตัว
อำคำรนัน้ ด้วยกำรใช้กำลังอย่ำงรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยควำมเสียหำยทีเ่ ห็น
ได้อย่ำงชัดเจนต่อตัวอำคำร กำรจี้ กำรปล้น อุบตั ิเหตุมำจำกปจั จัยภำยนอกซึง่
มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสีย่ งทรัพย์สนิ

วงเงินประกันภัย

มูลค่ำรวม 6,256,062,701 บำท

หมำยเหตุ: 1 สัญญำกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงทรัพย์สิน เป็ นกรมธรรม์หลำยกรมธรรม์ มีระยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี และมีระยะเวลำเริ่มและสิ้น สุด
ต่ำงกัน กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะต่ออำยุกรมธรรม์ดงั กล่ำวทุกปี

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 102

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ชื่อผูเ้ อำประกันภัย

บริษทั ฯ/บริษทั ย่อย

ระยะเวลำคุม้ ครอง

1 ปี 1

ควำมคุม้ ครอง

ควำมรับ ผิด ตำมกฎหมำยของผู้เ อำประกัน ภัย ที่จ ะต้อ งชดใช้เ ป็ น ค่ ำ เสีย หำย
สำหรับกำรเสียชีวติ หรือควำมบำดเจ็บต่อร่ำงกำยหรือควำมเจ็บป่วยหรือควำม
เสียหำยหรือควำมสูญเสียต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภำยนอก ซึง่ เกิดขึน้ โดยอุบตั เิ หตุ
อันเกีย่ วกับกิจกำรหรือธุรกิจของผูเ้ อำประกันภัยภำยใต้ขอบเขตของกำรเสีย่ งภัย
ทีไ่ ด้เอำประกันภัยไว้ และเกิดขึน้ ในระหว่ำงระยะเวลำเอำประกันภัย ณ อำณำเขต
กำรคุม้ ครองซึง่ ได้ระบุในตำรำงกรมธรรม์
ค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน ซึง่ ผูเ้ อำประกันภัย
ต้องชดใช้ให้กบั ผู้เรียกร้อง หรือซึ่งผู้เอำประกันภัยได้จ่ำยไปด้วยควำมยินยอม
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริษทั ประกันภัยรวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้
เอำประกันภัย

วงเงินประกันภัย

- รวมกันไม่เกิน 30,000,000 บำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ และตลอดระยะเวลำเอำ
ประกันภัย ขึน้ กับประเภทธุรกิจอุบตั เิ หตุ

หมำยเหตุ: 1 สัญญำกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงทรัพย์สนิ เป็ นกรมธรรม์หลำยกรมธรรม์ มีระยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี และมีระยะเวลำเริม่ และสิ้นสุด
ต่ำงกัน กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะต่ออำยุกรมธรรม์ดงั กล่ำวทุกปี

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 103

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

3) สัญ ญากรมธรรม์ป ระกัน ภัย ความรับ ผิ ด ของผู้ข นส่ ง ภายในประเทศไทย (ประกัน ภัย สิ น ค้ า
อันตราย)
ชื่อผูเ้ อำประกันภัย

บริษัท ฯ และ/หรือ JTS และ/หรือ ผู้ร ับ เหมำร่ ว ม (กรณี มีผู้ข นส่ ง ร่ ว ม ผู้เ อำ
ประกันภัยมีหน้ำที่แจ้งรำยชื่อผู้ขนส่งร่วมทัง้ หมดให้บริษัทฯ ทรำบก่อนเริม่ ต้น
ควำมคุม้ ครอง)

ระยะเวลำคุม้ ครอง

1 ปี (30 ธันวำคม 2557 - 30 ธันวำคม 2558)

ควำมคุม้ ครอง

สินค้ำอันตรำยประเภทต่ำงๆทีม่ บี รรจุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ด้มำตรฐำนตำมปกติของกำรขนส่ง
ทัง้ นี้รวมควำมคุม้ ครองสินค้ำต่ำงๆดังนี้
-สิง่ ของทีใ่ ช้แล้ว สิง่ ของส่งซ่อม
-เครื่องจักร
-สินค้ำแช่แข็ง
-สินค้ำทีแ่ ตกหักง่ำย ได้แก่ กระจก เครื่องแก้ว เซรำมิค
-รถยนต์บรรจุใน General Purpose Container (ตูท้ ใ่ี ช้ในกำรบรรจุสนิ ค้ำทัวไป)
่
-ตู้คอนเทนเนอร์เช่ำ (ไม่คุ้มครองตู้คอนเทนเนอร์ของผู้เอำประกันภัย) รวมถึง
สินค้ำทัวไป
่ ที่ไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดของผู้
ขนส่ง

เส้นทำงกำรขนส่ง

เริม่ คุม้ ครองจำกบริเวณคลังสินค้ำของลูกค้ำ และกำรขนส่งตำมเส้นทำงปกตินิยม
ภำยในประเทศ

วงเงินประกันภัย

50,000,000 บำท

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 104

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

4) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผูข้ นส่งระหว่างประเทศ (ประกันภัยสิ นค้าประเภทรถ)
ชื่อผูเ้ อำประกันภัย

JTS และ/หรือ ATL

ระยะเวลำคุม้ ครอง

1 ปี (26 กันยำยน 2557 - 1 กรกฎำคม 2558)

ควำมคุม้ ครอง

รถใหม่ป้ำยแดง: รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
รถมือสอง: รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้

เส้นทำงกำรขนส่ง

กำรขนส่งตำมเส้นทำงปกตินิยมภำยในประเทศ และ 4 เส้นทำง ดังต่อไปนี้
เส้น ทำงที่ 1: ต้น ทำงจำกประเทศไทย ปลำยทำง ท่ ำ นำแล้ง นครเวียงจันทร์
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยขนส่งผ่ำนแดนที่ด่ำน อ.เมือง จ.
หนองคำย ขยำยเส้นทำงจำกชำยแดนไม่เกิน 20 กม.
เส้นทำงที่ 2: ต้นทำงจำกประเทศไทย ปลำยทำง ปอยเปต จ.บันเตีย เมียนเจย
รำชอำณำจัก รกัม พูชำ โดยขนส่ง ผ่ำ นแดนที่ด่ ำ น อ.อรัญ ประเทศ จ.สระแก้ว
ขยำยเส้นทำงจำกชำยแดนไม่เกิน 20 กม.
เส้นทำงที่ 3: ต้นทำงจำกประเทศไทย ปลำยทำง รัฐกะเหรีย่ ง สหภำพพม่ำ โดย
ขนส่งผ่ำนแดน ที่ด่ำน อ.แม่สอด จ.ตำก ขยำยเส้นทำงจำกชำยแดนไม่เกิน 20
กม.
เส้น ทำงที่ 4: ต้ น ทำงจำกอ ำเภอสะเดำ จ.สงขลำ ไปยัง รั ฐ เกดะห์ ประเทศ
มำเลเซีย ขยำยเส้นทำงจำกชำยแดนไม่เกิน 20 กม.

วงเงินประกันภัย

80,000,000 บำท

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 105

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5.2.3 สิ ทธิ และประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริษทั ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร โดยมีรำยละเอียดและสำระสำคัญของสิทธิประโยชน์โดยทัวไปดั
่ งนี้
สิ ทธิ และประโยชน์

เลขที่ บตั รส่งเสริ ม
1833(3)/

1224(3)/

2566(7)/

1311(3)/

2630(3)/

1342(3)/

2552

2553

2556

2556

2556

2557

PCS

PCS

DITS

JPAC

JPK

PCS

1 สิ ท ธิ ใ น ก ำ ร น ำ ค น ต่ ำ ง ด้ ำ ว ซึ่ ง เ ป็ น ช่ ำ ง ฝี มื อ ห รื อ
ผูช้ ำนำญกำรคู่สมรสและบุคคลซึง่ อยู่ในอุปกำระของบุคคล
ทัง้ สองประเภทนี้ เ ข้ำ มำในรำชอำณำจัก ร และได้ร ับ
อนุ ญ ำตท ำงำนเฉพำะต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ก ำรทำงำน ตำม
จำนวนและกำหนดระยะเวลำให้อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร













2 สิทธิในกำรยกเว้น อำกรขำเข้ำส ำหรับ เครื่อ งจักรตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ





1







3 สิทธิในกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ี
ได้ จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรที่ ไ ด้ ร ั บ กำรส่ ง เสริ ม มี
กำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้

























ในกรณีท่ปี ระกอบกิจกำรขำดทุน ในระหว่ำ งเวลำได้ร ับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รบั กำรส่งเสริมจะได้รบั
อนุ ญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่ำงเวลำ
นัน้ ไปหักออกจำกกำไรสุทธิท่เี กิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำ
ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5
ปี นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกกำไร
สุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปีกไ็ ด้
4 สิทธิในกำรยกเว้นไม่ต้องนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรที่ไ ด้รบั
กำรส่งเสริม ซึ่งได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

หมำยเหตุ: 1ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ติ ลอดระยะเวลำทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 106

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน เช่น เครื่องจักรจะต้อง
เป็ นเครื่องจักรใหม่ และนำเข้ำมำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ต้องเปิ ดดำเนินกำรโครงกำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
นับแต่วนั ทีอ่ อกบัตรส่งเสริม จะต้องดำเนินกำรให้ได้รบั ใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO
14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นทีเ่ ทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดดำเนินกำร และต้องตัง้ โรงงำนในท้องทีต่ ำมที่
กำหนดไว้ ทัง้ นี้ ภำยในระยะเวลำ 15 ปี นบั แต่วนั เปิ ดดำเนินกำร จะย้ำยโรงงำนไปตัง้ ในท้องทีอ่ ่นื มิได้ เป็ นต้น
เลขที่บตั ร
ส่งเสริ ม
1 1833(3)/2552

2

3

1224(3)/2553

2566(7)/2556

วันที่ได้รบั การ
ส่งเสริ ม

วันที่ เริ่ มใช้สิทธิ –
วันที หมดอายุ

27 สิ ง ห ำ ค ม 1 มกรำคม 2553 2552
31 ธันวำคม 2560

4 ม ก ร ำ ค ม 1 สิงหำคม 2555 2553
31 กรกฎำคม 2563

1 8 กั น ย ำ ย น 24 มีนำคม 2557 –
2556
23 มีนำคม 2565

ผลิ ตภัณฑ์/กาลังการผลิ ต

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

 กิจกำรบริกำรแช่แข็ง
 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ประมำณ 5,000 ตันสินค้ำ

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
180.0 ล้ำนบำท

 กิจกำรบริกำรแช่แข็ง
 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ประมำณ 9,000 ตันสินค้ำ

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
180.0ล้ำนบำท

 กิจกำรซอฟต์แวร์ ประเภท
Enterprise Software และ
Digital Content
 ต้องมีกระบวนกำร พัฒนำ
ซอฟต์แวร์ ดังต่อไปนี้
- ก ำ ร พั ฒ น ำ รู ป แ บ บ
(Modeling)
- กำรศึกษำควำมต้องกำร
(Requirement
Analysis)
- กำรออกแบบ (Design)
- ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ ก ำ ร
สร้ำงสรรค์โ ปร แกรม

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
7.1 ล้ำนบำท

 ขนำดกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำ
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ล้ำนบำท
 เครื่อ งจัก รที่ไ ด้ร ับ ยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้อ งน ำเข้ำ มำ
ภำยในวัน ที่ 30 เมษำยน
2555

 ขนำดกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำ
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ล้ำนบำท
 เครื่อ งจัก รที่ไ ด้ร ับ ยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้อ งน ำเข้ำ มำ
ภำยในวัน ที่ 5 กัน ยำยน
2555

 ขนำดกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำ
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ล้ำนบำท
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เลขที่บตั ร
ส่งเสริ ม

วันที่ได้รบั การ
ส่งเสริ ม

วันที่ เริ่ มใช้สิทธิ –
วันที หมดอายุ

ผลิ ตภัณฑ์/กาลังการผลิ ต

-

-

-

-

4

5

1311(3)/2556

2630(3)/2556

3 ธั น ว ำ ค ม 1 ตุลำคม 2556 2555
30 กันยำยน 2564

7 ม ก ร ำ ค ม 1 กรกฎำคม 2557 2556
30 มิถุนำยน 2565

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ แ ล ะ งำน
Digital
Content
(Implementation)
กำรทดสอบโปรแกรม
และระบบซอฟต์ แ วร์
( Program and system
testing)
กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ห รื อ ง ำ น
Digital
content
(Deployment)
กำรจัดกำรเปลีย่ นแปลง
ระบบซอฟต์ แ วร์ ห รื อ
ง ำ น Digital content
(Configuration
&
Change Management)
กำรฝึ กอบรมในลักษณะ
ทั ก ษ ะ อ ำ ชี พ ก ำ ร
อ อ กแบบแล ะ พั ฒ น ำ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือ
ง ำ น Digital content
(Related professional
training for software
and digital content
design
and
development)

 กิจกำรบริกำรรับฝำกห้อ ง
เย็น
 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ป ร ะ ม ำ ณ 25,000 ตั น
สินค้ำ

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
50.0 ล้ำนบำท

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

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
50.0 ล้ำนบำท

 ขนำดกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำ
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ล้ำนบำท
 เครื่อ งจัก รที่ไ ด้ร ับ ยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้อ งน ำเข้ำ มำ
ภำยในวัน ที่ 5 กัน ยำยน
2558

 ขนำดกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำ
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เลขที่บตั ร
ส่งเสริ ม

6

1342(3)/2557

วันที่ เริ่ มใช้สิทธิ –
วันที หมดอายุ

วันที่ได้รบั การ
ส่งเสริ ม

5 กุ ม ภำพั น ธ์
2556

1 ตุลำคม 2557 30 กันยำยน 2565

ผลิ ตภัณฑ์/กาลังการผลิ ต

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

ป ร ะ ม ำ ณ 25,000 ตั น
สินค้ำ

ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ล้ำนบำท
 เครื่อ งจัก รที่ไ ด้ร ับ ยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้อ งน ำเข้ำ มำ
ภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม
2558

 กิจกำรบริกำรรับฝำกห้อ ง
เย็น
 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ป ร ะ ม ำ ณ 25,000 ตั น
สินค้ำ

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
180.0 ล้ำนบำท
 ขนำดกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำ
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ล้ำนบำท
 เครื่อ งจัก รที่ไ ด้ร ับ ยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้อ งน ำเข้ำ มำ
ภำยในวัน ที่ 19 กัน ยำยน
2559

5.2.4 สัญญาเงิ นกู้ที่สาคัญ
สัญญำ

สัญญำเงินกูย้ มื เงินระยะยำวเพื่อเป็ นเงินทุนในกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั
สัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวเพื่อเป็ นเงินทุนสำหรับกำรซื้อที่ดนิ ก่อสร้ำงคลังสินค้ำ และซื้อเครื่องจักร
เพื่อกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ

คู่สญ
ั ญำ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับธนำคำรพำณิชย์

วงเงินกูย้ มื ระยะยำว

 JWDIL

วงเงินกูร้ วม 60.0 ล้ำนบำท

( ณ วั น ที่ 3 1 มี น ำ ค ม
2558)

 BJL

วงเงินกูร้ วม 760.0 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมีนำคม 2563

 DTS

วงเงินกูร้ วม 30.0 ล้ำนบำท

 ATL

วงเงินกูร้ วม 286.8 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมีนำคม 2562

ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนตุลำคม 2558

ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมิถุนำยน 2562

 JPLAND วงเงินกูร้ วม 437.6 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมิถุนำยน 2562
 JPAC

วงเงินกูร้ วม 387.0 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมกรำคม 2564
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 JAPAC

วงเงินกูร้ วม 200.0 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมีนำคม 2561

 PCS

วงเงินกูร้ วม 310.0 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมีนำคม 2563

 JPK

วงเงินกูร้ วม 325.0 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนกรกฎำคม 2562

เงื่ อนไ ข เงิ น กู้ ท่ี ส ำ คั ญ ในแต่ละสัญญำเงินกูม้ เี งื่อนไขกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ ดังนี้
(Loan Covenants)
 ให้ผู้กู้ดำรงอัต รำส่ว นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ DSCR1 (Debt Service Coverage
Ratio) ไว้ในอัตรำส่วนไม่น้อยกว่ำ 1.2 - 1.5 เท่ำ (แล้วแต่ธนำคำร)
 ผูก้ จู้ ะไม่ก่อภำระผูกพันใดๆ โดยกำรกูย้ มื หรือค้ำประกันบุคคลใดๆ จนทำให้อตั รำส่วนของ
หนี้ สิน รวมต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น 2 (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้ เกิน กว่ ำ อัต รำส่ว นที่
กำหนด (อัตรำส่วนทีก่ ำหนดแล้วแต่วงเงินกูแ้ ละธนำคำร) อยู่ในช่วงระหว่ำง 2.2 – 3.0 เท่ำ
แต่ทงั ้ นี้ Debt to Equity Ratio จะต้องไม่ต่ำกว่ำศูนย์
 หำกผู้กู้จะชำระเงินกู้ยืมจำกกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของผู้กู้
จะต้องขอควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกธนำคำรก่อน
 ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งให้สถำบันกำรเงินทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันที เมื่อเกิดข้อพิพำทหรือคดี
ใดๆ
 หำกผูก้ จู้ ะจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของผูก้ ู้ หรือให้เงินกูย้ มื แก่บุคคล และ/หรือนิตบิ ุคคล
ใดๆ เพิม่ เติมจำกทีม่ อี ยู่ก่อนแล้ว ผูก้ จู้ ะต้องได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก
ธนำคำรก่อน
 เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงในเรื่องดังต่อไปนี้
- ผูม้ อี ำนำจกระทำกำรแทน หรืออำนำจของผูม้ อี ำนำจกระทำกำรแทนของผูก้ ู้ หรือ
- แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือแก้ไขข้อบังคับ หรือตรำประทับ
ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 15 วัน นับจำกวันเปลีย่ นแปลง
พร้อมทัง้ แนบเอกสำรประกอบกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
หมำยเหตุ: 1 DSCR คำนวณจำกกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) หำรด้วยส่วนของหนี้สนิ ระยะยำวที่ถงึ กำหนด
ชำระในงวดบัญชีนนั ้ (Current portion of Long term Debt) รวมดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะยำวและ ระยะสัน้
2 Debt

to Equity Ratio คำนวณจำกหนี้สนิ รวม หำรด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้
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5.3

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษทั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกับธุรกิจหลัก
ของบริษทั ฯ หรือกิจกำรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรทีส่ นับสนุ นกิจกำรของบริษทั ฯ อันจะทำให้บริษทั ฯมีผล
ประกอบกำรหรือผลกำไรเพิม่ มำกขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริษัทฯ โดยสำมำรถ
สนับสนุ นกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ให้มคี วำมครบวงจรมำกยิง่ ขึน้ เพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน
ของบริษทั ฯ และเพื่อให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ชนั ้ นำในภูมภิ ำคเอเชียอย่ำงครบวงจร
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ จะลงทุนในบริษทั ทีม่ กี ำรประกอบธุรกิจทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจโลจิสติกส์ให้คณะกรรมกำรเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ ทัง้ นี้
คณะกรรมกำรต้องพิจำรณำแล้วว่ำกำรลงทุนดังกล่ำวเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
ทัง้ นี้ ในกำรกำกับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั ฯ จะส่งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละ
ประสบกำรณ์ทเ่ี หมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ
เพื่อ ก ำหนดนโยบำยที่สำคัญ และควบคุ มกำรดำเนิ น ธุ ร กิจของบริษัทย่ อ ย และ/หรือ บริษัท ร่ ว มดัง กล่ ำ ว ทัง้ นี้
กรรมกำรซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหำร
จัด กำร หรือ ดำเนิ น งำน ต่ ำ งๆ ตำมนโยบำยที่บ ริษัท ก ำหนด รวมถึง จะต้อ งใช้ดุ ลยพินิ จ ตำมมติข องที่ป ระชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ ของบริษทั ทีอ่ นุ มตั ิในเรื่องทีส่ ำคัญของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของบริษทั ฯ
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6.

โครงการในอนาคต

กลุ่มบริษทั มีแผนกำรลงทุนเพื่อขยำยกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทั โดยจะใช้เงินลงทุน
จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนครัง้ แรก เงินหมุนเวียนในกิจกำร และเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน ซึ่ง
ภำพรวมของกำรลงทุนสำมำรถแบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
1. โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนิ นงาน
โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนิ นงาน
โครงการก่อสร้างคลังสิ นค้า
(1) คลังสิ นค้าในประเทศ
โครงกำรศูนย์รวมในกำรเก็บและกระจำยสินค้ำเข้ำตูค้ อนเทนเนอร์
ท่ำเรือแหลมฉบัง (LCL Consolidation Hub)
โครงกำรศูนย์กระจำยสินค้ำอันตรำย (Dangerous Goods Local
Warehouse)
โครงกำรซือ้ เครนขำสูง (Rubber Tyred Gantry Crane: RTG)
รวมเงิ นลงทุนโครงการคลังสิ นค้าในประเทศ
(2) คลังสิ นค้าสาหรับสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
โครงกำรขยำยพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
มหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร
รวมเงิ นลงทุนโครงการคลังสิ นค้าสาหรับสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่
เย็นและแช่แข็ง
(3) คลังสิ นค้าต่างประเทศ
โครงกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ประเทศกัมพูชำ
ประเทศพม่ำ และประเทศลำว
รวมเงิ นลงทุนโครงการคลังสิ นค้าในต่างประเทศ
รวมเงิ นลงทุนโครงการก่อสร้างคลังสิ นค้า
โครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จขนส่ง
โครงกำรซือ้ รถบรรทุก (Car Carier)
รวมเงิ นลงทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จขนส่ง
รวมเงิ นลงทุนโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนิ นงาน

เงิ นลงทุน ช่วงเวลาโครงการใน
โดยประมาณ อนาคตที่คาดว่าจะ
(ล้านบาท)
แล้วเสร็จ

10

ไตรมำส 1 ปี 2559

60

ไตรมำส 2 ปี 2559

17
87

ไตรมำสที่ 3 ปี 2558

160

ไตรมำส 3 ปี 2558

160

390

ไตรมำส 1 ปี 2559

390
637
35
35
672

ไตรมำส 2 ปี 2558
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6.1

โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนิ นงาน

6.1.1 โครงการก่อสร้างคลังสิ นค้า
คลังสิ นค้าในประเทศ
1)

โครงการศูนย์รวมในการเก็บและกระจายสิ นค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Less Container Load Freight
Consolidation Hub) พืน้ ที่รวม 9,000 ตารางเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง
โครงกำรศูนย์รวมในกำรเก็บและกระจำยสินค้ำเข้ำตู้คอนเทนเนอร์ในเขตปลอดอำกร เป็ นโครงกำรภำยใต้
กำรดำเนินกำรของบริษทั ฯ โดยโครงกำรดังกล่ำวตัง้ อยู่ในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง ในปจั จุบนั กำรส่งออกทีท่ ่ำเรือแหลม
ฉบัง จะเป็ นในลักษณะหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ต่อผูข้ นส่งหนึ่งรำย ผูส้ ่ง ออกบำงรำยส่งออกสินค้ำในปริมำณน้อยทำให้
เสียเวลำในกำรรอส่งออกสินค้ำ พร้อมตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมำกของผู้ส่งออกรำยอื่น ในครำวเดียวหรือต้องยอม
จ่ำยเงินสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ทงั ้ ตู้สำหรับสังสิ
่ นค้ำปริมำณไม่มำก บริษทั ฯ จึงมีแผนทีจ่ ะให้บริกำรศูนย์รวมในกำร
เก็บและกระจำยสินค้ำเข้ำตู้คอนเทนเนอร์ (Freight Consolidation Hub) ในท่ำเรือแหลมฉบัง เพื่อรวมสินค้ำจำกผู้
ส่งออกรำยย่อยก่อนขนย้ำยขึน้ เรือ โครงกำรดังกล่ำวจะให้บริกำรแก่ลกู ค้ำทีต่ อ้ งกำรขนส่งสินค้ำในปริมำณน้อยโดยมี
บริษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสินค้ำ (Freight Forwarder) หรือบริษทั เดินเรือเป็ นตัวกลำงติดต่อระหว่ำงบริษทั ฯ และผูส้ ง่ ออก
รำยย่อย พืน้ ทีข่ องโครงกำรประกอบด้วย คลังสินค้ำ 1 คลัง เนื้อทีร่ วม 9,000 ตำรำงเมตร ทัง้ นี้บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำง
กำรขอใบอนุ ญำตสถำนทีต่ รวจและบรรจุสนิ ค้ำเข้ำคอนเทนเนอร์เพื่อกำรส่งออก (สตส.) จำกกรมศุลกำกร โดยจะ
ปรับปรุงคลังสินค้ำเดิมของบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีเ่ ขตท่ำเรือแหลมฉบัง เพื่อให้รองรับกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยมูลค่ำ
กำรลงทุนของโครงกำรดังกล่ำวประมำณ 10 ล้ำนบำท โครงกำรนี้คำดว่ำจะเริม่ ให้บริกำรภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2559
2)

โครงการศูน ย์ก ระจายสิ น ค้ า อัน ตราย (Dangerous Goods Local Warehouse) พื้ น ที่ ร วม 10,000
ตารางเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง
โครงกำรศูนย์กระจำยสินค้ำอันตรำยเป็ นโครงกำรภำยใต้กำรดำเนินกำรของบริษัทฯ ปจั จุบนั กำรขนส่ง
สินค้ำเข้ำและออกจำกคลังสินค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ เป็ นในลักษณะตู้คอนเทนเนอร์หรือถัง (Tank) ทีไ่ ม่สำมำรถ
แยกหรือกระจำยสินค้ำออกนอกตู้คอนเทนเนอร์หรือถังได้ บริษัทฯ จึงขยำยกำรให้บริกำรโดยมีแผนลงทุน สร้ำง
คลังสินค้ำทัวไปส
่
ำหรับสินค้ำอันตรำย (Dangerous Goods Local Warehouse) เพื่อรับ เก็บ และกระจำยสินค้ำ
อันตรำยไปยังลูกค้ำในชนิดและปริมำณทีล่ กู ค้ำต้องกำร ซึง่ ลูกค้ำบำงส่วนต้องกำรพืน้ ทีเ่ พื่อแยกและกระจำยสินค้ำลง
ในรถขนส่งขนำดเล็กลง เพื่อส่งไปยังหลำยๆจุดหมำย แทนที่จะขนส่ง ไปกับตู้คอนเทนเนอร์ขนำดใหญ่ท่สี ำมำรถ
ส่งไปยังจุดหมำยปลำยทำงเดียวเท่ำนัน้ นอกจำกนี้ลูกค้ำบำงส่วนยังต้องกำรคลังสินค้ำเพื่อเก็บสินค้ำบำงส่วนไว้
เนื่องจำกกำรใช้งำนครัง้ ละปริมำณไม่มำก โครงกำรนี้มพี น้ื ทีโ่ ครงกำรโดยรวม 10,000 ตำรำงเมตร เป็ นคลังสินค้ำ
จำนวน 1 คลัง เนื้อที่ 6,000 ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรประมำณ 60 ล้ำนบำท โครงกำรนี้คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2559
3)

โครงการซื้อเครนขาสูง (Rubber Tyred Gantry Crane: RTG) จานวน 4 คัน
โครงกำรสังซื
่ ้อเครนขำสูง (Rubber Tyred Gantry Crane: RTG) เป็ นโครงกำรภำยใต้กำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ เพื่อรองรับกำรเพิม่ ขึน้ ของสินค้ำอันตรำย เนื่องจำกปริมำณตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำยของลูกค้ำ
ทีน่ ำมำฝำกมีจำนวนเพิม่ มำกขึน้ RTG จะถูกนำมำใช้ในกำรยกตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำยแทนรถ Reach
Stacker โดย RTG สำมำรถจัดวำงเรียงตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวน 4-5 ชัน้ ขณะที่รถ Reach Stacker สำมำรถจัด
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 113
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วำงตู้คอนเทนเนอร์ได้เพียง 2-3 ชัน้ กำรนำ RTG มำใช้จงึ เป็ นกำรช่วยเพิม่ พื้นที่กำรจัดเก็บสินค้ำอันตรำยให้แก่
บริษทั ฯ นอกจำกนี้รถ RTG จำเป็ นทีจ่ ะต้องวิง่ ตำมรำงจึงทำให้ประหยัดค่ำเปลี่ยนยำงของรถยกตูส้ นิ ค้ำ ทัง้ นี้ บริษทั
ฯ มีกำรปรับปรุงพืน้ ถนนสำหรับวำงรำง RTG แล้วเสร็จในเดือนพฤษภำคม 2558 และ บริษทั ฯ คำดว่ำจะลงทุนซือ้
RTG ดังกล่ำวจำนวน 4 คัน มูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรนี้ประมำณ 17 ล้ำนบำท และคำดว่ำจะซือ้ ภำยในไตรมำสที่
3 ปี 2558
คลังสิ นค้าสาหรับสิ นค้าควบคุมอุณภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
โครงการขยายพื้นที่ คลังสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่ เย็นและแช่ แข็ง พื้นที่ รวม 4,000 ตารางเมตร
มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
โครงกำรขยำยพื้นที่คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เป็ นโครงกำรภำยใต้กำรดำเนินงำนของ
PCS เพื่อเพิม่ พืน้ ที่และควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรจัดเก็บและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
เนื่องจำกปริมำณสินค้ำของลูกค้ำที่นำมำฝำกมีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น โดยคลังสินค้ำจะตัง้ อยู่บน มหำชัย จังหวัด
สมุทรสำคร ซึง่ PCS ใช้พน้ื ทีท่ ม่ี อี ยู่แล้วในกำรก่อสร้ำงคลังสินค้ำเพิม่ เติมจำนวน 1 หลัง พืน้ ทีร่ วมประมำณ 4,000
ตำรำงเมตร ภำยหลังกำรก่อสร้ำงจะทำให้ PCS มีคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งรวม 7 หลัง มูลค่ำ
กำรลงทุนของโครงกำรประมำณ 160 ล้ำนบำท โครงกำรนี้คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 3 ปี 2558
1)

คลังสิ นค้าในต่างประเทศ
โครงการคลังสิ นค้าทัวไปและสิ
่
นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งที่ ประเทศกัมพูชา ประเทศ
พม่า และประเทศลาว พืน้ ที่รวม 6,490 ตารางเมตร
โครงกำรคลังสินค้ำทัวไปและสิ
่
นค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งตัง้ อยู่ท่ี ประเทศกัมพูชำ พม่ำ และ
ลำว กลุ่มบริษทั ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรเปิ ดเสรีทำงกำรค้ำของกลุ่มประเทศอำเซียน และกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจค้ำปลีกด้ำนอำหำรในกลุ่มประเทศดังกล่ำว โดยเริม่ แรกกลุ่มบริษทั จะเน้นกำรให้บริกำรแก่ ผผู้ ลิตทีอ่ ยู่ในธุรกิจ
อำหำรแช่เย็นและแช่แข็งจำพวก เนื้อสัตว์แปรรูปแช่แข็ง เนยแข็ง ไอศกรีม เป็ นต้น คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งแบ่งเป็ นส่วนคลังสินค้ำทัวไปและส่
่
วนคลังสินค้ำแช่แข็ง
สำหรับประเทศกัมพูชำ โครงกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แ ข็งมีพ้นื ที่โครงกำรโดยรวม
35,000 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยคลังสินค้ำ 1 คลัง พืน้ ที่ 2,870 ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็ นส่วนพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไป
่
1,500 ตำรำงเมตร และส่วนคลังสินค้ำแช่แข็ง 1,370 ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 200
ล้ำนบำท โครงกำรนี้คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2559
สำหรับ ประเทศพม่ำ โครงกำรคลัง สิน ค้ำ ควบคุ มอุ ณหภูมิแ ช่เ ย็น และแช่แข็ง มีพ้ืนที่โครงกำรโดยรวม
18,820 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยคลังสินค้ำ 1 คลัง พืน้ ทีร่ วม 2,870 ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็ นส่วนพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำ
ทัวไป
่ 1,500 ตำรำงเมตร และส่วนคลังสินค้ำแช่แข็ง 1,370 ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรทัง้ หมด
ประมำณ 160 ล้ำนบำท โครงกำรนี้คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2559
สำหรับประเทศลำว โครงกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง มีพน้ื ทีโ่ ครงกำรโดยรวม 3,000
ตำรำงเมตร ประกอบด้วยคลังสินค้ำ 1 คลัง พืน้ ทีร่ วม 750 ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็ นส่วนพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไป
่ 500
ตำรำงเมตร และส่วนคลังสินค้ำแช่แข็ง 250 ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 30 ล้ำนบำท
โครงกำรนี้คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2559
1)

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 114

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

6.1.2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จขนส่ง
1)

โครงการซื้อรถบรรทุกรถ (Car Carrier) จานวน 7 คัน
โครงกำรซือ้ รถบรรทุกรถ (Car Carrier) เป็ นโครงกำรภำยใต้กำรดำเนินงำนของ JTS และ ATL ในปจั จุบนั
ATL ได้รบั ข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal) จำกลูกค้ำเพิม่ เติมเพื่อขนรถจำกโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม
เกตเวย์ไปยังท่ำเรือแหลมแหลมฉบังสำหรับกำรส่งออก ทำให้รถบรรทุกรถ (Car Carrier) ทีม่ อี ยู่ไม่เพียงพอต่อกำร
ให้บริกำร JTS จึงมีแผนลงทุนในรถบรรทุกรถเพิม่ เติม เพื่อรองรับกำรขนย้ำยสินค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ JTS คำดว่ำจะลงทุน
ซื้อรถดังกล่ำว 7 คัน และทำให้มรี ถบรรทุกรถรวมทัง้ หมด 41 คัน มูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรนี้ประมำณ 35 ล้ำน
บำท คำดว่ำจะซือ้ ภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2558
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7.

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยซึง่ อำจมีผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ที่
มีจำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถอื หุน้ กล่ำวคือ ในปี 2556 บริษัท ทีวไี ดเร็ค จำกัด (มหำชน) และบริษัท
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน) ได้เป็ นโจทก์ร่วมกันในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดจำกกำรนำสินค้ำมำฝำกใน
คลังสินค้ำของบริษทั ฯ และต่อมำได้เกิดเพลิงไหม้ในตัวอำคำรคลังสินค้ำทำให้สนิ ค้ำเกิดควำมเสียหำย โดยโจทก์ได้
เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทั ฯ และบริษทั ประกันภัยของบริษทั ฯ เป็ นจำนวนเงินประมำณ 117.0 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2557 ศำลชัน้ ต้นได้มีคำสังให้
่ บริษัทฯ รวมทัง้ บริษัทประกันภัยของบริษัทฯ ชำระ
ค่ำเสียหำยให้กบั โจทก์ โดยให้บริษทั ฯ ชำระค่ำเสียหำยจำนวนทัง้ สิน้ 57.0 ล้ำนบำท (ให้ชำระทัง้ สิน้ 82.7 ล้ำนบำท
โดยให้บริษทั ประกันภัยของบริษทั ฯ ร่วมรับผิดจำนวน 25.7 ล้ำนบำท ให้กบั โจทก์ ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้บนั ทึกประมำณ
กำรหนี้สนิ จำนวนดังกล่ำวในงบกำรเงินของบริษทั ฯ แล้ว
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ได้ย่นื อุทธรณ์ เพื่อคัดค้ำนคำพิพำกษำชัน้ ต้น เพื่อขอให้ศำลอุทธรณ์ ยกฟ้องในคดี
ดังกล่ำว ในกรณีทศ่ี ำลอุทธรณ์มคี ำสังให้
่ บริษทั ฯ ต้องชำระค่ำเสียหำย บริษทั ฯ มีควำมเห็นว่ำกำรชำระค่ำเสียหำย
ดังกล่ำวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลกำไรหรือขำดทุนของบริษทั ฯ เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ทำกำรบันทึกหนี้สนิ ดังกล่ำวเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยทัง้ จำนวนแล้ว
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8.

ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด
ธุรกิจ
ควำมสัมพันธ์

ให้บริกำรรับฝำกตูค้ อนเทนเนอร์ทวไป
ั่


นำงสำวเสำวณี ย์ อภิ ว ัน ทน์ โ อภำศ และผู้ บ ริห ำรของ
บริษัทฯ จำนวน 2 ท่ ำนคือ นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒ นำถำวร
และนำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ เป็ นกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด



นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศเป็ นภรรยำของนำยชว
นินทร์ บัณฑิตกฤษดำ ซึง่ เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผู ก พั น ของบริ ษั ท ฯผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ของบริ ษั ท ฯ และ
กรรมกำรบริหำรของบรืษทั ฯ



นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศถือหุ้นบริษทั ฯ ร้อยละ
4.35 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557



นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวรถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557



นำยณั ฐภู มิ เปำวรัต น์ ถือ หุ้น บริษั ท ฯ ร้อ ยละ 0.14 ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

เหตุ ผ ลที่มิไ ด้ถู ก น ำมำรวม : ธุรกิจให้บ ริกำรรับ ฝำกตู้ค อนเทนเนอร์ท วั ่ ไปไม่ ได้เป็ น กิจ กำรที่
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษทั
บริษั ท หรือ บริษั ท ย่ อ ยให้บ ริก ำร และมิได้มีแ ผนในกำรลงทุ น ใน
ธุรกิจดังกล่ำวในปจั จุบนั
ทัง้ นี้ บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด ได้ให้บนั ทึกข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ของบริษทั ดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด จะให้บริกำรจัดเก็บคลังสินค้ำแก่บริษทั อีสเทิรน์ ซี แหลมฉบัง เทอร์มนิ อล
จำกัด ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 ตุ ลำคม 2551 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 ตำมที่ระบุในสัญ ญำ Container
Storage และจะไม่ให้บริกำรดังกล่ำวแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็ นกำรให้บริกำรแก่บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยของบริษทั
(ข) บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด และผูถ้ อื หุน้ จะไม่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกับหรือใกล้เคียงกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์และเกี่ยวกับกำรให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ไม่ว่ำจะเป็ นกำรดำเนินกำรโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น รวมถึงจะ
ไม่ดำเนินกำรในฐำนะตัวกำร ตัวแทน ลูกจ้ำง ผูแ้ ทน กรรมกำร หรือเข้ำเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจกำรทีด่ ำเนิน
ธุรกิจใกล้เคียงกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั
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บริษทั ฯ มีกระบวนกำรติดตำมและป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษทั ซีวำย
โซลูชนั ่ จำกัด โดย หำกมีลูกค้ำมำขอใช้บริกำร ทำงบริษัท ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด จะแจ้งให้กบั กลุ่มบริษัทฯ ทรำบ
เพื่อให้ตดิ ต่อรับบริกำรของลูกค้ำ รวมทัง้ ทุกสิน้ ไตรมำส บริษัท ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด จะนำส่งรำยชื่อลูกค้ำ พร้อม
รำยได้จำกกำรให้บริกำร เพื่อตรวจสอบรำยชื่อลูกค้ำ โดยในกรณีท่ีพบว่ำมีลูกค้ำรำยอื่น นอกเหนือจำกบริษทั อีส
เทิรน์ ซี แหลมฉบัง เทอร์มนิ อล จำกัด กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
2. บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด
ธุรกิจ
ควำมสัมพันธ์

ให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเลและคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
 มีกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกันกับบริษทั ฯ
 กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ และกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ 2 ท่ำน คือ นำย
ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิ มิต รป ญ
ั ญำ เป็ น
จิตชัย นิ มิต รป ญ
กรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด
 นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ11.40 และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 11.40 ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

เหตุ ผ ลที่มิไ ด้ถู ก น ำมำรวม : บริษัท โชคสมุทรมำรีน จำกัด ให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเลเป็ น
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษทั
หลักไม่ใช่ธุรกิจที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกำรหรือมีแผนจะ
ดำเนินกำรในอนำคต
บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด ให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเลและมีคลังสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่
แข็ง เพื่อ ใช้ในกำรเก็บ วัต ถุ ดิบ และสิน ค้ำคงเหลือ อย่ ำงไรก็ดี คลังสิน ค้ำห้อ งเย็น มีพ้ืน ที่เหลือ จึงให้บ ริก ำรแก่
บุคคลภำยนอกด้วย ทัง้ นี้ บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ก) จะให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง แก่ผใู้ ช้บริกำรภำยใต้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำห้ อง
เย็นทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั จำนวน 2 ห้องคิดเป็ นจำนวนพืน้ ที่ 9,075 ตำรำงเมตร เท่ำนัน้
(ข) จะให้บริกำรกับลูกค้ำเฉพำะในเขตพื้นที่ทม่ี ที ต่ี งั ้ โรงงำนในเขตอำเภอเมืองสมุทรสำคร ที่อยู่ทำงทิศใต้
ของถนนพระรำม 2 เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ จะให้บริกำรกับลูกค้ำ นอกพืน้ ทีท่ ก่ี ำหนดได้เฉพำะลูกค้ำทีไ่ ม่เลือกใช้
บริกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกระบวนกำรติดตำมและป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั ฯ และบริษทั โชคสมุทร
มำรีน จำกัด โดยเมื่อมีลกู ค้ำทีอ่ ยู่นอกเขตกำรให้บริกำรของบริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด มำขอใช้บริกำรทำงบริษทั
โชคสมุทรมำรีน จำกัด จะแจ้งให้กบั PCS ทรำบ เพื่อตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ละควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บสินค้ำของ PCS
หำก PCS มีพ้นื ที่ก ำรจัดเก็บสิน ค้ำไม่เพียงพอ จะแจ้งให้ท ำงบริษัท โชคสมุ ทรมำรีน จำกัด ทรำบและสำมำรถ
ให้บริกำรแก่ลกู ค้ำนอกเขตพืน้ ทีด่ งั กล่ำวได้ นอกจำกนี้ ทุกสิน้ เดือนบริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด จะส่งรำยชื่อลูกค้ำ
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 118
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นอกเขตพืน้ ที่ และใบสังซื
่ อ้ ของลูกค้ำ ให้กบั PCS เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และในกรณีทม่ี ลี ูกค้ำนอก
พืน้ ทีร่ ำยใหม่ บริษทั ฯ จะทำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำดำเนินกำร
ต่อไป

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 119
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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและกากับดูแลกิ จการ
9. โครงสร้างเงิ นทุน
9.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
9.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 มีน ำคม 2558 บริษัทฯ มีทุ นจดทะเบียน 300,000,000 บำท และทุน จดทะเบียนช ำระแล้ว
240,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 480,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 0.5 บำท ภำยหลังจำกกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญจำนวน 120,000,000 หุน้ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิม่ เป็ น 300,000,000 บำท มูลค่ำทีต่ รำไว้
หุน้ ละ 0.5 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 600,000,000 หุน้
9.1.2

ข้อจากัดการโอนหุ้น

กำรโอนหุน้ จะต้องไม่ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ โดยบุคคลต่ำงด้ำวมำกกว่ำร้อยละ 49.0 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงและจำหน่ำยได้เรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ หรือ 294,000,000 หุน้ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่
ประชำชนทัวไป
่
9.1.3

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่ มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษทั ฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษทั ฯ ร่วมลงนามอยู่ด้วย
-ไม่ม-ี

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 1
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9.2 ผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุ้น
กลุ่ม นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงปณดำ รมณียก์ ชกร
รวม
ั
กลุ่ม นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
รวม
อื่นๆ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี
นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล
นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์
นำยกิตติเมศร์ สกุลลีลำรัศมี
นำยสุวรี ์ กุมำร
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
นำยณตฉรรต ธรรมรำทฤมงคล
นำยจิรโชติ โนศรี
รวม
ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยซึง่ จองซือ้ หุน้ จำกกำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้
รวมทัง้ หมด

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน1
สัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ)

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
สัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ)

125,338,000
20,869,500
99,686,200
34,519,600
22,256,000
302,669,300

26.11
4.35
20.77
7.19
4.64
63.06

125,338,000
20,869,500
99,686,200
34,519,600
22,256,000
302,669,300

20.89
3.48
16.61
5.75
3.71
50.44

54,719,800
54,719,800
109,439,600

11.40
11.40
22.80

54,719,800
54,719,800
109,439,600

9.12
9.12
18.24

22,136,500
22,136,500
12,646,000
5,283,100
932,300
932,300
693,200
693,200
693,200
693,200
406,300
358,500
286,800
67,891,100
-

4.61
4.61
2.63
1.10
0.19
0.19
0.14
0.14
0.14
0.14
0.08
0.07
0.06
14.14
0.00

22,136,500
22,136,500
12,646,000
5,283,100
932,300
932,300
693,200
693,200
693,200
693,200
406,300
358,500
286,800
67,891,100
120,000,000

3.69
3.69
2.11
0.88
0.16
0.16
0.12
0.12
0.12
0.12
0.07
0.06
0.05
11.32
20.00

480,000,000

100.00

600,000,000

100.00

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มี

1

สัดส่วนกำรถือหุน้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
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9.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย ทัง้ นี้บริษทั ฯ
อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปนั ผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ได้โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ผลประกอบกำรฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องทำงกำรเงิน และ
ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินเพื่อบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
บริษัทย่อย มีนโยบำยจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทย่อย ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิ ตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย
ทัง้ นี้บริษัทย่อยจะพิจำรณำจ่ำยเงินปนั ผลโดยคำนึงถึงป จั จัยต่ ำงๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผล
ประกอบกำรฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินเพื่อบริหำรกิจกำรและกำรขยำย
ธุรกิจของบริษทั รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
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10. โครงสร้างการจัดการ
10.1 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีโครงสร้ำงกำรจัดกำรตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2557 ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ
เลขานุการบริ ษัท
ณัฐภูมิ เปาวรัตน์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง

สานักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
ชวนิ นทร์ บัณฑิ ตกฤษดา

รองประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
จิ ตชัย นิ มิตรปัญญา

ผู้อานวยการอาวุโส
ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ
ชวนิ นทร์ บัณฑิ ตกฤษดา
(รักษาการ)

ผู้อานวยการอาวุโส
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ
ธเนศ พิ ริยโ์ ยธิ นกุล

ผู้อานวยการอาวุโส
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อมรพรรณ บัณฑิ ตกฤษดา

ผู้อานวยการ
ฝ่ ายกลยุทธ์องค์กร

ผู้อานวยการ
ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ

ผู้อานวยการอาวุโส
ฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
พิ สิฎฐ์ กิ จวัฒนาถาวร

ผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริ หารจัดการสานักงาน

ผู้อานวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิ น

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิ น

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ ายขายและลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การแหลมฉบัง

ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การคลังสิ นค้าอันตราย

ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การสามวา

ฝ่ ายความปลอดภัย

ฝ่ ายกลยุทธ์องค์กรและสื่อสาร
องค์กร
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10.1.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นำยมังกร ธนสำรศิลป์
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
นำยวิชญำ จำติกวณิช

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ: 1 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ นำยธเนศ พิรยิ ์โยธินกุล ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีล่ ำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558
2 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำรบริษท
ั ฯ และคณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ นำยมังกร ธนสำรศิลป์ ดำรง
ตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั ฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ ำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558

โดยมี นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริษทั
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม คือ (1) นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือนำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ ลง
ั ญำ หรือ นำงอัจ ฉรำ นิ มิต รป ญ
ั ญำ
ลำยมือ ชื่อ ร่ว มกับ (2) นำงสำวอรวรรณ วรนิ จ หรือ นำยจิต ชัย นิ มิต รป ญ
กรรมกำรรวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ
10.1.2 ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 19 เมษำยน 2557 ผูบ้ ริหำรประกอบด้วย 5 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1. นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
2.
3.
4.
5.

นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยพิสฎิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และรักษำกำรผูอ้ ำนวยกำร
อำวุโสฝำ่ ยปฏิบตั กิ ำร
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ ยพัฒนำธุรกิจ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล/ฝำ่ ยธุรกำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

10.1.3 เลขานุการบริษทั
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อ วัน ที่ 19 เมษำยน 2557 มีม ติแ ต่ ง ตัง้ ให้ นำยณั ฐภู มิ
เปำวรัตน์ ดำรงตำแหน่ ง เป็ นเลขำนุ กำรบริษัท ตัง้ แต่ วนั ที่ 19 เมษำยน 2557 เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติ
ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 5

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

หลัก ทรัพ ย์และตลำดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีก ำรแก้ไขเพิ่ม เติม) โดยรำยละเอียดคุ ณ สมบัติข อง
เลขำนุกำรบริษทั เปิ ดเผยในเอกสำรแนบ 1
10.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
10.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ำยตำมจำนวนครัง้ ที่เข้ำประชุม โดยที่ประชุม
วสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2557 มีมติอนุ มตั คิ ่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
(ก) อัตรำเบีย้ ประชุมกรรมกำร
จานวน

เบี้ยประชุมกรรมการบริษทั
(บาทต่อครัง)้

ประธำนกรรมกำรบริษทั

1 ท่ำน

12,000

กรรมกำรบริษทั

8 ท่ำน

10,000

(ข) อัตรำเบีย้ ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ
จานวน

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
(บาทต่อครัง)้

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

1 ท่ำน

12,000

กรรมกำรตรวจสอบ

2 ท่ำน

10,000

ค่ำตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)
เบีย้ ประชุม
ปี 2556
กรรมการ

นำยมังกร ธนสำรศิลป์ 1,5
นำยชวนินทร์ บัณฑิต
กฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ
บัณฑิตกฤษดำ
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ 2
นำงอัจฉรำ นิมตื รปญั ญำ 2

เบีย้ ประชุม
ปี 2557

6

เบีย้ ประชุม
ปี 2558 7

6

6

คณะกรรม
การบริ ษทั

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

รวม

คณะกรรม
การบริ ษทั

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

รวม

คณะกรรม
การบริ ษทั

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

รวม

-

-

-

50,000.0

60,000.0

110,000.0

36,000.0

30,000.0

66,000.0

-

-

-

60,000.0

-

60,000.0

30,000.0

-

30,000.0

-

-

-

60,000.0

-

60,000.0

30,000.0

-

30,000.0

-

-

-

40,000.0

-

40,000.0

30,000.0

-

30,000.0

-

-

-

50,000.0

-

50,000.0

30,000.0

-

30,000.0

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 6

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เบีย้ ประชุม 6
ปี 2556
กรรมการ

เบีย้ ประชุม 6
ปี 2557

เบีย้ ประชุม 6
ปี 2558 7

คณะกรรม
การบริ ษทั

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

รวม

คณะกรรม
การบริ ษทั

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

รวม

คณะกรรม
การบริ ษทั

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

รวม

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

-

-

-

60,000.0

-

60,000.0

30,000.0

-

30,000.0

นำยวิเชฐ ตันติวำนิช 1

-

-

-

50,000.0

60,000.0

110,000.0

30,000.0

36,000.0

66,000.0

นำยวิชญำ จำติกวณิช 1

-

-

-

40,000.0

40,000.0

80,000.0

30,000.0

30,000.0

60,000.0

นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล 4

-

-

-

-

-

-

20,000.0

-

20,000.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษ
ดำ 2
นำยโรแนลด์ ซี ไคเซอร์ 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร 3,4,5

-

-

-

60,000.0

-

60,000.0

-

-

-

รวม

-

-

-

470,000.0

160,000.0

630,000.0

266,000.0

96,000.0

362,000.0

หมำยเหตุ: นำยวิเชฐ ตันติวำนิช นำยมังกร ธนสำรศิลป์ และนำยวิชญำ จำติกวณิช ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ ตำมมติกำรประชุมวิสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2557
2 นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ 1 และ นำยโรแนลด์ ซี. ไคเซอร์ 2 ออกจำกตำแหน่ งกรรมกำรบริษท
ั ตำมวำระ และนำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ นำงอัจฉรำ
ั
นิมิตรปญญำ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมกำรบริษัทเพิ่มเติมแทน ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน
2557 และตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557
3 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้รบ
ั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2557 และ
ตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557
4 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษท
ั ฯ และได้แต่งตัง้ นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทน
กรรมกำรทีล่ ำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558
5 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำรบริษท
ั ฯ และได้แต่งตัง้ นำยมังกร ธนสำรศิลป์ ดำรงตำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษทั ฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ ำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558
6 ก่อนกำรอนุ มต
ั เิ บี้ยประชุมกรรมกำรโดยทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2557 บริษทั ฯมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรใน
ลักษณะเป็ นรำยเดือนสำหรับกรรมกำร 3 ท่ำนคือ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ และนำงสำวอรวรรณ วรนิจ ในปี
2556 จำนวน 3,164,700.0 บำท และในปี 2557 จำนวน 791,175.0 บำท
7 เบี้ยประชุมปี 2558 นับจนถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2558
1

(2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ในปี 2556 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทน ประกอบด้ ว ย เงิ น เดื อ นและโบนั ส ให้ ผู้ บ ริห ำรและ
กรรมกำรบริห ำรของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยรวมทัง้ สิ้น 26.5 ล้ำนบำท โดยเป็ น ค่ ำตอบแทนให้ผู้บ ริห ำรและ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ จำนวน 4 รำย รวม 5.7 ล้ำนบำท และ ของบริษทั ย่อย จำนวน 9 รำย รวม 20.8 ล้ำน
บำท
ในปี 2557 กลุ่ ม บริษั ท มี ก ำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทน ประกอบด้ ว ย เงิ น เดื อ นและโบนั ส ให้ ผู้ บ ริ ห ำรและ
กรรมกำรบริห ำรของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยรวมทัง้ สิ้น 48.8 ล้ำ นบำท โดยเป็ น ค่ ำ ตอบแทนให้ผู้บ ริห ำรและ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ จำนวน 8 รำย รวม 37.4 ล้ำนบำท และ ของบริษทั ย่อย จำนวน 6 รำย รวม 11.4 ล้ำน
บำท ทัง้ นี้ ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรและกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ สูงขึน้ จำกในปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรปรับ
เพิม่ ค่ำตอบแทนผู้บริหำรและกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ให้เทียบเคียงได้กบั ค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ทีม่ ขี นำดและอยู่ในหมวดอุตสำหกรรมเดียวกัน
ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 7

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 กลุ่มบริษทั มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและ
โบนัสให้ผบู้ ริหำรและกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรวมทัง้ สิน้ 13.6 ล้ำนบำท โดยเป็ นค่ำตอบแทนให้
ผูบ้ ริหำรและกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ จำนวน 8 รำย รวม 10.5 ล้ำนบำท และ ของบริษัทย่อย จำนวน 6 รำย
รวม 3.1 ล้ำนบำท
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ
ไม่มี
10.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558 6

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
จานวนประชุมรวม (ครัง้ )

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
จานวนประชุมรวม (ครัง้ )

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม / จานวน
ประชุมรวม (ครัง้ )

-

5/6

3/3

2 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ

5/5

7/7

3/3

3 นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
4 นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ 2

5/5

7/7

3/3

-

4/5

3/3

-

5/5

3/3

6 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

5/5

7/7

3/3

7 นำยวิเชฐ ตันติวำนิช 1

-

5/6

3/3

-

4/6

3/3

-

-

2/3

-

5/5

-

ชื่อกรรมการ

1 นำยมังกร ธนสำรศิลป์ 1,4

5 นำงอัจฉรำ นิมตื รปญั ญำ 2

8 นำยวิชญำ จำติกวณิช

1

9 นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

4

10 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร 3,4,5

หมำยเหตุ: นำยวิเชฐ ตันติวำนิช นำยมังกร ธนสำรศิลป์ และนำยวิชญำ จำติกวณิช ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ ตำมมติกำรประชุมวิสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2557
2 นำยจิตชัย นิมต
ิ รปญั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั เพิม่ เติมแทน ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2557 และตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557
3 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้รบ
ั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2557 และ
ตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557
4 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษท
ั ฯ และได้แต่งตัง้ นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทน
กรรมกำรทีล่ ำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2558 กุมภำพันธ์ 24 เมื่อวันที่ 2558/1
5 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำรบริษ ัท ฯ และได้แต่ งตัง้ นำยมัง กร ธนสำรศิลป์ ดำรงตำแหน่ งประธำน
กรรมกำรบริษทั ฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ ำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2558 กุมภำพันธ์ 24 เมื่อวันที่ 2558/1
6 จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำประชุมปี 2558 นับจนถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2558
1
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10.4 บุคลากร
10.4.1 จานวนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีบุคลำกร (ไม่รวมผูบ้ ริหำร) รวมทัง้ สิน้ 1,314 คน โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนพนักงาน (คน)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 1

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 1

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 1

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558

ธุรกิ จให้บริ การจัดเก็บและ
บริ หารสิ นค้า

540

692

764

736

ธุรกิ จให้บริ การขนส่งสิ นค้า

84

110

139

138

ธุรกิ จให้บริ การขนย้ายใน
ประเทศและต่างประเทศ

191

215

218

217

ธุรกิ จให้บริ การจัดการ
เอกสารและข้อมูล

88

103

124

127

ธุรกิ จอื่นๆ

65

84

69

77

รวม

968

1,204

1,314

1,295

หมำยเหตุ: 1 จำนวนพนักงำนทัง้ หมดรวมจำนวนพนักงำนใน PCS PLP และ JAPAC ซึง่ รวมกิจกำรกับกลุ่มบริษทั เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557

10.4.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)
ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้จ่ำย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงำน (ไม่รวมผูบ้ ริหำร) จำนวนรวมทัง้ สิน้ 256.2 ล้ำนบำท1 331.6 ล้ำนบำท1 394.6 ล้ำนบำท1
และ 103.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงินโบนัส
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
หมำยเหตุ: 1 ค่ำตอบแทนพนักงำนทัง้ หมดรวมค่ำตอบแทนพนักงำนใน PCS PLP และ JAPAC ซึง่ รวมกิจกำรกับกลุ่มบริษทั เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557

10.4.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็ นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำ ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯให้บริกำรลูกค้ำได้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดอย่ำงยังยื
่ น บริษทั ฯจึงมีนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรพัฒนำให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เสริมสร้ำงทักษะ และเพิม่ พูนทัศนคติอย่ำงเหมำะสมตำมควำมต้องกำรของพนักงำนในแต่ละฝ่ำยงำน
โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มแี ผนกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่อง และกำหนดให้บุคลำกรรับกำร
ฝึกอบรมตำมแผนทีว่ ำงไว้
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11.

การกากับดูแลกิ จการ

11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีว่ำเป็ นสิง่ สำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภำพ และมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ น ซึง่ จะนำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องทุกฝำ่ ย ตัง้ แต่พนักงำน ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั จึงเห็นควร
ให้มกี ำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรขึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหำหลักกำรสำคัญตัง้ แต่โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึงหลักกำรในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรอย่ำงโปร่งใส ชัดเจน และ
สำมำรถตรวจสอบได้เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กร ทำให้เกิดควำมเชื่อมันว่
่ ำกำรดำเนินงำนใดๆ ของบริษทั
ฯ กระทำด้วยควำมเป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝำ่ ย
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำร และคณะผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ จะยึดมันในหลั
่
กกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมัน่ และ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบำย และแนวปฏิบตั ทิ ก่ี รรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนยึดถือในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบเพื่อให้มกี ำรผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดอี ย่ำงต่อเนื่อง
และเป็ น รำกฐำนกำรเติ บ โตที่ย ัง่ ยืน สร้ำ งมู ล ค่ ำ ให้ แ ก่ ผู้มีส่ ว นได้ เสีย ทุ ก ท่ ำ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
คณะกรรมกำรบริษทั ได้วำงโครงสร้ำงองค์กรให้มคี วำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงชัดเจน ซึง่
ครอบคลุมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ภำยใต้ระเบียบปฏิบตั ขิ องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการ และนโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมกำรบริษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี โดยได้ตระหนักถึง
บทบำท และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และคณะผู้บริหำรในกำรสร้ำงเสริมให้เกิดกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ของกิจกำร และให้ควำมเชื่อมันแก่
่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ี
เกีย่ วข้องทุกฝ่ำย ด้วยกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และโปร่งใสจึงได้มกี ำรกำหนดนโยบำยสนับสนุ นกำกับ
ดูแลกิจกำร โดยครอบคลุมหลักกำรสำคัญตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ใี หม่ใน 5 หมวด ดังนี้
1)

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

นอกเหนือจำกสิทธิพน้ื ฐำนของผูถ้ อื หุน้ เช่นสิทธิในกำรซือ้ ขำยหรือโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในกำร
ได้รบั ส่วนแบ่งผลกำไรจำกบริษทั ฯ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ในกำรได้รบั ข้อ มูลของบริษัท ฯ อย่ำงถู กต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทัน เวลำ และเท่ ำเทียมกัน เพื่อประกอบกำร
ตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมกำรบริษทั จึงกำหนดนโยบำยดังนี้
1.1 บริษัท ฯ จะจัด ส่งหนั งสือ นั ด ประชุ ม พร้อ มทัง้ ข้อ มู ลประกอบกำรประชุ ม ตำมวำระต่ ำงๆ อย่ ำ ง
เพียงพอเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบกำรพิจำรณำ โดยจะจัดส่งเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ตำมระยะเวลำ
ทีก่ ฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วน
1.2 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลใด เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
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1.3 อำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำร่วมประชุมทัง้ ในเรื่องสถำนที่
และเวลำทีเ่ หมำะสม
1.4 ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ จะดำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยจะพิจำรณำ
และลงคะแนนเรียงตำมลำดับวำระทีก่ ำหนดไว้ไม่เปลีย่ นแปลงข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญหรือเพิม่ วำระกำรประชุมโดย
ไม่จำเป็ นและเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำงๆ
1.5 เพิม่ ช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนทำง เวบไซต์ของบริษทั ฯ ในกรณีทเ่ี ป็ นหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่ว งหน้ำเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลระเบียบวำระกำร
ประชุมได้อย่ำงสะดวก และครบถ้วน
1.6 ส่งเสริมให้กรรมกำรทุกท่ำนและผูบ้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถำมจำกผูถ้ อื หุน้
โดยพร้อมเพรียงกัน
1.7 จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่ง ใส และบันทึกประเด็นซักถำม และ
ข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วัน นับแต่
วันทีม่ กี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ จะนำส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องภำยในเวลำทีก่ ำหนดรวมถึงนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำ
2)

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มกี ำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษัท จึง
กำหนดนโยบำยดังนี้
2.1 ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ
ก่อนกำรประชุมตำมระยะเวลำที่กฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้
ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไป
ยังเลขำนุกำรบริษทั และบริษทั ฯ จะรวบรวมเพื่อนำคำถำมทีส่ ำคัญไปสอบถำมในทีป่ ระชุมต่อไป
2.2 อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถอื หุน้ ทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุ้นสำมำรถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มกี รรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและลง
มติแทนได้ โดยให้แจ้งรำยชื่อกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
2.3 ให้ปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้ อย
ไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ชำวไทย หรือผูถ้ อื หุน้ ต่ำงชำติ
3)

การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ตระหนักและรับรูถ้ งึ สิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผูถ้ อื
หุน้ พนักงำน และผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ คู่คำ้ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ สังคมรวมทัง้ ชุมชนใกล้เคียงที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสีย อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมเชื่อมัน่ รวมทัง้ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ ในระยะยำวจึงได้
มีกำรกำหนดนโยบำย และแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก)

ผูถ้ อื หุน้
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บริษัทฯ มีควำมมุ่งมันที
่ ่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนำองค์กรให้มกี ำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ น
และต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และเพื่อเพิม่ มูลค่ำของบริษทั ฯ
(ข)

พนักงำน

บริษัท ฯ มีน โยบำยที่จะปฏิบ ัติก ับ พนั ก งำนทุ ก คนอย่ ำงเท่ ำเทีย ม เป็ น ธรรม และให้ผ ลตอบแทนและ
สวัส ดิก ำรที่เหมำะสมตำมควำมรู้ค วำมสำมำรถของพนั ก งำนแต่ ล ะคนให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ กำรพัฒ นำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อพัฒนำทักษะในกำรทำงำนให้มปี ระสิทธิภำพสูง รวมทั ง้ มีกำรจัดตัง้ กองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพสำหรับพนักงำน
(ค)

คู่คำ้ และ/หรือ เจ้ำหนี้

บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่คำ้ และ/หรือเจ้ำหนี้ทุกฝ่ำยอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม ซื่อสัตย์และไม่
เอำเปรียบ รวมทัง้ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมสัญญำ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
(ง)

ลูกค้ำ

บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ เช่น กำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว
และตรงต่อเวลำ กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ โดยบริษทั ฯ มีหน่ วยงำนหรือบุคคลทีท่ ำหน้ำทีด่ ูแลควำมสัมพันธ์กบั
ลูกค้ำ
(จ)

คู่แข่งทำงกำรค้ำ

บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม และไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ
ในทำงร้ำย
(ฉ)

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงครบถ้วน มุ่งมันในกำรพั
่
ฒนำส่งเสริม และยกระดับคุณภำพชีวติ ของสังคม และชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ฯ ใน
เครือตัง้ อยู่ให้มคี ุณภำพดีขน้ึ พร้อมๆ กับกำรเติบโตของบริษทั ฯ
(ช)

สิง่ แวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด และให้ควำมสำคัญ
กับกำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง บริษทั ฯ มีนโยบำยทีใ่ ห้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ทีเ่ สริมสร้ำง
คุณภำพ อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของพนักงำนอยู่เสมอ
4)

การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมกำรบริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูล โดยบริษทั ฯ จะให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทัง้ ข้อมูลของบริษทั ฯ
ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัวไปที
่ ม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทำงกำรเงิน เพื่อให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดได้รบั ข้อทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน โดยภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้ำเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ
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จะทำกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสือ่ กำรเผยแพร่ขอ้ มูล
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ยังให้ควำมสำคัญต่ อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำง
กำรเงิน และผลกำรประกอบกำรทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ โดยอยู่บนพืน้ ฐำนของข้อมูลทำงบัญชีทถ่ี ูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตำมมำตรฐำนทำงกำรบัญชีซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ และบริษัท ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมกำรแต่
ละท่ำน ตลอดจนบทบำท และหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ฯ รวมถึงจะ
เปิ ดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ในส่ว นของงำนด้ำ นนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ บริษั ท ฯ จะจัด ให้มีเจ้ำ หน้ ำที่ฝ่ ำ ยนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ (Investor
Relations) เพื่อทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์หรือหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงบุคคลใดๆ ซึง่ ข้อมูลดังกล่ำวจะเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อควำมเป็ นจริง
5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้นเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ กำรกำกับดูแล
กิจกำรให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝำ่ ย
คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
และมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น โดยปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เป็ นไปในทิศทำงที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย คณะกรรมกำรบริษทั จะดูแลให้มกี ำรจัดทำวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจำปี ของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมกำรบริษัท จะร่ว มแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิด ควำมเข้ำใจในภำพรวมของธุรกิจ ร่ว มกัน ก่อ นที่จ ะ
พิจำรณำอนุ มตั ิ และติดตำมให้มกี ำรบริหำรงำนเพื่อให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้ โดยยึดถือแนวทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษทั ฯ ตลอดจน
กำกับดูแลให้คณะผูบ้ ริหำรมีกำรบริหำรงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
ภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำร ด้วยควำม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตำมหลักกำรข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อเพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ กจิ กำร
และควำมมันคงสู
่ งสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 คน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน
4 คน กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 2 คน และเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่
มีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่เกี่ย วข้อ งได้ก ำหนดไว้ ซึ่งในจ ำนวนนี้ เป็ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 คน ทัง้ นี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ที่
อยู่ในประเทศไทย
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กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระในกำรพิจำรณำตัดสินใจในเรื่อง
ต่ำงๆ โดยสำมำรถตัง้ คำถำม แสดงควำมคิดเห็น หรือคัดค้ำนในกรณีทม่ี คี วำมเห็นขัดแย้งในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อนึ่ง คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรต้องไม่เป็ นบุคคล
เดีย วกัน เพื่อ ให้เกิด ควำมชัด เจนให้ด้ำนควำมรับ ผิด ชอบระหว่ ำ งกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลและกำร
บริหำรงำนประจำ ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั กับผูบ้ ริหำร
อย่ำงชัดเจน และมีกำรถ่วงดุลอำนำจกำรดำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบริษทั ทำหน้ำทีใ่ นกำรกำหนดนโยบำยและ
กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรในระดับนโยบำย ขณะที่ผู้บริหำรทำหน้ ำที่บริหำรงำนของ บริษัทฯในด้ำน
ต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด
5.2 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวนหนึ่งในสำมเป็ นอัตรำ ถ้ำ
จำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่
จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภำยหลังกำรแปรสภำพนัน้ ให้จบั สลำกกัน ส่วนปี หลังๆ ต่ อไปให้
กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ในตำแหน่ งนำนที่สุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ งอำจได้รบั เลือกตัง้
ใหม่อกี ได้โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

(จ)

เสียชีวติ
ลำออก
ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ปี ระชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนหุน้ ถือโดยผูถ้ ือหุ้นที่มำ
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ศำลมีคำสังให้
่ ออก

5.3

การสรรหากรรมการ

กำรสรรหำกรรมกำรนัน้ บริษัท ฯ จะให้ควำมสำคัญ กับ บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มี
ประวัติกำรทำงำนทีด่ ี และมีภำวะผูน้ ำ วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล รวมทัง้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติท่ดี ตี ่อ
องค์กร สำมำรถอุทศิ เวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ นอกจำกนี้ยงั จะ
คำนึงถึงคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของ
บริษทั ฯ อีกด้วยมีกระบวนกำรทีโ่ ปร่งใส สร้ำงควำมมันใจให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้
5.4

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผูพ้ จิ ำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดย
คำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก)
(ข)

ผลประกอบกำรของบริษัทฯ และขนำดธุรกิจ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำร
ของบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนำดธุรกิจใกล้เคียงกัน
ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำที่ และขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน
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(ค)
(ง)

ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำบริษทั ฯ จะได้รบั จำกกรรมกำรแต่ละท่ำน
ค่ำตอบแทนที่กำหนดขึน้ นัน้ จะต้องสำมำรถจูงใจกรรมกำรที่มคี ุณสมบัติเหมำะสมกับควำมจำเป็ น
และสถำนกำรณ์ของบริษทั ฯ ให้มำเป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรได้

5.5

บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั

ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ นอกเหนือจำกกำรดำเนินธุรกิจให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทัง้ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมกำรยังมีอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษทั ไว้ตำมทีป่ รำกฏในข้อกำหนดเกีย่ วกับขอบเขต อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั (ส่วนที่
2 ข้อ 10.11 คณะกรรมกำรบริษทั )
5.6

คณะกรรมการชุดย่อย และหน้ าที่ความรับผิดชอบ

ปจั จุบ ัน คณะกรรมกำรบริษัท ได้แ ต่ งตัง้ คณะกรรมกำรชุ ดย่ อ ยจำนวน 3 คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยได้มกี ำรกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่ำงชัดเจน (ข้อ 11.2)
ปจั จุบนั บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ ซึ่งไม่เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ดขี องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจำกบริษัทฯ พิจำรณำให้คณะกรรมกำร
บริษทั คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร เป็ นผูพ้ จิ ำรณำสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนสำหรับ
ผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญ ทัง้ นี้ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรจะพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัท
5.7

บทบาทหน้ าที่ของเลขานุการบริษทั

เลขำนุกำรบริษทั ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. ให้คำแนะน ำเบื้องต้นแก่ก รรมกำรเกี่ย วกับ กำรปฏิบ ัติตำมกฎหมำยข้อ กำหนดกฎระเบีย บและ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และติดตำมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบตำมระเบียบและข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3.

6)

จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมกำร
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
3.4 รำยงำนประจำปีของบริษทั ฯ
3.5 รำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
บริษทั ฯ กำหนดหลักเกณฑ์กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ดังนี้
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6.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรกำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 4 ครัง้ ต่อปี และมีกำรประชุม
พิเศษเพิ่ม ตำมควำมจำเป็ น และเหมำะสม โดยแจ้งล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อ ย 7 วัน และกำรประชุ มทุ ก ครัง้ จะต้อ งมี
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
6.2 มีกำรกำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำโดยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จดั กำรร่วมกันพิจำรณำ
เรื่องที่จะเข้ำเป็ นวำระกำรประชุม ทัง้ นี้เลขำนุ กำรบริษัทมีหน้ำที่ ดูแลให้กรรมกำรได้รบั เอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุ มเป็ น เวลำเพียงพอสำหรับ กำรศึก ษำ และพิจำรณำเรื่องเพื่อกำรให้ค วำมเห็น และกำรออกเสีย ง
ลงคะแนน
6.3 จัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอทีฝ่ ่ำยจัดกำรจะเสนอเอกสำรข้อมูลเพื่ออภิปรำย และเพียงพอสำหรับ
คณะกรรมกำรที่จะอภิปรำยในประเด็นสำคัญ เปิ ดโอกำสและสนับ สนุ นให้กรรมกำรแต่ละท่ำน แสดงควำมคิดเห็น
ก่อนสรุปควำมเห็นทีไ่ ด้จำกทีป่ ระชุม
6.4 ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
หำกเป็ นกำรพิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยง กรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่อยู่ในทีป่ ระชุมในวำระดังกล่ำว
6.5 กำรประชุมทุกครัง้ ต้องมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำร
ประชุมทีผ่ ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสำมำรถตรวจสอบได้
7)
รำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และสำรสนเทศทำงกำร
เงิน ที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี กำรจัด ทำรำยงำนทำงกำรเงิน เป็ น กำรจัดท ำตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชีท่ีรบั รอง
โดยทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่เี หมำะสม และถือปฏิบตั ิสม่ ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำร
จัด ท ำ รวมทัง้ ก ำหนดให้ มี ก ำรเปิ ด เผยข้อ มู ล ส ำคัญ อย่ ำ งเพี ย งพอในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิน โดย
คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูด้ แู ลเกีย่ วกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และ
เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั
8)

กำรเสริมควำมรูแ้ ละมุมมองในธุรกิจแก่กรรมกำร

คณะกรรมกำรบริษทั ยังมุ่งเน้นให้มกี ำรเสริมควำมรูแ้ ก่กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย โดยให้กรรมกำรแต่
ละท่ำนเข้ำร่วมกำรอบรม ซึง่ จัดโดยหน่ วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมกำรทุกคน
รวมถึงจัดให้มโี ครงกำรสำหรับพัฒนำผูบ้ ริหำรเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำประกอบแผนกำรสืบทอดงำน
คณะกรรมกำรยังมีนโยบำยทีจ่ ะให้ฝำ่ ยบริหำรจัดให้มเี อกสำรและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของกรรมกำรใหม่ และจัดให้มกี ำรแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมกำรใหม่ทุกครัง้ ทีม่ ี
กำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำร
9)

กำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำน ทัง้ ด้ำนกำรเงิน และกำร
ปฏิบตั งิ ำน ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดให้มกี ลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลทีม่ ี
ประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อยู่เสมอ จัดให้มกี ำรกำหนดลำดับขัน้ ตอนของ
อำนำจอนุ มตั ิ และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร และพนักงำนที่มกี ำรตรวจสอบ และถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบ
กำรปฏิบ ัติงำนอย่ ำงเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร มี ห น่ วยงำนตรวจสอบภำยในที่เป็ น อิสระ ท ำหน้ ำที่ต รวจสอบกำร
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ปฏิบตั งิ ำนของทุกหน่วยงำนให้เป็ นไปตำมระเบียบทีว่ ำงไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภำพ และควำมเพียงพอของกำร
ควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบริษทั ฯ
10)

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน

คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อควำมโปร่งใส และ
ป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่ อสำธำรณชน
บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ ดังนี้
10.1 ให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี หรือกำรเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ เกีย่ วกับหน้ำที่ทต่ี ้องจัดทำ และส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ
59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
10.2 กำหนดให้กรรมกำร และผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน
ทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยังเลขำนุ กำรของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทำและนำส่งภำยใน 30 วัน นับแต่ วนั ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งเป็ น
กรรมกำร ผู้บริหำรหรือรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มกี ำรซื้อ
ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
10.3 กำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี หรือกำรเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลำก่อนที่จะ
เผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน และสถำนะของบริษัท จนกว่ำบริษัท จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี
หรือกำรเงินทีเ่ ป็ นระดับผู้จดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร เป็ นเวลำอย่ำงน้ อย 30 วันล่วงหน้ ำก่อนกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่ อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้ อย 24
ชัวโมงภำยหลั
่
งกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญนัน้ ต่อ
บุคคลอื่น
10.4 กำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝื นนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่
กำรตัก เตือนเป็ น หนังสือ ตัด ค่ำจ้ำง พัก งำนชัว่ ครำวโดยไม่ ได้รบั ค่ ำจ้ำงหรือ ให้อ อกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะ
พิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ
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11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ
11.2.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1. นำยมังกร ธนสำรศิลป์
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
นำยวิชญำ จำติกวณิช

หมำยเหตุ:

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

1

นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ นำยธเนศ พิรยิ ์โยธินกุล ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรแทน กรรมกำรทีล่ ำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558
2 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำรบริษท
ั ฯ และคณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ นำยมังกร ธนสำรศิลป์ ดำรง
ตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั ฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ ำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558

โดยมี นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริษทั
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ อง
คณะกรรมกำรบริษทั ไว้ดงั นี้
1.

คณะกรรมกำรมีอำนำจและหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ

2.

จัด ให้มีก ำรประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เป็ นกำรประชุ ม สำมัญ ประจ ำปี ภำยใน 4 เดือ นนับ แต่ ว ัน สิ้น สุด รอบ
ระยะเวลำบัญชีของบริษทั ฯ

3.

จัดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้

4.

จัดทำและรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ

5.

กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษทั ฯ ควบคุม
กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็ นไปตำม
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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6.

กำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง (Risk Management Policy) และกำกับดูแลให้ฝ่ำย
บริหำร ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรทรำบ รวมถึงจัดให้มกี ำรทบทวนระบบ
หรือประเมินประสิทธิภำพของกำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ

7.

พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั แิ ผนกำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำร
เข้ำร่วมลงทุนทีเ่ สนอโดยฝำ่ ยบริหำร

8.

จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ท่ผี ่ำนมำ และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้ นเพื่อ
พิจำรณำและอนุมตั ิ

9.

กำกับและดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้เป็ นไปตำม
นโยบำยที่กำหนด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำทิเช่น กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
และกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญ เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยอื่น รวมทัง้ จัดให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในและรำยกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสม

10.

พิจำรณำกำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอำนำจในกำรแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน
เจ้ำหน้ ำที่บ ริห ำร และคณะอนุ กรรมกำรอื่น ตำมควำมเหมำะสม ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นต้น รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ อง
คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ทก่ี ำหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่
ท ำให้คณะกรรมกำรบริห ำร ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริห ำร และคณะอนุ ก รรมกำรชุ ด ต่ ำงๆ ดังกล่ำ ว
สำมำรถพิจ ำรณำและอนุ ม ัติร ำยกำรที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง มีส่ว นได้เสีย หรือ มีค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์อ่นื ใดทำกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำม
นโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว

11.

คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอำนำจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจตำมทีค่ ณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำร
เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้
เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้กำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจทีท่ ำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำ
และอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทำขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) (ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศอื่นใด
ของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่ เป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติและเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไป
่ หรือเป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุ มตั ิ
ไว้แล้ว โดยอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรตำมที่กำหนดเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
และรำยกำรได้ ม ำหรือ จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์ สิน ที่ ส ำคัญ ของบริษั ท จดทะเบี ย นตำมประกำศ
ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 19

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศ อื่นใด
ของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557 มีมติให้คณะกรรมกำรมีอำนำจในกำร
พิจำรณำอนุมตั เิ ฉพำะกรณีหรือดำเนินกำรใดๆ ภำยใต้วงเงินดังต่อไปนี้
(ก)

กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมด้ำนกำรลงทุนและกำรก่อสร้ำง
กรณีไม่มงี บประมำณ
-

กำรอนุ มตั กิ ำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ทีด่ นิ อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง เป็ นต้น จำนวนเกิน
300,000,000 บำท

-

กำรอนุ มตั ิกำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กู้ยมื เป็ นต้น จำนวนเกิน 300,000,000
บำท

-

กำรอนุ มตั กิ ำรขอกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำง คลังสินค้ำ
จำนวนเกิน 100,000,000 บำท

-

กำรอนุ มตั ิกำรขอกู้ยมื เงินจำกบริษัทระหว่ำงกัน หรือบริษัทอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำร
ก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนเกิน 100,000,000 บำท

11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
1. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
2. นำยมังกร ธนสำรศิลป์
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
3. นำยวิชญำ จำติกวณิช
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
1กรรมกำรตรวจสอบผูม
้ คี วำมรูด้ ำ้ นและประสบกำรณืบญ
ั ชี และ/หรือกำรเงิน

ทัง้ นี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีมติแต่ งตัง้ ให้ นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร ดำรงตำแหน่ งเป็ นเลขำนุ กำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจและ
หน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้ดงั นี้
1.

สอบทำนให้ บ ริษั ท มีก ำรรำยงำนทำงกำรเงิน อย่ ำ งถู ก ต้ อ งและเปิ ด เผยอย่ ำ งเพีย งพอ โดยกำร
ประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก และผูบ้ ริหำรที่รบั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตร
มำสและประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญ ชีสอบทำน หรือตรวจสอบ
รำยกำร ใด ๆ ทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่องสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 20

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2.

สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุม ภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ค วำมเห็น ชอบในกำรพิจ ำรณำแต่ งตัง้ โยกย้ำ ย เลิก จ้ำงหัว หน้ ำหน่ ว ยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน

3.

สอบทำนให้บริษทั ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

4.

พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว โดยคำนึงถึงควำมน่ ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร
ปริม ำณงำนตรวจสอบของสำนั ก งำนตรวจสอบบัญ ชีนัน้ และประสบกำรณ์ ข องบุ ค ลำกรที่ได้ร ับ
มอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้

5.

พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีค วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ

6.

จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รำยงำน
ดังกล่ ำวต้อ งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ ำงน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่
ละท่ำน
ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎ
บัตร (charter)
รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุ น ทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

7.

ปฏิ บ ั ติ ก ำรอื่ น ใดตำมที่ ค ณ ะกรรมกำรของบริษั ท มอบหมำยด้ ว ยควำมเห็ น ชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

8.

มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมทีจ่ ำเป็ นในเรื่องต่ำง ๆ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำง
มีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้แก่
(ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
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(ข) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝำ่ ฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพ
อื่นใดเมื่อเห็นว่ำจำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ฯ เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนภำยใต้หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบและสอบสวนต่อ
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ควร
2)

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 19 เมษำยน 2557 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจำนวน 7 ท่ำน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยพิสฎิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2557 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจ
ของคณะกรรมกำรบริหำร ไว้ดงั นี้
1.

ด ำเนิ น กิจ กำรและบริห ำรกิจ กำรของบริษั ท ฯ ตำมวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ นโยบำย ระเบี ย บ
ข้อกำหนดคำสัง่ และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

2.

พิจำรณำกลันกรองข้
่
อเสนอของฝำ่ ยบริหำร และนำเสนอนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ กำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ กำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร และงบประมำณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ

3.

พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่
ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำง
อำนำจอนุ มตั ทิ ่ผี ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท แล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณประจำปี ท่ไี ด้รบั
อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงกำรเข้ำทำสัญญำต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่ำว

4.

ติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนมีคุณภำพและประสิทธิภำพ
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5.

มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั คิ ่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมงบประมำณทีร่ บั
อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และเป็ นไปตำมอำนำจอนุ มตั ิท่ผี ่ำนกำรอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริษทั

6.

กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอำนำจกำรบริหำรองค์กร และพิจำรณำปรับเงินเดือน โบนัสของตัง้ แต่
ระดับประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรลงไป รวมถึงพิจำรณำอนุ มตั ิอตั รำกำลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมำณ
ประจำปี

7.

ให้มอี ำนำจในกำรมอบอำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดย
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอำนำจ
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึง่
คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอำนำจ หรือ
กำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร

8.

พิจำรณำอนุ มตั ิกำรเปิ ด /ปิ ดบัญชีธนำคำร และกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ของธนำคำรที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
กำหนดผูม้ อี ำนำจสังจ่
่ ำยสำหรับบัญชีธนำคำรของบริษทั ฯ

9.

ดำเนินกำรอื่นใดๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยเป็ นครำวๆ ไป
ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มลี กั ษณะ
เป็ นกำรมอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้ผรู้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุ มตั ิ
รำยกำรทีต่ นหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อ่นื ใดกับบริษัท ฯ หรือบริษัทย่ อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำร
บริห ำรไม่ มีอ ำนำจอนุ ม ัติก ำรด ำเนิ น กำรในเรื่อ งดังกล่ ำ ว โดยเรื่อ งดัง กล่ ำ วจะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมกำรและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรที่
เป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด

โดยคณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจในกำรพิจำรณำอนุ มตั ิเฉพำะกรณี หรือดำเนินกำรใดๆ ภำยใต้วงเงิน
ดังต่อไปนี้
(ก) กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมด้ำนกำรลงทุนและกำรก่อสร้ำง
กรณีมงี บประมำณซึง่ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
-

กำรอนุ มตั กิ ำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ทีด่ นิ อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง เป็ นต้น จำนวนเกิน
300,000,000 บำท

-

กำรอนุ มตั ิกำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กู้ยมื เป็ นต้น จำนวนเกิน 300,000,000
บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงนำมในสัญญำกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง, กำรว่ำจ้ำงทำของ และกำรเช่ำ/Contract ของ
ลงทุนโครงกำรก่อสร้ำงคลังสินค้ำเพื่อกำรให้เช่ำ จำนวนเกิน 500,000 บำท
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-

กำรอนุ ม ัติก ำรขอกู้ยืม เงิน จำกสถำบัน กำรเงิน , บริษัท ระหว่ ำงกัน หรือ บริษัท อื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนเกิน 300,000,000 บำท

กรณีไม่มงี บประมำณ

3)

-

กำรอนุ มตั ิกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ที่ดนิ อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง เป็ นต้น จำนวนไม่
เกิน 300,000,000 บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กยู้ มื เป็ นต้น จำนวนไม่เกิน 300,000,000
บำท

-

กำรอนุ ม ัติก ำรขอกู้ยืม เงิน จำกสถำบัน กำรเงิน , บริษัท ระหว่ ำงกัน หรือ บริษัท อื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บำท

-

กำรอนุ มตั ิกำรขอกู้ยมื เงินจำกบริษัทระหว่ำงกัน หรือบริษัทอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำร
ก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บำท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 22 กรกฎำคม 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจำนวน 7 ท่ำน
ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยพิสฎิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
นำยสุเลิศ ก้องไชยยันตร์
นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจ
ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ไว้ดงั นี้
1.

ประเมินควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ ำจมีต่อองค์กร ทัง้ ควำมเสีย่ งจำก
ภำยนอกและภำยในองค์กร

2.

ก ำหนดนโยบำยกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษั ท ฯ ให้
ครอบคลุมถึงควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทัง้ กำหนดแผนกำรจัดกำร
และกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อมอบหมำยให้ ฝ่ำย
บริหำร เป็ นผู้ปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
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4)

3.

พัฒนำและทบทวนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล
อย่ำงต่ อเนื่อง โดยมีกำรประเมินผลและติด ตำมกระบวนกำรบริห ำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องตำม
นโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ

4.

รำยงำนควำมเสีย่ งและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั

5.

ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2557 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจ
ของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ไว้ดงั นี้
1.

ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำร และ/หรือ บริหำรงำนประจำวันของบริษทั ฯ

2.

จัดทำ และนำเสนอนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณ กำรลงทุน โครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ และหลักเกณฑ์ในกำรดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป

3.

กำกับ ดูแ ลกำรดำเนิน งำนหรือ กำรปฏิบ ัติงำนของบริษัท ฯ ให้เป็ น ไปตำมนโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณที่ได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ รวมถึงกำรตรวจสอบและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด และมีหน้ำทีร่ ำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำร
บริห ำรจัด กำรรวมถึง ควำมคืบ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น งำนต่ อ คณะกรรมกำรบริห ำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั

4.

พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่
ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำง
อำนำจอนุ มตั ทิ ่ผี ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท แล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณประจำปี ท่ไี ด้รบั
อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงกำรเข้ำทำสัญญำต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่ำว

5.

มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั คิ ่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมงบประมำณทีร่ บั
อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และเป็ นไปตำมอำนำจอนุ มตั ิท่ผี ่ำนกำรอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริษทั

6.

ก ำหนดโครงสร้ำ งองค์ ก ร รวมถึ ง กำรแต่ ง ตัง้ กำรว่ ำ จ้ำ ง กำรโยกย้ ำ ย กำรก ำหนดเงิน ค่ ำ จ้ำ ง
ค่ำตอบแทน โบนัสและกำรเลิกจ้ำงพนักงำนตัง้ แต่ระดับประธำนกรรมกำรบริหำรลงไป

7.

มีอำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และเพื่อรักษำระเบียบ วินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร

8.

มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ ำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำม
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หนังสือมอบอำนำจ และ/หรือ ให้เป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสังที
่ ค่ ณะกรรมกำรของบริษทั
ฯ และ/หรือ บริษทั ฯ ได้กำหนดไว้
9.

ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
เป็ นครำว ๆ ไป

ทัง้ นี้ ในกำรดำเนินกำรเรื่องใดทีป่ ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรหรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด) มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไม่ม ี
อำนำจอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและ/
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไปยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขกำรค้ำปกติซง่ึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557 มีมติให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรมี
อำนำจ ในกำรพิจำรณำอนุมตั เิ ฉพำะกรณีหรือดำเนินกำรใดๆ ภำยใต้วงเงินดังต่อไปนี้
(ก)

กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมด้ำนกำรลงทุนและกำรก่อสร้ำง
กรณีมงี บประมำณซึง่ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
-

กำรอนุ มตั ิกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ที่ดนิ อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง เป็ นต้น จำนวนไม่
เกิน 300,000,000 บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กยู้ มื เป็ นต้น จำนวนไม่เกิน 300,000,000
บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงนำมในสัญญำกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง, กำรว่ำจ้ำงทำของ และกำรเช่ำ/Contract ของ
ลงทุนโครงกำรก่อสร้ำงคลังสินค้ำเพื่อกำรให้เช่ำ จำนวนเกิน 500,000 บำท

-

กำรอนุ ม ัติก ำรขอกู้ยืม เงิน จำกสถำบัน กำรเงิน , บริษัท ระหว่ ำงกัน หรือ บริษัท อื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บำท

กรณีไม่มงี บประมำณ
-

กำรอนุ มตั ิกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ที่ดนิ อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง เป็ นต้น จำนวนไม่
เกิน 100,000,000 บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กยู้ มื เป็ นต้น จำนวนไม่เกิน 100,000,000
บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงนำมในสัญญำกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง, กำรว่ำจ้ำงทำของ และกำรเช่ำ/Contract ของ
ลงทุนโครงกำรก่อสร้ำงคลังสินค้ำเพื่อกำรให้เช่ำ จำนวนไม่เกิน 500,000 บำท

-

กำรอนุ ม ัติก ำรขอกู้ยืม เงิน จำกสถำบัน กำรเงิน , บริษัท ระหว่ ำงกัน หรือ บริษัท อื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บำท
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(ข)

กำรอนุ มตั ิกำรขอกู้ยมื เงินจำกบริษัทระหว่ำงกัน หรือบริษัทอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำร
ก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บำท

กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมด้ำนกำรตลำด
-

กำรลงนำมในสัญญำเช่ำ และบริกำร จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บำท

11.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อย มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ
1 นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
2 นำยมังกร ธนสำรศิลป์
3 นำยวิชญำ จำติกวณิช
1

ปี 2558 นับจำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำประชุมถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2558

1
2
3
4
5
6
7
1

คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม / จานวนประชุมรวม (ครัง)้
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558 1
5/6
3/3
6/6
3/3
4/6
3/3

รายชื่อ
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยพิสฎิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์

คณะกรรมการบริหาร
จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม / จานวนประชุมรวม (ครัง)้
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558 1
15/15
5/5
15/15
4/5
13/15
3/5
15/15
5/5
14/15
4/5
13/15
5/5
15/15
5/5

ปี 2558 นับจำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำประชุมถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2558

11.4 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
11.4.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้ นี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่
หนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรทัง้ หมดของบริษัทจะต้อง
เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด กรรมกำรจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือไม่กไ็ ด้
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1.

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ

2.

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ใน
กรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

3.

บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร เท่ำจำนวน
กรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด

11.4.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำร แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทำหน้ำทีแ่ บ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบริษทั
ในส่วนทีเ่ ป็ นงำนบริหำรจัดกำรและงำนประจำทีเ่ กินอำนำจหน้ำทีข่ องกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ทัง้ นี้ เพื่อให้คณะกรรมกำร
บริษทั มีเวลำมำกขึน้ กับงำนในเชิงนโยบำยและงำนกำกับดูแลฝำ่ ยบริหำร
11.4.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นอิ สระ
คณะกรรมการอิ สระ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรอิสระโดย
พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัดพ .ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่ได้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ำร
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุ น รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ย วข้อง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ จะ
พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผูท้ รงคุณวุฒ ิ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ ประกอบ
กัน จำกนัน้ จะนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษทั ฯ ต่อไปบริษทั ฯ มีนโยบำย
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระดังนี้
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมกำรถือหุน้ ของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้
ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือของผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่ น้อ ยกว่ำ 2 ปี ก่อ นวัน ที่ย่นื ค ำขออนุ ญ ำตต่ อสำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลัก ษณะต้องห้ำม
ดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผู้
ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ
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3.

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้
รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

4.

ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของ
บริษัท ฯ เว้น แต่ จ ะได้พ้น จำกกำรมีลัก ษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ย่ืน ค ำขอ
อนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนัก
งำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

6.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุ มของบริษัท ฯ และไม่ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

7.

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ น กำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท ฯ หรือ
บริษัท ย่อ ย หรือไม่เป็ น หุ้น ส่ว นที่มีนัยในห้ำงหุ้น ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับ
กิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

9.

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจำกตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบนัน้ ได้กำหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ผ่ำนกำรอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้
ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557
1.

คณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยคัดเลือก
จำกกรรมกำรอิสระ จำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน

2.

คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้คดั เลือกประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน

3.

กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชี และ/หรือ
กำรเงินเพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ และมีควำมรู้
ต่อเนื่องเกีย่ วกับเหตุทม่ี ตี ่อกำรเปลีย่ นแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

4.

วำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี นับจำกวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ หรือตำมวำระกำรเป็ นกรรมกำรบริษทั
โดยกรรมกำรตรวจสอบที่ค รบวำระอำจได้รบั กำรแต่ งตัง้ ให้ก ลับ เข้ำดำรงต ำแหน่ งได้อีก ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เห็นว่ำเหมำะสม
กรณี ที่ ต ำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบว่ ำ งลงเพรำะเหตุ อ่ื น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำร ะ
คณะกรรมกำรบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมทีก่ ฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกำหนด
อย่ำงข้ำภำยใน 3 เดือนนับแต่วนั ทีจ่ ำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วน วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร
ตรวจสอบที่ ไ ด้ ร ับ กำรแต่ ง ตั ง้ ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง แทนกรรมกำรตรวจสอบที่ พ้ น จำกต ำแหน่ ง
นอกเหนือจำกกำรออกตำมวำระ จะมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งเท่ ำกับ วำระกำรดำรงตำแหน่ งของ
กรรมกำรตรวจสอบทีต่ นเข้ำมำแทน

5.

กรรมกำรตรวจสอบอำจพ้นจำกตำแหน่ง ด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

พ้นสภำพจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษทั
ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ตำย
ลำออก
ถูกถอดถอน

ทัง้ นี้ ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบต้องแจ้ง
ให้บริษทั ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมกำรบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ จะได้พจิ ำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอื่นทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่ ำออก
6.

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะแต่งตัง้ หัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทให้ดำรงตำแหน่ ง
เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ ท ำหน้ ำที่สนับ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนของคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบ กำรนัดหมำยกำรประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุม นำส่งเอกสำรกำรประชุม บันทึก
รำยงำนกำรประชุมและงำนอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรตรวจสอบได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ
ซึง่ ผ่ำนกำรอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557
1.

มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด และ
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

2.

ดำรงตำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของบริษทั

3.

ต้องไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ รวมทัง้ ต้องไม่เป็ นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
เฉพำะกรณีทเ่ี ป็ นบริษทั จดทะเบียน

4.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้ นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้น ของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย

5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ
หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้

6.

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลัก ษณะที่เป็ นบิด ำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุม
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

7.

ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย หรือผู้มอี ำนำจควบคุม ของผู้ท่มี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั เว้นแต่
จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ ระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กยู้ มื ค้ำประกัน กำรให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติกำรณ์อ่นื ทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี้ทต่ี อ้ งชำระต่ออีกฝำ่ ย
หนึ่ง ตัง้ แต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ ำกว่ ำ ทัง้ นี้ กำรคำนวณภำระหนี้ ด ังกล่ำวให้เป็ น ไปตำมวิธีก ำรคำนวณมูลค่ ำของ
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รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำร
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่ำง
หนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
8.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนัก
งำนสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษัท ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่ น้อย
กว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้

9.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนำจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้

10.

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่

11.

ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษัท
ย่ อ ย หรือ ไม่ เป็ น หุ้น ส่ว นที่มีนั ย ในห้ำ งหุ้น ส่ว น หรือ เป็ น กรรมกำรที่มีส่ว นร่ ว มบริห ำรงำน ลูก จ้ำ ง
พนักงำน ที่ป รึก ษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือ หุ้น เกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสีย ง
ทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่ มนี ัยกับกิจกำร
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

12.

มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

13.

มีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

14.

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำมวรรคหนึ่ง (5) หรือ (7) ให้บริษัทได้รบั
กำรผ่อนผัน ข้อห้ำมกำรมีห รือเคยมีควำมสัม พันธ์ท ำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ เกิน มูลค่ ำ
ดังกล่ำว ก็ต่ อเมื่อบริษัทได้จดั ให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลักใน
มำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ฉบับทีแ่ ก้ไข) แล้ว
ว่ำ กำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละกำรให้ควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ และจัด
ให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบ
ด้วย
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(1)

ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ทีท่ ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด

(2)

เหตุผลและควำมจำเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ

(3)

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มกี ำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำร
อิสระ

เพื่อประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง (7) และ (8) คำว่ำ “หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้รบั มอบหมำย
จำกสำนักงำนสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อ ในรำยงำนกำรสอบบัญชี
หรือรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนำมของนิตบิ ุคคลนัน้
11.4.4 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทำหน้ำที่กำหนดและวำงกลยุทธ์ใน
กำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวม นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งยังมีหน้ำทีใ่ นกำรพัฒนำและทบทวนระบบ
กำรจัดกำรและบริหำรควำมเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
11.5 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ และถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในกำรประกอบ
ธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ หรือกิจกำรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรทีส่ นับสนุ น
กิจกำรของบริษทั ฯ อันจะทำให้บริษทั ฯมีผลประกอบกำรหรือผลกำไรเพิม่ มำกขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจทีเ่ อือ้ ประโยชน์
(Synergy) เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 4/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2557 จึงได้มมี ติอนุมตั นิ โยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีบ่ ริษทั เข้ำไปลงทุนและกำหนด
มำตรกำรในกำรติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯดังนี้
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัทฯ จะส่งตัวแทนผู้ท่มี ปี ระสบกำรณ์ และคุณสมบัติเหมำะสมกับธุรกิจนัน้ เพื่อเข้ำไปเป็ นกรรมกำรหรือ
ผูบ้ ริหำรในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เว้นแต่จะมีขอ้ จำกัดทำงกฎหมำย วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวทำหน้ำที่
ในกำรกำหนดนโยบำยที่สำคัญในกำรบริหำรงำนและควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นัน้ ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกบคณะกรรมกำรบริษทั และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
การใช้สิทธิ ออกเสียงโดยตัวแทนของบริษทั ฯ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ตัวแทนของบริษทั ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ จะต้องต้องใช้ดุลยพินิจในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ นเรื่องนัน้ ๆ
การทาธุรกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษทั ย่อย
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องของบริษทั ย่อยจะทำธุรกรรมกับบริษทั ย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่ำวได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตำมแต่ขนำดรำยกำรทีค่ ำนวณ
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ได้ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นกำรทำธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทำง
กำรค้ำในลักษณะเดียวกับ ที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำกับ คู่สญ
ั ญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์ เดีย วกัน ด้วยอำนำจต่ อรอง
ทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี และเป็ น ข้อ ตกลงทำงกำรค้ำ ที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติ จ ำกคณะกรรมกำรของบริษั ท ฯ หรือ เป็ น ไปตำมหลัก กำรที่
คณะกรรมกำรบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล้ว
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ย่อย
(1) บริษทั ย่อยมีหน้ำที่เปิ ดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อย
กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ หรือกำรทำรำยกำรสำคัญอื่นใดของบริษทั ย่อยให้ถู กต้อง
ครบถ้วน และใช้ห ลัก เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อ งกับ กำรเปิ ด เผยข้อมูลและกำรท ำรำยกำรในลัก ษณะดังกล่ำวในท ำนอง
เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ
(2) บริษทั ย่อยต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำร
เข้ำร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบริษทั ฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำเดือน และบริษทั ฯ มีสทิ ธิ
เรียกให้บริษทั ย่อยเข้ำชีแ้ จงหรือนำส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีดงั กล่ำว ซึง่ บริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ ำมอย่ำง
เคร่งครัดทันที ในกรณีท่บี ริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มนี ัยสำคัญใดๆ อำจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจ ง และ/หรือแสดง
หลักฐำนเพื่อชีแ้ จงประเด็นข้อสงสัยดังกล่ำว
11.6 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนัก ถึงควำมสำคัญ ของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อควำมโปร่งใส และ
ป้ องกัน กำรแสวงหำผลประโยชน์ ส่ว นตนจำกกำรใช้ข้อ มู ล ภำยในของบริษั ท ฯ ที่ย ัง ไม่ ไ ด้เปิ ด เผยต่ อ
สำธำรณชน บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ดังนี้
1.

ให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี หรือกำรเงินที่
เป็ น ระดับ ผู้จ ัด กำรฝ่ำยขึ้น ไปหรือ เทีย บเท่ ำ เกี่ย วกับ หน้ ำที่ท่ีต้อ งจัด ท ำ และส่ง รำยงำนกำรถือ
หลัก ทรัพ ย์ข องตน คู่ สมรส และบุ ต รที่ย ังไม่ บ รรลุ นิ ติภ ำวะ ต่ อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลัก ทรัพ ย์ และตลำดหลัก ทรัพ ย์ ต ำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ ง
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.

กำหนดให้กรรมกำร และผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่
สมรส และบุ ต รที่ยงั ไม่ บรรลุนิ ติภ ำวะ ส่งผ่ ำนมำยังเลขำนุ ก ำรของบริษัท ฯ ก่ อนน ำส่งสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทำและนำส่งภำยใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำร
ถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ กี ำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้

3.

กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี หรือกำรเงินทีเ่ ป็ น
ระดับผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ น
สำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่ อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ
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บริษทั ฯ ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐำนะกำรเงิน และสถำนะของ
บริษทั ฯ จนกว่ำบริษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้
ไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เป็ นเวลำอย่ำง
น้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้ อย 24 ชัวโมง
่
ภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
นัน้ ต่อบุคคลอื่น
4.

กำหนดบทลงโทษทำงวินยั หำกมีกำรฝำ่ ฝืนนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์สว่ นตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่กำร
ตัก เตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่ ำจ้ำง พัก งำนชัว่ ครำวโดยไม่ได้รบั ค่ ำจ้ำงหรือให้ออกจำกงำน ซึ่งกำร
ลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ

11.7 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญ ชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 และกำร
สอบทำนงบกำรเงินสำหรับบริษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เป็ นจำนวนเงิน 4,360,000.0
บำท 7,140,000.0 บำท และ 280,000 บำท ตำมลำดับ
นอกจำกนี้ บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนค่ำที่ปรึกษำให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ป รึกษำธุรกิจ จำกัด1
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำหรับให้คำปรึกษำกำรจัดทำงบกำรเงินและสำหรับ
กำรจัดเตรียมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี 2555 2556 และ 2557 เพื่อใช้ในกำรประกอบหนังสือชีช้ วนของ
บริษัทฯ และเป็ นส่วนหนึ่งของกำรขออนุ ญำตจำกคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ในกำรเสนอ
ขำยหลัก ทรัพ ย์ค รัง้ แรกแก่ นั ก ลงทุ น ของบริษัท ฯ เป็ น จ ำนวนเงิน 4,150,000.0 บำท และ 1,050,000.0 บำท
ตำมลำดับ
11.8 การปฎิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มี

1

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษำธุรกิจ จำกัด เป็นบริษทั ในเครือเดียวกันกับ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
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12.
12.1

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม

บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมยุติธรรม และใส่ใจต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย สังคม
และสิง่ แวดล้อม อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมำภิบำล เพื่อสนับสนุนให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดำเนิน
ไปด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุตธิ รรม ทัง้ นี้ ตำมมติทป่ี ระชุม คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30
เมษำยน 2557 บริษทั ฯ กำหนดกรอบนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ดังนี้
(1)

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม

บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็ นธรรม และสุจริต
ภำยใต้กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้

(2)

(ก)

ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ติ ำมกฏหมำยกำรแข่งขัน และกำร
แข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม

(ข)

สนับสนุนนโยบำยสำธำรณะต่ำงๆ ทีส่ ง่ เสริมกำรแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม

(ค)

ดำเนิ น กิจ กรรมต่ ำ งๆ ในลัก ษณะที่สอดคล้อ งกับ กฎหมำยและข้อ บังคับ ของกำรแข่งขัน
ตลอดจนให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่

บริษัท ฯ มีเจตนำรมณ์ ท่จี ะดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ยึดมันในหลั
่
กกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
บรรษัทภิบำลที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้เสียทุกด้ำน และจัดให้มีแนวทำงต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน่ รวมถึงกำรสนับสนุ นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝงั ให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

(3)

(ก)

สร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบตั ิงำนตำมกฎระเบียบ ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สจุ ริต

(ข)

จัดให้มรี ะบบควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพ มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอำนำจทีเ่ หมำะสม

(ค)

สนับสนุ นให้พนักงำน หุน้ ส่วน ตัวแทน และคู่คำ้ รำยงำนกำรละเมิดนโยบำยของกิจกำรและ
กำรปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมหรือไร้จริยธรรม

(ง)

ดำเนินกำรต่ อต้ำนกำรทุจริต มิกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรเรียกร้อง ยอมรับ หรือเสนอซึ่ง
ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด ทีส่ ่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ในทำงมิชอบ

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรดูแลและปฏิบตั ติ ่อผู้มสี ่วนได้เสีย ทุกรำย กล่ำวคือ พนักงำน ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือ
หุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้ำ ลูกค้ำ ด้วยควำมเป็ นธรรม ไม่เลือ กปฏิบตั ิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมำจำกควำม
เหมือนหรือแตกต่ำงทำงเชือ้ ชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ หรือเรื่องอื่นใด
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(4)

กำรปฎิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม

บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเป็ นธรรม ทัง้ ในเรื่องกำรให้โอกำส
ผลตอบแทน สวัสดิกำร กำรแต่ ง ตัง้ โยกย้ำย และกำรพัฒนำศักยภำพควบคู่กบั กำรพัฒนำคุณธรรม โดย
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้

(5)

(ก)

เคำรพสิทธิในกำรทำงำนตำมหลักสิทธิมนุ ษยชน ด้วยกำรไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยก กีดกัน
หรือสร้ำงอคติในกำรจ้ำงงำน

(ข)

ให้ค วำมคุ้ม ครองทำงสังคม และคุ้ม ครองสภำพกำรท ำงำนของพนัก งำน กล่ ำวคือ มีก ำร
กำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำนอย่ำงชัดเจน และกำรกำหนดเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนที่
เป็ นธรรม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด

(ค)

ให้ค วำมคุ้ม ครองสุ ข ภำพและควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำน ด้ว ยจำกส่ ง เสริม และรัก ษำ
มำตรฐำนในกำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ฯ เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี ำจเกิดขึน้ จำกกำรปฏิบตั งิ ำน

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม จึง จะจัดให้มโี ครงกำร
ช่วยเหลือและพัฒนำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำรบริจำค และกำรสนับสนุนกำรศึกษำ
(6)

กำรดูแลสิง่ แวดล้อม

บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับเกีย่ วกับกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม และมีกำรกำหนดมำตรกำร
ป้องกัน และแก้ไขเมื่อเกิดและกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ นอกจำกนี้
บริษทั ฯ มีทมี บุคลำกรทีไ่ ด้รบั กำรอบรมพิเศษในกำรดูแลสินค้ำอันตรำยแต่ละประเภทเพื่อเตรียมพร้อมในกำร
ระงับเหตุฉุกเฉินที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรรัวไหลของสิ
่
นค้ำอันตรำยมิ เฉพำะแค่สนิ ค้ำอันตรำยทีร่ บั ฝำกกับกลุ่ม
บริษัท แต่รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรดูแล และระงับเหตุทอ่ี ำจจะเกิดจำกสินค้ำอันตรำยในชุมชน
ใกล้เคียง
(7)

กำรมีน วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ่ง ได้จ ำกกำรด ำเนิ น งำนที่มีค วำมรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งเน้ นที่จะพัฒนำศักยภำพในกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ควบคู่กบั กำรพัฒ นำสังคม และ
สิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ จึงจัดให้มโี ครงกำรนวัตกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง (โปรดดูรำยละเอียดโครงกำรวิจยั และ
พัฒนำใน ส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 4 กำรวิจยั และพัฒนำ)
นอกจำกนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรงำนและดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำ
ภิบ ำล โดยยึดหลักกำรดำเนิ น ธุรกิจด้วยควำมสุจริตและโปร่งใส ที่ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ ที่
1/2558 เมื่อ วัน ที่ 24 กุ ม ภำพัน ธ์ 2558 จึง ก ำหนดนโยบำยกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ขึ้น เพื่อ ให้
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท หลีกเลีย่ งกำรกระทำอันใดที่อำจเป็ นกำรเกี่ยวข้องกับ
กำรทุจริตคอรัปชันทุ
่ กรูปแบบไม่ว่ ำจะเพื่อประโยชน์ทำงตรง หรือทำงอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือ
บุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้องกับตน โดยนโยบำยมีดงั ต่อไปนี้
(1)

ขอบเขต
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1.1 นโยบำยฉบับนี้ใช้บงั คับกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนของบริษทั ฯ
1.2 บริษัท ฯ จะดำเนินกำรให้ผู้รบั สิทธิ (Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกำรแทนในนำม
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฉบับนี้
(2)

หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
2.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่พจิ ำรณำและอนุ มตั ินโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ และ
มอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรทำหน้ ำที่กำกับดูแลให้มกี ำรนำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันไปใช้
่
ปฏิบตั ิ
2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ ำที่สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรประเมินควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรทุจริตตำมทีฝ่ ่ำยตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพื่อให้มนใจว่
ั่ ำ
ระบบดังกล่ำว มีควำมเสีย่ งทีจ่ ะทำให้เกิดโอกำสกำรทุจริตทีม่ ผี ลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ น้อยทีส่ ดุ และมีควำมเหมำะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษทั ฯ
2.3 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบในกำรกำกับดูแล และสื่อสำร
ไปยังพนักงำนและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้มีก ำรนำนโยบำยไปปฏิบ ัติอย่ำงจริงจังและเคร่งครัด
รวมถึงต้องมันทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรต่
่
อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันให้
่ เหมำะสมกับกำร
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจ หรือข้อกำหนดของกฎหมำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
2.4 ฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน จะต้องปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เป็ นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในทีก่ ำหนด
ไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่ งเกีย่ วกับ
กำรทุจริต ทีเ่ กิดจำกกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั ทรำบ
รวมถึงจะต้องปฏิบตั ิงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำย ในเรื่องกำรตรวจสอบกำร
ทุจริต ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กร นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในทีไ่ ด้กำหนดไว้

(3)

นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ
กรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงของบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันอย่
่ ำงเคร่งครัดโดยจะต้องไม่เข้ำไปเกีย่ วข้องกับกำรทุจริตทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม ดังนี้
3.1 กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงของบริษัท ฯ ต้องไม่กระทำกำรใดที่มพี ฤติกรรม
หรือมีส่วนร่วมใดทีแ่ สดงให้เห็นว่ำเป็ นกำรให้หรือรับสินบนแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียในเรื่องทีต่ นทำหน้ำที่
รับผิดชอบทัง้ โดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ ในทำงมิชอบหรือเรียกหรือรับ
ผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่คำ้ หรือผูท้ ท่ี ำธุรกิจกับบริษทั ฯ กำรให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล กำรเลีย้ ง
รับรอง ให้ดำเนินกำรได้ตำมทีก่ ำหนดในจรรยำบรรณ
3.2 กำรใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพื่อบริจำคกำรกุศลหรือให้เงินสนับสนุ นต้องกระทำใน
นำมบริษัทฯ เท่ำนัน้ โดยกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล ต้องเป็ น มูลนิธิ สถำนศึกษำ องค์กรสำธำรณะ
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กุศล วัด โรงพยำบำล สถำนพยำบำลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ทีม่ หี ลักฐำนทีต่ รวจสอบได้
และดำเนินกำรผ่ำนขัน้ ตอนตำมระเบียบของบริษทั ฯ
(4)

กำรแจ้งเบำะแสเกีย่ วกับกำรทุจริต
บุคคลใดหำกพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริต หรือส่อไปในทำงทุจริต ที่มผี ลเกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ทัง้ ทำงตรง หรือทำงอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่ อพฤติกรรมดังกล่ำว ควรแจ้งให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรทรำบทันที หรือแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแส ตำมทีไ่ ด้กำหนด ดังนี้
1) แจ้งผ่ำนช่องทำงอีเมล์ของเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ pisit@jwd-logistics.com
หรือ เลขำนุกำรบริษทั ที่ nattapume@jwd-logistics.com
2) แจ้งผ่ำนช่องทำงอีเมล์ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ที่ charvanin@jwd-logistics.com หรือ
กล่องรับควำมเห็น CEO Talk

(5) มำตรกำรคุม้ ครอง และรักษำควำมลับ
เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทำโดยเจตนำสุจริต บริษทั ฯ จะปกปิ ด
ชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลของผู้
ร้องเรียนและผู้ให้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ โดยจำกัดเฉพำะผู้ท่มี หี น้ำที่รบั ผิดชอบในกำรดำเนินกำร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เท่ำนัน้ ทีส่ ำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร มีหน้ ำที่ในกำรใช้ดุลยพินิจสังกำร
่
ตำมที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน พยำน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในกำร
สืบสวนหำข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ควำมเดือนร้อน อันตรำยใด หรือควำมไม่ชอบธรรม อันเกิดมำจำก
กำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็ นพยำน หรือกำรให้ขอ้ มูล
ทัง้ นี้ ผู้ได้รบั ข้อมูลจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำทีท่ ่เี กี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสำรหลักฐำนของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ ห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลแก่
บุคคลอื่นทีไ่ ม่มหี น้ำทีเกีย่ วข้อง เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ำทีท่ ก่ี ฎหมำยกำหนด
(6) ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรสืบสวน และบทลงโทษ
6.1 เมื่อได้รบั กำรแจ้งเบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริห ำรจะเป็ น ผู้
กลันกรอง
่
สืบสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมำยให้ตวั แทน (ผูบ้ ริหำร) เป็ นผูก้ ลันกรองสื
่
บสวนข้อเท็จจริง
6.2. ระหว่ำงกำรสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือประธำนเจ้ำหน้ ำทีบ่ ริหำรอำจจะ
มอบหมำยให้ตวั แทน (ผูบ้ ริหำร) แจ้งผลควำมคืบหน้ำเป็ นระยะให้ผแู้ จ้งเบำะแส หรือร้องเรียนได้ทรำบ
6.3 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลหรือหลักฐำนทีม่ ี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ำผูท้ ถ่ี ูกกล่ำวหำ
ได้กระทำกำรทุจริตจริง บริษทั จะให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่ำวหำ ได้รบั ทรำบข้อกล่ำวหำ และให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่ำวหำ
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พิสจู น์ตนเอง โดยกำรหำข้อมูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับกำร
กระทำอันทุจริต ตำมทีไ่ ด้ถูกกล่ำวหำ
6.4 หำกผู้ถูกกล่ำวหำ ได้กระทำกำรทุจริตจริง กำรทุจริตนัน้ ถือว่ำเป็ นกำรกระทำผิดนโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริต หรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบที่
บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และหำกกำรกระทำทุจริตนัน้ ผิดกฎหมำย ผู้กระทำผิดอำจจะต้องได้รบั โทษทำง
กฎหมำย
12.2

กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (After Process)
ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม เช่น
(1)

โครงกำรจัดเลีย้ งอำหำรกลำงวัน และมอบเงิน บริจำค ให้กบั สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ

(2)

บริจำคเงินเพื่อสร้ำงสวนสำธำรณะ สวนสุขมุ พันธ์ฯ เพื่อประชำชน เป็ นจำนวนเงิน 100,000 บำท

(3)

กิจกรรมปลูกปำ่ ชำยเลนเพื่ออนุรกั ษ์ และฟื้นฟูปำ่ ชำยเลน ทีพ่ น้ื ทีศ่ นู ย์ศกึ ษำธรรมชำติ และอนุรกั ษ์ป่ำ
ชำยเลนเพื่อกำรท่องเทีย่ วเชิงระบบนิเวศน์ ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

(4)

ร่วมสร้ำงแทงค์น้ำเพื่อเก็บกักน้ำให้กบั โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

(5)

กิจกรรมพี่ให้น้ องครัง้ ที่1 สื่อ มวลชนท้องถิ่น PTV ที่โรงเรีย นบ้ำ นคลองโค ต ำบลเกษตรสุวรรณ
จังหวัดชลบุรี
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13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมีประสิทธิผล
ของระบบควบคุมภำยใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท มีควำมเหมำะสม เพียงพอและ
เป็ นไปตำมหลักกำรกำรควบคุมภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway
Commission) โดยครอบคลุมกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรบริหำร (Management Control) กำรดำเนินงำน (Operational
Control) กำรบัญชีและกำรเงิน (Accounting and Financial Control) และกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Control)
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 และทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั
ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยโดยใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน (ซึง่ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง) และซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร เพื่อประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ในด้ำนต่ำง ๆ ห้ำส่วน ได้แก่
(1)
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
(2)
กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment)
(3)
กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
(4)
สำรสนเทศและกำรสือ่ สำร (Information and Communication)
(5)
กิจกรรมกำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring Activities)
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
จัดให้มบี ุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ มีกำรติดตำม
ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยเพื่อให้สำมำรถป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยจำกกำรทีก่ รรมกำรหรือผูบ้ ริหำรนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำนำจ สำหรับกำรควบคุมภำยในหัวข้อ
อื่น คณะกรรมกำรบริษทั เห็นว่ำบริษทั ฯ มีกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสมแล้วเช่นกัน
13.1

ข้อสังเกตผูต้ รวจสอบภายใน

บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิ ติ”) เพื่อทำกำรประเมินและสอบทำนระบบกำร
ควบคุ ม ภำยในของกลุ่ ม บริษั ท ฯ รวมถึง ติ ด ตำมกำรควบคุ ม ภำยในที่ไ ด้ร ับ กำรแก้ไ ขแล้ว ซึ่ง ครอบคลุ ม ถึ ง (1)
สภำพแวดล้อ มกำรควบคุ ม (Control Environment) (2) กำรประเมิน ควำมเสี่ย ง (Risk Assessment) (3) กิจ กรรม
ควบคุม (Control Activities) (4) สำรสนเทศและกำรสือ่ สำร (Information and Communication) และ (5) กิจกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผล (Monitoring Activities) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกลุ่มบริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและ
สร้ำงควำมเชื่อมันได้
่ ว่ำระบบบริหำรจัดกำรมีป ระสิทธิภ ำพโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพียงพอที่จะสนับสนุ นให้
บริษทั ฯ มีควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำอนุ มตั กิ ำร
รำยงำนผลกำรติด ตำมและทดสอบกำรปฏิบ ัติก ำรควบคุม ภำยใน (Internal Control Review) ฉบับ สมบูรณ์ ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558
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นอกจำกนัน้ ธรรมนิติได้เข้ำตรวจสอบกำรจัดเก็บรำยได้และควบคุมค่ำใช้จ่ำยของคลังสินค้ำอันตรำย และ
ติดตำมผลรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยใน ประจำปี 2557 และได้
นำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2558
ทัง้ นี้ ในส่วนของกำรจัด เก็บ รำยได้แ ละควบคุ ม ค่ ำใช้จ่ ำยของคลังสิน ค้ำอัน ตรำยธรรมนิ ติมีข้อ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
ประเด็น

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

ความเห็นของฝ่ ายจัดการ

1. กรณี ที่ มี ก ำรน ำเข้ ำ ตู้ สิ น ค้ ำ  ควรจัด ท ำคู่ มื อ กำรปฏิ บ ั ติ ง ำนเกี่ ย วกับ  ฝ่ ำ ยปฏิ บ ั ติ ก ำรคลั ง สิ น ค้ ำ
อันตรำยมำจัดเก็บที่คลังสินค้ำ
วิธดี ำเนินกำรกับตู้สนิ ค้ำอันตรำยที่นำเข้ำ
อันตรำย มีกำรจัดทำคู่มอื มี
เป็ น ระยะเวลำนำน โดยลูก ค้ำ
มำจัดเก็บในคลังสินค้ำเป็ นระยะเวลำนำน
กำรแจ้งรำยกำรสิน ค้ำและตู้
ไม่ ติด ต่ อ ขอน ำของออก แนว
และส่งให้ผู้มีอำนำจลงนำมอนุ มตั ิ รวมทัง้
สิน ค้ำ ที่จ ัด เก็บ นำนเกิน 60
ทำงกำรจัดกำรเบื้องต้น ได้แก่
สื่ อ สำรวิ ธี ก ำรป ฏิ บ ั ติ ง ำนดั ง กล่ ำ วให้
วัน และน ำส่ ง ฝ่ ำ ยตั ว แทน
1) ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์สอบถำม
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทรำบ
ผู้ บ ริห ำรคุ ณ ภำพ (Quality
และติด ตำมให้ลูก ค้ำ เข้ำมำรับ
Management
System
ตู้ สิ น ค้ ำ อั น ต ร ำ ย แ ล ะ
Representative: QMR) ขึ้ น
2) ฝ่ ำ ยปฎิ บ ัติ ก ำรคลัง สิน ค้ ำ
ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
อั น ต รำยจั ด ท ำรำย งำน "ตู้
สินค้ำอันตรำยคงเหลือเกิน 60
วัน " ทุ ก วัน ที่ 1 และวัน ที่ 16
ของเดือนให้กรมศุลกำกรทรำบ
แ ต่ ไ ม่ พ บ ก ำ ร จั ด ท ำ วิ ธี
ปฏิ บ ั ติ ก ำรดั ง กล่ ำ วเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ธรรมนิติได้รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมผลรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน ประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้
ประเด็น

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุงโดย
บริษทั ฯ

1. ก ำ ร ต ร ว จ นั บ ควรก ำหนดแนวทำงในกำรตรวจนั บ  มีกำรตรวจนับทรัพย์สนิ และจัดทำรำยงำน
ทรัพย์สนิ ดังนี้
ทรัพย์สนิ
สรุปผลกำรตรวจนับให้ผู้บริหำรรับทรำบ
 ปรับ ปรุ ง แผนงำนตรวจนั บ ทรัพ ย์ สิน
เรียบร้อยแล้ว
โดยก ำห นดผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบ ประเภ ท
ทรัพ ย์สิน และควำมถี่ในกำรตรวจนั บ
เช่น ปี ละ 1 ครัง้ เป็ นต้น
 ก ำห น ด ให้ ผู้ ใช้ ง ำน ร่ ว ม ต รว จ นั บ
ทรัพ ย์ สิน และจัด ท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจนั บ ให้ ฝ่ ำ ยบ ริ ห ำรท รำบ และ
ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นทรัพ ย์ สิ น ให้ เ ป็ น
ปจั จุบนั
2. กำรจัดเก็บตู้สนิ ค้ำใน  บริ ษั ท ฯ ควรปรับ ปรุ ง ระบบของรถ  บริ ษั ท ฯ มี ก ำรติ ด ตั ง้ ระบบกำรบั น ทึ ก
Reach Stacker ให้ ส ำ ม ำ รถ บั น ทึ ก
สถำนที่ จ ั ด เก็ บ ตู้ สิ น ค้ ำ ได้ ท ั น ที ใ นรถ
คลังสินค้ำอันตรำย
สถำนที่จดั เก็บ ตู้สินค้ำลงในระบบ DG
Reach Stacker ทีเ่ ป็ นรถรุ่นใหม่แล้ว ส่วน
2010 ได้ทนั ที
ร ถ Reach Stacker รุ่ น เก่ ำ ที่ บั น ทึ ก
สถำนทีจ่ ดั เก็บตูส้ นิ ค้ำล่ำช้ำ ถูกนำไปใช้ใน
 บริษทั ฯ ควรปรับปรุงตัวเลขระบุสถำนที่
กำรจัดเรียงตูส้ นิ ค้ำเปล่ำแทน
จัดเก็บทีอ่ ยู่บนพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำให้ชดั เจน
เพื่อป้องกันกำรบันทึกสถำนทีผ่ ดิ พลำด

 บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงปรับปรุงพืน้ ทีล่ ำนวำง
ตู้สนิ ค้ำ และจัดทำหมำยเลขแสดงสถำนที่
จัดเก็บ ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตร
มำสที่ 4 ปี 2558

3. ก ำ ร จั ด ท ำ คู่ มื อ  บ ริ ษั ท ฯ ค ว ร จั ด ท ำ คู่ มื อ วิ ธี ก ำ ร  มีกำรจัดทำคู่มอื กำรปฏิบตั ิงำน เรื่องกำร
ปฏิ บ ัติ ก ำรกำรซ่ อ ม
ปฏิ บ ั ติ ง ำน เรื่ อ งกำรซ่ อ มบ ำรุ ง เชิ ง
แจ้ง ซ่ อ ม กำรขอซื้อ และกำรรับ อะไหล่
บำรุงเชิงป้องกัน และ
ป้ องกัน และกำรควบคุม สต๊ อกอะไหล่
เรียบร้อยแล้ว
กำรค วบ คุ ม สต๊ อก
รวมถึงน้ ำมันเครื่องและยำงรถเป็ นลำย
อะไหล่
ลัก ษณ์ อั ก ษรเพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บ ั ติ ง ำน
เป็ นไปในแนวทำงเดียวกัน
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ประเด็น

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุงโดย
บริษทั ฯ

4. กำรปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล  บริษัทฯ ควรกำหนดให้มีกำรตรวจนับ  มีก ำรตรวจนับ อะไหล่ ท่ีสงซื
ั ่ ้อ จำกผู้ข ำย
กำรต รวจนั บ และ
อะไหล่ ค งเหลื อ รวมถึ ง ยำงรถ และ
เรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้มีกำรตรวจ
กำรเบิ ก อะไห ล่ ใ ห้
น้ำมันเครือ่ งให้เป็ นปจั จุบนั
นับร่วมกับธุรกำรทุกเดือน
ั
เป็ นปจจุบนั

5. ก ำ ร ก ำ ห น ด ดั ช นี  บริษั ท ฯ ควรก ำหนด KPI ของแผนก  มีก ำรก ำหนด KPI ของแผนกซ่ อ มบ ำรุ ง
วั ด ผ ลค วำม ส ำเร็ จ
ซ่ อ มบ ำรุ ง เครื่อ งจัก รเป็ น ลำยลัก ษณ์
เครื่องจักรปี 2558 ในหัวข้อตรวจเช็ค PM
ในกำรท ำงำน (Key
อั ก ษ ร แ ละจั ด ท ำรำย งำน ผ ลก ำร
ต ำ ม แ ผ น ระ ย ะเว ล ำ ที่ ก ำ ห น ด แ ล ะ
Performance
ปฏิบตั ิงำนเปรียบเทียบกับ KPI เพื่อใช้
ตรวจเช็คสต๊ อก (ยำง/อะไหล่/น้ ำมัน/วัสดุ
Indicator หรือ “KPI”)
กำกับดูแลและวัดผลกำรปฏิบตั งิ ำน
สิน้ เปลือง) ร่วมกับแผนกธุรกำร เรียบร้อย
ของแผนกซ่อมบำรุง
แล้ว

6. กำรป รั บ ป รุ ง ระบ บ  บริษั ท ฯ ควรปรับ ปรุ ง ระบบสัญ ญำณ  อยู่ในขัน้ ตอนกำรติดตัง้ ระบบสัญญำณเตืน
สัญ ญำณเตือนภัยให้
เตือ นอัค คีภัย ให้ท ำงำนแบบอัต โนมัติ
ภัย คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือ นสิงหำคม
เป็ นอัตโนมัติ
แทนกำรทำงำนด้วยระบบมือ (Manual)
2558

7. กำรแต่ งตัง้ เจ้ำหน้ ำ ที่  บริษั ท ฯ ควรสรรหำ หรือ ส่ง พนั ก งำน  บริษั ท ฯ มี ก ำรสรรหำเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ค วำม
ควำมปลอดภัย
เข้ ำ รั บ กำรอบ รม เพื่ อแต่ งตั ้ง เป็ น
ปลอดภั ย ในกำรท ำงำนระดั บ วิ ช ำชี พ
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในระดับต่ำงๆ
ป ร ะ จ ำ ค ลั ง สิ น ค้ ำ แ ห ล ม ฉ บั ง แ ล ะ
ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
คลังสินค้ำอันตรำยแล้ว
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ประเด็น

8. กำรปรับปรุงสถำนที่
จัดเก็บในระบบ
บริหำรจัดกำรพืน้ ที่
จอดพักรถยนต์
(Automotive Yard
Management
System หรือ
“AYMS’) เพื่อให้เป็ น
ปจั จุบนั รวมทัง้ กำร
จัดทำคูม่ อื กำร
ปฏิบตั งิ ำน

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุงโดย
บริษทั ฯ

 เมื่อมีกำรโอนย้ำยสินค้ำ บริษัท ฯ ควร  บริ ษั ท ฯ มี ก ำรประสำนงำนกั บ Subปรับปรุงสถำนทีจ่ ดั เก็บในระบบ AYMS
contractorในกำรกำหนดแนวทำงปฏิบ ัติ
ให้ เป็ น ป จั จุ บ ัน เพื่อ ประโยชน์ ใ นกำร
ในกำรโอนย้ำยและปรับปรุงสถำนทีจ่ ดั เก็บ
ค้ น หำได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ว รวมทัง้ จัด ท ำ
รวมทัง้ กำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
คู่มือกำรปฏิบตั ิงำน และวิธีปฏิบ ัติงำน
ปฏิบตั งิ ำนของ Sub-contractor
เกี่ยวกับขัน้ ตอนกำรโอนย้ำยสินค้ำให้ผู้
มีอำนำจลงนำมอนุมตั ิ และสื่อสำรให้ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้องรับทรำบ

9. กำรจั ด ท ำคู่ มื อ กำร  บริษัทฯ ควรจัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน  บริษทั ฯ กำหนดให้มกี ำรเปรียบเทียบ
และวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน เกีย่ วกับขัน้ ตอน
ป ฏิ บั ติ ง ำ น แ ล ะ
สถำนทีจ่ ดั เก็บจริงกับสถำนทีจ่ ดั เก็บที่
กำรตรวจนั
บ
สิ
น
ค้
ำ
และน
ำส่
ง
ให้
ผ
ู
้
ม
ี
วิ ธี ก ำรป ฏิ บ ั ติ ง ำน
บันทึกในระบบ AYMS ว่ำถูกต้องตรงกัน
อ
ำนำจลงนำมอนุ
ม
ั
ต
ิ
โดยก
ำหนดให้
เกี่ยวกับ ขัน้ ตอนกำร
ในกระบวนกำรตรวจนับสินค้ำทุกเดือน
คลอบคลุ
ม
ในเรื
อ
่
งต่
อ
ไปนี
้
ตรวจนับสินค้ำ
เรียบร้อยแล้ว
 ควำมถีใ่ นกำรตรวจนับสินค้ำ
 กำรสอบทำนข้อมูลสินค้ำที่ตรวจนับ
จริงเปรียบเทียบกับระบบ AYMS
 กำรจัด ท ำรำยงำนสรุ ป ผลกำรตรวจ
นับ
 กำรปรับ ปรุ ง ข้อ มู ล ในระบบ AYMS
กรณีทข่ี อ้ มูลไม่เป็ นปจั จุบนั
13.2

ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี

ผู้ ส อบบัญ ชีจ ำกบริษั ท เคพี เอ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ำกัด ("ผู้ส อบบัญ ชี ") ได้ ศึ ก ษำและประเมิ น
ประสิท ธิภ ำพระบบกำรควบคุ ม ภำยในของบริษั ท ฯ ส ำหรับ ปี บ ั ญ ชีส้ิน สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 กำรประเมิน
ประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยในครอบคลุมเฉพำะข้อมูลทีจ่ ำเป็ นในกำรให้ควำมเห็นชอบของผูส้ อบบัญชีสำหรับ
งบกำรเงินของบริษทั ฯ เท่ำนัน้ ซึง่ อำจไม่ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในทัง้ ระบบ
ได้
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ตำรำงดังต่อไปนี้แสดงผลสรุปจำกรำยงำนข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
จำกผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ สถำนะของกำรปรับปรุงข้อสังเกตจำกผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั ทรำบ
ข้อเสนอแนะของระบบควบคุมภำยในดังกล่ำวในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4กุมภำพันธ์
2558
ข้อสังเกตและ/หรือข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นของผูบ้ ริหารและ/หรือการดาเนิ นการ
ปรับปรุงของบริษทั ฯ

 บริษัท ฯ ได้มีก ำรจัด ท ำผัง บัญ ชี (Master chart of
accounts) ของแต่ละบริษทั แล้ว ตัง้ แต่ก่อนกำรปรับ
กลุ่ ม บริษั ท มีก ำรใช้ร ะบบบัญ ชี และผัง บัญ ชี
โครงสร้ำงกลุ่มบริษทั โดย JWDIL JTS และ ATL มี
(Master chart of accounts) ทีแ่ ตกต่ำงกัน และ
กำรใช้ผงั บัญชีทเ่ี หมือนกัน และ PCS PLP JAPAC
กลุ่ ม บ ริ ษั ท ยั ง ไม่ ได้ จ ั ด ท ำผั ง บั ญ ชี ก ลำง
มีกำรใช้ผงั บัญชีทเ่ี หมือนกันแล้ว
(Central chart of accounts) โดยผู้ ส อบบั ญ ชี
เสนอแนะให้ ก ลุ่ ม บริษั ท มีก ำรจัด ท ำผัง บัญ ชี  ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำผังบัญ ชีของแต่ละบริษัทมี
กลำง เพื่อให้ทุ กบริษัท มีผงั บัญ ชีท่ีเหมือนกัน
ควำมเหมำะสมและสำมำรถเข้ำใจได้
รวมทัง้ ในกรณี ท่ีมรี ำยกำรใหม่ในผังบัญ ชีต้อง
ให้ผอู้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน อนุ มตั ทิ ุก  ผูบ้ ริหำรได้มอบหมำยให้ผจู้ ดั กำรบัญชีของบริษัทฯ
นำผังบัญชีกลำงไปใช้กบั ทุกบริษัทในกลุ่ม ภำยใน
ครัง้
ไตรมำสที่ 1 ปี 2559

1. ผังบัญชีและกำรจัดประเภทบัญชี

 บริษทั ฯ ได้ร่ำงผังบัญชีกลำงแล้ว และปจั จุบนั อยู่ใน
ระหว่ำงกำรทบทวนโดยบริษทั ย่อย
2. ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร Enterprise Reporting  บริษทั ฯ อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำระบบ ERP ซึง่ คำด
Program (“ERP”)
ว่ำจะนำมำใช้กบั ทุกบริษทั ในกลุ่ม ภำยในไตรมำสที่
1 ปี 2560
ผูส้ อบบัญชีมขี อ้ เสนอแนะให้กลุ่มบริษทั มีกำรใช้
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ำร (“ERP”) ให้ เ หมื อ นกั น ทุ ก
บริษั ท เพื่ อ ไม่ ให้ เกิด ข้อ ผิด พลำดในกำรเก็บ
ข้อ มู ล ทำงบัญ ชี ซึ่ง อำจส่ ง ผลกระทบต่ อ กำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลทำงกำรเงินหรือกำรตัดสินใจ
3. กำรจัดประเภทสัญญำเช่ำดำเนินกำรและสัญญำ  บริษัทฯ มีกำรจัดทำนโยบำยและกระบวนกำรแยก
เช่ำกำรเงิน
ประเภทสัญ ญำเช่ำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรแล้ว
และนำมำใช้กบั ทุกบริษทั แล้ว
บริษัทฯ ควรจัดทำนโยบำยและกระบวนกำรจัด
ประเภทสัญญำเช่ำ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดใน
ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 46

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ข้อสังเกตและ/หรือข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี
กำรบันทึกบัญชี

ความเห็นของผูบ้ ริหารและ/หรือการดาเนิ นการ
ปรับปรุงของบริษทั ฯ
 บัญชีท่มี ีกำรบันทึกผิดพลำดคือรำยกำรซื้อรถยนต์
ซึง่ ทำงบริษัทฯ มิได้กลับรำยกำรจำกเงินมัดจำเป็ น
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

4. กำรปฏิ บ ัติ ใ ช้ ม ำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับ ที่ 19  บริษัท JPK และ JWDA ยังไม่ได้ใช้มำตรฐำนกำร
เรื่องผลประโยชน์ของพนักงำน
บัญชีดงั กล่ำว เนื่องจำกพนักงำนของทัง้ สองบริษทั มี
จำนวนน้อย และไม่มพี นักงงำนคนใดมีอำยุงำนเกิน
ภ ำระผู ก พั น ผ ล ป ระโย ช น์ พ นั ก งำน เป็ น
กว่ำ 1 ปี
ข้ อ ก ำห นดตำม กฎห ม ำย ซึ่ ง กำรค ำนวณ
ผลประโยชน์ ต้องใช้นักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย  อย่ ำงไรก็ ดี บ ริ ษั ท ฯ จะจ้ ำ งนั กค ณิ ต ศำสต ร์
ทัง้ นี้ บริษั ท JPK และ JWDA ยัง ไม่ ไ ด้ มี ก ำร
ประกั น ภั ย เพื่ อ ค ำนวณผลประโยชน์ พ นั ก งำน
บันทึกภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน เพรำะ
ดังกล่ำวภำยในปี 2558
เพิง่ เริม่ ตัง้ บริษทั ในปี 2556

5. กำรกำหนดนโยบำยกำรตัง้ สำรองหนี้สงสัยจะ 
สูญ

บริษั ท ฯ มี ก ำรตั ง้ ส ำรองหนี้ ส งสัย จะสู ญ โดย
ภำพรวม อย่ำงไรก็ดี ผูส้ อบบัญชีมขี อ้ เสนอแนะ
ว่ำบริษัทฯ ควรมีกำรทบทวน และตัง้ สำรองหนี้ 
สงสัยจะสูญโดยระบุตำมลูกหนี้แต่ละรำย เพื่อให้
กำรตัง้ สำรองดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมมำกขึน้

ผูบ้ ริหำรรับทรำบ
ผู้บ ริห ำรได้ก ำชับ ให้ผู้จดั กำรบัญ ชีค วบคุ ม กำรตัง้
สำรองหนี้สงสัยจะสูญตำมนโยบำยของกลุ่มบริษทั
บริษั ท ฯ ได้ จ ัด ให้ มีโ ปรแกรมในกำรค ำนวนอำยุ
ลูก หนี้ แ ละตัง้ สำรองลูก หนี้ เพื่อ ลดควำมผิด พลำด
ดังกล่ำว

ผู้สอบบัญ ชีพ บว่ำ DTS ยังไม่ท ำกำรตัง้ สำรอง
ห นี้ สู ญ ณ สิ้ น ปี 2557 ซึ่ งลู ก ห นี้ มี มู ล ค่ ำ
140,000 บำท และมีอำยุลูกหนี้เกิน 1 ปี ซึ่งอยู่
ระหว่ำงกำรติดตำมลูกค้ำ
6. กำรทบทวนอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ถำวร  ผูบ้ ริหำรรับทรำบ
และค่ำเสือ่ มรำคำ
 ผูบ้ ริหำรได้มอบหมำยให้ผู้จดั กำรฝ่ำยบัญชี จัดทำ
บริษั ท ฯ ไม่ มีก ำรจัด ท ำนโยบำยกระบวนกำร
นโยบำยกำรทบทวนอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพ ย์
ทบทวนอำยุก ำรใช้งำนของสิน ทรัพ ย์ถ ำวร จึง
ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 47

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ข้อสังเกตและ/หรือข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี
อำจส่งผลให้อตั รำกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำมีควำม
เหมำะสม
13.3

ความเห็นของผูบ้ ริหารและ/หรือการดาเนิ นการ
ปรับปรุงของบริษทั ฯ
ถำวร และค่ำเสือ่ มรำคำเรียบร้อยแล้ว

หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั ฯ

ในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ให้นำยศักดิศรี
์ อำพวัน ปฏิบตั ิหน้ำทีเ่ ป็ นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ำผู้ดำรงต ำแหน่ งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิก ำรศึก ษำ ประสบกำรณ์ กำรอบรมที่
เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ งั กล่ำว ทัง้ นี้ กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย และเลิกจ้ำงหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษทั ฯ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในขอบเขต อำนำจ และหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ได้รบั กำรอนุ มตั โิ ดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎำคม 2557
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่ งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3
"รำยละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำน"

ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 48

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14.

รายการระหว่างกัน

14.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ลักษณะ/ ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ

1. นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ

-

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 26.11 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 (กลุ่มบัณฑิตกฤษดำถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
 เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เป็ นบุตรชำยของนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ และน้องชำยของนำงสำวอมรพรรณ
บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

2. นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ

-

นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
 ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 7.19 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 (กลุ่มบัณฑิตกฤษดำถือหุ้น ของ
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
 เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
 เป็ นบุตรสำวของนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และพีส่ ำวของ นำยชวนินทร์ บัณฑิต
กฤษดำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ

3. นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

-

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 4.61 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ

4. นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ

-

นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
ั ญำถือหุน้ บริษัทฯ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 (กลุ่มนิมติ รปญ
ร้อยละ 22.80)
 เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
ั ญำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบริหำรของ
 เป็ นคู่สมรสของนำงอัจฉรำ นิมติ รปญ
บริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 49

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ลักษณะ/ ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ

5. นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ

-

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
ั ญำถือหุน้ บริษทั ฯ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 (กลุ่มนิมติ รปญ
ร้อยละ 22.80)
 เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
ั ญำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
 เป็ นคู่สมรสของนำยจิตชัย นิมติ รปญ

6. นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ

-

นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 20.77 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 (กลุ่ม บัณฑิตกฤษดำถือหุน้ บริษทั ฯ
ร้อยละ 63.06)
 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เป็ นมำรดำของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และนำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

7. นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ

-

นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 4.35 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 (กลุ่ม บัณฑิตกฤษดำถือหุน้ บริษทั ฯ
ร้อยละ 63.06)
 เป็ นคู่สมรสของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เคยเป็ นกรรมกำรของ ATL บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

8. นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี

-

นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 4.61 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เคยเป็ นกรรมกำรของ ATL บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

9. นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล

-

นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 2.63 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เคยเป็ นกรรมกำรของ ATL บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

10. นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร

-

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เป็ นผูบ้ ริหำร และกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 50

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ลักษณะ/ ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ

11. นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์

-

นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เป็ นกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

12. นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

-

นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

13. นำยวิชชุ สังกรธนกิจ

-

นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เป็ นกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

14. นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร

15. บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด

นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.08 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เป็ นกรรมกำรของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 เมษำยน 2557 และได้ลำออกจำกตำแหน่ งโดยมีผล
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558


ให้บริกำรลำนวำงตูส้ นิ ค้ำคอนเทนเนอร์








บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด ถือหุน้ โดยบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งกับบริษทั ฯ ดังนี้
- นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ ถือหุน้ ร้อยละ 52.00
- นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร ถือหุน้ ร้อยละ 27.00
- นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์ ถือหุน้ ร้อยละ 21.00
นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนั ทน์ โอภำศ นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร และนำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์ เป็ น
กรรมกำรของบริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 4.35 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
- เป็ นคู่สมรสของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
- เคยเป็ นกรรมกำรของ ATL บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 51

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ


ลักษณะ/ ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
-เป็ นผูบ้ ริหำร และกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558
-เป็ นกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

16. บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัด




ธุรกิจร้ำนอำหำรจัดจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม

บริษัท โคลฟ บิสโทร จำกัดจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อ 
วัน ที่ 30 ตุ ล ำคม 2557 และจดทะเบีย นเสร็จกำรชำระ
บัญชีเมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2558


บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัด มีบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งเป็ นกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้
นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ ถือหุน้ ร้อยละ 25.00 และเป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัด
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 4.35 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
- เป็ นคู่สมรสของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ

17. บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด



ประกอบธุรกิจแปรรูปอำหำรทะเล

บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด ถือหุน้ โดยบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งกับบริษทั ฯ ดังนี้
- นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ ถือหุน้ ร้อยละ 30.00
- นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ถือหุน้ ร้อยละ 30.00
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั
โชคสมุทรมำรีน จำกัด
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
- เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
- เป็ นคู่สมรสของนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบริหำรของ
บริษทั ฯ
นำงอัจฉรำ นิมติ ปญั ญำ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
- เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
- เป็ นคู่สมรสของนำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ








18. บริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด



ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน้ ำมัน



บริษทั ซุปเปอร์เค พำวเวอร์ จำกัด มีบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งกับบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 52

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ



19. บริษทั กีลเลีย่ น จำกัด



ประกอบธุรกิจจำหน่ ำยเครื่องมือแพทย์ และเครื่องใช้ทำง 
วิทยำศำสตร์




ลักษณะ/ ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ถือหุน้ ของบริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 20.00
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 20.77 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
- เป็ นมำรดำของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และนำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำร
ผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
บริษทั กีลเลีย่ น จำกัด เป็ นบริษทั ย่อยของนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
บริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในบริษทั กีลเลีย่ น จำกัด ร้อยละ 99.99
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ถือหุน้ ของบริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 20.00
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 20.77 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
- เป็ นมำรดำของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และนำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำร
ผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 53

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14.2 รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ งวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1. นำยชวนิ น ทร์
บั ณ ฑิ ต กฤษ
ดำ

ความสัมพันธ์

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 ถือ หุ้น บริษัท ฯ ร้อ ยละ 26.11
ณ วั น ที่ 31 มี น ำ ค ม 2558
(กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต กฤษดำถื อ หุ้ น
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
 เป็ น กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลง
นำม ผู้ บ ริ ห ำร และผู้ ถื อ หุ้ น
ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เป็ นบุตรชำยของนำงพิมลทิพ
บัณ ฑิต กฤษดำ ผู้ถือหุ้น ใหญ่
และน้ องชำยของนำงสำวอมร
พ ร ร ณ บั ณ ฑิ ต ก ฤ ษ ด ำ
กรรมกำรผู้ ม ีอ ำนำจลงนำม
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

1.1 รำยกำรกับบริษทั ฯ
- เงินให้กยู้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• รับชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

33,230.3
8,083.7
41,314.0
-

-

783.8

-

-

-

– นำยชวนิน ทร์ บัณ ฑิต กฤษดำ กู้ยืมเงินจำก
บริษัทฯ จำนวน 8,083,650.0 บำทในรอบปี
2557
– บริษัท ฯ คิด อัต รำดอกเบี้ย ร้อ ยละ 7.63 ซึ่ง
เป็ น อัต รำ ที่สู ง กว่ ำ ต้น ทุน กำรกู้ยืม เงิน ของ
บริษทั ฯ จำกธนำคำร
– นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ ได้ชำระคืนเงิน
กู้ ยื ม แล ะดอกเ บี้ ย ทั ้ง หมดเ มื่ อ วั น ที่ 30
เมษำยน 2557

– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ
ไม่สมควรมีรำยกำรกูย้ มื หรือให้กยู้ มื กับบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต
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บุคคล/นิ ติบคุ คล
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ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58
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ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

1.2 รำยกำรกับบริษทั ฯ
- รำยกำรขำยเงิ น ลงทุ น
ระยะยำวอื่น

1.3 รำยกำรกับ JPAC
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

4,625.0

-

– บริษัทฯ ขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่นในบริษทั
ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ให้แก่
นำยชวนิ น ทร์ บัณ ฑิต กฤษดำ เมื่อวัน ที่ 25
กันยำยน 2557 จำนวน 35,000 หุ้น คิดเป็ น
4,625,000.0 บำท
– รำคำขำยเท่ำกับต้นทุนค่ำหุ้นที่บริษัทฯ จ่ำย
เพื่อ ให้ไ ด้ม ำซึ่ง หุ้น ของบริษัท ซุ ป เปอร์ เค
พำวเวอร์ จำกัด หรือ132.14 บำทต่อหุน้ และ
มีมู ล ค่ ำ สู ง กว่ ำ มู ล ค่ ำ ทำงบัญ ชีข องบริ ษั ท
ซุปเปอร์เค พำวเวอร์ จำกัด

– รำคำกำรซื้อขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่นระหว่ำง
กันมีควำมสมเหตุสมผล

50.0
15.0
65.0
-

-

0.7

-

– JPAC กู้ ยืม เงิน จำก นำยชวนิ น ทร์ บัณ ฑิต
กฤษดำเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
คิดเป็ นจำนวน 15,000.0 บำทในรอบปี 2557
JPAC จ่ำยอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ซึ่งต่ ำ
กว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ JPAC
– JPAC ได้ ช ำระคื น เงิ น กู้ ยื ม และดอกเบี้ ย
ทัง้ หมดเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2557

-

-

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต
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1.4 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

245.0
245.0
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

100.8
-

-

– JWDA กู้ยืม เงิน จำก นำยชวนิ น ทร์ บัณ ฑิต
กฤษดำ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
จำนวน 244,998.78 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่ม ีก ำรจ่ำ ยดอกเบี้ยให้แก่ นำยชวนิ
นทร์ บัณฑิตกฤษดำ
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– JTS ให้บริกำรขนส่งรถยนต์แก่นำยชวนิ นทร์
บัณฑิตกฤษดำ
– รำคำค่ ำ บริก ำรขนส่ ง รถยนต์ เ ป็ น รำคำที่
เทียบเคียงได้กบั รำคำทีค่ ดิ ค่ำบริกำรแก่บคุ คล
อื่น (รำคำตลำด)

– เป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคิดรำคำระหว่ำงกัน
มีควำมสมเหตุสมผล

1.5 รำยกำรกับบริษทั JTS
- รำยได้ค่ำบริกำร
- ลูกหนี้กำรค้ำ
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1.6 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

2. นำงสำวอมร
พ ร ร ณ
บั ณ ฑิ ต กฤษ
ดำ

นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 7.19 ณ
วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 (กลุ่ ม
บัณฑิตกฤษดำถือหุ้นบริษัทฯ
ร้อยละ 63.06)
 เป็ น กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลง
นำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
 เป็ น บุ ต รสำวของนำงพิม ลทิพ
บั ณ ฑิ ต กฤษดำ ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่
และพี่ ส ำวของ นำยชวนิ น ทร์
บัณ ฑิต กฤษดำ กรรมกำรผู้ ม ี
อำนำจลงนำม ผู้บ ริหำร และผู้
ถือหุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ

2,619,628.3

2,615,666.2

– บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยทำสัญ ญำเงิน กู้ก ับ
สถำบั น กำรเงิน ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำน โดยนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
ค้ ำ ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม จ ำ น ว น
2,619,628,300.0 บ ำ ท ใ น ปี 2557 แ ล ะ
2,615,666,180.0 บำทในงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ

– JPAC กู้ ยื ม เงิ น จำก นำงสำวอมรพรรณ
บัณฑิตกฤษดำ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจกำร คิด เป็ น จำนวน 49,999.8 บำทใน
รอบปี 2557
– JPAC จ่ำยอัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 4.75 ซึ่งต่ ำ
กว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ JPAC
– JPAC ได้ ช ำระคื น เงิ น กู้ ยื ม และดอกเบี้ ย
ทัง้ หมดเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ ำ ใน
บริษัท ย่ อ ย ไม่ ส มควรมีร ำยกำรกู้ยืม หรือให้
กูย้ มื กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

2.1 รำยกำรกับบริษทั JPAC
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

50.0
50.0
100.0
-

-

1.1

-

-

-
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2.2 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

245.0
245.0
-

-

-

-

-

-

– JWDA กู้ ยื ม เงิ น จำก นำงสำวอมรพรรณ
บัณฑิตกฤษดำ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจกำร จำนวน 244,998.78 บำทในรอบปี
2556
– JWDA ไม่ ม ีก ำรจ่ ำ ยดอกเบี้ย ให้แ ก่ น ำงสำว
อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
– JWDA ได้ชำระคืน เงิน กู้ยืมและทัง้ หมดเมื่อ
วันที่ 28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยทำสัญ ญำเงิน กู้ก ับ
สถำบั น กำรเงิน ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำน โดยนำงสำวอมรพรรณ บัณฑิต
กฤษดำ ค้ ำ ประกั น วงเงิ น กู้ ร วมจ ำนวน
2,579,628,300.0 บ ำ ท ใ น ปี 2557 แ ล ะ
2,529,666,180.0 บำทในงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ

2.3 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

2,579,628.3

2,529,666.2

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 58

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
3. น ำ ง ส ำ ว
อรวรรณ วร
นิจ

ความสัมพันธ์

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 4.61 ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เป็ น กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลง
นำมของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

3.1 รำยกำรกับ DTS
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

5,000.0
10,000.0
15,000.0
-

-

776.5

-

-

-

451,000.0

451,000.0

– DTS กู้ยืม เงิน จำก นำงสำวอรวรรณ วรนิ จ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
10,000,000.0 บำทในรอบปี 2557 DTS จ่ำย
ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 8.00 ซึ่งต่ ำกว่ำอัตรำ
ดอกเบีย้ เฉลีย่ ของธนำคำรพำณิชย์ทเ่ี รียกเก็บ
จำกลูกค้ำรำยใหญ่ ชนั ้ ดีประเภทเงินเบิกเกิน
บัญชี (MOR)
– DTS ชำระคืน เงิน กู้แ ละดอกเบี้ย ทัง้ หมดใน
วันที่ 30 กันยำยน 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– อัตรำดอกเบี้ยที่คิดระหว่ำงกันถึงจะใกล้เคียง
กับ อัต รำ MOR คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำอัตรำดังกล่ำวเป็ นอัตรำทีส่ ูงกว่ำที่
ควรจะเป็ น
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษทั ย่อยทำสัญญำเงินกู้กบั สถำบันกำรเงิน
ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำน โดย
นำงสำวอรวรรณ วรนิ จ ค้ ำ ประกัน วงเงินกู้
รวมจำนวน 451,000,000.0 บำทในปี 2557
และ 451,000,000.0 บำทในงวดสำมเดือ น
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ย่อย

3.2 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ย่อย

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 59

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
4. น ำ ย จิ ต ชั ย
นิมติ รปญั ญำ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
4.1 รำยกำรกับ JAPAC
 ถือ หุ้น ร้อ ยละ 11.40 ณ วัน ที่
31 มีนำคม 2558 (กลุ่มนิมติ ร
- เงินให้กยู้ มื
ั ญำถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ
ปญ
• ยอดคงเหลือต้นงวด
22.80)
• ให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงงวด
 เป็ น กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลง
• รับชำระคืนระหว่ำงงวด
นำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
 เป็ น คู่ ส มรสของนำงอัจ ฉรำ
ั ญำ กรรมกำรผู้ ม ี - ดอกเบีย้ รับ
นิ ม ิ ต รป ญ
อำนำจลงนำม และ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

250.0
250.0
-

-

3.2

-

-

-

9,250.0

-

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ั ญำ กู้ ยื ม เงิ น จำก
– นำยจิ ต ชั ย นิ ม ิ ต รป ญ
JAPAC จ ำนวน 250,000.0 บำทในรอบปี
2556
– JAPAC คิดอัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 7.50 ซึง่ เป็ น
อัตรำสูงกว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ JAPAC
ั ญำ ได้ช ำระเงิน กู้และ
– นำยจิต ชัย นิ ม ิต รป ญ
ดอกเบีย้ ทัง้ หมดเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557

– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษัทฯ ขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่นในบริษทั
ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ให้แก่นำยจิตชัย
ั ญำ เมื่อ วัน ที่ 25 กัน ยำยน 2557
นิ ม ิต รป ญ
จ ำนวน 70,000 หุ้ น คิ ด เป็ น 9,250,000.0
บำท
– รำคำขำยเท่ำกับต้นทุนค่ำหุ้นที่บริษัทฯ จ่ำย
เพื่อ ให้ไ ด้ม ำซึ่ง หุ้น ของบริษัท ซุ ป เปอร์ เค
พำวเวอร์ จำกัด หรือ 132.14 บำทต่อหุน้ และ
มีมู ล ค่ ำ สู ง กว่ ำ มู ล ค่ ำ ทำงบัญ ชีข องบริ ษั ท
ซุปเปอร์เค พำวเวอร์ จำกัด

– รำคำกำรซื้อขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่นระหว่ำง
กันมีควำมสมเหตุสมผล

4.2 รำยกำรกับบริษทั ฯ
- รำยกำรขำยเงิ น ลงทุ น
ระยะยำวอื่น

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 60

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

4.3 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

5. น ำ ง อั จ ฉ ร ำ
นิมติ รปญั ญำ

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
5.1 รำยกำรกับ JAPAC
 ถือ หุ้น ร้อ ยละ 11.40 ณ วัน ที่
31 มีนำคม 2558 (กลุ่มนิมติ ร
- เงินให้กยู้ มื
ั
ป ญ ญำถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ
• ยอดคงเหลือต้นงวด
22.80)
• ให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงงวด
 เป็ น กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลง
• รับชำระคืนระหว่ำงงวด
นำม และกรรมกำรบริหำรของ
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
บริษทั ฯ
 เป็ นคู่ ส มรสของนำยจิ ต ชัย
- ดอกเบีย้ รับ
ั ญำ กรรมกำรผู้ ม ี
นิ ม ิ ต รป ญ
อ ำนำจลงนำม และผู้ บ ริห ำร
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ
ของบริษทั ฯ

1,894,666.3

1,894,666.3

250.0
250.0
-

-

3.2

-

-

-

– บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยทำสัญ ญำเงิน กู้ก ับ
สถำบั น กำรเงิน ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำน โดยนำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ ค้ำ
ประกันวงเงินกู้รวมจำนวน 1,894,666,300.0
บำทในปี 2557 และ 1,894,666,300.0 บำท
ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ

ั ญำ กู้ ยื ม เงิ น จำก
– นำงอั จ ฉรำ นิ ม ิ ต รป ญ
JAPAC จ ำนวน 250,000.0 บำทในรอบปี
2556
– JAPAC คิดอัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 7.50 ซึง่ เป็ น
อัตรำสูงกว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ JAPAC
– นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ได้ชำระเงินกู้และ
ดอกเบีย้ ทัง้ หมดเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557

– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 61

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

5.2 รำยกำรกับ JPAC
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

5,000.0
5,000.0
10,000.0
-

-

180.7
-

-

ั ญำ
– JPAC กู้ ยืมเงินจำก นำงอัจฉรำ นิ ม ิตรป ญ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
4,999,975.0 บำทในรอบปี 2557
– JPAC จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.75 ซึ่งต่ ำ
กว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ JPAC
– JPAC ชำระคืนเงินกู้ยมื และดอกเบี้ยทัง้ หมดเมื่อ
วันที่ 13 มิถุนำยน 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทย่ อย
เพื่อเป็ นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยมื ทัง้ หมดเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำในอนำคต
ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยมื หรือให้กู้ยมื กับบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 62

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

5.3 รำยกำรกับ PLP
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

549.2
549.2
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

– PLP กู้ยืมเงินจำก นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
549,167.0 บำทในรอบปี 2556
– PLP ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่ นำงอัจฉรำ
นิมติ รปญั ญำ
– PLP ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื และดอกเบีย้ ทัง้ หมด
เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย เพื่อ
เป็ นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
ย่อย
– บริษทั ย่อยได้ชำระคืนเงนิ กูย้ มื ทัง้ หมดเป็นทีเ่ รยี บร้อยแล้ว
– บริษทั ย่อยกูย้ มื เงินโดยไม่มกี ำรคิดอัตรำดอกเบีย้ ทำ
ให้บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์ อย่ำงไรก็ตำมกำร
กูย้ มื เงินควรมีกำรคิดดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ย่อย ไม่
สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยทำสัญ ญำเงิน กู้ก ับ
สถำบั น กำรเงิน ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำน โดยนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำ
ประกันวงเงินกู้รวมจำนวน 1,894,666,300.0
บำทในปี 2556 และ 1,894,666,300.0 บำท
ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ

5.4 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

1,894,666.3

1,894,666.3

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 63

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
6. น ำ ง พิ ม ลทิ พ
บั ณ ฑิ ต กฤษ
ดำ

ความสัมพันธ์

นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
ถือหุ้น บริษัทฯ ร้อยละ 20.77
ณ วั น ที่ 31 มี น ำ ค ม 2558
(กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต กฤษดำถื อ หุ้ น
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เป็ น มำรดำของนำยชวนินทร์
บัณ ฑิต กฤษดำ และนำงสำว
อมรพรรณ บั ณ ฑิ ต กฤษดำ
กรรมกำรผู้ ม ีอ ำนำจลงนำม
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

6.1 รำยกำรกับบริษทั ฯ



- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

52,000.0
52,000.0
-

-

287.5

-

-

-

– บริษัท ฯ กู้ยืม เงิน จำก นำงพิม ลทิพ บัณ ฑิต
กฤษดำ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นใน
กิจกำร จำนวน 52,000,000.0 บำทในรอบปี
2557
– บริ ษั ท ฯ จ่ ำ ยดอกเบี้ ย ให้ แ ก่ น ำงพิ ม ลทิพ
บัณฑิตกฤษดำ ในอัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 7.38
ซึ่งเป็ นอัตรำ ทีเ่ ท่ำกับต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ
บริษทั ฯ จำกธนำคำร
– บริษทั ฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยมื ทัง้ หมดเมื่อวันที่
25 มิถุนำยน 2557 และชำระดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
ทัง้ หมดวันที่ 21 สิงหำคม 2557

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ฯ
– บริษัทฯ ได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยมื และดอกเบี้ย
ทัง้ หมดเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ
ไม่สมควรมีรำยกำรกูย้ มื หรือให้กยู้ มื กับบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยทำสัญ ญำเงิน กู้ก ับ
สถำบั น กำรเงิน ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำน โดยนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
ค้ ำ ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม จ ำ น ว น
1,491,792,800.0 บ ำ ท ใ น ปี 2557 แ ล ะ
1,491,000,000.0 บำทในงวดสิ้นสุด วันที่ 31
มีนำคม 2558

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ

6.2 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

1,491,792.8

1,491,000.0

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 64

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
7. น ำ ง ส ำ ว
เสำวณี ย์ อภิ
วันทน์โอภำศ

ความสัมพันธ์

นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 4.35 ณ
วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 (กลุ่ม
บัณฑิตกฤษดำถือหุ้นบริษัทฯ
ร้อยละ 63.06)
 เป็ นคู่สมรสของนำยชวนินทร์
บัณ ฑิต กฤษดำ กรรมกำรผู้ม ี
อำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผู้
ถือหุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เคยเป็ น กรรมกำรของ ATL
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

7.1 รำยกำรกับ ATL
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

12,420.0
12,420.0
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

215,000.0

215,000.0

– ATL กูย้ มื เงินจำก นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์
โอภำศ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
จ ำนวน 16,920,000.0 บำทในรอบปี 2556
และได้ ช ำระคื น 4,500,000.0 บำทในงวด
เดียวกัน
– ATL ไม่ ม ี ก ำรจ่ ำ ยดอกเบี้ ย ให้ แ ก่ น ำงสำว
เสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
– ATL ได้ชำระคืนเงินกู้ยมื ที่เหลือเมื่อวันที่ 28
เมษำยน 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีร ำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษทั ย่อยทำสัญญำเงินกู้กบั สถำบันกำรเงิน
ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำน โดย
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ ค้ำประกัน
วงเงินกูร้ วมจำนวน 215,000,000.0 บำทในปี
2557 และ 215,000,000.0 บำทในงวดสำม
เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ย่อย

7.2 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ย่อย

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 65

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
8. นำงสำวเพ็ ญ
ประภำ รวม
ไมตรี

ความสัมพันธ์

นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 4.61 ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เคยเป็ น กรรมกำรของ ATL
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
8.1 รำยกำรกับ ATL
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

9,660.0
9,660.0
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

215,000.0

215,000.0

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

– ATL กู้ยืมเงินจำก นำงสำวเพ็ญประภำ รวม
ไมตรี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
จ ำนวน 13,160,000.0 บำทในรอบปี 2556
และได้ ช ำระคื น 3,500,000.0 บำทในงวด
เดียวกัน
– ATL ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่นำงสำวเพ็ญ
ประภำ รวมไมตรี
– ATL ได้ชำระคืนเงินกู้ยมื ที่เหลือเมื่อวันที่ 28
เมษำยน 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บ ริษัทย่ อยได้ร บั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษทั ย่อยทำสัญญำเงินกู้กบั สถำบันกำรเงิน
ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำน โดย
นำงสำวเพ็ญ ประภำ รวมไมตรี ค้ ำ ประกัน
วงเงินกูร้ วมจำนวน 215,000,000.0 บำทในปี
2557 และ 215,000,000.0 บำทในงวดสำม
เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ย่อย

8.2 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ย่อย

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 66

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
9. นำงสำวปรินดำ
กุรำงกูล

10. นำยพิสฏิ ฐ์ กิจ
วัฒนำถำวร

ความสัมพันธ์

นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 2.63 ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เคยเป็ น กรรมกำรของ ATL
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
9.1 รำยกำรกับ ATL
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

5,520.0
5,520.0
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

367.5
367.5
-

-

-

-

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

– ATL กู้ยืม เงิน จำก นำงสำวปรินดำ กุ ร ำงกูล
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
7,520,000.0 บำทในรอบปี 2556 และได้ชำระ
คืน 2,000,000.0 บำทในงวดเดียวกัน
– ATL ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบีย้ ให้แก่นำงสำว
ปรินดำ กุรำงกูล
– ATL ได้ชำระคืนเงินกู้ยมื ที่เหลือเมื่อวันที่ 28
เมษำยน 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ยทำให้ บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– JWDA กู้ ยื ม เงิน จำก นำยพิสิฏ ฐ์ กิ จ วัฒ นำ
ถำวรเพื่อใช้เป็ น เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
จำนวน 367,498.16 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบีย้ ให้แก่นำยพิสฏิ ฐ์
กิจวัฒนำถำวร
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บ ริษัทย่ อยได้ร บั ผลประโยชน์

10.1 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 67

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

1 1 .น ำ ย ณั ฐ ภู มิ
เปำวรัตน์

นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เ ป็ นก รรมกำ รบริ ห ำ รของ
บริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58
-

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

11.1 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

367.5
367.5
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

– JWDA กูย้ มื เงินจำกนำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์เพื่อ
ใช้เ ป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นในกิจ กำร จ ำนวน
367,498.16 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบีย้ ให้แก่นำยณัฐภูม ิ
เปำวรัตน์
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ยทำให้ บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีร ำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 68

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
12.นำยธเนศ พิรยิ ์
โยธินกุล

ความสัมพันธ์

นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เป็ น กรรมกำร ผู้ บ ริห ำรและ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

12.1 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

367.5
367.5
-

-

-

-

– JWDA กู้ยมื เงินจำก นำยธเนศ พิรยิ ์โยธินกุล
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
367,498.16 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่ นำยธเนศ
พิรยิ โ์ ยธินกุล
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บ ริษัทย่ อยได้ร บั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 69

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
13.นำยวิชชุ สังกร
ธนกิจ

ความสัมพันธ์

นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เ ป็ นก รรมกำ รบริ ห ำ รของ
บริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

13.1 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

367.5
367.5
-

-

-

-

– JWDA กูย้ มื เงินจำก นำยวิชชุ สังกรธนกิจเพื่อ
ใช้เ ป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นในกิจ กำร จ ำนวน
367,498.16 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่ นำยวิชชุ
สังกรธนกิจ
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บ ริษัทย่ อยได้ร บั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 70

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1 4 .น ำ ย เ ส ถี ย ร
วงศ์วเิ ชียร

ความสัมพันธ์

นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.08 ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2558
 เป็ นกรรมกำรของบริ ษั ท ฯ
ตัง้ แต่วนั ที่ 19 เมษำยน 2557
และได้ ล ำออกจำกต ำแหน่ ง
โ ด ย มี ผ ล เ มื่ อ วั น ที่ 2 4
กุมภำพันธ์ 2558

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

14.1 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

122.5
122.5
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

– JWDA กู้ยืม เงินจำก นำยเสถียร วงศ์วิเชียร
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
122,499.39 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบีย้ ให้แก่นำยเสถียร
วงศ์วเิ ชียร
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บ ริษัทย่ อยได้ร บั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 71

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
15. บริษทั ซีวำย
โซลูชนั ่ จำกัด

ความสัมพันธ์







บริษัท ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด ถือ
หุ้ น โดยบุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำม
ขัดแย้งกับบริษทั ฯ ดังนี้
- นำงสำวเสำวนี ย์ อภิว ันทน์
โอภำศ ถือหุน้ ร้อยละ 52.00
- นำยพิสิฏฐ์ กิจวัฒนำถำวร
ถือหุน้ ร้อยละ 27.00
- นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์ ถือหุน้
ร้อยละ 21.00
นำงสำวเสำวนี ย์ อภิ ว ั น ทน์
โอภำศ นำยพิสิฏ ฐ์ กิจวัฒ นำ
ถำวร และนำยณัฐ ภู ม ิ เปำว
รัตน์ เป็ นกรรมกำรของบริษทั
ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด
นำงสำวเสำวณี ย์ อภิ ว ั น ทน์
โอภำศ
- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 4.35
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
- เป็ นคู่สมรสของนำย
ชวนิ น ทร์ บั ณ ฑิ ต กฤษดำ
กรรมกำรผู้ม ีอ ำนำจลงนำม
ผู้ บ ริห ำร และผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่
ของบริษทั ฯ
- เคยเป็ น กรรมกำรของ ATL
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

15.1 รำยกำรกับบริษทั ฯ
- เงินให้กยู้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• รับชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

3,000.0
3,000.0
-

-

56.4
-

-

1,800.0

-

-

-

– บริษัท ซีว ำย โซลู ช นั ่ จ ำกัด กู้ ยืม เงิน จำก
บริษทั ฯ จำนวน 13,000,000.0 บำทในรอบปี
2556 ได้ชำระคืน 10,000,000.0 บำทในงวด
เดียวกัน
– บริษัท ฯ คิด อัต รำดอกเบี้ย ร้อ ยละ 7.63 ซึ่ง
เป็ น อัต รำที่สู ง กว่ ำ ต้ น ทุ น กำรกู้ ยืม เงิน ของ
บริษทั ฯ
– บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด ได้ชำระเงินกูย้ มื
และดอกเบี้ย ทัง้ หมดเมื่อ วัน ที่ 31 มีน ำคม
2557

– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ
ไม่สมควรมีรำยกำรกูย้ มื หรือให้กยู้ มื กับบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษัท ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด ให้บริกำรพื้นที่
จอดพัก รถยนต์ กับ ATL เพื่อให้บ ริก ำรกับ
ลูกค้ำ
– รำคำค่ำบริกำรพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์เป็ นรำคำ
ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั รำคำที่ ATL จ่ำยค่ำบริกำร
ให้แก่บุคคลอื่น (รำคำตลำด)

– เป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
โดยคิดรำคำตำมอัตรำรำคำตลำด

15.2 รำยกำรกับ ATL
- ค่ำใช้จำ่ ยค่ำบริกำรพืน้ ที่
จอดพักรถยนต์
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 72

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์




ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
- ถือหุ้นบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558
- เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
นำงยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
- ถือหุ้นบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558
-เป็ นกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 73

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
16. บริษทั โคลฟ
บิสโทร จำกัด

ความสัมพันธ์









บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัด มี
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งเป็ น
กรรมกำรและผูถ้ อื หุน้
นำงสำวเสำวนี ย์ อภิ ว ั น ทน์
โอภำศ ถือ หุ้น ร้อ ยละ 25.00
และเป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลง
นำมของบริษทั โคลฟ บิสโทร
จำกัด
นำงสำวเสำวณี ย์ อภิ ว ัน ทน์
โอภำศ
- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 4.35
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
- เป็ นคู่สมรสของนำย
ชวนิ น ทร์ บั ณ ฑิ ต กฤษดำ
กรรมกำรผู้ม ีอ ำนำจลงนำม
ผู้ บ ริห ำร และผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่
ของบริษทั ฯ
บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัดจด
ทะเบีย นเลิก บริษัท เมื่อวัน ที่
3 0 ตุ ล ำ ค ม 2557 แ ล ะ จด
ทะเบีย นเสร็จ กำรช ำระบัญ ชี
เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2558

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

16.1 รำยกำรกับบริษทั ฯ
- เงินให้กยู้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• รับชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

2,100.0
2,100.0
-

-

52.6

-

-

-

– บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัด ชำระคืนเงินกูย้ มื
และดอกเบี้ยทัง้ หมดแก่บริษทั ฯ เมื่อวันที่ 30
เมษำยน 2557
– บริษัท ฯ คิด อัต รำดอกเบี้ย ร้อ ยละ 7.63 ซึ่ง
เป็ นอัตรำทีส่ ูงกว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื ของบริษทั ฯ

– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ
ไม่สมควรมีรำยกำรกูย้ มื หรือให้กยู้ มื กับบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 74

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
17. บริ ษั ท โชค
ส มุ ท รมำรี น
จำกัด

ความสัมพันธ์







บริษัท โชคสมุทรมำรีน จำกัด
ถือหุน้ โดยบุคคลทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้งกับบริษทั ฯ ดังนี้
- นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ ถือ
หุน้ ร้อยละ 30.00
- นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ถือ
หุน้ ร้อยละ 30.00

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

17.1 รำยกำรกับ PCS
- รำยได้ ค่ ำ บริก ำรรับ ฝำก
สินค้ำ

424.4

365.5

- ลู ก หนี้ ค่ ำ บริก ำรรับ ฝำก
สินค้ำ

-

145.2

77.7

-

-

-

นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ 17.2 รำยกำรกับ PCS
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ เป็ น
- ค่ำใช้จำ่ ยวัสดุสน้ิ เปลือง
กรรมกำรผู้ ม ีอ ำนำจลงนำม
ของบริษั ท โชคสมุ ท รมำรีน
- เจ้ำหนี้ค่ำวัสดุสน้ิ เปลือง
จำกัด
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 11.40
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
- เป็ น กรรมกำรผู้ม ีอำนำจลง
นำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
- เป็ น คู่ ส มรสของนำงอัจฉรำ
ั ญำ กรรมกำรผู้ ม ี
นิ ม ิ ต รป ญ
อำนำจลงนำม และ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

– PCS ให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูม ิ
และให้ บ ริก ำรแช่ แ ข็ง (Freeze) กับ บริษั ท
โชคสมุทรมำรีน จำกัด
– ร ำ ค ำ ค่ ำ แ ช่ แ ข็ ง (Freeze) เ ป็ น ร ำ ค ำ ที่
เทียบเคียงได้กบั รำคำทีเ่ สนอให้แก่ลูกค้ำรำย
อื่น (รำคำตลำด)

– เป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคิดรำคำระหว่ำงกัน
มีค วำมสมเหตุ สมผล โดยมีก ำรคิดรำคำตำม
อัตรำรำคำตลำด

– PCS ซื้ อ วัส ดุ ส้ิน เปลือ งโรงงำนจำกบริษัท
โชคสมุทรมำรีน จำกัด ได้แก่ หัวเชือ้ เพื่อใช้ใน
บ่อบำบัดน้ ำเสีย กล่องกระดำษเพื่อรองปลำ
สำหรับคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและ
แช่แข็ง และน้ ำมันเครื่องคอมเพรสเซอร์
– เนื่องจำก PCS ต้องกำรใช้วสั ดุดงั กล่ำวเป็ น
กำรเร่งด่วนและผูข้ ำยไม่มวี สั ดุจดั ส่งให้ได้ ณ
เวลำนั ้น PCS จึ ง ซื้ อ วั ส ดุ จ ำกบริษั ท โชค
สมุทรมำรีน จำกัด
– รำคำขำยวัสดุ ส้นิ เปลืองโรงงำนระหว่ำงกัน
เป็ น รำคำเทีย บเคีย งได้ ก ับ รำคำที่ซ้ือ จำก
ผูข้ ำยรำยอื่น (รำคำตลำด)

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล โดยมีกำรคิดรำคำตำมอัตรำรำคำ
ตลำด

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 75

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์


ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

นำงอัจฉรำ นิมติ ปญั ญำ
17.3 รำยกำรกับ PCS
- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 11.40
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
- ค่ำใช้จำ่ ยค่ำแรงล่วง
- เป็ น กรรมกำรผู้ม ีอำนำจลง
เวลำ
นำม และกรรมกำรบริหำรของ
- เจ้ำหนี้ค่ำแรงล่วงเวลำ
บริษทั ฯ
- เป็ น คู่ ส มรสของนำยจิต ชัย
ั ญำ กรรมกำรผู้ ม ี
นิ ม ิ ต รป ญ
อ ำนำจลงนำม และผู้บ ริห ำร
ของบริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

5.2

-

-

-

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

– PCS จ้ำ งพนักงำนของบริษัท โชคสมุทรมำ
รีน จำกัด เพื่อทำงำนล่ วงเวลำ เนื่ องจำกใน
เดื อ นพฤษภำคม 2557 ลู ก ค้ ำ ใช้ บ ริ ก ำร
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
เป็ น จ ำนวนมำก พนั ก งำนของ PCS จึง ไม่
พอเพียงแก่กำรให้บริกำร
– อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนล่วงเวลำระหว่ำงกันเป็ น
อัต รำที่เ ทีย บเคีย งได้กบั อัต รำที่บริษัท โชค
สมุทรมำรีน จำกัดเรียกเก็บจำกกำรให้บริกำร
ลูกค้ำรำยอื่น

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
โดยอัต รำค่ำ จ้ำ งแรงงำนล่วงเวลำระหว่ำงกัน
เป็ นอัตรำทีเ่ ทียบเคียงได้กบั อัตรำทีบ่ ริษทั โชค
สมุทรมำรีน จำกัดเรียกเก็บจำกกำรให้บริกำร
ลูกค้ำรำยอื่น

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 76

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

17.4 รำยกำรกับ PCS
- ขำยสินทรัพย์ประเภทพำ
เลทพลำสติก

13,317.3

-

- ลูกหนี้อ่นื ค่ำขำยสินทรัพย์

14,249.5

5,049.5

- กำไรจำกกำรขำย
สินทรัพย์

387.9

-

- รำยได้ค่ำขนส่ง

164.7

26.0

- ลูกหนี้ค่ำขนส่ง

5.4

16.2

– PCS ขำยพำเลทพลำสติ ก บำงส่ ว น ให้ แ ก่
บริษัท โชคสมุทรมำรีน จำกัด ในรำคำรวม
ทัง้ สิ้น 13,317,307.44 บำท ทัง้ นี้ PCS มีพำ
เลทพลำสติกจำนวนหนึ่งซึง่ เกินควำมต้องกำร
ใช้ง ำน เนื่ องจำก PCS พบว่ ำ ลู ก ค้ำ มีควำม
ต้องกำรใช้ภำชนะในลักษณะกรงมำกกว่ำพำ
เลทพลำสติก จึงทำกำรขำยให้กบั บริษทั โชค
สมุทรมำรีน จำกัด
– เนื่ อ งจำกกำรซื้อ ขำยดัง กล่ ำ วเป็ น กำรขำย
สินทรัพย์ทใ่ี ช้งำนแล้ว จึงไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดได้ บริษัทฯ จึง ตกลงขำยสิน ทรัพย์ใน
รำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชีบวกค่ำดำเนินกำร
ร้อยละ 3.00

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
โดยสินทรัพย์ทม่ี กี ำรซื้อขำยเป็ นสินทรัพย์ท่ใี ช้
งำนแล้วจึงไม่สำมำรถหำรำคำตลำดได้ กำรคิด
รำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชีบวกค่ำดำเนินกำรร้อย
ละ 3.00 จึงมีควำมสมเหตุสมผล

– PLP ให้บริกำรขนส่งกับบริษทั โชคสมุทรมำ
รีน จำกัด
– รำคำค่ ำ ขนส่ ง เป็ น รำคำที่เ ทีย บเคีย งได้ก ับ
รำคำทีเ่ สนอให้แก่ลูกค้ำรำยอื่น (รำคำตลำด)

– เป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคิดรำคำระหว่ำงกัน
มีค วำมสมเหตุ ส มผลโดยมีก ำรคิด รำคำตำม
อัตรำรำคำตลำด

17.5 รำยกำรกับ PLP

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 77

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

17.6 รำยกำรกับบริษทั
แปซิฟิค ฟู้ด โปร จำกัด
- ขำยสิ น ทรัพ ย์ ป ระเภท
โ ต๊ ะส แตนเ ลส และถั ง
พลำสติก
- กำไรจำกกำรขำย
สินทรัพย์

18. บริษทั
ซุปเปอร์ เค
พำวเวอร์
จำกัด







บริษัท ซุ ป เปอร์เ ค พำวเวอร์
จ ำกัด มีบุ ค คลที่อ ำจมีค วำม
ขัด แย้ ง กับ บริษัท ฯ เป็ น ผู้ถือ
หุน้ ใหญ่
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ถือ
หุน้ ของบริษทั ซุปเปอร์ เค พำว
เวอร์ จำกัด ร้อยละ 20.00
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ

25.7

-

1.3

-

7,731.4

2,083.0

723.0

703.6

1,277.3

1,277.3

– บริษทั แปซิฟิค ฟู้ด โปร จำกัด ขำยสินทรัพย์
เช่ น โต๊ ะ สแตนเลส และถัง พลำสติก ให้แ ก่
บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด เนื่องจำกบริษทั
แปซิฟิ ค ฟู้ ด โปร จ ำกัด ได้จ ดทะเบียนเลิก
บริษัทเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2557 และได้
จดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชี เมื่อวัน ที่ 8
สิงหำคม 2557
– เนื่ อ งจำกกำรซื้อ ขำยดัง กล่ ำ วเป็ น กำรขำย
สินทรัพย์ทใ่ี ช้งำนแล้ว จึงไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดได้ บริษัทฯ จึง ตกลงขำยสิน ทรัพย์ใน
รำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชีบวกค่ำดำเนินกำร
ร้อยละ 5.00

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคิดรำคำระหว่ำงกัน
มีค วำมสมเหตุสมผลโดยสินทรัพย์ท่มี กี ำรซื้อ
ขำยเป็ นสินทรัพย์ทใ่ี ช้งำนแล้วจึงไม่สำมำรถหำ
รำคำตลำดได้ กำรคิดรำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชี
บวกค่ ำ ด ำเนิ น กำรร้ อ ยละ 5.00 จึง มีค วำม
สมเหตุสมผล

– บริษัท ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ให้เช่ำ
พื้น ที่ก ับ ATL เนื่ องจำกพื้น ที่ก ำรให้บ ริก ำร
ของ ATL ไม่เพียงพอ
– รำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีเ่ ป็ นรำคำทีเ่ ทียบเคียงได้กบั
รำคำที่จ่ำยค่ำบริกำรให้แ ก่บุคคลอื่น (รำคำ
ตลำด)

– เป็ นรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปี ของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
โดยมีกำรคิดรำคำตำมอัตรำรำคำตลำด

18.1 รำยกำรกับ ATL
- ค่ำใช้จำ่ ยค่ำเช่ำพืน้ ที่
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
อื่น (เงินมัดจำจ่ำย)

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 78

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 20.77
ณ วั น ที่ 31 มี น ำ ค ม 2558
(กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต กฤษดำถื อ หุ้ น
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
- เป็ นมำรดำของนำยชวนินทร์
บัณ ฑิต กฤษดำ และนำงสำว
อมรพรรณ บั ณ ฑิ ต กฤษดำ
กรรมกำรผู้ ม ีอ ำนำจลงนำม
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
19. บริษทั
กีลเลีย่ น
จำกัด









บริษั ท กี ล เลี่ ย น จ ำกัด เป็ น
บริษทั ย่อยของนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจ
มีควำมขัดแย้งกับบริษทั ฯ
บริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์
จำกัด ถือหุน้ ในบริษทั กีลเลีย่ น
จำกัด ร้อยละ 99.99
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ถือ
หุน้ ของบริษทั ซุปเปอร์ เค พำว
เวอร์ จำกัด ร้อยละ 20.00
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 20.77
ณ วั น ที่ 31 มี น ำ ค ม 2558
(กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต กฤษดำถื อ หุ้ น
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
- เป็ นมำรดำของนำยชวนินทร์
บัณ ฑิต กฤษดำ และนำงสำว

19.1 รำยกำรกับ ATL
- ค่ำใช้จำ่ ยค่ำเช่ำพืน้ ที่

-

1,502.1

- เจ้ำหนี้กำรค้ำ

-

500.7

– บริษทั กีลเลี่ยน จำกัด ให้บริกำรเช่ำพืน้ ทีก่ บั
ATL เพื่อรองรับ กำรให้บ ริกำรของ ATL แก่
ลูกค้ำรำยใหม่ในอนำคต
– รำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีเ่ ป็ นรำคำทีเ่ ทียบเคียงได้กบั
รำคำที่จ่ำยค่ำบริกำรให้แ ก่บุคคลอื่น (รำคำ
ตลำด)

– เป็ นรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปี
– ของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
โดยมีกำรคิดรำคำตำมอัตรำรำคำตลำด
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดสาม
ปี บัญชีสิ้นสุด
เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

อมรพรรณ บั ณ ฑิ ต กฤษดำ
กรรมกำรผู้ ม ีอ ำนำจลงนำม
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 80

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14.3 การคา้ ประกันและการจานอง
รำยกำรค้ำประกันและกำรจำนองระหว่ำงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

21,000,000.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมร

 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

ธนาคารพาณิ ชย์แห่งที่ 1
1.1 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

 บริษทั ฯ

 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

60,000,000.0

จำนวน 60.0 ล้ำนบำท

พรรณ บัณฑิตกฤษดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
 จำนำหุน้ บริษทั ฯ กรรมสิทธิ ์ของนำยชวนินทร์

บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมรพรรณ บัณฑิต
กฤษดำ ให้ไว้เป็ นประกันแก่ผใู้ ห้กตู้ ำมแบบวิธที ่ี
ผูใ้ ห้กกู้ ำหนด
 วงเงินเบิกเกินบัญชี

30,000,000.0

1,577,003.4

จำนวน 30.0 ล้ำนบำท

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมร

พรรณ บัณฑิตกฤษดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
 จำนำหุน้ บริษทั ฯ กรรมสิทธิ ์ของนำยชวนินทร์

บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษ
ดำ ให้ไว้เป็ นประกันแก่ผใู้ ห้กตู้ ำมแบบวิธที ผ่ี ใู้ ห้กู้
กำหนด
 เงินกูย้ มื ระยะสัน้

จำนวน 540.0 ล้ำน
บำท

540,000,000.0

284,061,900.0

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

 นำยชวนินทร์ น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ

นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ ร
ปญั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกัน
ในนำมบุคคล
 จำนำหุน้ บริษทั ฯ กรรมสิทธิ ์ของนำยชวนินทร์
บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ
บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 81

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ให้ไว้เป็ นประกันแก่
ผูใ้ ห้กตู้ ำมแบบวิธที ผ่ี ใู้ ห้กกู้ ำหนด
 มอบสิทธิทจ่ี ะถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออม
ทรัพย์ ธนำคำรกสิกรไทยตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
สัญญำเงินกู้ กรรมสิทธิ ์ของนำยชวนินทร์
บัณฑิตกฤษดำทีใ่ ช้รบั เงินปนั ผลของผูถ้ อื หุน้
เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ ำกว่ำยอดเบิกใช้เงินกูใ้ ห้ไว้
เป็ นประกัน
1.2 กรรมกำร และ
ผูถ้ อื หุน้

 PCS

 กรรมกำร และผูถ้ อื

หุน้

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

200,000,000.0

146,767,700.0

จำนวน 200.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

15,144,000.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

30,000,000.0

6,000,000.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

45,000,000.0

26,657,800.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

60,000,000.0

60,000,000.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

10,000,000.0

96,174.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

จำนวน 30.0 ล้ำนบำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

จำนวน 45.0 ล้ำนบำท
 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

จำนวน 60.0 ล้ำนบำท
 วงเงินเบิกเกินบัญชี

จำนวน 10.0 ล้ำนบำท

ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

35,000,000.0

จำนวน 35.0 ล้ำนบำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 82

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน
1.3 กรรมกำร และ
ผูถ้ อื หุน้

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้
 JAPAC

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
 กรรมกำร และผูถ้ อื

หุน้

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)
200,000,000.0

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)
119,650,000.0

จำนวน 200.0 ล้ำน
บำท

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง
ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ
ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ธนาคารพาณิ ชย์แห่งที่ 2
2.1 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

 บริษทั ฯ

 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

 วงเงินเบิกเกินบัญชี

จำนวน 20.0 ล้ำนบำท

20,000,000.0

3,066,243.31

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ และนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษ
ดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล



รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่
เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและ
เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำ
ประกันและจำนองดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดภี ำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรไม่ให้ม ี
รำยกำรดังกล่ำวอีกในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 83

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน
2.2 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้
 ATL

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)
90,000,000.0

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)
13,000,000.0

จำนวน 90.0 ล้ำนบำท

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

120,000,000.0

66,520,000.0

76,000,000.0

75,000,000.0

จำนวน 5.0 ล้ำนบำท

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ ค้ำประกันในนำม

บุคคล
830,680.0

813,280.0

จำนวน 0.8 ล้ำนบำท
 วงเงินเบิกเกินบัญชี

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ น.ส.เสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
และน.ส.เพ็ญประภำ รวมไมตรี ค้ำประกันใน
นำมบุคคล

จำนวน 76.0 ล้ำนบำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
น.ส.เสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ และน.ส.เพ็ญ
ประภำ รวมไมตรี ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 120.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
5,000,000.0

-

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.
เสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ และน.ส.เพ็ญประภำ
รวมไมตรี ค้ำประกันในนำมบุคคล

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 84

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน
2.3 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้
 BJL

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)
224,000,000.0

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)
171,540,886.1

จำนวน 224.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

290,000,000.0

174,680,000.0

152,000,000.0

114,950,000.0

90,000,000.00

48,750,000.00

จำนวน 10.0 ล้ำนบำท

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ และนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษ
ดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
3,169,200.0

968,350.0

จำนวน 3.2 ล้ำนบำท
 วงเงินเบิกเกินบัญชี

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 90.0 ล้ำนบำท

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ และนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษ
ดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 152.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 290.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมร

พรรณ บัณฑิตกฤษดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
10,000,000.00

-

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ

บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำ
ประกันในนำมบุคคล

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 85

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน
2.4 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้
 DTS

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)
30,000,000.0

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)
19,990,000.0

จำนวน 30.0 ล้ำนบำท

 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

 JVK

 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

5,000,000.0

5,000,000.0

จำนวน 15.0 ล้ำนบำท

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล

10,000,000.00

10,000,000.0

จำนวน 10.0 ล้ำนบำท

 วงเงินเบิกเกินบัญชี

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 5.0 ล้ำนบำท

2.5 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล
15,000,000.0

-

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 86

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน
2.6 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้
 JTS

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)
5,000,000.0

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)
5,000,000.0

จำนวน 5.0 ล้ำนบำท

 วงเงินเบิกเกินบัญชี

 JPAC

 กรรมกำร และผูถ้ อื

หุน้

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

5,000,000.0

-

244,000,000.0

240,010,000.0

จำนวน 82.0 ล้ำนบำท

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล

57,000,000.0

54,150,000.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

82,000,000.0

77,430,000.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

จำนวน 57.0 ล้ำนบำท

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ และนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษ
ดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 244.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 5.0 ล้ำนบำท

2.7 กรรมกำร และ
ผูถ้ อื หุน้

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล
บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 87

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)

4,009,500.0

1,501,500.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

430,000,000.0

200,000,000.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

จำนวน 4.0 ล้ำนบำท

2.8 กรรมกำร และ
ผูถ้ อื หุน้

 JPLAND

 กรรมกำร และผูถ้ อื

หุน้

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

จำนวน 430.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

รวม

บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล

6,248,800.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

10,000,000.0

-

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

3,195,666,180.0

1,969,573,636.8

จำนวน 10.0 ล้ำนบำท

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล

7,656,800.0

จำนวน 7.7 ล้ำนบำท

 วงเงินเบิกเกินบัญชี

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล
บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล

 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 88

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14.4 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษทั เพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในระหว่ำงเดือน ธันวำคม 2556 ถึงเดือนมีนำคม 2557 กลุ่มบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อให้กำรถือหุน้ มีควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ โดยบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรซือ้ หุน้ บริษทั ทีม่ กี ำรดำเนินงำนเกีย่ วข้องโดยตรงกับธุรกิจ ของบริษทั ฯ จำกกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(1) รำยกำรปรับโครงสร้ำง บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สำมัญ ATL จำก BJL
บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สำมัญ ATL ในรำคำ 229.6 บำทต่อหุน้ โดยรำคำหุน้ คิดตำมมูลค่ำทำงบัญชีของ ATL ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

27 พฤศจิกำยน 2556 หุน้ สำมัญของ ATL จำนวน 20,000 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

บริษทั ฯ

 BJL

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของายการ

4,591.6 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

(2) รำยกำรปรับโครงสร้ำง บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สำมัญ DITS จำก DTS และ JVK
บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สำมัญ DITS จำก DTS และ JVK ในรำคำ 240.3 บำทต่อหุน้ โดยรำคำหุน้ คิดตำมมูลค่ำทำงบัญชีของ DITS ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

27 พฤศจิกำยน 2556 หุน้ สำมัญของ DITS จำนวน 20,000 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

บริษทั ฯ

 DTS
 JVK

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของายการ

2,402.8 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
2,402.8
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 89

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

(3) รำยกำรปรับโครงสร้ำงในกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี สำหรับบริษทั ย่อยในประเทศ
ในกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี บริษทั ฯ ได้ทำกำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อยจำกกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยทัง้ หมด และให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เดิมในกำรซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ
โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ตกลงคำนวณสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ จำกมู ลค่ำทำงบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และตกลงทีจ่ ะทำกำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อยในรำคำตำมมูลค่ำทีต่ รำไว้ (100 บำทต่อ
หุน้ )
วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ ATL จำนวน 439,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ

 นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
 นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี
 นำงสำวปรินดำ กูรำงกูล

16,499.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
17,499.9
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
10,000.0
ทำงผลประโยชน์

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ BJL จำนวน 659,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ







นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงปณดำ รมณียก์ ชกร
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

8,579.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
31,020.0
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
8,579.9
ทำงผลประโยชน์
8,580.0
9,240.0

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ DTS จำนวน 219,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ










นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงปณดำ รมณียก์ ชกร
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์
นำยสำธิต สิงห์โตโรจน์
นำยจิรโชติ โนศรี

1,833.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
7,260.0
ทำงผลประโยชน์
1,832.9
1,833.0
4,180.0
4,180.0
660.0
220.0

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 90

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ DITS จำนวน 40,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ










นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
นำงจุฑำมำศ เหมรำไพ
นำยกิตติเมศร์ สกุลลีลำรัศมี
นำยสุวรี ์ กุมำร

199.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
1,000.0
ทำงผลประโยชน์
100.0
500.0
200.0
700.0
699.9
700.0

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ JVK จำนวน 399,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ







นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงปณดำ รมณียก์ ชกร
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

1,999.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
28,399.9
ทำงผลประโยชน์
2,000.0
2,000.0
5,600.0

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ JTS จำนวน 29,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ






นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์

3.0 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
2,099.5
ทำงผลประโยชน์
600.0
300.0

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ JWDA จำนวน 140,248 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ







นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร

2,549.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
5,482.4
ทำงผลประโยชน์
1,275.0
1,275.0
1,275.0

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 91

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิ น
(ผู้ซื้อหุ้น)

ผู้รบั เงิ น
(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)
 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
 นำยณตฉรรต ธรรมรำทฤมงคล
 นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

255.0
637.5
1,275.0

(4) รำยกำรปรับโครงสร้ำงเพื่อซือ้ กิจกำรกลุ่มแปซิฟิค และรำยกำรปรับโครงสร้ำงในกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดสี ำหรับบริษทั ในต่ำงประเทศ
ในกำรปรับโครงสร้ำงเพื่อซื้อกิจกำรกลุ่มแปซิฟิค และรำยกำรปรับโครงสร้ำงในกลุ่มเจดับเบิ้ลยูดีสำหรับบริษทั ในต่ำงประเทศ บริษัทฯ ทำกำรซื้อหุ้นของบริษัท จำแพ็ค โฮลดิ้ง จำกัด
("JAPAC") JVKUS JVKVN JVKCAM และ JVKET จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม และให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เดิมในกำรซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ตกลงคำนวณสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ จำกมูลค่ำ
ยุติธรรม และตกลงที่จะทำกำรซื้อหุ้นของ JAPAC ในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ (100 บำทต่อหุ้น) ซื้อหุ้นของ JVKUS JVKCAM และ JVKET ในรำคำทุนของผู้ถือหุ้น และซื้อหุ้นของ
JVKVN ในรำคำ 1.0 บำทต่อรำยกำร
วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

14 มีนำคม 2557

หุน้ สำมัญของ JAPAC จำนวน 1,524,997 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ

 นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
 นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ

14 มีนำคม 2557

หุน้ สำมัญของ JVKUS ร้อยละ 100.00

JVK

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์

480.0 - กำรปรับโครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำม
160.0
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
160.0

14 มีนำคม 2557

หุน้ สำมัญของ JVKCAM ร้อยละ 50.00

JVK

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์

600.8 - กำรปรับโครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำม
200.3
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
200.3

76,249.8 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำกำรซือ้ ขำยหุน้ มีควำม
เหมำะสม
76,249.8
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วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

14 มีนำคม 2557

หุน้ สำมัญของ JVKET ร้อยละ 50.00

JVK

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์

480.0 - กำรปรับโครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำม
160.0
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
160.0

14 มีนำคม 2557

หุน้ สำมัญของ JVKVN ร้อยละ 100.00

JVK

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์

0.0 - กำรปรับโครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำม
0.0
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
0.0

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ บริษทั ฯ ดำเนินรำยกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในกลุ่มบริษทั เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่
จะเป็ นผลดีกบั ธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะยำว และเพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ เป็ นกำรเสริมควำมแข็งแกร่งให้กบั ภำพรวมผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ทัง้ นี้รำคำกำรซือ้
ขำยหุน้ เป็ นรำคำทีม่ คี วำมสมเหตุสมผล
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14.5 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2557 (ภำยใต้บริษทั จำกัด) ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 (ภำยใต้บริษทั มหำชน) ได้พจิ ำรณำข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ตำมลำดับ ประกอบกับกำรสอบถำม
่
ข้อมูลต่ำงๆจำกฝำยบริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งที่เกิดขึน้ สำหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 รวมทัง้ กำรสอบทำนข้อมูลตำมที่
ระบุในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย กับบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ สำหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ
รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็ นรำยกำรทีเ่ ป็ นไปเพื่อกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทั ฯ และเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่ ในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วย
อำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำกอิทธิพลในกำรที่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ำยมีสถำนะเป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (Arm's
Length Basis) และไม่มกี ำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
14.6 มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2557 ได้มมี ติกำหนดนโยบำย และขัน้ ตอนกำร
ทำรำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อให้รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และเพื่อ
เป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยสำมำรถสรุปนโยบำยและขัน้ ตอนดังกล่ำวได้ดงั นี้
กำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกีย่ วโยงกัน ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรเปิ ดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมทัง้ กฎเกณฑ์ต่ำงๆของสำนักงำน ก.ล.ต.
และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
(56-1) ด้วย
ในกรณีทก่ี ฎหมำยกำหนดให้บริษทั ฯ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
กำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ควำมเห็น
เกีย่ วกับรำยกำรดังกล่ำว และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรตำมทีเ่ สนอนัน้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
กรณีทม่ี รี ำยกำรระหว่ำงกันของกลุ่มบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมจำเป็ นใน
กำรเข้ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ ๆ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ ำงๆ ให้เป็ นไปตำม
ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ มีค วำมช ำนำญในกำรพิจ ำรณำรำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่อ ำจเกิด ขึ้น บริษัท ฯ จะจัด ให้
ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้
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ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสทิ ธิอ อกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว อีกทัง้ จะมีกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินทีต่ รวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในหลักกำรให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุ มตั กิ ำรทำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำ ใน
ลัก ษณะเดีย วกับ ที่วิญ ญูช นพึงกระท ำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เ ดีย วกัน ด้ว ยอ ำนำจต่ อ รองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรทีต่ นมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง โดยบริษทั ฯ จะต้องจัดทำ
รำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมที่มขี นำดเกินกว่ำ 500,000 บำท หรือรำยกำรที่มมี ูลค่ำรวมกันในรอบหกเดือนเกินกว่ำ
500,000 บำท เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในครัง้ ต่อไป
14.7 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ได้เสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนแล้ว กำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ำงกันของ
กลุ่ ม บริษัท ฯ กับ บุ ค คลที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย หรือ อำจมีค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ ในอนำคต บริษัท ฯ จะปฏิบ ัติให้เ ป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ ของตลำดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลใช้บงั คับ
หำกบริษทั ฯ ประสงค์จะเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ำงของกลุ่มบริษทั กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ำมนโยบำย
และขัน้ ตอนที่ได้ก ล่ ำ วไว้ข้ำงต้น อย่ำ งเคร่ งครัด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้แ นวทำงในกำรพิจำรณำโดย
พิจำรณำควำมจำเป็ นของรำยกำรต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำกับรำยกำรเทียบเคียง
ทีท่ ำกับบุคคลภำยนอก (หำกมี) รวมถึงพิจำรณำสำระสำคัญของขนำดรำยกำรด้วย
อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำม
เหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน
ที่เกิดขึน้ บริษัท ฯ จะจัดให้มบี ุคคลทีม่ คี วำมรู้ ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ ทีม่ ี
ควำมเป็ นอิสระเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ ี
ควำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
เพื่อให้มคี วำมมันใจว่
่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั ฯ หรือผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ แต่เป็ นกำรทำรำยกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำย
ทัง้ นี้ รำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตทีบ่ ริษทั ฯ อำจทำรำยกำรกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีดงั นี้
1) รำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ เช่น รำยกำรขนย้ำยทีอ่ ยู่อำศัย และรำยกำรให้บริกำรรับฝำกคลังสินค้ำ
โดยให้บริกำรตำมรำคำและเงื่อนไขตลำด
2) รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์จำกบริษทั ซุปเปอร์เค พำวเวอร์ จำกัด และบริษทั กีลเลีย่ น จำกัด เพื่อ
ใช้เป็ นพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 95

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2.4
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
15.

ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ

15.1 งบการเงิ น
15.1.1 ชื่อผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงิ นของบริษทั ฯ และงบการเงิ นรวม
ผูส้ อบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
งวดบัญชี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ทะเบียนเลขที่

บริ ษทั

ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553

ชฎิล พรหมพันธุ์

3966

บริษทั พรหมพันธุ์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554

ชฎิล พรหมพันธุ์

3966

บริษทั พรหมพันธุ์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

ชฎิล พรหมพันธุ์

3966

บริษทั พรหมพันธุ์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

วรรณำพร จงพีรเดชำนนท์

4098

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด

ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

วรรณำพร จงพีรเดชำนนท์

4098

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด

งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนำคม 2558

วรรณำพร จงพีรเดชำนนท์

4098

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด

15.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญ ชี ในระยะ 3 ปี ที่ ผ่านมา (2555 – 2557) และงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2558
ผูส้ อบบัญชีให้ควำมเห็นสำหรับงบกำรเงินปี สน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2553 ดังนี้
งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
ผูส้ อบบัญชีให้ควำมเห็นสำหรับงบกำรเงินปี สน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2554 ดังนี้
งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
ผูส้ อบบัญชีให้ควำมเห็นสำหรับงบกำรเงินปี สน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 ดังนี้
งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
ผูส้ อบบัญชีให้ควำมเห็นสำหรับงบกำรเงินปี สน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 ดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่ม
บริษัท และบริษัทฯ ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะ
กิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผูส้ อบบัญชีให้ควำมเห็นสำหรับงบกำรเงินปี สน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2557 ดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่ม
บริษัท และบริษัทฯ ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะ
กิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ค วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน
ผูส้ อบบัญชีให้ขอ้ สรุปสำหรับงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 ดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 งบแสดง
กำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพำะกิจกำร สำหรับ งวดสำมเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล) ไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำง
กำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องงบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำร
สอบทำน

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

15.1.3 ตารางสรุปงบการเงิ นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม

พ.ศ. 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้ค่ำหุน้ เสมือน
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินกำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สิทธิกำรเช่ำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงิ นรวมเสมือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
ล้านบาท ร้อยละ

พ.ศ. 2557
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

72.58
269.95
50.65
413.41
1.52
39.01
847.12

2.22
8.25
1.55
12.63
0.05
1.19
25.88

130.46
253.22
43.21
242.64
1.61
26.45
697.58

3.15
6.11
1.04
5.85
0.04
0.64
16.82

201.92
301.76
51.37
21.88
20.60
597.53

4.44
6.63
1.13
0.48
0.45
13.13

201.97
260.26
57.40
19.69
27.34
566.66

4.44
5.72
1.26
0.43
0.60
12.45

3.16
12.58
10.58
11.30
57.70
562.77
1,627.50
20.01
91.79
8.16
11.23
9.41
2,426.19
3,273.30

0.10
0.38
0.32
0.35
1.76
17.19
49.72
0.61
2.80
0.25
0.34
0.29
74.12
100.00

14.58
14.22
45.88
103.18
718.31
2,298.67
20.01
88.51
96.30
18.03
32.42
3,450.10
4,147.69

0.35
0.34
1.11
2.49
17.32
55.42
0.48
2.13
2.32
0.43
0.78
83.18
100.00

0.98
24.90
0.52
239.87
843.83
2,566.54
20.01
112.71
62.01
52.13
29.14
3,952.63
4,550.16

0.02
0.55
0.01
5.27
18.55
56.41
0.44
2.48
1.36
1.15
0.64
86.87
100.00

5.56
25.00
0.52
267.49
833.62
2,580.46
20.01
111.66
63.21
51.79
24.59
3,983.91
4,550.57

0.12
0.55
0.01
5.88
18.32
56.71
0.44
2.45
1.39
1.14
0.54
87.55
100.00

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 3

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

พ.ศ. 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ไม่มหี ลักประกันจำกบริษทั ที่ไม่เกีย่ วข้อง
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
ประมำณกำรหนี้สนิ
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

งบการเงิ นรวมเสมือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
ล้านบาท ร้อยละ

พ.ศ. 2557
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

87.59

2.68

175.51

4.23

507.28

11.15

371.37

8.16

149.66
129.33
456.55
203.39
10.00
32.99

4.57
3.95
13.95
6.21
0.31
1.01

194.43
151.11
138.60
361.29
5.00
36.58

4.69
3.64
3.34
8.71
0.12
0.88

137.72
238.01
611.11
31.20

3.03
5.23
13.43
0.69

147.41
205.17
611.91
26.11

3.24
4.51
0.00
13.45
0.00
0.57

16.45
48.81
1,134.77

0.50
1.49
34.67

11.36
47.46
1,121.34

0.27
1.14
27.04

250.00
9.05
57.00
13.04
1,854.41

5.49
0.20
1.25
0.29
40.75

350.00
13.27
57.00
10.18
1,792.41

7.69
0.29
1.25
0.22
39.39

870.45
43.90
17.01
44.18
11.32
986.86
2,121.63

26.59
1.34
0.52
1.35
0.35
30.15
64.82

1,363.93
34.36
19.58
39.56
75.85
1,533.28
2,654.62

32.88
0.83
0.47
0.95
1.83
36.97
64.00

1,321.18
11.61
22.82
34.94
10.23
1,400.79
3,255.20

29.04
0.26
0.50
0.77
0.22
30.79
71.54

1,302.06
10.35
23.66
33.79
10.58
1,380.43
3,172.84

28.61
0.23
0.52
0.74
0.23
30.34
69.72

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 4

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

พ.ศ. 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
ส่วนเกินทุนจำกกำรลงทุนในบริษทั ย่อยด้วยกำรแลกหุน้
ส่วนเกินทุนจำกกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกัน
ส่วนเกินทุนจำกรำยกำรกำรจ่ำยหุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั เสมือนก่อนกำรรวมธุรกิจ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื ห้น
รวมส่วนของบริ ษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

300.00

งบการเงิ นรวมเสมือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
ล้านบาท ร้อยละ

300.00

พ.ศ. 2557
ล้านบาท
ร้อยละ

300.00

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

300.00

240.00
109.08
390.97
261.65

7.33
3.33
11.94
7.99

240.00
109.08
390.97
422.66

5.79
2.63
9.43
10.19

240.00
109.08
390.97
421.46

5.27
2.40
8.59
9.26

240.00
109.08
390.97
421.46

5.27
2.40
8.59
9.26

(120.17)

(3.67)

3.24
(22.03)

0.08
(0.53)

3.24
-

0.07
-

3.24
-

0.07
-

12.33
173.93
(0.45)
1,067.34
84.33
1,151.68
3,273.30

0.38
5.31
(0.01)
32.61
2.58
35.18
100.00

16.61
249.63
(0.49)
1,409.68
83.38
1,493.06
4,147.69

0.40
6.02
(0.01)
33.99
2.01
36.00
100.00

38.50
33.16
(0.48)
1,235.93
59.02
1,294.96
4,550.16

0.85
0.73
(0.01)
27.16
1.30
28.46
100.00

38.50
119.15
(0.48)
1,321.93
55.80
1,377.73
4,550.57

0.85
2.62
(0.01)
29.05
1.23
30.28
100.00

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 5

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบการเงิ นรวมเสมือน
ปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้
รำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำร
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรลงทุน
กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสุทธิ
รำยได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่ำเช่ำและกำรบริกำร
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำร
หนี้สนิ
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสุทธิ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุน ในตราสารทุน การบัญชีด้านผู้ลงทุน
บริษทั ร่วม
รวม
กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ส่วนของบริษทั อื่นในกลุ่ม-ก่อนกำร
ปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำนำจควบคุม
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ส่วนของบริษทั อื่นในกลุ่ม-ก่อนกำร
ปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำนำจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กำไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั (บำท)

1,644.28
0.41
30.33
1,675.02

100.00
0.03
1.84
101.87

2,090.57
6.06

100.00

18.18
2,114.81

1,041.57
25.23
315.87
-

63.34
1.53
19.21
-

0.63
41.24
1,424.54

งบการเงิ นรวม
งวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ

0.87
101.16

2,266.84
1.71
1.09
14.21
2,283.85

100.00
0.08
0.05
0.63
100.75

456.20
1.12
4.45
461.78

100.00
0.25
0.98
101.22

594.83
23.20
0.08
4.97
623.08

100.00
3.90
0.01
0.84
104.75

1,248.68
24.73
306.61
-

59.73
1.18
14.67
-

1,462.67
27.48
385.84
85.00
57.00

64.52
1.21
17.02
3.75
2.51

298.01
5.15
87.49
-

65.32
1.13
19.18
-

371.15
22.78
8.03
90.91
-

62.40
3.83
1.35
15.28
-

0.04
2.51
86.64

0.41
79.83
1,660.25

0.02
3.82
79.42

118.22
2,136.22

5.22
94.24

18.11
408.76

3.97
89.60

35.50
528.37

5.97
88.83

0.31
0.31
250.79
57.96
192.83
0.23
193.05

0.02
0.02
15.25
3.52
11.73
0.01
11.74

(3.16)
(3.16)
451.40
76.24
375.16
(0.03)
375.12

(0.15)
(0.15)
21.59
3.65
17.95
(0.00)
17.94

0.98
0.98
148.62
24.30
124.32
0.00
124.33

0.04
0.04
6.56
1.07
5.48
0.00
5.48

(5.40)
(5.40)
47.62
13.49
34.13
(0.04)
34.09

(1.18)
(1.18)
10.44
2.96
7.48
(0.01)
7.47

(0.13)
(0.13)
94.58
15.53
79.06
0.00
79.06

(0.02)
(0.02)
15.90
2.61
13.29
0.00
13.29

192.82
-

11.73
-

376.11
-

17.99
-

148.68
-

6.56
-

35.61
(1.20)

7.81
(0.26)

83.03
-

13.96
-

0.00

0.00

(0.95)

(0.05)

(24.36)

(1.07)

(0.28)

(0.06)

(3.97)

(0.67)

192.83

11.73

375.16

17.95

124.32

5.48

34.13

7.48

79.06

13.29

193.05
-

11.74
-

376.07
-

17.99
-

148.69
-

6.56
-

35.57
(1.20)

7.80
(0.26)

83.03
-

13.96
-

0.00

0.00

(0.95)

(0.05)

(24.36)

(1.07)

(0.28)

(0.06)

(3.97)

(0.67)

193.05

11.74

375.12

17.94

124.33

5.48

34.09

7.47

79.06

13.29

0.29

-

0.80

1.56

0.52

0.11

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 6

0.17

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงิ นสดรวม
งบการเงิ นรวมเสมือน
ปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไรสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุง
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินกำร
ค่ำเสื่อมรำคำ-อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำเสื่อมรำคำ-อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่ำตัดจำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิทธิกำรเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ดอกเบี้ยรับ
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกงินลงทุนในตรำสำรทุน - กำรบัญชีดำ้ นผูล้ งทุน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ภำษีเงินได้
กำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดำเนินงำน
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อ่นื
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
จ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินกำรเพิม่ ขึน้
ซือ้ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

งบการเงิ นรวม
งวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มีนาคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2557
ล้านบาท

375.16

124.32

79.06

23.33
39.85
207.83
10.00
2.00
3.24
(6.06)
3.16
79.83
(0.03)
3.99
(2.34)
0.12
2.87
76.24
819.20

38.77
44.74
300.46
13.70
4.25
52.97
32.03
(1.71)
(0.98)
118.22
0.26
2.76
2.90
0.02
(0.17)
57.00
3.33
24.30
817.18

10.09
12.53
77.56
3.85
0.80
(0.08)
0.13
35.50
0.50
0.26
0.84
15.53
236.56

12.73
11.87
(0.09)
12.57
(23.01)
44.77
21.72
(1.35)
(0.30)
64.52
962.63
(92.75)
869.88

(50.72)
1.05
(20.28)
5.85
3.28
(56.71)
27.17
(34.43)
(0.08)
(65.61)
626.70
(65.33)
561.37

40.75
(6.03)
2.19
(6.75)
4.55
9.68
(81.56)
(2.85)
0.34
196.89
(13.11)
183.77

1.63
(68.80)
(195.40)

5.83
(175.46)
(201.25)

0.08
(23.18)
(0.68)

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 7

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

งบการเงิ นรวมเสมือน
ปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ซือ้ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ขำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ให้กยู้ มื ระยะยำวเพิม่ ขึน้
ให้กยู้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้
รับชำระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยำว
ซือ้ เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สิทธิกำรเช่ำเพิม่ ขึน้
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
ลูกหนี้ค่ำหุน้ เสมือนลดลง
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ขอวบริษทั
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีไ่ ม่มหี ลักประกันจำกบริษทั ที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีไ่ ม่มหี ลักประกันจำกบริษทั ที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
จ่ำยชำระหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำว
ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่ไม่ใช่เงิ นสด
ซือ้ สินทรัพย์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
ยอดหนี้คำ้ งชำระจำกกำรลงทุนในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้
ดำเนินกำร
ยอดหนี้คำ้ งชำระจำกกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและอำคำรและ
อุปกรณ์

งบการเงิ นรวม
งวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มีนาคม
พ.ศ. 2558
ล้านบาท
(60.73)
(0.10)
(2.80)
(2.00)
(89.42)

พ.ศ. 2556
ล้านบาท
(838.46)
4.66
(94.71)
(5.00)
60.12
(6.39)
2.75
(2.00)
(317.95)
(6.85)
(90.14)
(1,556.53)

พ.ศ. 2557
ล้านบาท
(536.39)
2.14
(8.08)
53.96
13.88
(10.32)
(138.60)
(37.92)
(2.00)
(1,034.21)

170.77
(1.49)
131.40
(37.00)
(79.77)
(36.98)

242.64
17.11
713.77
(399.11)
(116.46)
(323.27)

(5.00)
(48.81)
903.49
(252.10)
744.52
57.87
72.58
130.45

(5.00)
250.00
(42.45)
524.91
(317.84)
544.30
71.46
130.46
201.92

42.86

14.32

3.18
14.53

-

57.96

29.22

(35.91)
(100.00)
(30.52)
100.00
(9.53)
77.08
(95.42)
(94.30)
0.05
201.92
201.97
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อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยเฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
ระยะเวลำชำระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราส่วนแสดความสามารถในการหากาไร
(Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอื่น
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
(Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
(Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำกำรจ่ำยเงินปนั ผล

หน่ วย

งบการเงิ นรวมเสมือน
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
งวดสามเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

0.75
0.30
N/A 1
N/A 1
N/A 1
N/A 1
N/A 1
N/A 1
N/A 1
N/A 1

0.62
0.34
0.77
7.93
45.39
2,167.84
0.17
7.26
49.60
(4.05)

0.32
0.27
0.38
8.03
44.85
475.05
0.76
8.81
40.88
4.73

0.32
0.26
0.10
2.16
41.72
53.26
1.69
2.76
32.57
10.84

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

36.66
15.91
1.84
N/A 1
11.51
N/A 1

40.27
24.42
1.15
170.38
17.74
28.37

35.48
17.24
0.74
143.63
5.44
8.92

36.26
20.25
0.81
146.84
12.69
5.92

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่ำ

N/A 1
N/A 1
N/A 1

10.11
24.07
0.57

2.86
15.02
0.53

1.74
4.89
0.14

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
ร้อยละ

1.84
N/A 1
N/A 1
0.94
-

1.78
12.85
0.58
1.16
9.86

2.51
5.95
0.28
1.49
260.03

2.30
6.61
0.63
1.39
-

หมำยเหตุ: 1 ไม่สำมำรถคำนวณได้เนื่องจำกไม่มยี อดต้นงวดงบกำรเงินสำหรับรอบปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เนื่องจำกบริษทั ฯ มิได้จดั ทำงบกำรเงินรวม
เสมือนในรอบเดียวกันของปี ก่อน
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16.

คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน

16.1 คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
16.1.1 หลักกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม
บริษัทฯ ได้ป รับ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น ใหม่เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำหุ้นสำมัญ ของบริษัท ฯ เข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อให้เกิดกำรส่งเสริมทำงธุรกิจระหว่ำงบริษัทในกลุ่มบริษัทมำกขึน้ ในกำรนี้
บริษทั ฯ จึงได้จดั ทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนขึน้ เพื่อสะท้อนถึงโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ โดย
ข้อมูลทำงกำรเงิน ดังกล่ำวได้ถูกจัดทำขึ้นเสมือนประหนึ่งว่ำบริษัทฯ ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรตัง้ แต่ วนั ที่ 1
มกรำคม 2555
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม
2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ ได้จดั ทำโดยรวมผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ประเทศที่จด
ทะเบียน

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

31 มี.ค. 2558

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นโดยตรง
1
2
3

ไทย
ไทย
ไทย

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

ไทย

100.0

100.0

100.0

100.0

ไทย

100.0

100.0

100.0

100.0

6

บริษทั ออโต้ลอจิค จำกัด
บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ จำกัด
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย จำกัด
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ทรำนสปอร์ต
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟ
เวอร์ส จำกัด
บริษทั ดำต้ำเซฟ จำกัด

ไทย

100.0

100.0

100.0

100.0

7

บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด

ไทย

100.0

100.0

100.0

100.0

8

บริษทั ไดนำมิค ไอที โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ไทย

100.0

100.0

100.0

100.0

-

99.3

99.3

99.3

-

66.7

66.7

66.7

ไทย
ไทย
ไทย
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจดับเบิ้ ลยูดี แปซิ ฟิค จำกัด

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

14 บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ จำกัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจดับเบิ้ ลยูดี เอเชีย จำกัด
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย โฮลดิง้ ไพร
15
สิงคโปร์
เวท จำกัด

-

66.7

66.7

66.7

-

-

100.0

100.0

4
5

9

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค จำกัด
ไทย
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค แลนด์
10
ไทย
จำกัด
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั จำแพ็ค โฮลดิ้ ง จำกัด
11
12
13

บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด
บริท แปซิฟิค ฟู้ด โปร จำกัด
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ประเทศที่จด
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจวีเค อิ นเตอร์เทะเบี
นชันแนล
่ ยน มูฟเวอร์ส จำกัด
ชื่อบริ ษทั

16

บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟ
เวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด

สหรัฐอเมริกำ

100.0

บริษทั เจวีเค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส
เวียดนำม
100.0
จำกัด (ประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจดับเบิ้ ลยูดี เอเชีย โฮลดิ้ ง ไพรเวท จำกัด
17

บริษทั JCM Logistics & Warehousing
สิงคโปร์
Private จำกัด
บริ ษทั ร่วมที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจดับเบิ้ ลยูดี เอเชีย โฮลดิ้ ง ไพรเวท จำกัด
บริษทั EM Logistics & Warehousing
19
สิงคโปร์
Private จำกัด
บริ ษทั ร่วมที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั EM Logistics & Warehousing Private Limited
20 บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย โลจิสติกส์
กัมพูชำ
18

บริ ษทั ร่วมที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจวีเค อิ นเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส จำกัด
บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด
21
กัมพูชำ
50.0
(ประเทศกัมพูชำ)
บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด
22
ติมอร์ตะวันออก
50.0
(ประเทศติมอร์ตะวันออก)

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

-

-

52.5

-

50.0

50.0

-

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

โดยทีง่ บกำรเงินของบริษทั ย่อยทีไ่ ด้มกี ำรจัดตัง้ ในต่ำงประเทศนัน้ บริษัทฯ ได้แปลงค่ำเงินต่ำงประเทศเป็ น
ค่ำเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ งวดบัญชีสำหรับรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สนิ และใช้อตั รำแลกเปลีย่ น
ถัวเฉลีย่ รำยเดือนสำหรับรำยกำรทีเ่ ป็ นรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ซึง่ ผลต่ำงทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวแสดงไว้เป็ น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อนึ่ง ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มสี ำระสำคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในบัญชี
ของบริษทั ฯ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยได้ตดั ออกจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว
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16.1.2 ภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำ
ด้วยสภำพภูมศิ ำสตร์ของประเทศไทยทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ ต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำนหลำยประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่ำ
ประเทศลำว ประเทศกัมพูชำ และประเทศมำเลเซีย รวมทัง้ ประเทศไทยมีพน้ื ทีท่ ่ำเรือน้ ำลึกทำให้เหมำะแก่กำรเป็ น
ศูนย์กลำงกำรลงทุนและกำรขนส่งของภูมภิ ำค ประกอบกับนโยบำยส่งเสริมกิจกรรมกำรลงทุนของภำครัฐ ทำให้
ผูป้ ระกอบกำรทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศตัดสินใจตัง้ ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย ทำให้เกิดควำมต้องกำรบริกำร
ทำงด้ำนโลจิสติกส์ ซึง่ นับได้ว่ำเป็ นบริกำรหลักของบริษทั ฯ
ในช่วงระหว่ำงปี 2555 ถึงงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีกำรขยำยกำรลงทุนอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึง่ กำรลงทุนดังกล่ำว เป็ นทัง้ กำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจเดิมของบริษทั ฯ เช่น กำรลงทุนเพื่อขยำยคลังสินค้ำ
ทัวไปทั
่ ง้ ในพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ และพืน้ ที่ในเขตปลอดอำกร (Free Zone) กำรลงทุนขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) และกำรลงทุนในคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เป็ นต้น
ภำพรวมของกำรขยำยกำรลงทุนแสดงในตำรำงต่อไปนี้
1) กำรขยำยกำรลงทุนในคลังสินค้ำ
(หน่วย: ตำรำงเมตร)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ณ 31 มีนำคม 2558

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไป
่

96,360

109,800

111,720

111,720

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำอันตรำย

10,032

10,032

10,032

10,032

คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

19,276

28,740

42,441

48,265

คลังสินค้ำสำหรับรับฝำกเอกสำร

17,880

16,440

14,520

14,520

คลังสินค้ำอื่น

8,415

8,415

15,183

21,951

รวมทัง้ หมด

151,963

173,427

193,896

206,488

2555

2556

2557

ณ 31 มีนำคม 2558

ลำนวำงตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำย

125,968

125,968

173,968

173,968

พืน้ ทีร่ บั ฝำกรถยนต์

310,580

481,780

383,643

395,287

รวมทัง้ หมด

436,548

607,748

557,611

569,255

2) กำรขยำยกำรลงทุนในลำนรับฝำกสินค้ำ
(หน่วย: ตำรำงเมตร)

หมำยเหตุ; พื้นที่รบั ฝำกรถยนต์ปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 บริษทั ฯ รับงำนจำกลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกจำกนโยบำยรถคันแรก และลดลงในปี
2557 ซึง่ บริษทั ฯยกเลิกสัญญำเช่ำพืน้ ทีต่ ำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทีล่ ดลง
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ภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม
2557
รำยได้ค่ ำเช่ำและให้บ ริกำรของบริษัท ฯ เติบ โตในช่ วงระหว่ ำงปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัท ฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรเท่ำกับ 1,644.3 ล้ำนบำท 2,090.6
ล้ำนบำท และ 2,266.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 17.41
รำยละเอียดรำยได้เมื่อแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
กลุ่มธุรกิ จ

บริกำรรับฝำกและ
บริหำรสินค้ำ
บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนย้ำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ
รับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ1
รวม

สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน) (งบกำรเงิ นรวมเสมือน) (งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
ร้อยละ
รำยได้
ร้อยละ
รำยได้
ร้อยละ
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
1,207.4
73.43 1,631.5
78.04 1,731.9
76.40
70.0
264.1

4.26
16.06

77.4
278.3

3.70
13.31

94.4
349.8

4.17
15.43

66.2
36.6
1,644.3

4.02
2.23
100.00

71.4
32.0
2,090.6

3.42
1.53
100.00

77.6
13.1
2,266.8

3.42
0.58
100.00

1ธุรกิจอื่นๆ

ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS และธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลังสินค้ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำน
ของ BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP
2PFP

เป็ นบริษทั ย่อยซึง่ ดำเนินธุรกิจแปรรูปอำหำรทะเล ถือหุน้ โดย PLP] ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำกำรปิ ดกิจกำรดังกล่ำวในปี 2557

ทัง้ นี้ จำกตำรำงดังกล่ำวจะเห็นว่ำบริษทั ฯ มีรำยได้หลักจำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ ซึง่ ธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็ นธุรกิจทีเ่ ติบโตมำกทีส่ ดุ ในช่วง 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ เนื่องมำจำกปจั จัยดังต่อไปนี้
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 จำนวน 446.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.14 เนื่องจำกปจั จัยดังต่อไปนี้
1. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2555 และ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บ ริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัว่ ไป
เท่ ำกับ 340.4 ล้ำนบำท และ 472.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่ม ขึ้น 132.3 ล้ำนบำท หรือ คิด เป็ น ร้อยละ 38.87
เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรลงทุนเพื่อขยำยคลังสินค้ำทัวไปในเขตพื
่
้นที่ท่ำเรือแหลมฉบังในปี จำนวน 13,440 ตำรำง
เมตร เป็ นผลให้บริษทั ฯ มีพน้ื ทีค่ ลังสินค้ำทัวไปส
่ ำหรับให้บริกำรเพิม่ ขึน้
2. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดย
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับ
ฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เท่ำกับ 170.4 ล้ำนบำท และ 297.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เพิม่ ขึน้ 127.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 74.82 ซึง่ เป็ นผลมำจำกในปี 2556 PCS และ JPAC ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ เปิ ดคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ เติม พืน้ ทีร่ วมประมำณ 9,464 ตำรำงเมตร ทำให้
บริษทั ฯ มีพน้ื ทีใ่ นกำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้รำยได้ในส่วนดังกล่ำวของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 13

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

3. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ เท่ำกับ 251.6 ล้ำนบำท และ 412.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 160.4 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 63.75 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้รบั งำนจำกลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกในปี 2556 ซึง่ เป็ นผลมำจำกนโยบำยรถ
คันแรกในขณะนัน้ ทำให้มปี ริมำณรถยนต์เป็ นจำนวนมำก และทำให้มลี ูกค้ำนำสินค้ำประเภทรถยนต์มำฝำกกับ
บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2556 จำนวน 176.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.43 เนื่องจำกปจั จัยดังต่อไปนี้
1. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วัน ที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริห ำรสินค้ำ
อันตรำยเท่ำกับ 448.9 ล้ำนบำท และ 497.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 49.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.92
ซึง่ เพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณสินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ นี้บริษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รบั สัมปทำนในกำรบริหำรจัดกำร
คลังสินค้ำอันตรำยเพียงผูเ้ ดียวในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง รวมทัง้ ในปี 2557 กำรท่ำเรือแหลมฉบังมีมำตรกำรเข้มงวดที่
กำหนดให้กำรนำเข้ำและส่งออกตู้สนิ ค้ำอันตรำยในเขตท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนลำนวำงตู้สนิ ค้ำอันตรำย ส่งผล
ให้สนิ ค้ำอันตรำยทัง้ หมดทีจ่ ะทำกำรนำเข้ำและส่งออกผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนคลังสินค้ำอันตรำยของบริษทั
ฯ
2. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดย
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับ
ฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เท่ำกับ 297.9 ล้ำนบำท และ 422.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เพิม่ ขึน้ 124.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.72 ซึ่ง JPAC และ JPK บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เปิ ดให้บริกำร
อำคำรคลังสินค้ำ ทำให้กลุ่มบริษัทมีพน้ื ที่กำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ 13,700 ตำรำงเมตร ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรำยได้จำก
กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำเพิม่ ขึน้
ปจั จัยดังกล่ำว เป็ นผลทำให้กลุ่มบริษทั มีรำยได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 1,041.6 ล้ำนบำท 1,248.7 ล้ำนบำท และ 1,462.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นตำม
รำยได้ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ส่วนประกอบหลักของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร ได้แก่ ได้แก่ ค่ำเช่ำที่ดนิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์
เช่น โฟล์คลิฟท์ และค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์
กำไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 602.7 ล้ำนบำท 841.9 ล้ำนบำท และ 804.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขัน้ ต้น ร้อยละ 36.66 ร้อยละ 40.27 และร้อยละ 35.48 ทัง้ นี้ อตั รำก ำไรขัน้ ต้น เพิ่ม ขึ้น ในปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2556 เนื่องจำกบริษัทฯ มีสดั ส่วนรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งทีม่ อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ สำหรับปี 2557 บริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรเพิม่ เติมในส่วน
ของคลังสินค้ำทัวไปและคลั
่
งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งทำให้ มคี ่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ ในขณะที่พ้นื ที่
ดังกล่ำวยังให้บริกำรแก่ลกู ค้ำไม่เต็มพืน้ ที่ ทำให้อตั รำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
(Occupancy Rate) ลดลง ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นในส่วนของกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็งลดลงในปี 2557
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 14
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรของบริษัทฯ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 341.1 ล้ำนบำท 331.3 ล้ำนบำท และ 413.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
คิดเป็ นร้อยละ 20.74 ร้อยละ 15.85 และร้อยละ 18.23 ของรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรให้บริกำร ตำมลำดับ โดย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง และผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยุตธิ รรมจำกกำรรวมธุรกิจ ทัง้ นี้กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและกำรบริหำรของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ บุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษทั ฯ โดยเฉพำะ
พนักงำนในส่วนของกำรพัฒนำธุรกิจในต่ำงประเทศ ซึง่ ปจั จุบนั ยังไม่ได้มกี ำรดำเนินกำรทำให้รำยจ่ำยส่วนดังกล่ำว
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จำนวน 85.0
ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั โดยผูป้ ระเมินอิสระ
ทัง้ นี้จำกกำรประเมินพบว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่วนมีมลู ค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำทำงบัญชี
บริษทั ฯ จึงบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำว
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี้สนิ จำนวน 57.0 ล้ำนบำท เกิดจำกศำลชัน้ ต้นได้
มีคำพิพำกษำให้บริษัทฯ และบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ ร่วมกันชำระค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ในกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกกำรนำสินค้ำมำฝำกในคลังสินค้ำของบริษทั ฯ และต่อมำได้เกิดเพลิงไหม้ในตัวอำคำรคลังสินค้ำ
ทำให้สนิ ค้ำเกิดควำมเสียหำย ซึง่ จำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิ ดังกล่ำวใกล้ เคียงกับทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องหรือจำนวนที่
ศำลชัน้ ต้นพิพำกษำให้ชำระ ทัง้ นี้ คดีดงั กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์
บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทำงกำรเงินในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 41.2 ล้ำนบำท 79.8 ล้ำนบำท และ 118.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ง ในช่วงปี 2555-2557
ต้นทุนทำงกำรเงินเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำร
บริษทั ฯ มีกำไรก่อนภำษีเงินได้ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 250.8 ล้ำนบำท 451.4 ล้ำนบำท และ 148.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตำมปจั จัยทีก่ ล่ำวมำ
ข้ำงต้น
บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 58.0 ล้ำนบำท 76.2 ล้ำนบำท และ 24.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ
23.13 ร้อยละ 16.88 และร้อยละ 16.35 ของกำไรก่อนภำษีเงินได้ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำภำษีเงินได้ของบริษัทฯ
ลดลงเนื่องจำกในปี 2556 ประเทศไทยมีกำรปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลจำกอัตรำร้อยละ 23.00 เหลือร้อยละ
20.00 ของกำไรสุทธิ อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นได้ว่ำอัตรำภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ ในปี 2556 และปี 2557 ต่ ำกว่ำร้อยละ
20.00 ของกำไรสุทธิ เนื่องจำกคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของบริษัทฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำให้กำไรบำงส่วนไม่ถูกนำมำคิดภำษีเงินได้
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557
เท่ ำกับ 192.8 ล้ำนบำท 375.2 ล้ำนบำท และ 124.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัต รำก ำไรสุทธิ ร้อยละ
11.51ร้อยละ 17.74 และร้อยละ 5.44 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจำกรำยได้ และกำไร
ขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่ำ
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ภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรเท่ำกับ
456.2 ล้ำนบำท และ618.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.47
รำยละเอียดรำยได้เมื่อแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
กลุ่มธุรกิ จ

บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
รับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ1
รวม

งวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบกำรเงิ นรวม)
(งบกำรเงิ นรวม)
รำยได้
ร้อยละ
รำยได้
ร้อยละ
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
353.5
77.49
499.9
80.89
14.7
3.22
22.7
3.68
62.2
13.64
64.3
10.41
18.2
3.99
21.1
3.41
7.6
1.66
10.0
1.61
456.2
100.00
618.0
100.00

1ธุรกิจอื่นๆ

ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS และธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลังสินค้ำ ภำยใต้
กำรดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนำคม 2557 จำนวน 161.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.47 เนื่องจำกปจั จัยดังต่อไปนี้
1. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดย
ในช่ วงระหว่ ำงงวดสำมเดือนสิ้น สุด วัน ที่ 31 มีน ำคม 2557 และ 31 มีน ำคม 2558 บริษัท ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เท่ำกับ 14.4 ล้ำนบำท และ 145.6 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึน้ อย่ำงมำกของรำยได้ดงั กล่ำว มีสำเหตุ มำจำกเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 บริษัทฯ ได้ซ้ือ
กิจกำรของกลุ่มแปซิฟิค ซึง่ ดำเนินธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็ง ทำให้มรี ำยได้ดงั กล่ำวเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้
ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั นับรวมรำยได้ดงั กล่ำวในช่วงหลังจำก
กำรควบรวมกิจกำรเท่ำนัน้
นอกจำกนัน้ คลังสินค้ำของ JPAC ทีไ่ ด้เริม่ เปิ ดให้บริกำรในระหว่ำงปี 2557 มีกำรขยำยพืน้ ทีไ่ ปในเขตพืน้ ที่
ปลอดอำกร รวมทัง้ JPK เปิ ดอำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ เติมทัง้ ในส่วนพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ และ
พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร ทำให้พน้ื ทีก่ ำรให้บริกำรรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เพิม่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557
19,525 ตำรำงเมตร และมีลูกค้ำรำยใหม่เข้ำมำใช้บริกำรเพิม่ มำกขึน้ ส่งผลให้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ ขึน้
2. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย ในช่วงระหว่ำงงวดสำมเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
อันตรำยเท่ำกับ 110.4 ล้ำนบำท และ 141.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 30.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.90
ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมปริมำณสินค้ำอัน ตรำยที่ผ่ำนเข้ำออกท่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ นี้บริษัทฯ เป็ นผู้ได้รบั สัมปทำนในกำร
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บริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอันตรำยเพียงผูเ้ ดียวในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง ดังนัน้ สินค้ำอันตรำยทัง้ หมดทีจ่ ะทำกำรนำเข้ำ
และส่งออกผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนลำนวำงตูส้ นิ ค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ
ปจั จัยดังกล่ำว เป็ นผลทำให้กลุ่มบริษทั มีรำยได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ
298.0 ล้ำนบำท และ 393.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 จำนวน 95.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 32.18
ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น ตำมรำยได้ แ ละกำรขยำยกำรให้ บ ริก ำรของบริษั ท ฯ รวมทัง้ กำรซื้อ กิจ กำรของกลุ่ ม แปซิฟิ ค ทัง้ นี้
ส่วนประกอบหลักของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร ได้แก่ ได้แก่ ค่ำเช่ำทีด่ นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟล์คลิฟ และค่ำเสื่อม
รำคำอำคำรและอุปกรณ์
กำไรขัน้ ต้นสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 158.2 ล้ำน
บำท และ 224.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 34.68 และร้อยละ 36.26 ตำมลำดับ จะ
พบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นสูงขึน้ ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำกบริษัทฯ เริม่ มีกำรขยำยพืน้ ที่
ให้บริกำรและรับฝำกสินค้ำตัง้ แต่ปี 2557 และลูกค้ำเริม่ เข้ำมำใช้บริกำรเต็มพืน้ ทีใ่ นช่วงปลำยปี 2557 ส่งผลให้อตั รำ
กำรให้บริกำรและอัตรำกำรใช้พ้นื ที่ของธุรกิจให้บ ริกำรและรับ ฝำกสิน ค้ำในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 สูงขึ้น รวมทัง้
สัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และคลังสินค้ำอันตรำยซึง่ มีอตั รำกำไร
ขัน้ ต้นสูงในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้ สำเหตุดงั กล่ำวจึงเป็ นปจั จัยหลักทีท่ ำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 สูงกว่ำ
ไตรมำสที่ 1 ปี 2557
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 92.6 ล้ำนบำท และ 98.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 จำนวน 6.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ
6.80 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และค่ำสำธำรณูปโภค ทัง้ นี้กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรของบริษทั ฯ
ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ บุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษัทฯ โดยเฉพำะพนักงำนในส่วนของกำรพัฒนำ
ธุรกิจในต่ ำงประเทศ ซึ่งปจั จุบนั ยังไม่ได้มกี ำรดำเนินกำรทำให้รำยจ่ำยส่วนดังกล่ำวบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 18.1
ล้ำนบำท และ 35.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 สูง
กว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 จำนวน 17.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 96.13 เนื่องจำกบริษทั ฯ
มีกำรกูเ้ งินเพิม่ จำกสถำบันกำรเงินเพื่อขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำร
บริษัทฯ มีกำไรก่อนภำษีเงินได้สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 47.6 ล้ำนบำท และ 94.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 98.74 ตำมปจั จัยทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น
บริษัท ฯ ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้สำหรับ งวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 13.5 ล้ำนบำท และ 15.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 28.33 และร้อยละ 16.42 ตำมลำดับ อัตรำภำษี
เงินได้ระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 สูงกว่ำร้อยละ 20.00 เนื่องจำกบริษัท ย่อยในกลุ่มบำง
บริษัทมีผลขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เพรำะเพิง่ เริม่ ดำเนินงำน ในขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มกี ำไร
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ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิน ได้มีอตั รำภำษีเงินได้ป ระมำณร้อยละ 20.00 เมื่อนำมำผลขำดทุนของบริษัทย่อยมำรวม
คำนวณกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงบกำรเงินรวม จะทำให้กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ดูน้อยเมื่อเทียบกับ
ภำษีเงินได้ท่จี ่ำยไป และทำให้อตั รำค่ำใช้จ่ำยภำษีในงบกำรเงินรวมสูงกว่ำ ร้อยละ 20.00 อัตรำภำษีเงินได้ของ
บริษัทฯ ในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 ต่ ำกว่ำร้อยละ 20.00 ของกำไรสุทธิ เนื่องจำกคลังสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำ
ให้กำไรบำงส่วนไม่ถูกนำมำคิดภำษีเงินได้
บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 34.1
ล้ำนบำท และ79.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 7.39 และร้อยละ 12.69 ตำมลำดับ ทัง้ นี้
อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำกรำยได้ และกำไรขัน้ ต้นทีส่ ูงขึน้ เมื่อ
เทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่ำ
16.1.3 กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
16.1.3.1 กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557
รำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำร
ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำ
และให้บริกำรเท่ำกับ 1,644.3 ล้ำนบำท 2,090.6 ล้ำนบำท และ 2,266.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 17.41
รำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555
จำนวน 446.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.14 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรขยำยพืน้ ที่สำหรับให้บริกำรรับฝำกและ
บริหำรสินค้ำรถยนต์ 171,200 ตำรำงเมตร และสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง 9,464 ตำรำงเมตร ซึง่ ทำ
ให้บริษทั ฯ มีพน้ื ทีใ่ นกำรให้บริกำรเพิม่ เติมและมีรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
รำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556
จำนวน 176.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.43 เนื่องจำกกำรมีกำรขยำยพืน้ ทีส่ ำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง 13,701 ตำรำงเมตร และกำรเพิม่ ขึน้ ของปริมำณกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย
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ทัง้ นี้ รำยละเอียดรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน) (งบกำรเงิ นรวมเสมือน) (งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

กลุ่มธุรกิ จ

รำยได้
(ล้ำนบำท)

บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
รับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ1
รำยได้รวมทัง้ หมด

1,207.4
70.0
264.1
66.2
36.6
1,644.3

ร้อยละ

73.43
4.26
16.06
4.02
2.23
100.00

รำยได้
(ล้ำนบำท)

1,631.5
77.4
278.3
71.4
32.0
2,090.6

ร้อยละ

78.04
3.70
13.31
3.42
1.53
100.00

รำยได้
(ล้ำนบำท)

1,731.9
94.4
349.8
77.6
13.1
2,266.8

ร้อยละ

76.40
4.17
15.43
3.42
0.58
100.00

1ธุรกิจอื่นๆ

ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS ธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลังสินค้ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ
BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP

1)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำถือเป็ นรำยได้หลักของบริษทั ฯ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 73.43 ถึง
78.04 ของรำยได้รวม ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ
มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรเท่ำกับ 1,207.4 ล้ำนบำท 1,631.5 ล้ำนบำท และ 1,731.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิด
เป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 19.77 ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
สำมำรถแบ่งได้ตำมลักษณะของสินค้ำ โดยรำยได้ตำมประเภทสินค้ำสำมำรถแบ่งได้ดงั ต่อไปนี้

สินค้ำทัวไป
่
สินค้ำอันตรำย
รถยนต์
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
รวม

สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
ดำเนิ นกำร
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน) (งบกำรเงิ นรวมเสมือน) (งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
โดย
รำยได้ ร้อยละของ รำยได้ ร้อยละของ รำยได้ ร้อยละของ
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม
บริษทั ฯ
340.4
20.70
472.7
22.61
443.4
19.56
บริษทั ฯ
445.0
27.06
448.9
21.47
497.9
21.96
ATL
251.6
15.30
412.0
19.71
368.4
16.20
PCS, JPK,
170.4
10.37
297.9
14.25
422.2
18.68
JPAC
1,207.4
73.43
1,631.5
78.04
1,731.9
76.40
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1.1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปในปี
่
บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม
2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 340.4 ล้ำนบำท 472.7 ล้ำนบำท และ 443.4ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ น
อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 14.13
ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปสำมำรถจ
่
ำแนกตำมประเภทของกำรให้บริกำร
ได้ดงั นี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จของคลังสิ นค้ำทั ่วไป

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
(Handling)
รำยได้กำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร
(Customs Clearance)
รำยได้จำกบริกำรเสริม (Value Added
Service)
รวม

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
(ล้ำนบำท)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
(ล้ำนบำท)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
(ล้ำนบำท)

186.2

213.8

239.9

107.6

203.8

115.1

9.7

19.1

22.2

36.9
340.4

36.0
472.7

66.1
443.4

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ลักษณะรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปสำมำรถอธิ
่
บำยได้ดงั ต่อไปนี้
1. รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage) เป็ นรำยได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จำกลูกค้ำทีน่ ำสินค้ำมำฝำกกับบริษทั
ฯ ซึง่ บริษทั ฯ มีกำรคิดค่ำบริกำรจำกลูกค้ำทัง้ ประเภทตำรำงเมตรต่อเดือน และ Revenue Ton (RT)1 ต่อวัน สำหรับ
กำรคิดค่ำบริกำรประเภทตำรำงเมตรต่อเดือน บริษทั ฯ จะตกลงกับลูกค้ำเพื่อหำขนำดพื้นที่ทล่ี ูกค้ำต้องกำร ซึง่ ใน
กำรรับฝำกสินค้ำลูกค้ำจะชำระเงินให้กบั บริษัทฯ ตำมพื้นที่ท่ีตกลงจะทำกำรฝำกสินค้ำ โดยคิดเงินเป็ นอัตรำต่ อ
ตำรำงเมตรต่อเดือน สำหรับกำรคิดค่ำบริกำรประเภท RT ต่อวัน บริษทั ฯ จะเก็บเงินตำม จำนวนตันต่อวัน ซึง่ รำคำ
จะขึน้ กับชนิดของสินค้ำ หำกสินค้ำ ใช้พ้นื ทีใ่ นกำรรับฝำกมำก หรือมีควำมยำกในกำรให้บริกำรจัดกำร (Handling)
หรือใช้เวลำในกำรเคลื่อนย้ำยมำก บริษทั ฯ ก็อำจคิดรำคำในอัตรำทีส่ งู ขึน้ ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำสำหรับปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 186.2 ล้ำนบำท 213.8 ล้ำน
บำท และ 239.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 13.51 เนื่องจำกใน
ปี 2556 และปี 2557 บริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ที่ 13,440 ตำรำงเมตรและ 1,920 ตำรำงเมตร ตำมลำดับ
2. รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Handling) เป็ นรำยได้ท่บี ริษัทฯ ได้รบั จำกลูกค้ำในกำรเคลื่อนย้ำย
สินค้ำเป็ นครัง้ ๆ เช่น กำรเคลื่อนย้ำยจำกตู้สนิ ค้ำขึน้ วำงบนชัน้ วำงสินค้ำ (Rack) กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำเข้ำตู้สนิ ค้ำ
(Container Stuffing) รวมทัง้ กำรส่งสินค้ำเข้ำกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ (Sequencing) เป็ นต้น ซึง่ โดยปกติบริษทั ฯ
จะคิดเงินตำมหน่ วย RT หรือลูกบำศก์เมตร ขึน้ กับประเภทสินค้ำและกำรตกลงกับลูกค้ำ ทัง้ นี้ รำยได้จำกให้บริกำร
จัดกำร สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 107.6 ล้ำน
บำท 203.8 ล้ำนบำท และ 115.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 20

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

3.42 ทัง้ นี้ รำยได้ในส่วนนี้เพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำร รวมทัง้ บริษทั ฯ เริม่
ให้บริกำรกำรส่งสินค้ำเข้ำกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ (Sequencing) ให้กบั ลูกค้ำของบริษทั ฯ ซึง่ งำนดังกล่ำวมีสว่ น
งำนที่เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรมำกกว่ำ งำนโดยทัวไป
่ อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรในปี 2557
ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำในคลังของบริษัทฯ ลดลงตำมปริมำณกำรผลิตของลูกค้ำ
โดยเฉพำะลูกค้ำรถยนต์ ซึง่ ลดกำลังกำรผลิตลงในปี 2557
3. รำยได้กำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร (Customs Clearance) เป็ นรำยได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรให้บริกำร
พิธกี ำรศุลกำกรที่เกี่ยวกับกำรนำเข้ำและส่งออกต่ำงๆ สำหรับ ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม
2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 9.7 ล้ำนบำท 19.1 ล้ำนบำท และ 22.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำ
กำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 51.43 ทัง้ นี้ รำยได้ในส่วนดังกล่ำวเพิม่ ขึน้ อย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกในปี 2555
บริษทั ฯ มีกำรจัดตัง้ หน่วยงำนสำหรับให้บริกำรลูกค้ำเกีย่ วกับกำรดำเนินพิธศี ลุ กำกร จำกเดิมทีใ่ ช้วธิ จี ดั จ้ำงบริษทั อืน่
ทำ (Outsourcing)
4. รำยได้จำกบริกำรเสริม (Value Added Service) เป็ นรำยได้ท่บี ริษัท ฯ ได้รบั จำกกำรให้บริกำรเสริม
ต่ ำงๆ เช่ น บริก ำรเปลี่ย นถ่ ำยตู้ (Cross Docking) บริก ำรจัด ผลิต ภัณ ฑ์ ในหีบ ห่ อ ใหม่ (Re-packaging) บริก ำร
จัดเรียงสินค้ำ (Sorting) และบริกำรขนส่ง เป็ นต้น สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556
และ 31 ธัน วำคม 2557 เท่ ำกับ 36.9 ล้ำนบำท 36.0 ล้ำนบำท และ 66.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้ในส่วนนี้
เพิม่ ขึน้ ในปี 2557 เนื่องจำกลูกค้ำมีควำมต้องกำรใช้บริก ำรขนส่งและบริกำรเสริมต่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ
เพิม่ ขึน้
ในระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีคลังสินค้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 4 หลัง และมีพ้นื ที่รบั ฝำกสินค้ำ
เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 จำนวน 15,360 ตำรำงเมตร ซึง่ แสดงได้ตำมตำรำงต่อไปนี้

จำนวนคลังสินค้ำพืน้ ทีท่ วไป
ั่
พืน้ ทีท่ วไป
ั่
จำนวนคลังสินค้ำพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone)
พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone)
รวมจำนวนคลังสิ นค้ำ
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้ำ

หน่ วย

2555

2556

2557

อำคำร

12

13

13

ตำรำงเมตร

69,020

70,460

63,260

อำคำร

3

5

6

ตำรำงเมตร

27,340

39,340

48,460

อำคำร

15

18

19

ตำรำงเมตร

96,360

109,800

111,720

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สำมำรถรับฝำกสินค้ำได้สงู สุดประมำณ 2 RTต่อตำรำงเมตร

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 21

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีอตั รำกำรใช้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไป
่ (Occupancy Rate) แสดง
ตำมตำรำงต่อไปนี้
2555

2556

2557

พืน้ ทีท่ งั ้ หมดของคลังสินค้ำทัวไป
่ (ตำรำงเมตร)

96,360

109,800

111,720

อัตรำกำรใช้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำเพือ่ รับฝำกสินค้ำทัวไป
่ 1 (ร้อยละ)

85.25

79.65

86.24

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรใช้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไปค
่ ำนวณจำกสองส่วนคือ 1) ส่วนทีใ่ ห้บริกำรลูกค้ำประเภทสัญญำตำรำงเมตรต่อเดือน คิดเป็ นร้อย
ละ 100.00 2) ส่วนที่ให้บริกำรลูกค้ำประเภทสัญญำตันต่อวัน คำนวณจำกปริมำณสินค้ำที่ให้บริกำรรับฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปริมำณสินค้ำที่
คลังสินค้ำทัวไปสำมำรถรองรั
่
บได้ (Revenue Ton)

1.2) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 445.0 ล้ำนบำท 448.9 ล้ำนบำท และ 497.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 5.78
รำยได้และปริมำณสินค้ำอันตรำยทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

ลำนวำงตูส้ นิ ค้ำ
อันตรำย
คลังสินค้ำอันตรำย
รวมทัง้ หมด

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

หน่ วย:
ปริ มำณ

ปริ มำณ

TEU1

129,359.8

431.0

136,977.3

436.0

146,324.3

488.5

Revenue Ton

28,918.0

14.0

35,281.0

12.9

27,629.0

9.4

รำยได้
(ล้ำนบำท)

445.0

ปริ มำณ

รำยได้
(ล้ำนบำท)

448.9

ปริ มำณ

รำยได้
(ล้ำนบำท)

497.9

ทีม่ ำ: บริษทั

1

TEU หมำยถึง Twenty Equivalent Unit หรือเทียบเท่ำกับตูค้ อนเทนเนอร์ขนำด 20 ฟุต

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 22

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีอตั รำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 2555
ถึง 2557 แสดงตำมตำรำงต่อไปนี้

ปริมำณสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำอันตรำยสำมำรถรองรับได้
(Revenue Ton)
อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย1 (ร้อยละ)

2555

2556

2557

17,483

17,483

17,483

95.89

93.43

106.212

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำยคำนวณจำกปริมำณสินค้ำอันตรำยที่ให้บริกำรรับฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปริมำณสินค้ำที่คลังสินค้ำ
อันตรำยสำมำรถรองรับได้ (Revenue Ton)
2 อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำยในปี 2557 เกินร้อยละ 100.00 เนื่องจำกกำรคำนวณจำกปริมำณสินค้ำทีร่ บ
ั ฝำกซึง่ อำจเกินร้อยละ 100.00 ใน
กรณีทม่ี กี ำรหมุนเวียนของสินค้ำทีน่ ำมำฝำก

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำยมี 2 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่
1. รำยได้ในส่วนของลำนวำงตู้สนิ ค้ำอันตรำย เป็ นรำยได้ท่บี ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรรับฝำกตู้สนิ ค้ำอันตรำย
กำรนำตู้สนิ ค้ำอันตรำยจำกกำบเรือมำยังลำนวำงตู้สนิ ค้ำอันตรำย เป็ น ต้น รำยได้จำก ลำนวำงตู้สนิ ค้ำอันตรำย
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 431.0 ล้ำนบำท
436.0 ล้ำนบำท และ 488.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 6.47 ซึง่
เพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณสินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รบั สัมปทำนในกำรบริหำรจัดกำร
คลังสินค้ำอันตรำยเพียงผูเ้ ดียวในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง ดังนัน้ สินค้ำอันตรำยทัง้ หมดทีจ่ ะทำกำรนำเข้ำและส่งออก
ผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนลำนวำงตูส้ นิ ค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ
2. รำยได้จำกคลังสินค้ำอันตรำย เป็ นรำยได้ท่บี ริษัทฯ ได้รบั จำกกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำยในคลังสินค้ำ
อัน ตรำยซึ่ง อยู่ในบริเวณเดีย วกับ ลำนวำงตู้สนิ ค้ำอัน ตรำย ซึ่งแบ่ ง เป็ น รำยได้ค่ ำ รับ ฝำก และรำยได้ค่ ำ จัด กำร
(Handling) โดยจะคิดรำคำต่อหน่วยลูกบำศก์เมตร สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556
และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 14.0 ล้ำนบำท 12.9 ล้ำนบำท และ 9.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ลดลงร้อยละ 18.11 เนื่องจำกในปี 2556 และ 2557 ลูกค้ำรำยหนึ่งซึง่ เป็ นลูกค้ำหลักที่
ใช้บริกำรคลังสินค้ำอันตรำยมีปญั หำในกระบวนกำรผลิต ส่งผลให้ตอ้ งลดกำรนำเข้ำสินค้ำอันตรำย รวมทัง้ ลูกค้ำบำง
รำยของบริษทั ฯ นำตูส้ นิ ค้ำอันตรำยออกจำกพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำเร็วขึน้ ส่งผลให้รำยได้ของบริษทั ฯ ในส่วนนี้ลดลง
1.3) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์สำหรับ ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 251.6 ล้ำนบำท 412.0 ล้ำนบำท และ 368.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 21.0

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 23

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์ทบ่ี ริษทั ฯ ให้บริกำรในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จของคลังสิ นค้ำทั ่วไป

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
(Operation)
รวม

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

รำยได้
(ล้ำนบำท)
160.6
91.0

รำยได้
(ล้ำนบำท)
291.5
120.5

รำยได้
(ล้ำนบำท)
283.1
85.3

251.6

412.0

368.4

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

1. รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage) เป็ นรำยได้ทไ่ี ด้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำประเภทรถยนต์
ในพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ ซึง่ กำรคิดรำยได้จำกกำรรับฝำกมีหลำยลักษณะ เช่น คำนวณจำกพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้งำนจริงโดยคำนวณ
จำกขนำดและจำนวนของรถทีเ่ ข้ำมำใช้บริกำรรับฝำกสินค้ำ คำนวณจำกพื้นทีท่ ่ขี อให้บริษัทฯ จัดให้เป็ นรำยเดือน
เป็ นต้น รำยได้ในส่วนนี้ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557
เท่ำกับ 160.6 ล้ำนบำท 291.5 ล้ำนบำท และ 283.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี
(CAGR) ร้อยละ 32.76 ทัง้ นี้ รำยได้ดงั กล่ำวเพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจำก บริษทั ฯ มีลกู ค้ำทีห่ ำพืน้ ทีฝ่ ำกรถยนต์ระยะ
สัน้ จำนวนหนึ่ งเนื่ องจำกมีปริมำณรถที่จะขำยในประเทศเป็ นจำนวนมำกตำมนโยบำยรถคัน แรกของรัฐบำลใน
ขณะนัน้ อย่ำงไรก็ตำมรำยได้ปี 2557 ลดลงเนื่องจำกลูกค้ำลดปริมำณกำรฝำกรถยนต์ สำเหตุหลักมำจำกกำรชะลอ
ตัวของกำลังซือ้ รถยนต์ของผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้ถูกดึงไปก่อนหน้ำนี้ตำมนโยบำยรถคันแรก ทำให้ลกู ค้ำลดระดับกำรผลิตลง
ส่งผลให้รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำในส่วนนี้ของบริษัทฯ ลดลง ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำพื้นที่เปรียบเทียบระหว่ำงปี
2555 และ ปี 2557 จะพบว่ำพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.27 ในขณะที่รำยได้ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ร้อยละ
76.28 เนื่องจำกมีจำนวนรถเข้ำมำใช้บริกำรเพิม่ ขึน้ และให้อตั รำกำรใช้พน้ื ทีส่ งู ขึน้ ทำให้กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้และ
มำกกว่ำกำรเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ที่
2. รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Operation) เป็ นรำยได้ทไ่ี ด้จำกกำรให้บริกำรเพิม่ เติมในพืน้ ทีร่ บั ฝำก
สินค้ำประเภทรถยนต์ เช่น บริกำรขับรถยนต์จำกลำนจอดขึน้ เรือสำหรับส่งออก กำรกระจำยรถยนต์ไปยังตัวแทน
จำหน่ ำย กำรให้บริกำรล้ำงทำควำมสะอำด กำรให้บริกำรตรวจสอบสภำพก่อนส่งมอบ เป็ นต้น รำยได้ในส่วนนี้
สำหรับ ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 91.0 ล้ำนบำท
120.5 ล้ำนบำท และ 85.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ลดลงร้อยละ
3.16 ทัง้ นี้ รำยได้ด ังกล่ ำวเพิ่ม ขึ้น ในปี 2556 ตำมกำรขยำยพื้น ที่ก ำรให้บ ริก ำรของบริษัท ฯ จ ำนวนรถยนต์ ท่ี
ให้บริกำรทีเ่ พิม่ ขึน้ และกำรเสนอบริกำรใหม่ให้ลูกค้ำ เช่น บริกำรตรวจสิง่ ปลอมปน (Seed Contamination) ทีอ่ ำจ
ติดไปกับรถยนต์ท่ที ำกำรส่งออก อย่ำงไรก็ตำมรำยได้ปี 2557 ลดลง ตำมปริมำณกำรฝำกรถยนต์ทล่ี ดลง และกำร
ลดพืน้ ทีใ่ นกำรให้บริกำร เนื่องจำกผลกระทบของนโยบำยรถคันแรก

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 24

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีร่ บั ฝำกรถระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557
หน่ วย

2555

2556

2557

พืน้ ทีท่ วไป
ั่

ตำรำงเมตร

230,580

401,780

246,472

พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร
(Free Zone)
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้ำ

ตำรำงเมตร

80,000

80,000

137,171

ตำรำงเมตร

310,580

481,780

383,643

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1ตำรำงดังกล่ำวไม่รวมพืน้ ทีข่ องลูกค้ำที่ ATL ให้บริกำร (On-Site operation)

บริษทั ฯ มีอตั รำกำรใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี
2555 ถึง 2557 แสดงตำมตำรำงดังต่อไปนี้

พืน้ ทีร่ บั ฝำกรถทีใ่ ห้บริกำร (ตำรำงเมตร)
อัตรำกำรใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำประเภทรถยนต์1 (ร้อยละ)

2555

2556

2557

310,580

481,780

383,643

80.06

92.23

90.67

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรใช้พ้นื ที่เพื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์คำนวณจำกสองส่วนคือ 1) พื้นที่ให้บริกำร 150 ไร่ คำนวณจำกพื้นทีท่ ่ใี ช้งำน
จริงทีค่ ำนวณจำกขนำดและจำนวนของรถทีเ่ ข้ำมำใช้บริกำรรับฝำกสินค้ำ 2) พืน้ ทีส่ ่วนทีเ่ หลือ อัตรำกำรใช้พน้ื ทีค่ ดิ เป็ นร้อยละ 100.00

1.4) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 170.4 ล้ำนบำท 297.9 ล้ำนบำท และ
422.2 ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 57.40
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน 127.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ
74.82 เนื่องจำก PCS และ JPAC ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษทั ฯ เปิ ดอำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและ
แช่แข็งเพิ่มเติมในปี 2556 พื้นที่รวมประมำณ 9,464 ตำรำงเมตร ทำให้บริษัทฯ มีพ้นื ที่ในกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำเพิม่ ขึน้
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 124.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.73
เนื่องจำก JPAC ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขยำยพื้นที่ก ำรให้บริกำรโดยเปิ ดพื้นที่รบั ฝำกและบริห ำรสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งในส่วนพื้นที่ปลอดอำกร และJPK ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ เปิ ด
อำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ เติม ทำให้พน้ื ทีร่ วมในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 ประมำณ
13,700 ตำรำงเมตร ส่งผลให้ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำเพิม่ ขึน้ อย่ำงไรก็ตำมอัตรำ
กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งในปี 2557 ต่ำกว่ำปี 2556 เนื่องจำกพืน้ ทีท่ ข่ี ยำยเพิม่
ยังให้บริกำรไม่เต็มพืน้ ที่
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 25

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพื้นที่คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำ ควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งระหว่ำงปี 2555 ถึง
2557
หน่ วย

2555

2556

2557

จำนวนคลังสินค้ำ

อำคำร

6

7

8

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำ

ตำรำงเมตร

19,276

28,740

42,441

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

บริษทั ฯ มีอตั รำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 2555
ถึง 2557 ตำมตำรำงดังต่อไปนี้

ปริมำณสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำสำมำรถรองรับได้
(Revenue Ton)
อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและ
แช่แข็ง1 (ร้อยละ)

2555

2556

2557

28,000

39,194

63,194

76.40

80.79

70.67

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งคำนวณจำกปริมำณสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งที่ให้บริกำรรับ ฝำก
(Ton) หำรด้วยปริมำณสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งสำมำรถรองรับได้ (Ton)

2)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 70.0 ล้ำนบำท 77.4 ล้ำนบำท และ 94.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัว
เฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 16.12
รำยได้และปริมำณเที่ยวแบ่งตำมประเภทสินค้ำที่ขนส่งในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

กำรขนส่งสินค้ำทัวไป
่
กำรขนส่งสินค้ำอันตรำย
กำรขนส่งรถยนต์
กำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณ
ภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
รวมทัง้ หมด

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

ปริ มำณ

ปริ มำณ

ปริ มำณ

รำยได้

รำยได้

รำยได้

(เที่ยว)
4,699
2,885
N/A
7,008

(ล้ำนบำท)
20.3
17.9
N/A
31.8

(เที่ยว)
2,501
3,376
489
8,064

(ล้ำนบำท)
13.1
19.5
9.21
35.6

(เที่ยว)
3,370
3,415
1,029
7,500

(ล้ำนบำท)
18.2
20.9
22.5
32.8

14,592

70.0

14,430

77.4

15,314

94.4

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
1 บริษท
ั ฯ เริม่ ให้บริกำรกำรขนส่งรถยนต์ในช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2556

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 26

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธัน วำคม 2555 จ ำนวน 7.4 ล้ำนบำท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 10.51 ซึ่ง เป็ น ผลมำจำกกำรที่บ ริษัท ฯ ได้เริ่ม ให้
ดำเนินกำรขนส่งสินค้ำรถยนต์ (Car Carrier) แก่ลูกค้ำภำยนอก และรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ ควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งที่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ซ้อื รถห้องเย็นเพิ่มขึ้นจำนวน 6 คัน ซึ่งทำให้บริษัท ฯ
สำมำรถให้บริกำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งได้เพิม่ ขึน้
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2556 จำนวน 17.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.96 ซึ่งเป็ นผลมำจำกบริษัท ฯ ให้บริกำรขนส่ง
รถยนต์แก่บุคคภำยนอกเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 95.53 ของรำยได้กำรขนส่งรถยนต์ท่เี พิม่ ขึน้ รวมทัง้ บริษัทฯ เริม่
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทัวไปและรถยนต์
่
ขำ้ มแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนคือประเทศลำว อย่ำงไรก็ตำมรำยได้กำร
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งลดลง เนื่องจำกในไตรมำส 2 ปี 2557 บริษทั ฯ มีรถห้องเย็น
ทีใ่ ช้กำรไม่เต็มประสิทธิภำพจำนวน 4 คัน ส่งผลให้รำยได้ในปี 2557 ทีล่ ดลง ในปี 2558 บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะซือ้ รถ
ห้องเย็นเพื่อทดแทนรถดังกล่ำวจำนวน 4 คัน
3)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 264.1 ล้ำนบำท 278.3 ล้ำนบำท และ 349.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 15.09
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศแบ่งตำมประเภท ในช่วงระหว่ำงบัญชีสน้ิ สุด 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครือ่ งใช้
สำหรับทีพ่ กั อำศัย
บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์สำนักงำน
บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครือ่ งจักร
สำหรับโรงงำน
บริกำรขนย้ำยสิง่ ของสำหรับงำน
แสดงสินค้ำและศิลปะ
รวมทัง้ หมด

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละของ
รำยได้
รำยได้รวม
(ล้ำนบำท)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละของ
รำยได้
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละของ
รำยได้
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม

217.8

13.24

239.0

11.44

303.0

13.41

9.7
18.9

0.59
1.15

10.8
14.2

0.52
0.68

10.5
20.6

0.46
0.92

17.7

1.08

14.3

0.67

15.7

0.64

264.1

16.06

278.3

13.31

349.8

15.43

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูง
กว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน 14.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.38 ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำร
ให้บริกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรย้ำยถิน่ ฐำนของบุคลำกรของสถำนทูตที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญำด้วยได้เพิม่ กำร
ให้บริกำรมำกขึน้
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 27

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 71.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.69 ซึง่ เป็ นผลมำจำกบริกำรขน
ย้ำ ยสิ่ง ของเครื่อ งใช้สำหรับ ที่พ ัก อำศัย ที่เพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจำกบริษั ท ฯ มีรำยได้จ ำกกำรให้บ ริก ำรลูก ค้ำ สัญ ชำติ
สหรัฐอเมริกำเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้รำยได้เพิม่ ขึน้
4)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 66.2 ล้ำนบำท 71.4 ล้ำนบำท และ 77.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย
คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 8.33
รำยได้จำกบริกำรรับฝำกเอกสำรและบริกำรจัดกำรเอกสำรและบริกำรขนส่ง ในช่วงระหว่ำงบัญชีสน้ิ สุด 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
กลุ่มธุรกิ จ
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
ร้อยละของ
รำยได้
ร้อยละของ
รำยได้
ร้อยละของ
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม
กำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร
56.0
3.40
60.7
2.90
66.1
2.92
กำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและ
10.2
0.62
10.7
0.51
11.5
0.50
บริกำรขนส่ง
66.2
4.02
71.4
3.41
77.6
3.42
รวมทัง้ หมด
ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ทัง้ นี้ จำนวนกล่องเอกสำรที่บริษัทฯ รับฝำกในช่วงระหว่ำง ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม
2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
หน่ วย
จำนวนกล่องทีร่ บั ฝำก

กล่อง

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 55
650,973

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 56
677,850

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 57
682,762

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและ
บริกำรขนส่งเพิ่ม ขึ้น อย่ำงต่ อเนื่ องสอดคล้อ งกับจำนวนเอกสำรที่มีก ำรรับ ฝำกเพิ่มขึ้นของบริษัท ฯ ซึ่งโดยปกติ
เอกสำรทีล่ กู ค้ำนำมำฝำกกับบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นเอกสำรทีล่ กู ค้ำมีควำมจำเป็ นต้องเก็บไว้ไม่สำมำรถทิง้ หรือทำลำย
ได้ อย่ำงไรก็ตำมเอกสำรดังกล่ำวมีจำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บริษัทฯ มียอดกำรรับฝำกเอกสำรเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง
5)

รำยได้จำกธุรกิจอื่น

รำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรให้เช่ำคลังสินค้ำ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สำหรับ ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธัน วำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 บริษัท ฯ มี
รำยได้จำกธุรกิจอื่น 36.6 ล้ำนบำท 32.0 ล้ำนบำท และ 13.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 28

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

0.58 ถึง 2.23 ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำและให้บริกำรของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้ในส่วนนี้สงู กว่ำ
ในปี อ่นื ๆ เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ทยอยลดกำรให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ซึง่ ดำเนินงำนโดยบริษทั แปซิฟิค ฟู้ด โปร
จำกัด และในปี 2557 ได้เลิกกิจกำรดังกล่ำว รวมทัง้ ธุรกิจของบริษทั ฯ มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ DITS ซึง่
เป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเน้นให้บริกำรภำยในกลุ่มบริษทั มำกกว่ำให้บริกำรบุคคลภำยนอก
รำยได้จำกกำรลงทุน
รำยได้จ ำกกำรลงทุ น ของบริษัท ฯ ส่ ว นใหญ่ เป็ น รำยได้จ ำก ดอกเบี้ย รับ สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรลงทุนเท่ำกับ 0.4 ล้ำนบำท 6.1
ล้ำนบำท และ 1.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รำยได้อื่น
รำยได้อ่นื ของบริษทั ฯ ได้แก่ เงินได้จำกกำรเคลมประกัน กำไรจำกกำรจำหน่ ำยทรัพย์สนิ รำยได้สว่ นเพิม่ ค่ำ
สำธำรณู ปโภค เป็ นต้น สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557
บริษทั ฯ มีรำยได้อ่นื เท่ำกับ 30.3 ล้ำนบำท 18.2 ล้ำนบำท และ 14.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้อ่นื ในปี 2555 สูง
กว่ำในปี อ่นื เนื่องจำกในปี 2555 ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยมีกำรแยกบันทึกระหว่ำงรำยได้สำรองกำรจ่ำยล่วงหน้ำ กับ
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนที่เกิดขึน้ อย่ำงไรก็ตำมในปี 2556 เป็ นต้นไป บริษัทฯ นำค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนมำหักออกจำก
รำยได้สำรองกำรจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อบันทึกบัญชีเป็ นรำยได้อ่นื ส่งผลให้ รำยได้อ่นื ปี 2555 สูงกว่ำปี อ่นื สำหรับรำยได้
อื่นในปี 2557 ลดลง เนื่องจำกกำรลดลงของกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ รวมทัง้ ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั เงินได้
จำกกำรเคลมประกัน
กำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
กำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 และ
ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสุทธิเท่ำกับ 0.6 ล้ำนบำท และ 0.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสุทธิ 1.1 ล้ำนบำท
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร และกำไรขัน้ ต้น
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนค่ำ
เช่ำและบริกำรเท่ำกับ 1,041.6 ล้ำนบำท 1,248.7 ล้ำนบำท และ 1,462.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ส่วนประกอบ
หลักของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร ได้แก่ ได้แก่ ค่ำเช่ำทีด่ นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟล์คลิฟ และค่ำเสื่อมรำคำอำคำร
และอุปกรณ์
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีกำไร
ขัน้ ต้น เท่ำกับ 602.7 ล้ำนบำท 841.9 ล้ำนบำท และ 804.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อย
ละ 36.66 ร้อยละ 40.27 และร้อยละ 35.48 ตำมลำดับ
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 เท่ำกับ 207.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.88 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีส่ ำหรับให้บริกำรรับฝำก
และบริหำรสินค้ำรถยนต์ 171,200 ตำรำงเมตร และสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง 9,464 ตำรำงเมตร ซึง่
ทำให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยค่ำเช่ำและค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
เท่ำกับ 214.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.14 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีส่ ำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็งในส่วนพืน้ ทีป่ ลอดอำกรซึง่ ดำเนินงำนโดย JPAC และเปิ ดอำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แ ข็งเพิ่ม เติม ที่ดำเนิ น งำนโดย JPK ส่งผลให้พ้ืน ที่รวมในปี 2557 เพิ่ม ขึ้น จำกปี 2556 ประมำณ 13,700
ตำรำงเมตร ทำให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยค่ำเช่ำและค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 30
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร แยกตำมประเภทธุรกิจ
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

31 ธ.ค. 56
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

มุลค่ำ
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ
ของรำยได้
รวม

สินค้ำทัวไป
่
สินค้ำอันตรำย
รถยนต์
สินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
รวม
ธุรกิ จให้บริ กำรขนส่งสิ นค้ำ

173.4
326.7
170.9
83.1
754.1
63.6

10.55
19.87
10.39
5.05
45.86
3.87

252.1
292.8
271.8
125.1
941.8
73.1

12.06
14.01
13.00
5.98
45.05
3.50

274.3
311.1
270.0
222.8
1,078.2
89.7

12.10
13.72
11.91
9.83
47.56
3.96

ธุรกิ จให้บริ กำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
ธุรกิ จให้บริ กำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล

173.4

10.54

184.7

8.83

252.9

11.16

28.5

1.73

35.5

1.70

32.5

1.43

22.0

1.34

13.6

0.65

9.4

0.41

1,041.6

63.34

1,248.7

59.73

1,462.7

64.52

มุลค่ำ
(ล้ำน
บำท)

ร้อยละ
ร้อยละ
ของรำยได้
มุลค่ำ
ของรำยได้
รวม
(ล้ำนบำท)
รวม

ธุรกิ จให้บริ กำรรับฝำกและบริ หำรสิ นค้ำ

ธุรกิ จอื่นๆ
ต้นทุนค่ำเช่ำและกำรบริ กำร

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 31

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

และตำรำงต่อไปนี้แสดงกำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้นแยกตำมประเภทธุรกิจ
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

31 ธ.ค. 56
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

อัตรำ
กำไร
ขัน้ ต้น
(ร้อยละ)

มุลค่ำ
(ล้ำนบำท)

อัตรำ
กำไร
ขัน้ ต้น
(ร้อยละ)

มุลค่ำ
(ล้ำนบำท)

อัตรำ
กำไร
ขัน้ ต้น
(ร้อยละ)

มุลค่ำ
(ล้ำนบำท)
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
สินค้ำทัวไป
่
สินค้ำอันตรำย
รถยนต์
สินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ
กำไรขันต้
้ นรวม

167.0
118.3
80.7
87.3
6.4
90.7

49.05
26.58
32.10
51.25
9.12
34.34

220.6
156.1
140.2
172.8
4.3
93.6

46.66
34.78
34.05
58.02
5.45
33.63

169.1
186.8
98.4
199.4
4.7
96.9

38.14
37.52
26.69
47.21
5.08
27.71

37.7
14.6
602.7

56.97
39.83
36.66

35.9
18.4
841.9

50.27
57.46
40.27

45.1
3.7
804.1

58.13
28.31
35.48

1) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
1.1) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่
ต้น ทุ น ค่ำเช่ ำและบริก ำรจำกกำรให้บ ริก ำรรับ ฝำกและบริห ำรสิน ค้ำทัว่ ไป สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 173.4 ล้ำนบำท 252.1 ล้ำนบำท และ 274.3
ล้ำนบำท ตำมลำดับ จะพบว่ำต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่อง เนื่องจำกมีกำรก่อสร้ำงขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปในเขตพื
่
้นทีแ่ หลมฉบังในช่วงปี
2555 ถึง 2557 ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนค่ำเช่ำและค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรเพิม่ ขึน้
กำไรขัน้ ต้น จำกกำรให้บ ริก ำรรับ ฝำกและบริห ำรสิน ค้ำทัว่ ไปของบริษัท ฯ สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 167.0 ล้ำนบำท 220.6 ล้ำนบำท และ 169.1
ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 49.05 ร้อยละ 46.66 และร้อยละ 38.14 ตำมลำดับ พบว่ำ
อัตรำกำไรขัน้ ต้น ปี 2556 ใกล้เคียงกับอัตรำในปี 2555 และอัตรำกำไรขัน้ ต้นปี 2557 ต่ ำกว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้น ปี
2556 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Handling) ลดลงส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
1.2) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย สำหรับ บัญ ชีส้นิ สุดวัน ที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 326.7 ล้ำนบำท 292.8 ล้ำนบำท และ 311.1 ล้ำน
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 32
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บำท ตำมลำดับ จะพบว่ำต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรลดลงในปี 2556 เนื่ องจำกในปี 2555 บริษัทฯ มีกำรปรับปรุง
ซ่ อ มแซมพื้น ลำนสำหรับ ลำนวำงตู้ สิน ค้ำ อัน ตรำยที่มี ค วำมเสีย หำยเพิ่ม ขึ้น ตำมปริม ำณสิน ค้ำอัน ตรำยที่ผ่ ำ น
คลังสิน ค้ำของบริษัท ฯ และในปี 2556 ค่ ำใช้จ่ ำยลดลงเล็กน้ อย เนื่ องจำกไม่ ได้มีกำรซ่อ มแซมพื้น ลำนดังกล่ ำว
อย่ำงไรก็ตำมในปี 2557 ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรเพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณกำรให้บริกำรทีเ่ พิม่ สูงขึน้
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับ ฝำกและบริห ำรสินค้ำอันตรำยของบริษัท ฯ สำหรับบัญ ชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 118.3 ล้ำนบำท 156.1 ล้ำนบำท และ 186.8
ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 26.58 ร้อยละ 34.78 และร้อยละ 37.52 ตำมลำดับ อัตรำ
กำไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ ในปี 2556 และปี 2557 เนื่องจำกมีปริมำณงำนที่เพิ่มขึน้ และอัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำ
อันตรำย (Occupancy Rate) เพิม่ ขึน้ ในขณะทีต่ น้ ทุนคงที่ เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำทรัพย์สนิ ไม่ได้เพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณงำน
1.3) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์ สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 170.9 ล้ำนบำท 271.8 ล้ำนบำท และ 270.0
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ปจั จัยหลักในกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในปี 2556 เกิดจำกกำรเพิม่ พืน้ ทีใ่ หม่ใน
กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์ ทัง้ ในส่วนพื้นที่ทวไปและพื
ั่
้นที่เขตปลอดอำกร ทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยที่
เพิม่ ขึน้ เช่น ต้นทุนค่ำเช่ำพืน้ ที่ และค่ำเสื่อมรำคำ เป็ นต้น และต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในปี 2557 ใกล้เคียงกับ
ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในปี 2556
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์ของบริษทั ฯ ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธัน วำคม 2557 เท่ำกับ 80.7 ล้ำนบำท 140.2 ล้ำนบำท และ 98.4 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้น ร้อยละ 32.10 ร้อยละ 34.05 และร้อยละ 26.69 ตำมลำดับ จะพบว่ำอัตรำ
กำไรขัน้ ต้นในปี 2556 เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีอตั รำกำรใช้พ้นื ทีใ่ นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำทีด่ ขี น้ึ และมีสดั ส่วน
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Operation) เพิม่ ขึน้ ซึง่ ถือเป็ นรำยได้สว่ นเพิม่ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้น
เพิม่ ขึน้ ใน 2556 อย่ำงไรก็ตำมในปี 2557 สัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรลดลงเนื่องจำกลูกค้ำฝำกรถยนต์
กับทำงบริษทั ฯ ลดลง และมีอตั รำกำรใช้พน้ื ทีล่ ดลงเล็กน้อย ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
1.4) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง สำหรับ
ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 83.1 ล้ำนบำท 125.1 ล้ำน
บำท และ 222.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ปจั จัยหลักในกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในปี 2556 เกิดจำกกำร
ขยำยพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำเดิม รวมทัง้ มีกำรเปิ ดให้บริกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง แห่งใหม่จำนวน 1
คลัง ในปี 2556 และอีก 1 คลังในปี 2557 ทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยในส่วนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำสำธำรณูปโภคทีเ่ พิม่ ขึน้
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 87.3 ล้ำนบำท
172.8 ล้ำนบำท และ 199.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 51.25 ร้อยละ 58.02 และร้อย
ละ 47.21 ตำมลำดับ จะพบว่ำอัต รำก ำไรขัน้ ต้น ในปี 2556 สูงกว่ำปี 2555 เนื่ องจำกอัต รำกำรใช้พ้ืน ที่ในกำร
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ให้บริกำร (Occupancy Rate) สูงขึน้ สำหรับอัตรำกำไรขัน้ ต้นปี 2557 ลดลงจำกปี ก่อนหน้ ำเนื่องจำกมีกำรขยำย
พืน้ ทีแ่ ละยังมีกำรใช้บริกำรไม่เต็มพืน้ ที่ ซึง่ สอดคล้องกับอัตรำกำรใช้พน้ื ทีใ่ นกำรให้บริกำรทีล่ ดลง
2)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ต้น ทุน ค่ำเช่ำและบริก ำรจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธัน วำคม 2557 เท่ำกับ 63.6 ล้ำนบำท 73.1 ล้ำนบำท และ 89.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ป จั จัย หลัก ในกำรเพิ่ม ขึ้น ของต้ น ทุ น ค่ ำ เช่ ำ และบริก ำรในปี 2556 เกิด จำกกำรลงทุ น ในรถบรรทุ ก รถเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับรถบรรทุกรถและค่ำเสื่อมรำคำเพิม่ ขึน้ ส่วนปี
2557 ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั มีกำรจ้ำงบุคคลภำยนอก (Outsourcing) เพื่อขนส่งสินค้ำมำก
ขึน้
กำไรขัน้ ต้น จำกกำรให้บ ริก ำรขนส่งสินค้ำของบริษัท ฯ สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 6.4 ล้ำนบำท 4.3 ล้ำนบำท และ 4.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิด
เป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 9.12 ร้อยละ 5.45 และร้อยละ 5.08 ตำมลำดับ จะพบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงในปี
2556 และปี 2557 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรเพิม่ อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนขัน้ ต่ำ และมีกำรซือ้ รถสำหรับขนส่งรถยนต์ (Car
Carrier) ซึง่ มีอตั รำกำรใช้งำนทีค่ ่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกลูกค้ำบริษทั รถยนต์มกี ำรผลิตรถยนต์น้อยกว่ำทีค่ ำดไว้ ทำให้
อัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลง
3)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 173.4 ล้ำนบำท 184.7 ล้ำนบำท และ 252.9
ล้ำนบำท ตำมลำดับ กำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรเพิม่ ขึน้ ตำมกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ของบริษัทฯ โดย
ต้น ทุ นค่ ำบริก ำรเพิ่ม ขึ้น อย่ ำงมำกเนื่ องจำกกำรขยำยฐำนลูก ค้ำในกำรให้บ ริก ำร ส่งผลให้ต้นทุ น ที่เกิด จำกกำร
ให้บริกำรในกำรขนย้ำยเช่น ค่ำน้ ำมันรถ ค่ำระวำงกำรขนส่ง เพิม่ สูงขึ้ น รวมทัง้ ในปี 2557 บริษัท อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงคลังเก็บสินค้ำสำหรับของใช้สว่ นตัว (Self Storage) ส่งผลให้มตี น้ ทุนในส่วนนี้เพิม่ ขึน้
กำไรขัน้ ต้น จำกกำรให้บ ริก ำรขนส่งสิน ค้ำของบริษัท ฯ สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 90.7 ล้ำนบำท 93.6 ล้ำนบำท และ 96.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือ
คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 34.34 ร้อยละ 33.63 และร้อยละ 27.71 ตำมลำดับ อัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงในปี 2557
ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีกำรปรับลดรำคำขำยเพื่อจูงใจให้ลกู ค้ำมำใช้งำนกับบริษทั ฯ มำกขึน้ เป็ นผลให้มกี ำไรขัน้ ต้นสูงขึน้ แต่
อัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลง
4)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 31 ธัน วำคม 2556 และ 31 ธัน วำคม 2557 เท่ ำกับ 28.5 ล้ำ นบำท 35.5 ล้ำ นบำท และ 32.5 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ปจั จัยหลักในกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในช่วงปี 2555 ถึง 2557 เกิดจำกกำรขยำยพืน้ ทีใ่ น
กำรให้บริกำรเก็บเอกสำรและกำรลงทุนเพิม่ ชัน้ วำงกล่องเอกสำรภำยในคลังสินค้ำ ทำให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในเรื่อง
ดังกล่ำวเพิม่ ขึน้ นอกจำกนี้ปี 2556 บริษทั ฯ มีกำรย้ำยคลังรับฝำกเอกสำรจำกพืน้ ทีใ่ นเขตสำมวำมำยังพืน้ ทีใ่ นเขตสุ

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 34

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

วินทวงศ์ ทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยในด้ำนต่ำงๆ เพิม่ ขึน้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพนักงำนในกำรย้ำยคลัง ค่ำขนส่งเอกสำรไปยัง
คลังใหม่ เป็ นต้น
กำไรขัน้ ต้น จำกกำรให้บ ริก ำรขนส่งสิน ค้ำของบริษัท ฯ สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 37.7 ล้ำนบำท 35.9 ล้ำนบำท และ 45.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือ
คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 56.97 ร้อยละ 50.27 และร้อยละ 58.13 ตำมลำดับ หำกพิจำรณำอัตรำกำไรขัน้ ต้น
จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูลของบริษทั ฯ จะพบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงในปี 2556 เนื่องจำกพืน้ ทีท่ ่ี
ขยำยดังกล่ำวยังมีเอกสำรเข้ำมำเก็บไม่เต็มพื้นที่ ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยคงที่ เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ เพิ่มขึ้น รวมทัง้ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรย้ำยคลังสินค้ำ ทำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
5)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจอื่นๆ

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกธุรกิจอื่นๆ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556
และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 22.0 ล้ำนบำท 13.6 ล้ำนบำท และ 9.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ พบว่ำต้นทุนค่ำเช่ำ
และบริกำรในช่วงปี 2555 ถึง 2557 ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ทยอยลดกำรให้บริกำรแปรรูปอำหำร
ทะเล ซึง่ ดำเนินงำนโดยบริษทั แปซิฟิค ฟู้ด โปร จำกัด และในปี 2557 ได้ยกเลิกกิจกำรของบริษทั แปซิฟิค ฟู้ด โปร
จำกัด รวมทัง้ บริษัทฯ ได้ลดกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บุคคลภำยนอกลง ซึ่งดำเนินงำนโดย
DITS ทำให้ตน้ ทุนกำรให้บริกำรดังกล่ำวลดลง
กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจอื่นๆ ของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 14.6 ล้ำนบำท 18.4 ล้ำนบำท และ 3.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นร้อยละ 39.83 ร้อยละ 57.46 และร้อยละ 28.31 ตำมลำดับ จะพบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงในช่วงปี 2555 ถึง
2557 เนื่องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
 รำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นผลมำจำกกำรเน้นให้บริกำร
บริษั ท ในเครือ เพิ่ม ขึ้น และลดกำรให้ บ ริก ำรแก่ บุ ค คลภำยนอก ซึ่ง กำรให้ บ ริก ำรทำงด้ ำ น
เทคโนโลยีแ ก่ บุ ค คลภำยนอกนั น้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กำรให้บ ริก ำรทำงด้ำ นกำรขำยอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึง่ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นทีต่ ่ำ
 รำยได้จำกกำรให้บ ริก ำรแปรรูป อำหำรทะเลที่ลดลง เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ ได้เลิก กำรให้บ ริก ำร
ดังกล่ำวในปี 2557 ทำให้รำยได้ในส่วนนี้ลดลงอย่ำงมำก ขณะที่ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ คอื ค่ำ
เสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์ ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 31 ธัน วำคม 2556 และ 31 ธัน วำคม 2557 บริษั ท ฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรเท่ำกับ 341.1 ล้ำนบำท 331.3 ล้ำนบำท และ 413.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 20.74 ร้อยละ 15.85 และร้อยละ 18.23 ของรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำรระหว่ำงปี 2555 ถึง
2557 ซึง่ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยหลัก ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับบุคลำกร ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรสำหรับ ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ปี
บัญ ชีส้นิ สุด 31 ธัน วำคม 2555 เท่ำกับ 9.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 2.87 ถึงแม้ว่ำบริษัท ฯ จะมีค่ ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับบุคลำกร และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยสูงขึน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรเข้มงวดมำกขึน้ ในเรื่อง
ของค่ำใช้จ่ำยทำให้ค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนลดลง เช่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพและทีป่ รึกษำ และค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค
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ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรขำยและกำรบริห ำรส ำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุ ด 31 ธัน วำคม 2557 สูง กว่ ำ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด 31
ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 82.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.75 ซึง่ มีปจั จัยหลักมำจำกกำรปรับค่ำตอบแทนของ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 22.3 ล้ำนบำท ซึ่งมีกำรปรับให้เทียบเคียงได้กบั ค่ำตอบแทนของ
บริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ที่มขี นำดและอยู่ในหมวดอุตสำหกรรมเดียวกัน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
บุคลำกรทีเ่ พิม่ ขึน้ จำนวน 20.6 ล้ำนบำท จำกกำรเพิม่ จำนวนบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเติบโตของบริษทั โดยเฉพำะ
พนักงำนในส่วนของกำรพัฒนำธุรกิจในต่ำงประเทศ ซึง่ ปจั จุบนั ยังไม่ได้มกี ำรดำเนินกำรทำให้รำยจ่ำยส่วนดังกล่ำว
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และกำรปรับเงินเดือนซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ และค่ำธรรมเนียม
วิชำชีพและทีป่ รึกษำทีเ่ พิม่ ขึน้ จำนวน 19.4 ล้ำนบำท
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จำนวน 85.0
ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั โดยผูป้ ระเมินอิสระ
ทัง้ นี้จำกกำรประเมินพบว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่วนมีมลู ค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำทำงบัญชี
บริษทั ฯ จึงบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำว
ขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำรหนี้ สิน
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ บันทึก ขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำร
หนี้สนิ จำนวน 57.0 ล้ำนบำท เกิดจำกศำลชัน้ ต้นได้มีคำพิพำกษำให้บริษัทฯ และบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ
ร่วมกันชำระค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกกำรนำสินค้ำมำฝำกในคลังสินค้ำของบริษทั ฯ
และต่อมำได้เกิดเพลิงไหม้ในตัวอำคำรคลังสินค้ำทำให้สนิ ค้ำเกิดควำมเสียหำย ซึ่งจำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิ
ดังกล่ำวใกล้เคียงกับทุนทรัพย์ท่ฟี ้ องหรือจำนวนที่ศำลชัน้ ต้นพิพำกษำให้ชำระ ทัง้ นี้ คดีดงั กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำร
อุทธรณ์
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีต้นทุน
ทำงกำรเงิน เท่ำกับ 41.2 ล้ำนบำท 79.8 ล้ำนบำท และ 118.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ต้นทุนทำงกำรเงินของ
บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อทำกำรขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำร
ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ
38.6 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ทม่ี ดี อกเบี้ย 1,900.7 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ ขึน้ 739.3
ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ
38.4 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีเงินกู้ท่มี ดี อกเบี้ย 2,689.6 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ ขึน้ 788.9
ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีกำไร
ก่อนภำษีเท่ำกับ 250.8 ล้ำนบำท 451.4 ล้ำนบำท และ 148.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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กำไรก่ อนภำษี สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด 31 ธัน วำคม 2556 สูงกว่ำปี บ ัญ ชีส้นิ สุด 31 ธัน วำคม 2555 เท่ ำกับ
200.6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 79.98 เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ของบริษทั ฯ และอัตรำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้
กำไรก่อนภำษีสำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุด 31 ธัน วำคม 2557 ต่ ำกว่ำปี บญ
ั ชีส้นิ สุด 31 ธัน วำคม 2556 เท่ำกับ
302.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 67.08 เนื่องจำกในปี 2557 บริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรเพิม่ เติม ซึง่
ทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ ในขณะที่พ้นื ที่ดงั กล่ำวยังให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่เต็มพื้นที่ ทำให้มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
รวมทัง้ มีกำรเพิ่มขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 82.0 ล้ำนบำท กำรบันทึกกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เท่ำกับ 85.0 ล้ำนบำท กำรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี้สนิ เท่ำกับ 57.0 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนทำง
กำรเงิน 38.4 ล้ำนบำท
ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้เท่ำกับ 58.0 ล้ำนบำท 76.2 ล้ำนบำท และ 24.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำภำษีเงินได้รอ้ ยละ
23.11 ร้อยละ 16.89 และร้อยละ 16.35 ของกำไรก่อนภำษีเงินได้ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ
เพิม่ ขึน้ ในปี 2556 ตำมรำยได้ของบริษทั ฯ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และลดลงในปี 2557 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยทีเ่ พิม่ สูงขึน้
กว่ำรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ อัตรำภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ ลดลงเนื่ องจำกในปี 2555 ประเทศไทยมีกำรปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติ
บุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30.0 ลงเหลือร้อยละ 23.0 ของกำไรสุทธิ และปรับลดลงเหลืออัตรำร้อยละ 20.0 ของกำไร
สุทธิในปี 2556
อย่ำงไรก็ดี จะเห็นได้ว่ำอัตรำภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ ในปี 2556 และปี 2557 ต่ ำกว่ำร้อยละ 20.0 เนื่องจำก
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของบริษัทฯ ที่เปิ ดในปี 2555 และปี 2556 ได้รบั สิทธิประโยชน์จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำให้กำไรบำงส่วนไม่ถูกนำไปคิดภำษีเงินได้
กำไรสุทธิ และอัตรำกำไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกำไรสุท ธิสำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธัน วำคม 2557
เท่ำกับ 192.8 ล้ำนบำท 375.2 ล้ำนบำท และ 124.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ ร้อยละ 11.51
ร้อยละ 17.74 และร้อยละ 5.44 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจำกรำยได้ และกำไรขัน้ ต้น
ทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรที่เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนที่น้อยกว่ำ สำหรับอัตรำกำไรสุทธิของ
บริษัทฯ ในปี 2557 ลดลง เนื่องจำกในช่วงระหว่ำงปี 2557 บริษัทฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง นอกจำกนัน้ บริษัทฯ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ และขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 142.0 ล้ำนบำท
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16.1.3.2 กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม
2558
กำรควบรวมกิ จกำรของกลุ่มแปซิ ฟิคและผลกระทบในกำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 บริษทั ได้ดำเนินกำรซือ้ ธุรกิจจำกกลุ่มแปซิฟิค โดยกำรซือ้ หุน้ ของ JAPAC จำกผู้
ถือหุน้ เดิม ซึง่ งบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ จะรับรูผ้ ลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุ่มแปซิฟิคในงบกำรเงินรวมของ
บริษทั ฯ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนำคม 2557 เป็ นต้นไป
บริษทั ทีเ่ ริม่ รับรูผ้ ลกำรดำเนินงำนในงบกำรเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนำคม 2557 ได้แก่ JAPAC JPAC JPK
JPLAND PCS PLP และ PFP ทัง้ นี้ ผลกำรดำเนินงำนในช่วงระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึง 14 มีนำคม 2557
ของบริษทั ในกลุ่มแปซิฟิคเป็ นไปตำมตำรำงดังต่อไปนี้
ผลกำรดำเนิ นงำนในช่วงระหว่ำง
วันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึง 14 มีนำคม 2557
(ล้ำนบำท)
รำยได้
รำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำร
รำยได้อ่นื
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนค่ำเช่ำและกำรบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) ในตรำสำรทุน – กำรบัญชีดำ้ นผูล้ งทุน บริษทั ร่วม
รวม
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

78.4
0.4
78.8
45.9
1.4
21.3
8.8
77.4
2.7
2.7
4.1
0.8
3.3

ทัง้ นี้ หำกต้องกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนแบบเต็มงวดระหว่ำงงวดสำมเดือนสิน้ สุด 31 มีนำคม 2557
และงวดสำมเดือนสิน้ สุด 31 มีนำคม 2558 จะต้องพิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย
รำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำร
ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำร
เท่ำกับ 456.2 ล้ำนบำท และ 618.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรสำหรับ งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2557 จำนวน 161.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.47 เนื่องจำกกำรมีกำรขยำยพื้นที่สำหรับ
สินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง 13,701 ตำรำงเมตร และกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรให้บริกำรรับฝำก
สินค้ำอันตรำย
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ทัง้ นี้ รำยละเอียดรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
กลุม่ ธุรกิ จ
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
รับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ1
รำยได้รวมทัง้ หมด

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบกำรเงิ นรวม)
(งบกำรเงิ นรวม)
รำยได้
(ล้ำนบำท)

353.5
14.7
62.2
18.2
7.6
456.2

ร้อยละ

77.49
3.22
13.64
3.99
1.66
100.00

รำยได้
(ล้ำนบำท)

499.9
22.7
64.3
21.1
10.0
618.0

ร้อยละ

80.89
3.68
10.41
3.41
1.61
100.00

1ธุรกิจอื่นๆ

ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS และธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลังสินค้ำ
ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND

1)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำถือเป็ นรำยได้หลักของบริษทั ฯ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 77.49 และ
ร้อยละ 80.89 ของรำยได้รวม สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 ตำมลำดับ
โดยในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำร
เท่ำกับ 353.5 ล้ำนบำท และ 499.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
สำมำรถแบ่งได้ตำมลักษณะของสินค้ำ โดยรำยได้ตำมประเภทสินค้ำสำมำรถแบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
ดำเนิ นกำรโดย
(งบกำรเงิ นรวม)
(งบกำรเงิ นรวม)
รำยได้ ร้อยละของ รำยได้ ร้อยละของ
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม
สินค้ำทัวไป
่
บริษทั ฯ
119.7
26.23
120.3
19.47
สินค้ำอันตรำย
บริษทั ฯ
110.4
24.20
141.2
22.85
รถยนต์
ATL
109.0
23.90
92.8
15.01
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง PCS, JPK, JPAC
14.4
3.16
145.6
23.56
353.5
77.49
499.9
80.89
รวม

1.1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปส
่ ำหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 31
มีนำคม 2557 เท่ำกับ 119.7 ล้ำนบำท และ 120.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.50
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ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปสำมำรถจ
่
ำแนกตำมประเภทของกำรให้บริกำรได้ดงั นี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จของคลังสิ นค้ำทัวไป
่

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Handling)
รำยได้กำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร (Customs
Clearance)
รำยได้จำกบริกำรเสริม (Value Added
Service)
รวม

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 58

(งบกำรเงิ นรวม)
รำยได้
(ล้ำนบำท)
62.5
36.5
5.4

(งบกำรเงิ นรวม)
รำยได้
(ล้ำนบำท)
66.3
28.9
8.0

15.3

17.1

119.7

120.3

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ลักษณะรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปสำมำรถอธิ
่
บำยได้ดงั ต่อไปนี้
1. รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage) สำหรับ งวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31
มีน ำคม 2558 เท่ ำกับ 62.5 ล้ำนบำท และ 66.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 6.08 เนื่ อ งจำกใน
ระหว่ำงงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำ
เพิม่ ขึน้ ซึง่ พิจำรณำได้จำกอัตรำกำรใช้พน้ื ที่คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไปที
่
เ่ พิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 79.44 เป็ นร้อย
ละ 85.89 รวมทัง้ ลูกค้ำเดิมมีกำรขยำยพืน้ ทีก่ ำรใช้บริกำร และมีลกู ค้ำรำยใหม่เข้ำมำใช้บริกำรเพิม่ ขึน้
2. รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Handling) สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31
มีนำคม 2558 เท่ำกับ 36.5 ล้ำนบำท และ 28.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือลดลงร้อยละ 20.82 เนื่องจำก กำร
เคลื่อนไหวของสินค้ำในคลังของบริษทั ฯ ลดลงตำมปริมำณกำรผลิตของลูกค้ำโดยเฉพำะลูกค้ำรถยนต์
3. รำยได้กำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร (Customs Clearance สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2557 และ 31 มีน ำคม 2558 เท่ ำ กับ 5.4 ล้ำ นบำท และ 8.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 48.15
เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ ให้บ ริก ำรเกี่ยวกับ กำรดำเนิ น พิธีศุ ลกำกรเพิ่มมำกขึ้น จำกเดิมที่ใช้วิธีจดั จ้ำงบริษัท ฯ อื่นท ำ
(Outsourcing)
4. รำยได้จำกบริกำรเสริม (Value Added Service) สำหรับ งวดสำมเดือนสิ้นสุดวัน ที่ 31 มีนำคม 2557
และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 15.3 ล้ำนบำท และ 17.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.16 เนื่องจำก
ลูกค้ำมีควำมต้องกำรใช้บริกำรขนส่งและบริกำรเสริมต่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีลูกค้ำรำย
ใหม่ใช้บริกำรกำรขนส่งของบริษทั ฯ เพิม่ มำกขึน้ ส่งผลให้รำยได้จำกบริกำรเสริมเพิม่ สูงขึน้ ในงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558
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ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 กลุ่มบริษทั มีคลังสินค้ำตำมตำรำงต่อไปนี้

อำคำร

ณ วันที่ 31 มีนำคม
2557
14

ณ วันที่ 31 มีนำคม
2558
13

ตำรำงเมตร

72,380

63,260

อำคำร

5

6

ตำรำงเมตร

39,340

48,460

อำคำร

19

19

ตำรำงเมตร

111,720

111,720

หน่ วย
จำนวนคลังสินค้ำพืน้ ทีท่ วไป
ั่
พืน้ ทีท่ วไป
ั่
จำนวนคลังสินค้ำพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร(Free Zone)
พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone)
รวมจำนวนคลังสิ นค้ำ
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้ำ
ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สำมำรถรับฝำกสินค้ำได้สงู สุดประมำณ 2 RTต่อตำรำงเมตร
บริษทั ฯ มีอตั รำกำรใช้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไป
่ (Occupancy Rate) ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2557 และวันที่ 31 มีนำคม 2558 ดังแสดงตำมตำรำงต่อไปนี้

พืน้ ทีท่ งั ้ หมดของคลังสินค้ำทัวไป
่ (ตำรำงเมตร)

งวดสำมเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2557
111,720

งวดสำมเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558
111,720

79.44

85.89

อัตรำกำรใช้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำเพือ่ รับฝำกสินค้ำทัวไป
่ 1 (ร้อยละ)

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรใช้พ้นื ที่คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไปค
่ ำนวณจำกสองส่วนคือ 1) ส่วนที่ให้บริกำรลูกค้ำประเภทสัญญำตำรำงเมตรต่อเดือน คิดเป็ น
ร้อยละ 100.00 2) ส่วนทีใ่ ห้บริกำรลูกค้ำประเภทสัญญำตันต่อวัน คำนวณจำกปริมำณสินค้ำทีใ่ ห้บริกำรรับฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปริมำณ
สินค้ำทีค่ ลังสินค้ำทัวไปสำมำรถรองรั
่
บได้ (Revenue Ton)

1.2) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย สำหรับ งวดสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ
31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 110.4 ล้ำนบำท และ 141.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.90
รำยได้และปริมำณสินค้ำอันตรำยทีบ่ ริษัทฯ ให้บริกำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557
และ 31 มีนำคม 2558 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

หน่ วย:
ปริ มำณ

ลำนวำงตูส้ นิ ค้ำอันตรำย

TEU2

คลังสินค้ำอันตรำย

Revenue Ton

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 58

(งบกำรเงิ นรวม)
ปริ มำณ
รำยได้ (ล้ำนบำท)
33,156.8
108.5
6,333.0

รวมทัง้ หมด

1.9
110.4

(งบกำรเงิ นรวม)
ปริ มำณ รำยได้ (ล้ำนบำท)
38,563.3
137.5
4,997.0

3.7
141.2

ทีม่ ำ: บริษทั

2

TEU หมำยถึง Twenty Equivalent Unit หรือเทียบเท่ำกับตูค้ อนเทนเนอร์ขนำด 20 ฟุต
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บริษทั ฯ มีอตั รำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย (Occupancy Rate) ในช่วงสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2557 และวันที่ 31 มีนำคม 2558 ดังแสดงตำมตำรำงต่อไปนี้

ปริมำณสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำอันตรำยสำมำรถรองรับได้
(Revenue Ton)
อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย1 (ร้อยละ)

งวดสำมเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2557
17,483

งวดสำมเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558
17,483

101.252

106.262

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำยคำนวณจำกปริมำณสินค้ำอันตรำยที่ให้บริกำรรับฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปริมำณสินค้ำที่
คลังสินค้ำอันตรำยสำมำรถรองรับได้ (Revenue Ton)
2 อัต รำกำรให้บ ริกำรรับ ฝำกสิน ค้ำอัน ตรำยในงวดสำมเดือนสิ้น สุด วัน ที่ 31 มีน ำคม 2557 และ 2558 เกิน ร้อ ยละ 100.00 เนื่อ งจำกกำร
คำนวณจำกปริมำณสินค้ำทีร่ บั ฝำกซึง่ อำจเกินร้อยละ 100.00 ในกรณีทม่ี กี ำรหมุนเวียนของสินค้ำทีน่ ำมำฝำก

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำยมี 2 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่
1. รำยได้ในส่วนของลำนวำงตู้สนิ ค้ำอันตรำย สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31
มีนำคม 2558 เท่ำกับ 108.5 ล้ำนบำท และ 137.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.73 ซึ่งเพิม่ ขึน้ ตำม
ปริมำณสินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนเข้ำออกท่ำเรือแหลมฉบัง
2. รำยได้จำกคลังสินค้ำอันตรำย สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 1.9 ล้ำนบำท และ 3.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 94.74 เนื่องจำกลูกค้ำนำตู้สนิ ค้ำอันตรำย
ออกจำกพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำช้ำลง ส่งผลให้รำยได้ค่ำรับฝำกสูงขึน้
1.3) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557
และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 109.0 ล้ำนบำท และ 92.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือลดลงร้อยละ14.86
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์ท่บี ริษัทฯ ให้บริกำร สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จของคลังสิ นค้ำทัวไป
่

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
(Operation)
รวม

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 58

(งบกำรเงิ นรวม)

(งบกำรเงิ นรวม)

รำยได้
(ล้ำนบำท)
77.3
31.7

รำยได้
(ล้ำนบำท)
63.5
29.3

109.0

92.8

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
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1. รำยได้จำกกำรรับฝำกสิน ค้ำ (Storage) สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31
มีนำคม 2558 เท่ำกับ 77.3 ล้ำนบำท และ 63.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือลดลงร้อยละ 17.85 เนื่องจำกปริมำณกำร
ฝำกรถยนต์ทล่ี ดลงจำกผลกระทบกำรชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่องของกำลังซือ้ รถยนต์ของผูบ้ ริโภคทีถ่ ูกดึงไปก่อนหน้ำนี้
ตำมนโยบำยรถคันแรก ทำให้ลกู ค้ำยังคงลดระดับกำรผลิต ส่งผลให้อตั รำกำรใช้พน้ื ทีแ่ ละรำยได้ในส่วนนี้ลดลง
2. รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Operation) สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31
มีนำคม 2558 เท่ำกับ 31.7 ล้ำนบำท และ 29.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือลดลงร้อยละ 7.57 ตำมปริมำณกำรฝำก
รถยนต์ทล่ี ดลงเนื่องจำกนโยบำยรถคันแรก และกำรลดพืน้ ทีใ่ นกำรให้บริกำร
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีร่ บั ฝำกรถ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558

พืน้ ทีท่ วไป
ั่

ตำรำงเมตร

ณ วันที่ 31 มีนำคม
2557
455,643

พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร
(Free Zone)
รวมพืน้ ที่ คลังสิ นค้ำ

ตำรำงเมตร

80,000

137,171

ตำรำงเมตร

535,643

395,287

หน่ วย

ณ วันที่ 31 มีนำคม
2558
258,116

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1ตำรำงดังกล่ำวไม่รวมพืน้ ทีข่ องลูกค้ำที่ ATL ให้บริกำร (On-Site operation)

บริษทั ฯ มีอตั รำกำรใช้พน้ื ทีเ่ พื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Occupancy Rate) ในงวดสำม
เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และวันที่ 31 มีนำคม 2558 ดังแสดงตำมตำรำงต่อไปนี้

พืน้ ทีร่ บั ฝำกรถทีใ่ ห้บริกำร (ตำรำงเมตร)
อัตรำกำรใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำประเภทรถยนต์1 (ร้อยละ)

งวดสำมเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2557
535,643

งวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มีนำคม 2558
395,287

96.76

90.20

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรใช้พ้นื ที่เพื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์คำนวณจำกสองส่วนคือ 1) พื้นที่ให้บริกำร 150 ไร่ คำนวณจำก
พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้งำนจริงทีค่ ำนวณจำกขนำดและจำนวนของรถทีเ่ ข้ำมำใช้บริกำรรับฝำกสินค้ำ 2) พืน้ ทีส่ ่วนทีเ่ หลือ อัตรำกำรใช้พน้ื ทีค่ ดิ เป็ นร้อยละ 100.00

1.4) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง สำหรับงวดสำมเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 14.4 ล้ำนบำท และ 145.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้
ในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เพิ่มขึ้น สำเหตุ มำจำกเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 บริษัทฯ ได้ซ้อื
กิจกำรของกลุ่มแปซิฟิ ค ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็งเป็ นหลัก ทำให้มีรำยได้ดงั กล่ำว
เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทนับรวมรำยได้ดงั กล่ำว
ในช่วงหลังจำกกำรควบรวมกิจกำรเท่ำนัน้ นอกจำกนี้คลังสินค้ำของ JPAC ทีไ่ ด้เริม่ เปิ ดให้บริกำรในระหว่ำงปี 2557
มีกำรขยำยพื้นที่ไปในเขตพื้นที่ปลอดอำกร รวมทัง้ JPK เปิ ดอำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
เพิม่ เติมทัง้ ในส่วนพื้นที่ทวไป
ั ่ และพื้นที่เขตปลอดอำกร ทำให้พ้นื ที่กำรให้บริกำรรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
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เพิม่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 19,525 ตำรำงเมตร และมีลกู ค้ำรำยใหม่เข้ำมำใช้บริกำรเพิม่ มำกขึน้ ส่งผล
ให้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ ขึน้
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งในรอบสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558 รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรผสมชีส มูลค่ำ 23.2 ล้ำนบำทด้วย ซึง่ ตัง้ แต่ไตรมำสที่ 2 ปี บญ
ั ชี
2558 รำยได้ดงั กล่ำวจะถูกบันทึกในลักษณะของกำรรับจ้ำงผลิต แทน (ไม่รวมต้นทุนวัตถุดบิ ชีส) ซึง่ หำกบันทึกใน
ลักษณะดังกล่ำวจะทำให้มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริห ำรสินค้ำควบคุมอุณหภู มิแช่เย็นและแช่แข็ง
124.5 ล้ำนบำท (รำยได้ลดลงจำกต้นทุนวัตถุดบิ 21.1 ล้ำนบำท)
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ที่คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ณ วันที่ 31 มีนำคม
2557 และ 31 มีนำคม 2558

จำนวนคลังสินค้ำ

อำคำร

ณ วันที่ 31 มีนำคม
2557
7

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำ

ตำรำงเมตร

28,740

หน่ วย

ณ วันที่ 31 มีนำคม
2558
8
48,265

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

บริษทั ฯ มีอตั รำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง (Occupancy Rate) ในงวด
สำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ วันที่ 31 มีนำคม 2558 ดังแสดงตำมตำรำงต่อไปนี้

ปริมำณสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำสำมำรถรองรับได้
(Revenue Ton)
อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง1 (ร้อยละ)

งวดสำมเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2557
54,194

งวดสำมเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558
72,194

67.94

67.36

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1อัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งคำนวณจำกปริมำณสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่
แข็งทีใ่ ห้บริกำรรับฝำก (Ton) หำรด้วยปริมำณสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งสำมำรถรองรับได้ (Ton)
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2)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม
2558 เท่ำกับ 14.7 ล้ำนบำท และ 22.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 54.42
รำยได้และปริมำณเที่ยวแบ่งตำมประเภทสินค้ำที่ขนส่ง สำหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31
มีนำคม 2558 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

กำรขนส่งสินค้ำทัวไป
่
กำรขนส่งสินค้ำอันตรำย
กำรขนส่งรถยนต์
กำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
รวมทัง้ หมด

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 58

(งบกำรเงิ นรวม)

(งบกำรเงิ นรวม)

ปริ มำณ

รำยได้

ปริ มำณ

รำยได้

(เที่ยว)
911
847
200
340
2,290

(ล้ำนบำท)
4.5
4.2
4.5
1.5
14.7

(เที่ยว)
1,638
839
233
2,115
4,825

(ล้ำนบำท)
6.2
4.2
4.4
7.9
22.7

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 สูงกว่ำงวดสำมเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 8.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 54.42 ซึ่งปจั จัยหลักมำจำกเมื่อวันที่ 14
มีนำคม 2557 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรซือ้ ธุรกิจขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งจำกกลุ่มแปซิฟิค ทำให้
มีรำยได้ดงั กล่ำวเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั นับรวม
รำยได้ดงั กล่ำวในช่วงหลังจำกกำรควบรวมกิจกำรเท่ำนัน้ นอกจำกนี้ ในช่วงปลำยปี 2557 บริษัทฯ เริม่ ให้บริกำร
ขนส่งสินค้ำทัวไปข้
่ ำมแดนไปยังประเทศลำว และให้บริกำรเพิม่ มำกขึน้ ในช่วงต้นปี 2558 จึงส่งผลให้รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรดังกล่ำวเพิม่ มำกขึน้

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 45

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

3)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ ำงประเทศ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 62.2 ล้ำนบำท และ 64.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.38
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศแบ่งตำมประเภท สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครือ่ งใช้
สำหรับทีพ่ กั อำศัย
บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์สำนักงำน
บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครือ่ งจักร
สำหรับโรงงำน
บริกำรขนย้ำยสิง่ ของสำหรับงำน
แสดงสินค้ำและศิลปะ
รวมทัง้ หมด

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 58

(งบกำรเงิ นรวม)
ร้อยละของ
รำยได้
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม

(งบกำรเงิ นรวม)
ร้อยละของ
รำยได้
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม

54.0

11.83

54.8

8.87

2.6
3.3

0.58
0.72

1.9
3.4

0.31
0.54

2.3

0.51

4.2

0.68

62.2

13.64

64.3

10.41

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับ งวดสำมเดือนสิน้ สุด วันที่ 31 มีนำคม
2557 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 จำนวน 2.1 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.38 ซึง่ เพิม่ ขึน้
เล็กน้อยจำกช่วงเดียวกันในปี 2557
4)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรข้อมูล สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31
มีนำคม 2558 เท่ำกับ 18.2 ล้ำนบำท และ 21.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.93
รำยได้จำกบริกำรรับฝำกเอกสำรและบริกำรจัดกำรเอกสำรและบริกำรขนส่ง สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
กลุ่มธุรกิ จ
(งบกำรเงิ นรวม)
(งบกำรเงิ นรวม)
รำยได้
ร้อยละของ
รำยได้
ร้อยละของ
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม
กำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร
14.8
3.23
17.9
2.89
กำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและ
3.4
0.76
3.2
0.52
บริกำรขนส่ง
3.99
3.41
18.2
21.1
รวมทัง้ หมด
ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
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ทัง้ นี้ จำนวนกล่องเอกสำรทีบ่ ริษทั ฯ รับฝำก ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 สำมำรถแสดง
ได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้

จำนวนกล่องทีร่ บั ฝำก

หน่ วย

ณ วันที่ 31 มี.ค. 57

ณ วันที่ 31 มี.ค. 58

กล่อง

683,760

693,936

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับจำนวนเอกสำร
ทีม่ กี ำรรับฝำกเพิม่ ขึน้ ของบริษัทฯ นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยังให้บริกำรในรูปแบบแฟ้มเอกสำรเพิม่ ทำให้บริษัทฯ มี
รำยได้ในส่วนนี้เพิม่ ด้วย
5)

รำยได้จำกธุรกิจอื่น

รำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรให้เช่ำคลังสินค้ำ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจอื่น
7.6 ล้ำนบำท และ 10.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 1.61 ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำและ
ให้บริกำรของบริษทั ฯ รำยได้จำกธุรกิจอื่นสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 สูงกว่ำ งวดสำมเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 ปจั จัยหลักมำจำกเมื่อปลำยปี 2557 JPLAND ได้เริม่ เปิ ดบริกำรให้เช่ำคลังสินค้ำแก่
ลูก ค้ำภำยนอกจ ำนวน 1 คลัง และเปิ ด เพิ่ม เติม ในไตรมำส 1 ปี 2558 อีก จ ำนวน 1 คลัง รวมทัง้ DITS มีก ำร
ให้บริกำรทำงด้ำนกำรเขียนโปรแกรมค่ำระวำง (Freight) ให้แก่ลกู ค้ำรำยหนึ่ง ส่งผลให้รำยได้ในงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558 เพิม่ มำกขึน้
รำยได้จำกกำรลงทุน
รำยได้จำกกำรลงทุนของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นรำยได้จำก ดอกเบีย้ รับ สำหรับ งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีน ำคม 2557 และ31 มีน ำคม 2558 บริษัท ฯ มีรำยได้จำกกำรลงทุ น เท่ ำกับ 1.1 ล้ำนบำท และ 0.1 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
รำยได้อื่น
รำยได้อ่นื ของบริษทั ฯ ได้แก่ เงินได้จำกกำรเคลมประกัน กำไรจำกกำรจำหน่ ำยทรัพย์สนิ รำยได้สว่ นเพิม่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค เป็ นต้น สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้
อื่นเท่ำกับ 4.5 ล้ำนบำท และ 5.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้อ่นื ในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
สูงขึน้ เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้สว่ นเพิม่ ค่ำสำธำรณูปโภคทีเ่ รียกเก็บจำกลูกค้ำ
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร และกำไรขัน้ ต้น
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนค่ำเช่ำและบริกำร
เท่ำกับ 298.0 ล้ำนบำท และ 393.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ส่วนประกอบหลักของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร ได้แก่
ค่ำเช่ำทีด่ นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟล์คลิฟท์ และค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรขัน้ ต้น เท่ำกับ
เท่ำกับ 158.2 ล้ำนบำท และ 224.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 34.68 และร้อยละ
36.26 ตำมลำดับ
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 47

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีน ำคม 2557 เท่ ำ กับ 95.9 ล้ำ นบำท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 32.18 ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น ตำมรำยได้ข องบริษั ท ฯ ทัง้ นี้
ส่วนประกอบหลักของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร ได้แก่ ค่ำเช่ำ และค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์
ตำรำงต่อไปนี้แสดงต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร แยกตำมประเภทธุรกิจ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
(งบกำรเงิ นรวม)
(งบกำรเงิ นรวม)
มุลค่ำ
ร้อยละของ
มุลค่ำ
ร้อยละของ
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม
ธุรกิ จให้บริ กำรรับฝำกและบริ หำรสิ นค้ำ
สินค้ำทัวไป
่
สินค้ำอันตรำย
รถยนต์
สินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
รวม
ธุรกิ จให้บริ กำรขนส่งสิ นค้ำ
ธุรกิ จให้บริ กำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
ธุรกิ จให้บริ กำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิ จอื่นๆ
ต้นทุนค่ำเช่ำและกำรบริ กำร

62.6
70.0
80.8
9.5
223.0

13.73
15.35
17.72
2.09
48.89

77.8
82.9
65.0
82.9
308.7

12.59
13.42
10.52
13.41
49.94

14.0

3.06

20.7

3.34

46.8

10.25

46.7

7.55

9.6

2.10

9.1

1.47

4.6

1.01

8.8

1.43

298.0

65.32

393.9

63.74
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และตำรำงต่อไปนี้แสดงกำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้นแยกตำมประเภทธุรกิจ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่

ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
สินค้ำทัวไป
่
สินค้ำอันตรำย
รถยนต์
สินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ
กำไรขันต้
้ นรวม

31 มี.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวม)

31 มี.ค. 58
(งบกำรเงิ นรวม)

มุลค่ำ
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
(ล้ำนบำท)
(ร้อยละ)

มุลค่ำ
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
(ล้ำนบำท)
(ร้อยละ)

57.0
40.4
28.2
4.9
0.7
15.4

47.66
36.56
25.86
33.78
4.95
24.82

42.5
58.3
27.8
62.7
2.0
17.7

35.33
41.30
29.92
43.05
8.98
27.45

8.6
3.0
158.2

47.28
39.01
34.68

12.0
1.1
224.1

56.91
11.18
36.26

1) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
1.1) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 62.6 ล้ำนบำท และ 77.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จะพบว่ำต้นทุนค่ำเช่ำ
และบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรเพิม่ อัตรำค่ำแรงในงวด
สำมเดือนสิ้น สุด วันที่ 31 มีน ำคม 2558 นอกจำกนี้บ ริษัทฯ มีค่ำเสื่อมรำคำของอุป กรณ์ ค อมพิวเตอร์และค่ำตัด
จำหน่ ำยซอฟแวร์ทใ่ี ช้ในกำรให้บริกำรเพิม่ มำกขึน้ รวมทัง้ ต้นทุนในกำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกรทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมปริมำณ
งำนทีใ่ ห้บริกำร ส่งผลให้ตน้ ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 57.0 ล้ำนบำท และ 42.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นร้อยละ 47.66 และร้อยละ 35.33 ตำมลำดับ พบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2558 ต่ ำกว่ำอัตรำในงวดสำมเดือ นสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 ถึงแม้กำรขยำยพื้นที่ให้บริกำรในช่วงปี 2555 –
2557 ลูกค้ำเริม่ เข้ำมำใช้บริกำรเต็มพื้นที่ช่วงปลำยปี 2557 ทำให้อตั รำกำรใช้พ้นื ที่คลังสินค้ำทัวไป
่ (Occupancy
Rate) ในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 สูงกว่ำไตรมำสที่ 1 ปี 2557 แต่สดั ส่วนรำยได้จ ำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Handling)
ในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 ค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันในปี 2557 ซึ่งงำนบริกำรจัดกำรดังกล่ำวสร้ำง
รำยได้โดยทีค่ ่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นในไตรมำสที่ 1 ปี 2557 สูงกว่ำไตรมำสที่ 1 ปี
2558
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1.2) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 70.0 ล้ำนบำท และ 82.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จะพบว่ำต้นทุนค่ำ
เช่ำและบริกำรในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 สูงกว่ำต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2557 ซึง่ เพิม่ ตำมปริมำณงำนทีเ่ พิม่ สูงขึน้
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 40.4 ล้ำนบำท และ 58.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำ
กำไรขัน้ ต้นร้อยละ 36.56 และร้อยละ 41.30 ตำมลำดับ อัตรำกำไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึ้นในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2558 เนื่องจำกมีปริมำณงำนที่เพิ่มขึน้ และอัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย (Occupancy Rate)
เพิม่ ขึน้ ในขณะทีต่ น้ ทุนคงที่ เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำทรัพย์สนิ ไม่ได้เพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณงำน
1.3) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 80.8 ล้ำนบำท และ 65.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ปจั จัยหลักในกำร
ลดลงของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เกิดจำกกำรลดลงของพื้นที่กำร
ให้บริกำร เนื่องจำกบริษทั ฯ ปรับลดพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรตำมปริมำณกำรฝำกรถยนต์ทล่ี ดลงจำกผลกระทบนโยบำยรถ
คันแรก
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์ของบริษัทฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 28.2 ล้ำนบำท และ 27.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำ
กำไรขัน้ ต้นร้อยละ 25.86 และร้อยละ 29.92 ตำมลำดับ จะพบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้น เพิม่ ขึน้ ในงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำก ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2557 ธุรกิจรถยนต์มกี ำรเติบโตอย่ำงมำกจำกผลของนโยบำย
รถคันแรก ทำให้บริษทั ฯ มีลูกค้ำใช้บริกำรฝำกรถยนต์เป็ นจำนวนมำก บริษทั ฯ จึงมีกำรเช่ำพืน้ ทีใ่ หม่เพื่อสนับสนุ น
ธุรกิจจำกผูใ้ ห้เช่ำภำยนอกซึ่งมีอตั รำค่ำเช่ำที่ค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกั บอัตรำค่ำเช่ำจำกท่ำเรือแหลมฉบัง อย่ำงไรก็
ตำม ในไตรมำส 1 ปี 2558 ATL มิได้มกี ำรเช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำวแล้ว ทำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นสูงขึน้
1.4) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 9.5 ล้ำนบำท และ 82.9 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ กิจกำรของกลุ่มแปซิฟิคเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ
ยังมีกำรเปิ ดอำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ เติมทัง้ ในส่วนพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ และพืน้ ทีเ่ ขตปลอด
อำกรของ JPK จำนวน 1 คลัง รวมทัง้ ขยำยพืน้ ทีใ่ นส่วนเขตปลอดอำกรของ JPAC ทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยในส่วนค่ำเสือ่ ม
รำคำและค่ำสำธำรณูปโภคทีเ่ พิม่ ขึน้
ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ใน
รอบสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 ต้นทุนในกกำรให้บริกำรผสมชีส มูลค่ำ 22.8 ล้ำนบำทด้วย ซึง่ ตัง้ แต่ไตร
มำสที่ 2 ปี บญ
ั ชี 2558 ต้นทุนดังกล่ำวจะถูกบันทึกในลักษณะของกำรรับจ้ำงผลิตแทน (บันทึกเฉพำะในส่วนต้นทุน
ค่ำแรงและต้นทุนค่ำโสหุย้ กำรผลิต ไม่รวมต้นทุนวัตถุดบิ ชีส ) ซึง่ หำกบันทึกในลักษณะดังกล่ำวจะทำให้มตี ้นทุนค่ำ
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เช่ำและค่ำบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริห ำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็น และแช่แข็ง 61.8 ล้ำนบำท
(ต้นทุนวัตถุดบิ ลดลง 21.1 ล้ำนบำท)
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง สำหรับงวดสำม
เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 4.9 ล้ำนบำท และ 62.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 33.78 และร้อยละ 43.05 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ กำไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จำกกำรซือ้ ธุรกิจ
ของกลุ่มแปซิฟิค และกำรขยำยพืน้ ทีก่ ำรดำเนินงำน สำหรับอัตรำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ เนื่องจำกในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี
2557 คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของ JPAC มีกำรขยำยพืน้ ทีใ่ นส่วนเขตปลอดอำกร ซึง่ ลูกค้ำยัง
ใช้บริกำรไม่มำก อัตรำกำรใช้พน้ื ทีใ่ นช่วงเวลำดังกล่ำวจึงต่ำ ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 สูงขึน้
2)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557
และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 14.0 ล้ำนบำท และ 20.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกกำรที่บริษัทฯ ซื้อ
กิจกำรของกลุ่มแปซิฟิคเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำของบริษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ
31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 0.7 ล้ำนบำท และ 2.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้น ร้อยละ 4.95
และร้อ ยละ 8.98 ตำมลำดับ จะพบว่ ำ อัต รำก ำไรขัน้ ต้น เพิ่ม ขึ้น ในงวดสำมเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558
เนื่องจำกต้นทุนน้ำมันทีล่ ดต่ำลง
3)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 46.8 ล้ำนบำท และ 46.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ ต้นทุนค่ำ
เช่ำและบริกำรของทัง้ สองงวดใกล้เคียงกัน
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำของบริษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ
31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 15.4 ล้ำนบำท และ 17.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 24.82
และร้อยละ 27.45 ตำมลำดับ จะพบว่ ำอัตรำก ำไรขัน้ ต้น เพิ่ม ขึ้น ในงวดสำมเดือนสิ้น สุดวัน ที่ 31 มีนำคม 2558
เนื่องจำกในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 บริษัทฯ มีกำรปรับค่ำบริกำรเพิม่ ขึน้ และได้รบั งำนขนย้ำยงำนแสดงสินค้ำศิลปะ
เพิม่ ขึน้ ซึง่ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นสูง
4)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 9.6 ล้ำนบำท และ 9.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งต้นทุนค่ำเช่ำและ
บริกำรลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจำกค่ำเสือ่ มรำคำของชัน้ วำงเอกสำรบำงตัวถูกตัดค่ำเสือ่ มจนหมดแล้ว
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำของบริษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ
31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 8.6 ล้ำนบำท และ 12.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 47.28
และร้อยละ 56.91 ตำมลำดับ จะพบว่ ำอัตรำก ำไรขัน้ ต้น เพิ่ม ขึ้น ในงวดสำมเดือนสิ้น สุดวัน ที่ 31 มีนำคม 2558
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เนื่องจำกปริมำณกล่องทีร่ บั ฝำกเพิม่ ขึน้ และอัตรำกำรใช้พน้ื ทีใ่ นกำรเก็บเอกสำรดีขน้ึ ในขณะทีต่ น้ ทุนคงทีไ่ ม่ได้เพิม่
ตำมปริมำณงำน ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้
5)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจอื่นๆ

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกธุรกิจ อื่นๆ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม
2558 เท่ำกับ 4.6 ล้ำนบำท และ 8.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ปจั จัยหลักในกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรใน
งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เกิดจำกกำรทีป่ ลำยปี 2557 JPLAND ได้เริม่ เปิ ดบริกำรให้เช่ำคลังสินค้ำ
แก่ลกู ค้ำภำยนอกจำนวน 1 คลัง และเปิ ดเพิม่ เติมในไตรมำส 1 ปี 2558 อีกจำนวน 1 คลัง ทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยในเรื่อง
ค่ำเสือ่ มรำคำทีเ่ พิม่ ขึน้
กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจอื่นๆ ของบริษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม
2558 เท่ำกับ 3.0 ล้ำนบำท และ 1.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 39.01 และร้อยละ
11.18 ตำมลำดับ จะพบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 มีปจั จัยหลักมำจำก
คลังสินค้ำให้เช่ำของ JPLAND ทีเ่ ปิ ดใหม่ 2 คลัง ยังมีอตั รำกำรใช้บริกำรจำกลูกค้ำภำยนอกไม่เต็มพืน้ ที่ รวมทัง้ มีค่ำ
เสือ่ มรำคำและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนของคลังใหม่ ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และกำรบริหำรเท่ำกับ 92.64 ล้ำนบำท และ 98.94 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.31 และร้อยละ 16.01
ของรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำรสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีน ำคม 2558
ตำมลำดับ ซึ่งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยหลัก ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 เท่ำกับ 6.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.80 โดยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและกำรบริหำรหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับบุคลำกร ค่ำเสือ่ มรำคำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
และค่ำสำธำรณูปโภค ทัง้ นี้กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่ม
บุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษัทฯ โดยเฉพำะพนักงำนในส่วนของกำรพัฒนำธุรกิจในต่ำงประเทศ ซึ่ง
ปจั จุบนั ยังไม่ได้มกี ำรดำเนินกำรทำให้รำยจ่ำยส่วนดังกล่ำวบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
สำหรับ งวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีต้นทุน ทำงกำรเงิน
เท่ำกับ 18.1 ล้ำนบำท และ 35.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ในงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558 เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อทำกำรขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำร
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรก่อนภำษีเงินได้
เท่ำกับ 47.6 ล้ำนบำท และ 94.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ กำไรก่อนภำษีสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2558 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 เท่ำกับ 47.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 98.74 เนื่องจำก
กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ของบริษทั ฯ และอัตรำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้
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ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้
บริษัท ฯ ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับ งวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 13.5 ล้ำนบำท และ 15.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 28.33 และร้อยละ 16.42 ตำมลำดับ อัตรำภำษี
เงินได้ระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 สูงกว่ำร้อยละ 20.00 เนื่องจำกบริษัท ย่อยในกลุ่มบำง
บริษัทมีผลขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เพรำะเพิง่ เริม่ ดำเนินงำน ในขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มกี ำไร
ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิน ได้มีอตั รำภำษีเงินได้ป ระมำณร้อยละ 20.00 เมื่อนำมำผลขำดทุนของบริษัทย่อยมำรวม
คำนวณกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงบกำรเงินรวม จะทำให้กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ดูน้อยเมื่อเทียบกับ
ภำษีเงินได้ท่จี ่ำยไป และทำให้อตั รำค่ำใช้จ่ำยภำษีในงบกำรเงินรวมสูงกว่ำ ร้อยละ 20.00 อัตรำภำษีเงินได้ของ
บริษัทฯ ในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 ต่ ำกว่ำร้อยละ 20.00 ของกำไรสุทธิ เนื่องจำกคลังสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำ
ให้กำไรบำงส่วนไม่ถูกนำมำคิดภำษีเงินได้
กำไรสุทธิ และอัตรำกำไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 34.1
ล้ำนบำท และ 79.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ ร้อยละ 7.47 และร้อยละ 12.69 ตำมลำดับ ทัง้ นี้
อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ในงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำกรำยได้ และกำไรขัน้ ต้นที่สงู ขึน้ เมื่อ
เทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนที่น้อยกว่ำ
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กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
ภำพรวมของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน 3,273.3 ล้ำนบำท 4,147.7
ล้ำนบำท และ 4,550.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีสนิ ทรัพย์รวม
จำนวน 4,550.6 ล้ำนบำท ซึง่ เพิม่ ขึน้ ตำมกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี บญ
ั ชี 2555 จำนวน
874.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.71 กำรเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ซง่ึ เพิม่ ขึน้ 671.2 ล้ำนบำท อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเพิม่ ขึน้ 155.5 ล้ำนบำท สิทธิกำรเช่ำเพิม่ ขึน้ 88.1
ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุ ญำตให้ดำเนินกำรเพิม่ ขึน้ 45.5 ล้ำนบำท ในขณะทีล่ ูกหนี้ค่ำหุน้
เสมือนลดลง 170.8 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี บญ
ั ชี 2556 จำนวน
402.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.70 โดยกำรเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของที่ดนิ อำคำร และ
อุปกรณ์ซง่ึ เพิม่ ขึน้ 267.9 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินกำรเพิม่ ขึน้
136.7 ล้ำน
บำท และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึง่ เพิม่ ขึน้ 122.5 ล้ำนบำท ในขณะทีล่ กู หนี้ค่ำหุน้ เสมือนลดลง 242.6 ล้ำน
บำท
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงจำกปี บญ
ั ชี 2557
จำนวน 3.7 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.08 โดยกำรเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่มำจำกกำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำซึง่
ลดลง 41.5 ล้ำนบำท และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนลดลง 10.2 ล้ำนบำท ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้
สัญญำอนุญำตให้ดำเนินกำรเพิม่ ขึน้ 27.6 ล้ำนบำท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 6.7 ล้ำนบำท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
บริษทั ฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556
ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 72.6 ล้ำนบำท 130.5 ล้ำนบำท
และ 201.9 ล้ำนบำท และ 201.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.13 ร้อยละ 3.15 และร้อยละ 4.44 และ
ร้อยละ 4.44 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
ลูกหนี้ กำรค้ำ
บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำ ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และ
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 269.9 ล้ำนบำท 253.2 ล้ำนบำท 301.8 ล้ำนบำท
และ จำนวน 260.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ระยะเวลำกำรรับชำระหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้กำรค้ำ สำหรับปี บญ
ั ชี 2556 ปี
บัญชี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 45.39 วัน 44.85 วัน แล 41.72 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับ ระยะเวลำ
กำรให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้ำทีม่ รี ะยะเวลำ 45 วัน
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ ลดลงจำกปี บญ
ั ชี 2555 เท่ำกับ
16.7 ล้ำนบำท หรือลดงร้อยละ 6.19 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีควำมเข้มงวดในกำรเรียกเก็บหนี้จำกลูกหนี้กำรค้ำมำกขึน้
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ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี บญ
ั ชี 2556 เท่ำกับ
48.6 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.19 ตำมรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้หำกพิจำรณำจำกระยะเวลำกำรชำระหนี้เฉลีย่ จะ
ใกล้เคียงกับปี 2556 ซึง่ เป็ นระยะเวลำเก็บหนี้ตำมปกติของบริษทั ฯ
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ ลดลง จำกปี บญ
ั ชี 2557
เท่ำกับ 41.5 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 13.75 เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมเข้มงวดในกำรเรียกเก็บหนี้จำกลูกหนี้
กำรค้ำมำกขึน้
ลูกหนี้ อื่น
บริษทั ฯ มีลกู หนี้อ่นื ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบ
กำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 50.6 ล้ำนบำท 43.2 ล้ำนบำท 51.4 ล้ำนบำท และ 57.4 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 2555 ลูกหนี้อ่นื ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย
ล่วงหน้ำ 39.4 ล้ำนบำท และรำยได้คำ้ งรับ 5.4 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 2556 ลูกหนี้อ่นื ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย
ล่วงหน้ำ 27.5 ล้ำนบำท และรำยได้คำ้ งรับ 7.9 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 2557 ลูกหนี้อ่นื ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย
ล่วงหน้ำ 20.9 ล้ำนบำท และรำยได้คำ้ งรับ 8.2 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินระหว่ ำงกำล ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 ลูก หนี้ อ่นื ของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ ป ระกอบด้ว ย
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 24.1 ล้ำนบำท และรำยได้คำ้ งรับ 12.6 ล้ำนบำท
ลูกหนี้ ค่ำหุ้นเสมือน
ลูกหนี้ค่ำหุ้นเสมือนเป็ นรำยกำรบัญชีท่เี กิดขึน้ จำกกำรจัดทำงบกำรเงินเสมือน ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทได้มกี ำร
ปรับโครงสร้ำงเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2556 และมีกำรควบรวมกิจกำรกับกลุ่มแปซิฟิคเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 ใน
กำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำว บริษทั ฯ ได้มกี ำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อยและกลุ่มแปซิฟิคจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม และบริษทั ฯ ได้
มีกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ เดิมในบริษทั ย่อย และผูถ้ อื หุน้ ในกลุ่มแปซิฟิคเพื่อให้มกี ำรถือหุน้ ตำมสัดส่วนที่
ได้ตกลงกัน กำรทำงบกำรเงินเสมือนจัดทำประหนึ่งว่ำกำรจัดโครงสร้ำงและกำรควบรวมกิจกำรดังกล่ำวดำเนินกำร
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555 ในกำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำว จึงได้สมมติให้บริษัทฯ ได้เพิม่ ทุนสำหรับกำรปรับ
โครงสร้ำงและกำรควบรวมกิจกำรแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็ นจริงหุ้นดังกล่ำวยังไม่ได้ ถูกชำระ จึงต้องทำกำร
บันทึกค่ำหุน้ ทีย่ งั มิได้ถูกชำระเป็ นลูกหนี้ค่ำหุน้ เสมือน และค่ำหุน้ เสมือนดังกล่ำวจะลดลงเมื่อมีกำรชำระค่ำหุน้ (มีกำร
ปรับโครงสร้ำงและควบรวมกิจกำร)
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ลูกหนี้ค่ำหุน้ เสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 และปี บญ
ั ชี 2556 มีจำนวน 413.4 ล้ำน
บำท และ 242.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และรับชำระหมดในปี บญ
ั ชี 2557 ซึ่งลูกหนี้ค่ำหุ้นเสมือนลดลง ณ ปี บญ
ั ชี
2556 และ 2557 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้รบั กำรชำระค่ำหุน้ ในวันที่ 16 ธันวำคม 2556 (มีกำรปรับโครงสร้ำง) และวันที่
14 มีนำคม 2557 (มีกำรควบรวมกิจกำร)
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สิ นค้ำคงเหลือ
บริษทั ฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือ ตำมงบกำรเงินเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำม
งบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 1.5 ล้ำนบำท 1.6 ล้ำนบำท 21.9 ล้ำนบำท และ 19.7
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งในช่วงปี 2555-2556 บริษัทฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือน้อยมำก เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำร ทำให้มสี นิ ค้ำคงเหลือน้อย โดยสินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ สินค้ำสำเร็จรูป และอะไหล่และ
วัสดุโรงงำน ซึง่ สินค้ำสำเร็จรูปส่วนใหญ่คอื กล่องกระดำษ เพื่อใช้ในกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล อย่ำงไรก็
ตำมในปี 2557 สิน ค้ำคงเหลือ เพิ่ม ขึ้น 20.3 ล้ำนบำท เนื่ อ งจำก JPAC เริ่ม เปิ ด ให้บ ริก ำร และมีก ำรให้บ ริก ำร
เกี่ยวกับกำรผสมเนยแข็งแก่ลูกค้ำ ซึ่งเนยแข็งดังกล่ำวบันทึกเป็ นสินค้ำคงเหลือ ส่งผลให้มสี นิ ค้ำคงเหลือประเภท
เนยแข็ง ณ สิน้ ปี 2557
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
จำกสิน้ ปี บญ
ั ชี 2557
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่น ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี
2557 และ ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 39.0 ล้ำนบำท 26.4 ล้ำนบำท 20.6 ล้ำน
บำท และ 27.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเวียนอื่นส่วนใหญ่คอื ภำษีซอ้ื รอขอคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม จำนวน 3.2 ล้ำนบำท 0 ล้ำนบำท และ 1.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ได้แก่เงินลงทุน
ใน JVKCAM JVKET และ EM เงินลงทุนในบริษทั ร่วมลดลงในปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ รับรูส้ ่วนแบ่งขำดทุนสุทธิ
จำกเงินลงทุนตำมวิธสี ่วนได้เสียในบริษทั ร่วม และในปี 2557 บริษทั ฯ รับรูส้ ่วนแบ่งกำไรสุทธิจำกเงินลงทุนตำมวิธี
ส่วนได้เสียใน JVKCAM และ JVKET จำนวน 1.0 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำม ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ สิ้นปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เงินลงทุ นใน
บริษทั ร่วมมีจำนวน 5.7 ล้ำนบำท และ 5.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ได้แก่เงินลงทุนใน JVKCAM JVKET และ EM ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2558 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเปลีย่ นแปลงเล็กน้อยจำกสิน้ ปี บญ
ั ชี 2557
ทัง้ นี้ผลแตกต่ ำงระหว่ำงเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนและงบ
กำรเงินระหว่ำงกำลเกิดจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วม (JVKCAM และ JVKET) ซึง่ เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 บริษทั ฯ
ซื้อหุ้นร้อยละ 50 ของ JVKCAM และ JVKET จำกผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตำมงบกำรเงินรวมเสมือนบริษัทฯ เสมือนรับรู้
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนตำมวิธสี ่วนได้เสียในบริษทั ร่วมตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555 ขณะที่งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลจะรับรูส้ ่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนตำมวิธสี ว่ นได้เสียในบริษทั ร่วมตัง้ แต่วนั ที่ 14 มีนำคม 2557
ส่งผลให้ยอดสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2557 ของทัง้ สองงบมีควำมแตกต่ำงกัน
เงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ นที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และ ตำมงบกำรเงินระหว่ำง
กำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน จำนวน 12.6 ล้ำนบำท 14.6
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ล้ำนบำท 24.9 ล้ำนบำท และ 25.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน เป็ นเงินฝำก
ของบริษทั ฯ และกลุ่มบริษทั ทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันหนังสือค้ำประกันจำกสถำบันกำรเงิน
เงิ นลงทุนระยะยำวอื่น
บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยำวอื่น ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี
2557 และ ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 10.6 ล้ำนบำท 14.2 ล้ำนบำท 0.5 ล้ำน
บำท และ 0.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เงินลงทุนระยะยำวอื่น ได้แก่ เงินฝำกกับสถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน เงิน
ลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด และบริษทั ทำฟ่ำ แอลไลแอนซ์ โลจิสติกส์ จำกัด
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ ปี บญ
ั ชี 2556 เงินลงทุนระยะยำวอื่นของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 เท่ำกับ
3.6 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.96 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำกกำรเพิม่ เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั ซุปเปอร์ เค พำว
เวอร์ จำกัด จำนวน 6.0 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ ปี บญ
ั ชี 2557 เงินลงทุนระยะยำวอื่นของบริษทั ฯ ลดลง จำกปี 2556 เท่ำกับ
13.7 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 96.48 กำรลดลงส่วนใหญ่ เนื่องจำกกำรขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัท
ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด จำนวน 13.9 ล้ำนบำท คงเหลือเพียงเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั ทำฟ่ำ แอลไล
แอนซ์ โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 0.5 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เงินลงทุนระยะยำวอื่น ไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงจำกปี
2557
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะยำว
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื ระยะ
ยำว จำนวน 11.3 ล้ำนบำท 45.9 ล้ำนบำท 0 บำท และ 0 บำท ตำมลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ให้กบั บุคคล
และกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ ได้รบั ชำระเงินให้กยู้ มื ระยะยำวดังกล่ำวแล้ว
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนิ นกำร
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินกำร ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี
2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และ ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 57.7 ล้ำน
บำท 103.2 ล้ำนบำท 239.9 ล้ำนบำท และ 267.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่บริษัทฯ มี
กำรลงทุนในพืน้ ที่ตำมสัญญำอนุ ญำตให้ดำเนินกำร เช่น ส่วนปรับปรุงอำคำร และทีด่ นิ เป็ นต้น ตำมงบกำรเงินรวม
เสมือน ณ สิน้ ปี 2556 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุ ญำตให้ดำเนินกำร เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 จำนวน 45.5
ล้ำนบำท จำกกำรซ่ อมพื้นลำนสิน ค้ำอัน ตรำย และในปี 2557 สิน ทรัพ ย์ไม่ มีตัวตนดังกล่ ำวเพิ่ม ขึ้น จำกปี 2556
จำนวน 136.7 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรปรับปรุงพื้นลำนเพื่อวำงรำงสำหรับ กำรใช้รถ RTG (Rubber Tyred Gantry
Crane) บริษทั ฯเล็งเห็นว่ำกำรเปลีย่ นรถทีเ่ ป็ นตัวยกตู้สนิ ค้ำ (Reach Stacker) เป็ นรถ RTG ทีว่ งิ่ ตำมรำงจะทำให้
ประหยัดค่ำเปลีย่ นยำงของรถยกตูส้ นิ ค้ำ
ตำมงบกำรเงิน ระหว่ำงกำล ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 สิน ทรัพ ย์ไม่ มีตัว ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุ ญ ำตให้
ดำเนินกำร เพิม่ ขึน้ จำกปี 2557 จำนวน 27.6 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรปรับปรุงพื้นลำนเพื่อวำงรำงสำหรับกำรใช้รถ
RTG (Rubber Tyred Gantry Crane)
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ถอื เป็ นสินทรัพย์หลักของบริษทั ฯ โดยตำมงบ
กำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31
มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ จำนวน 2,190.3 ล้ำนบำท
3,017.0 ล้ำนบำท 3,410.3 ล้ำนบำท และ 3,414.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและทีด่ นิ
อำคำร และอุป กรณ์ ส่วนใหญ่ ของบริษัทฯ ได้แก่ คลังสินค้ำสำหรับ สินค้ำทัว่ ไป คลังสินค้ำสำหรับ สินค้ำควบคุ ม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง พืน้ ทีส่ ำหรับให้บริกำรรับฝำกสินค้ำประเภทรถยนต์ และรถบรรทุกต่ำงๆ
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้น ปี บ ัญ ชี 2556 อสังหำริมทรัพ ย์เพื่อกำรลงทุ น และที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์เพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 จำนวน 826.7 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.74 โดยบริษทั ฯ มีกำรลงทุน
ประมำณ 411.3 ล้ำนบำท เพื่อขยำยธุรกิจกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่ ซึง่ มีกำรสร้ำงคลังสินค้ำทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้
อีก 3 คลัง คิดเป็ นพื้นทีป่ ระมำณ 13,440 ตำรำงเมตร คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ ขึน้ อีก 1
คลัง คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมำณ 9,464 ตำรำงเมตร พืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์ประมำณ 171,200 ตำรำงเมตร และมีกำรลงทุน
เพิม่ ในเครื่องจักรจำนวน 118.2 ล้ำนบำท เช่นตัวยกตู้สนิ ค้ำ (Reach Stacker) รถยก (Forklift) และระบบทำควำม
เย็นสำหรับคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง รวมทัง้ มีกำรลงทุนในยำนพำหนะจำนวน 89.4 ล้ำนบำท
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรถทีใ่ ช้ในกำรขนรถ (Car Carrier) ส่งผลให้มอี สังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และทีด่ นิ อำคำร และ
อุปกรณ์เพิม่ ขึน้
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี 2557 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556
จำนวน 393.3 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.04 โดยบริษัทฯ มีกำรลงทุนจำนวน 110.3 ล้ำนบำท เพื่อขยำย
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ ขึน้ อีก 1 คลัง คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมำณ 13,701 ตำรำงเมตร และเพื่อ
สร้ำงคลัง สิน ค้ำ เพื่อ ให้เช่ ำ จ ำนวน 1 คลัง คิด เป็ น พื้น ที่ป ระมำณ 6,768 ตำรำงเมตร และมีก ำรลงทุ น เพิ่ม ใน
เครื่องจักรจำนวน 83.4 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเครื่องทำควำมเย็นที่ใช้ในคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและ
แช่แข็ง รวมทัง้ มีกำรลงทุนในยำนพำหนะจำนวน 43.3 ล้ำนบำท ส่งผลให้มอี สังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และทีด่ นิ
อำคำร และอุปกรณ์เพิม่ ขึน้
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ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดนิ อำคำร
และอุ ป กรณ์ เพิ่ม ขึ้น จำก ณ สิ้น ปี บ ัญ ชี 2557 จ ำนวน 3.8 ล้ำนบำท หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 0.11 ซึ่งใกล้เคีย งกับ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ ณ สิน้ ปี 2557
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557
และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 91.8 ล้ำนบำท 88.5 ล้ำนบำท 112.7 ล้ำนบำท
และ 111.7 ล้ ำ นบำท ตำมล ำดับ โดยสิน ทรัพ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตน ของบริษั ท ฯ ได้ แ ก่ ค่ ำ ลิข สิท ธิซ์ อฟแวร์ และค่ ำ
ควำมสัมพันธ์ลกู ค้ำทีเ่ กิดจำกกำรควบรวมกิจกำร
สิ ทธิ กำรเช่ำ
บริษัทฯ มีสทิ ธิกำรเช่ำ ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และ
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 8.2 ล้ำนบำท 96.3 ล้ำนบำท 62.0 ล้ำนบำท และ
63.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสิทธิกำรเช่ำของบริษทั ฯ ได้แก่ สิทธิกำรเช่ำ กับกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย และสิทธิ
กำรเช่ำทีด่ นิ กับบุคคลอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในบริษทั ฯ
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 สิทธิกำรเช่ำเพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 จำนวน 88.1
ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรทำสัญญำสิทธิกำรเช่ำกับบุคคลอื่นเพื่อขยำยธุรกิจทีด่ ำเนินกำรโดย JPLAND และ
JPK
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนลดลงจำก ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 จำนวน
34.3 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.62 เนื่องจำกมีกำรบันทึกด้อยค่ำสิทธิกำรเช่ำของทีด่ นิ ทีพ่ ร้อมใช้ประโยชน์
ตำมงบกำลเงิน ระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 สินทรัพ ย์ไม่มีตัวตนใกล้เคียงกับสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทฯ มีสนิ ทรัพ ย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญ ชี ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี
2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 11.2 ล้ำนบำท 18.0 ล้ำน
บำท 52.1 ล้ำนบำท และ 51.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่
มำจำกค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีทเ่ี กิดขึน้ ในอนำคตซึ่งถูกบันทึกแล้วในทำงบัญชี เช่น ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี
2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 9.4
ล้ำนบำท 32.4 ล้ำนบำท 29.1 ล้ำนบำท และ 24.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยเงินมัดจำ/เงินประกันค้ำงรับ
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ค่ำควำมนิ ยม
บริษทั ฯ มีค่ำควำมนิยมในแต่ละงวดกำรเงิน ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556
ปี บญ
ั ชี 2557 และ ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 20.0 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นค่ำควำม
นิยมทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรรวมธุรกิจกับกลุ่มแปซิฟิค
16.1.4 กำรวิ เครำะห์แหล่งที่มำของเงิ นทุน
หนี้ สิน
หนี้สนิ หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะยำว เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อ่นื และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
หนี้สนิ รวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และ
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 2,121.6 ล้ำนบำท 2,654.6 ล้ำน 3,255.2 ล้ำนบำท
และ 3,172.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 64.82 ร้อยละ 64.00 ร้อยละ 71.54 และร้อยละ 69.72 ของ
ส่วนของหนี้สนิ และของผูถ้ อื หุน้ รวม ตำมลำดับ
หนี้สนิ รวมตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 สูงกว่ำ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 จำนวน 533.0 ล้ำน
บำท ซึง่ ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินซึง่ เพิม่ ขึน้ 493.5 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนใน
กำรขยำยงำนทัง้ ในส่วนของคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ ลำนสำหรับเก็บสินค้ำประเภทรถยนต์ และคลังสินค้ำควบ
คุณอุณหภูมสิ ำหรับสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็ง
หนี้สนิ รวมตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 สูงกว่ำ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 จำนวน 600.6 ล้ำน
บำท ซึง่ ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จำกส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ซง่ึ เพิม่ ขึน้
249.8 ล้ำนบำท และเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกบริษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเพิม่ ขึน้ 250.0 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนใน
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมสิ ำหรับสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็งทัง้ ในและต่ำงประเทศ นอกจำกนัน้ เงินเบิก เกินบัญ ชี
ธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ 331.8 ล้ำนบำท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ มีกำรเบิกเงิน
เบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ
หนี้สนิ รวมตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 ต่ำกว่ำ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 จำนวน 82.9
ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่ลดลงจำกเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินลดลง 135.9 ล้ำน
บำท เจ้ำหนี้อ่นื ลดลง 32.8 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะยำวลดลง 19.1 ล้ำนบำท ขณะที่เงินกู้ยืมระยะสัน้ ที่ไม่มี
หลักประกันจำกบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ 100.0 ล้ำนบำท
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ ก ำรค้ำ ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้น ปี บ ัญ ชี 2555 ปี บ ัญ ชี 2556 ปี บ ัญ ชี 2557 และตำมงบ
กำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 149.7 ล้ำนบำท 194.4 ล้ำนบำท 137.7 ล้ำนบำท และ
147.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ สำหรับปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และ ณ วันที่ 31
มีนำคม 2558 49.6 วัน 40.9 วัน และ 32.57 วัน จะพบว่ำระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ ณ ปี บญ
ั ชี 2556 มีระยะเวลำนำน
เมื่อเทียบกับปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำกในปี 2556 บริษทั ฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำทีม่ รี ะยะเวลำชำระ
หนี้ค่อนข้ำงนำน อย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย ณ ปี บญ
ั ชี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 ได้ลดลง
จำกปี บญ
ั ชี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำดังกล่ำวลดลง
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เจ้ำหนี้ อื่น
เจ้ำหนี้อ่นื ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 129.3 ล้ำนบำท 151.1 ล้ำนบำท 238.0 ล้ำนบำท และ 205.2 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 เจ้ำหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินงำนค้ำงจ่ำย 73.2 ล้ำนบำท และเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ำ 17.8 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 เจ้ำหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินงำนค้ำงจ่ำย 75.2 ล้ำนบำท และเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ำ 12.2 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 เจ้ำหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินงำนค้ำงจ่ำย 137.2 ล้ำนบำท และเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ำ 29.6 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 เจ้ำหนี้ อ่นื ของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ ป ระกอบด้ว ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนค้ำงจ่ำย 102.5 ล้ำนบำท และเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ำ 29.3 ล้ำนบำท
เจ้ำหนี้ ค่ำหุ้นเสมือน
เจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมือนเป็ นรำยกำรบัญชีท่เี กิดขึน้ จำกกำรจัดทำงบกำรเงินเสมือน ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทได้มกี ำร
ปรับโครงสร้ำงเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2556 และมีกำรควบรวมกิจกำรกับกลุ่มแปซิฟิคเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 ใน
กำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำว บริษทั ฯ ได้มกี ำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อยและกลุ่มแปซิฟิคจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม และบริษทั ฯ ได้
มีกำรออกหุ้นเพิม่ ทุนเพื่อให้ผถู้ ือหุ้นเดิมในบริษัทย่อย และผูถ้ ือหุ้นในกลุ่มแปซิฟิคเพิม่ ทุนเพื่อให้มกี ำรถือหุ้นตำม
สัดส่วนทีไ่ ด้ตกลงกันก่อนหน้ำ กำรทำงบกำรเงินเสมือนจัดทำประหนึ่งว่ำกำรจัดโครงสร้ำงและกำรควบรวมกิจกำร
ดังกล่ำวดำเนินกำรตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2554 ในกำรจัดทำงบกำรเงินดัง กล่ำว จึงได้สมมุตใิ ห้บริษัทฯ ได้ซ้อื หุ้น
จำกผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ย่อยและกลุ่มแปซิฟิคแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็ นจริงบริษทั ฯ ยังไม่มกี ำรซือ้ หุน้ จำกผู้
ถือหุน้ เดิมและผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มแปซิฟิค จึงต้องทำกำรบันทึกค่ำหุน้ ทีย่ งั มิได้ถูกซือ้ เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน และเจ้ำหนี้คำ่
หุน้ เสมือนดังกล่ำวจะลดลงเมื่อมีกำรซือ้ หุน้ จริง (มีกำรปรับโครงสร้ำงและควบรวมกิจกำร) อนึ่ง หำกบริษทั ย่อยมีกำร
ลงทุนจัดตัง้ ขึน้ หลังจำกปี 2554 ให้ถือเสมือนว่ำกำรลงทุนเกิดขึน้ ในปี ท่บี ริษทั ย่อยดังกล่ำวจัดตัง้ ขึน้ เจ้ำหนี้ค่ำหุ้น
เสมือนจะเพิม่ ขึน้ เมื่อกลุ่มบริษทั รวมถึงเครือแปซิฟิคมีกำรลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อย และจะลดลงเมื่อบริษทั ฯ ได้ชำระ
เงินจริงในกำรลงทุนดังกล่ำว
เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือนตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี มีจำนวน 456.5 ล้ำนบำท และ
138.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมือนลดลง ณ ปี บญ
ั ชี 2556 และ 2557 เนื่องจำกเจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมือน
ลดลงเนื่องจำกมีกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษทั ในปี 2556 ซึง่ บริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุน้ ของบริษทั ย่อยทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ เดิม
ทำให้เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือนลดลง และในปี 2557 กำรควบรวมกิจกำรเกิดขึน้ จริง บริษทั ฯ จึงชำระเจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน
ทัง้ หมด
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ตามงบการเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 มี
จานวน 10.0 ล้านบาท และ 5.0 ล้านบาท ตามลาดับ และได้ชาระคืนทัง้ จานวนในปี 2557
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เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ ที่ไม่มีหลักประกันจากบริษทั ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในปี 2557 บริษัทฯมีการกู้ยืมเงินที่ไม่มหี ลักประกันจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง ทาให้ ตามงบการเงินรวม
เสมือน ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ดังกล่าว จานวน 250.0 ล้านบาท และตามงบการเงินระหว่างกาล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้ 350.0 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ฯ มีการกู้ยืมเงินเพิ่มอีก
100.0 ล้านบาท
ภาษี เงิ นได้ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายตามงบการเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตามงบ
การเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจานวน 16.5 ล้านบาท 11.4 ล้านบาท 9.0 ล้านบาท และ 13.3
ล้ำนบำท ตามลาดับ
ประมำณกำรหนี้ สิน
บริษัทฯ มีบนั ทึกประมำณกำรหนี้สนิ ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีบนั ทึกประมำณกำรหนี้สนิ เท่ำกับ 57.0 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกในปี
2557 ศำลชัน้ ต้นได้มคี ำพิพำกษำให้บริษทั ฯ และบริษทั ประกันภัยของบริษทั ฯ ร่วมกันชำระค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ใน
กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดจำกกำรนำสินค้ำมำฝำกในคลังสินค้ำของบริษัทฯ และต่อมำได้เกิดเพลิงไหม้ในตัว
อำคำรคลิงสินค้ำทำให้สนิ ค้ำเกิดควำมเสียหำย ซึ่งจำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิ ดังกล่ำวใกล้เคียงกับทุนทรัพย์ท่ี
ฟ้องหรือจำนวนทีศ่ ำลชัน้ ต้นพิพำกษำให้ชำระ คดีดงั กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบ
กำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 48.8 ล้ำนบำท 47.5 ล้ำนบำท 13.0 ล้ำนบำท และ 10.2
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
ภำษีขำยค้ำงจ่ำย 19.6 ล้ำนบำท และเงินมัดจำและเงินประกันรับล่วงหน้ำ 18.4 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
ภำษีขำยค้ำงจ่ำย 15.1 ล้ำนบำท และเงินมัดจำและเงินประกันรับล่วงหน้ำ 17.8 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
ภำษีขำยค้ำงจ่ำย 8.8 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงิน ระหว่ ำ งกำล ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 หนี้ สิน หมุ น เวีย นอื่น ของบริษั ท ฯ ส่ว นใหญ่
ประกอบด้วยภำษีขำยค้ำงจ่ำย 9.7 ล้ำนบำท
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น และ เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เป็ น
ส่วนประกอบหลักของหนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน เป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจกำร
และเงินกู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน แบ่ งออกเป็ น เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระ
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ภำยในหนึ่งปี และเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ซึง่ ตำรำงสรุปส่วนประกอบของเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
เป็ นดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน
รวมเงิ นกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิ น
รวมเงิ นกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิ นทัง้ หมด

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(ล้ำนบำท)
87.6

งบกำรเงิ นรวมเสมือน
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(ล้ำนบำท)
175.5

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557
(ล้ำนบำท)
507.3

งบกำรเงิ นระหว่ำงกำล
ณ วันที่
31 มี.ค. 2558
(ล้ำนบำท)
371.4

203.4

361.3

611.1

611.9

870.4

1,363.9

1,321.2

1,302.1

1,073.8

1,725.2

1,932.3

1,914.0

1,161.4

1,900.7

2,439.6

2,285.4

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี
บัญชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 87.6
ล้ำนบำท 175.5 ล้ำนบำท 507.3 ล้ำนบำท และ 371.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น มำกในปี 2556 เนื่องจำก
บริษทั ฯ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิม่ เติมสำหรับรองรับกำรขยำยกิจกำร ปี 2557 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 เพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่
31 มีนำคม 2558 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ ลดลงจำกปี 2557 เนื่องจำก
มีกำรชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินบำงส่วน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี
2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 1,073.8 ล้ำนบำท 1,725.2
ล้ำนบำท 1,932.3 ล้ำนบำท และ 1,914.0 ล้ำนบำทตำมลำดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2555 ถึง 2557 โดย
บริษัทฯ มีกำรกู้ยมื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุ นกำรลงทุนของบริษัทฯ ทัง้ ในส่วนของคลังสินค้ำ
สำหรับสินค้ำทัวไป
่ และลำนจอดรถยนต์สำหรับเก็บสินค้ำประเภทรถยนต์ และคลังสินค้ำควบคุณอุณหภูมสิ ำหรับ
สินค้ำแช่เย็นและแช่แข็ง อย่ำงไรก็ตำมเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 ลดลงจำกปี บญ
ั ชี 2557 เนื่องจำกมีกำรชำระคืนเงินกู้ยมื ระยะยำวบำงส่วน และมีกำรกู้
เพิม่ เพื่อลงทุนในลำนจอดรถยนต์
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โดยบริษทั ฯ มีกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อสนับสนุนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
ปี

โครงกำร

วงเงิน (ล้ านบาท)

2555
2555
2555
2555
2555
2555
2556
2556
2557
ไตรมำส 1 ปี 2558

คลังสินค้ำ ในเขตพืน้ ทีแ่ หลมฉบัง 43 ไร่
คลังสินค้ำ ในเขตพืน้ ทีแ่ หลมฉบัง 18 ไร่
คลังสินค้ำ ในเขตพืน้ ทีแ่ หลมฉบัง 27 ไร่
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ในเขตพืน้ ทีส่ วุ นิ ทวงศ์
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ในเขตพืน้ ทีม่ หำชัย
ลำนจอดพักรถยนต์ ในเขตปลอดอำกร พืน้ ทีเ่ ขตแหลมฉบัง 50 ไร่
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ในเขตพืน้ ทีส่ วุ นิ ทวงศ์
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ในเขตพืน้ ทีบ่ ำงนำ-ตรำด กม.19
คลังสินค้ำให้เช่ำ ในเขตพืน้ ทีบ่ ำงนำ-ตรำด กม.19
ลำนจอดพักรถยนต์ ในเขตปลอดอำกร พืน้ ทีเ่ ขตแหลมฉบัง 35 ไร่

290.0
90.0
152.0
224.0
384.0
120.0
383.0
325.0
430.0
76.0

หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิ น
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556
ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 76.9 ล้ำนบำท 70.9 ล้ำนบำท
42.8 ล้ำนบำท และ 36.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยหนี้สนิ ตำมสัญ ญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็ น
หนี้สนิ เพื่อใช้ซอ้ื รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถยนต์ และ รถขนรถ (Car Carrier) โดยหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทั ฯ เริม่ ครบกำหนดชำระ และในปี 2557 บริษทั ฯ ซือ้ รถ
ยกตูค้ อนเทนเนอร์ รถยนต์ และ รถขนรถ (Car Carrier)
ภาระผูกผันผลประโยชน์พนักงาน
ภำระผูกผันผลประโยชน์ พ นักงำนของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้นปี บ ัญ ชี 2555 ปี บ ัญ ชี
2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 17.0 ล้ำนบำท 19.6 ล้ำน
บำท 22.8 ล้ำนบำท และ 23.7ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยภำระผูกผันผลประโยชน์พนักงำนเป็ นภำระผูกผันในกำร
ให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำนและผลประโยชน์จำกกำรให้บริกำรระยะยำว
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญ ชีตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้นปี บ ัญ ชี 2555 ปี บ ัญ ชี 2556 ปี บ ัญ ชี
2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 44.2 ล้ำนบำท 39.6 ล้ำนบำท 34.9 ล้ำน
บำท และ 33.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่เี กิดขึน้ จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
จำกกำรรวมธุรกิจ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำม
งบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 11.3 ล้ำนบำท 75.8 ล้ำนบำท 10.2 ล้ำนบำท และ
10.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
เงินมัดจำและเงินประกันรับล่วงหน้ำ 8.9 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
รำยได้รบั ล่วงหน้ำ 9.4 ล้ำนบำท เงินมัดจำและเงินประกันรับล่วงหน้ำ 3.9 ล้ำนบำท และเจ้ำหนี้สญ
ั ญำเช่ำช่วงที่
ดำเนินกำรโดย JPLAND เพื่อให้ได้สทิ ธิกำรเช่ำทีด่ นิ กับบุคคลอื่น 61.9 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
เงินมัดจำและเงินประกันรับล่วงหน้ำ 6.1 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงิน ระหว่ ำงกำล ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 หนี้ สิน ไม่ห มุ น เวีย นอื่น ของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยเงินมัดจำและเงินประกันรับล่วงหน้ำ 6.6 ล้ำนบำท
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557
และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 1,151.7 ล้ำนบำท 1,493.1 ล้ำนบำท 1,295.0
ล้ำนบำท และ 1,377.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.18 ร้อยละ 36.00 ร้อยละ 28.46 และร้อยละ
30.28 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ฯ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 มีจำนวน 1,298.7 ล้ำนบำท และ 1,377.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ผล
แตกต่ำงระหว่ำงส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนและงบกำรเงินระหว่ำง
กำลเกิดจำกกำไรสะสมยังไม่จดั สรรทีม่ ผี ลมำจำกเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรซือ้ ธุรกิจจำกกลุ่ม
บริษทั จำแพค โฮลดิง้ จำกัด ส่งผลให้กำไรสะสมยังไม่จดั สรรจำกกลุ่มบริษทั จำแพค โฮลดิง้ จำกัดในระหว่ำงวันที่ 1
มกรำคม 2557 ถึง 14 มีนำคม 2557 ของกลุ่มบริษทั จำแพค โฮลดิง้ จำกัดไม่มกี ำรรับรูใ้ นปี 2557 ของงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จานวน 341.4
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.64 เนื่องจากกำไรสะสมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของ
กำไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรจำกผลกำรดำเนินกำรทีม่ กี ำไรของบริษทั ฯ และขณะเดียวกันมีกำรประกำศจ่ำยเงินปนั ผล
15.0 ล้ำนบำท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จานวน 198.1
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.27 ปจั จัยหลักเนื่องจากบริษัทฯ มีกำรประกำศจ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำลจำนวน
323.3 ล้ำนบำท
ส่วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ ตามงบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เพิม่ ขึน้ จากปี 2557
จานวน 79.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.08 ปจั จัยหลักเนื่องจากกำรเพิม่ ขึน้ ของกำไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรจำกผล
กำรดำเนินกำรทีม่ กี ำไรของบริษทั ฯ
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ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
บริษทั ฯ มีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม ตามงบการเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี
บัญชี 2557 และตามงบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จานวน 84.3 ล้านบาท 83.4 ล้านบาท 59.0
ล้านบาท และ 55.8 ล้ำนบำท ตามลาดับ
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
ตามงบการเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นอยู่ท่ี 1.84 เท่ำ 1.78 เท่ำ 2.51 เท่ำ และ
2.30 เท่ำ ตำมลำดับ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ท่ี 0.94 เท่ำ 1.16 เท่ำ 1.49 เท่ำ
และ 1.39 เท่ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบี้ยของบริษทั ฯ นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งสอดคล้องกับกำรขยำยตัวของบริษัทฯ ที่มกี ำรพัฒนำโครงกำรเพิ่มขึน้ อย่ำงต่ อเนื่อง
ในช่วงทีผ่ ่ำนมำ และบริษทั ฯ คำดว่ำอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะลดลงจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้
16.1.6 กำรวิ เครำะห์สภำพคล่อง
จำกผลกำรดำเนินงำนทีด่ ขี องบริษทั ฯ ทำให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษทั ฯ มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ โดยตลอด ซึง่ บริษทั ฯ ได้นำไปใช้ในกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของบริษทั ฯ และชำระคืนเงินกูย้ มื จำกสถำบัน
กำรเงิน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 และตำมงบ
กำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับ งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรม
ดำเนินงำนจำนวน 869.9 ล้ำนบำท 561.4 ล้ำนบำท และ 183.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำก
กิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 869.9 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำไรสุทธิ 375.2 ล้ำนบำท ค่ำเสื่อมรำคำอำคำร
และอุปกรณ์ 207.8 ล้ำนบำท และค่ำเสือ่ มรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 39.9 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำก
กิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 561.4 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำไรสุทธิ 124.3 ล้ำนบำท ค่ำเสื่อมรำคำอำคำร
และอุปกรณ์ 300.5 ล้ำนบำท ค่ำเสื่อมรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 44.7 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 53.0 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิทธิกำรเช่ำ 32.0 ล้ำนบำท และขำดทุนจำก
กำรบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ 57.0 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ
จำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 183.8 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำไรสุทธิ 79.1 ล้ำนบำท ค่ำเสือ่ มรำคำอำคำร
และอุปกรณ์ 77.6 ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำรเงิน 35.5 ล้ำนบำท
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กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 และตำมงบ
กำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับ งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุนจำนวน 1,556.5 ล้ำนบำท 1,034.2 ล้ำนบำท และ 89.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนจำนวน 1,556.5 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำรลงทุนซื้อทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ 838.5 ล้ำน
บำท และซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 195.4 ล้ำนบำท และกำรลงทุนในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำ
อนุญำตให้ดำเนินกำร 68.8 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุน จำนวน 1,034.2 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำรลงทุนซื้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 536.4 ล้ำน
บำท ซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 201.2 ล้ำนบำท กำรเพิ่มกำรลงทุนในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำ
อนุญำตให้ดำเนินกำร 175.5 ล้ำนบำท และกำรลดลงของเจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน 138.6 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 89.4 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือกำรลงทุนซือ้ ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 60.7 ล้ำน
บำท และกำรเพิม่ กำรลงทุนในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินกำร 23.2 ล้ำนบำท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 และตำมงบ
กำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 744.5
ล้ำนบำท 544.3 ล้ำนบำท และ 94.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำก
กิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 744.5 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 131.4 ล้ำนบำท
และกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื ระยะยำว 903.5 ล้ำนบำท ขณะเดียวกันบริษทั ฯ มี กำรชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 37.0
ล้ำนบำท ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว 252.1 ล้ำนบำท จ่ำยดอกเบีย้ 79.8 ล้ำนบำท กำรลดลงของลูกหนี้ค่ำหุน้ เสมือน
170.8 ล้ำนบำทและจ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ บริษัทฯ 37.0 ล้ำนบำท และกำรลดลงของเจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน 317.9
ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำก
กิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 544.3 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 713.8 ล้ำนบำท
กำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีไ่ ม่มหี ลักประกันจำกบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง 250.0 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของเงิน
กูย้ มื ระยะยำว 524.9 ล้ำนบำท ขณะเดียวกันบริษทั ฯ มีกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 399.1 ล้ำนบำท ชำระคืนเงิน
กูย้ มื ระยะยำว 317.8 ล้ำนบำท จ่ำยดอกเบีย้ 116.5 ล้ำนบำท กำรลดลงของลูกหนี้ค่ำหุน้ เสมือน 242.6 ล้ำนบำทและ
จ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ 323.3 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ
จำกกิจ กรรมจัด หำเงิน จ ำนวน 94.3 ล้ำ นบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำรเพิ่ม ขึ้น ของเงิน กู้ยืม ระยะสัน้ ที่ไ ม่ มี
หลัก ประกัน จำกบริษัท ที่ไม่ เกี่ย วข้อ ง 100.0 ล้ำ นบำท และกำรเพิ่ม ขึ้น ของเงิน กู้ยืม ระยะยำว 77.1 ล้ำ นบำท
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ขณะเดียวกันบริษทั ฯ มีกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 100.0 ล้ำนบำท ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว 95.4 ล้ำนบำท เงิน
เบิกเกินบัญชีลดลง 35.9 ล้ำนบำทและจ่ำยดอกเบีย้ 30.5 ล้ำนบำท
16.1.7 อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ
ร้อยละ 36.66 ร้อยละ 40.27 และร้อยละ 35.48 ทัง้ นี้อตั รำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ในปี บญ
ั ชี 2556 เนื่องจำก
บริษัทฯ มีสดั ส่วนรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งที่สูงขึ้น
อัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษัท ฯ ลดลงเล็กน้ อยในปี บ ัญ ชี 2557 เนื่องจำกบริษัท ฯ มีก ำรขยำยพื้น ที่กำรให้บ ริก ำร
เพิม่ เติมในส่วนของคลังสินค้ำทัวไปและคลั
่
งสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ในขณะทีพ่ น้ื ทีด่ งั กล่ำวยังให้
บริกำรแก่ลูกค้ำไม่เต็มพื้นที่ รวมทัง้ อัตรำกำไรขัน้ ต้นในส่วนของกำรให้บริกำรรับฝำกรถยนต์ลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ
เนื่องจำกจำนวนรถยนต์ทล่ี กู ค้ำนำมำฝำกลดลง ในขณะทีต่ น้ ทุนคงทีล่ ดลงในกำรให้บริกำรดังกล่ำวไม่มำก
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำลในงวดสำมเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนำคม 2557 และ วันที่ 31 มีนำคม 2558
บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 34.68 และร้อยละ 36.26 ตำมลำดับ ซึง่ อัตรำกำไรขัน้ ต้นในงวดสำมเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 เนื่องจำกสัดส่วนรำยได้ของกำร
ให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย และสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ มำกขึน้ ซึ่งอัตรำกำไรขัน้ ต้นจำก
กำรให้บริกำรดังกล่ำวสูง ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นเพิม่ มำกขึน้
ตำมงบกำรเงิน รวมเสมือน ปี บ ัญ ชี 2555 ปี บ ัญ ชี 2556 ปี บ ัญ ชี 2557 และ ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558
บริษัทฯ มีอตั รำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 11.51 ร้อยละ 17.74 และร้อยละ 5.44 ทัง้ นี้อตั รำกำไรสุทธิของบริษัทฯ
เพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีสดั ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรเทียบกับรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำร
ให้บริกำรที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำมอัตรำกำไรสุทธิลดลงในปี 2557 เนื่องจำกในช่วงระหว่ำงปี 2557 บริษัทฯ มีอตั รำ
กำไรขัน้ ต้นลดลง รวมทัง้ บริษทั ฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ และขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ รวม
ทัง้ สิน้ 142.0 ล้ำนบำท
ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำลในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ วันที่ 31 มีนำคม 2558
บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรสุทธิเท่ำกับ ร้อยละ ร้อยละ 7.47 และร้อยละ 12.69 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ใน
งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำกรำยได้ และกำไรขัน้ ต้นที่สงู ขึน้ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและกำรบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่ำ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.75 เท่ำ 0.62 เท่ำ 0.32 เท่ำ และ 0.32 เท่ำ
ตำมลำดับ ทัง้ นี้อตั รำส่วนสภำพคล่องลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพิม่
เพื่อขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทำให้สว่ นของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยำวทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เพิม่ สูงขึน้
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ 0.30 เท่ำ 0.34 เท่ำ 0.27 เท่ำ และ 0.26
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เท่ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้อตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในช่วงปี 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีอตั รำที่
ใกล้เคียงกัน
อัตรำส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นอยู่ท่ี 1.84 เท่ำ 1.78 เท่ำ 2.51 เท่ำ และ
2.30 เท่ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้อตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2556 ลดลง ถึงแม้เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินจะ
เพิ่มขึ้น เนื่ องจำกบริษัท ฯ มีเจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมือนลดลงจำกกำรชำระจริงในกำรลงทุนในบริษัทย่อยและมีกำไรที่
เพิม่ ขึน้ ในปี ดงั กล่ำว อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื จำก
สถำบันกำรเงินและจำกบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเพื่อขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 ลดลง เนื่องจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลงจำกกำรชำระคืนเงินกูย้ มื
ดังกล่ำวและกำไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ ในงวดดังกล่ำว
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 และตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 อัตรำส่วนหนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบีย้ ของผูถ้ ือหุ้นต่อส่วนของผู้ถอื หุ้นอยู่ท่ี 0.94 เท่ำ 1.16
เท่ ำ 1.49 เท่ำ และ 1.39 เท่ ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อตั รำส่วนหนี้ สนิ ที่มีภำระของผู้ถือหุ้นต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น
เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ เพื่อขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในช่วงปี 2555 ถึง 2557
และอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบี้ยของผู้ถอื หุ้นต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น ลดลง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำก
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลงจำกกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่ำว
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16.2 ปัจจัยที่อำจมีผลต่อฐำนะทำงกำรงิ นหรือกำรดำเนิ นงำนอย่ำงมีนัยสำคัญในอนำคต
กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ทงั ้ ในส่วนคลังสินค้ำและกำรขนส่ง ปจั จุบนั มีผใู้ ห้บริกำรใน
ลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับบริษทั ฯ ดังนัน้ หำกมีกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงมำกขึน้ หรือมีผปู้ ระกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำ
อำจทำให้มผี ลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้ ซึ่งกำรแข่งขันอำจทำให้บริษทั ฯ มีลกู ค้ำน้อยลง หรืออำจ
ทำให้บริษทั ฯ ต้องลดรำคำสำหรับกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ซึง่ อำจมีผลทำให้รำยได้ของบริษทั ฯ ลดลง และอำจมี
ผลกระทบทำให้กำไรของบริษทั ฯ ลดลงด้วย
บริษทั ฯ พยำยำมทีจ่ ะยกระดับควำมสำมำรถของกำรให้บริกำรต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล ดังจะ
เห็นได้ว่ำบริษทั ฯ ได้รบั มำตรฐำนและรำงวัลต่ำงๆ เป็ นจำนวนมำก (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2
หัวข้อ 2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน) ซึ่งทำงบริษัท ฯ มองว่ำมำตรฐำนและรำงวัลต่ ำงๆ ท ำให้บ ริษัท ฯ มีควำม
ได้เปรียบในกำรเสนองำนให้กบั ลูกค้ำ และเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับคู่แข่งทีม่ ำจำกต่ำงประเทศ รวมทัง้ มี
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นของตัวเองเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปรับปรุงและนำเสนอบริกำรให้กบั
ลูกค้ำได้ตำมต้องกำร รวมทัง้ ลดค่ำใช้จ่ำยและเพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองงำนแก่ลกู ค้ำ
กำรจัดหำลูกค้ำ
โดยปกติบริษทั ฯ จะต้องทำกำรลงทุนก่อสร้ำงคลังสินค้ำ ไม่ว่ำจะเป็ นคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ คลังสินค้ำ
สำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง พืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์เพื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภท
รถยนต์ (Automotive Yard) หรืออำจต้องลงทุนเพื่อซื้อเครื่องจักรและรถยนต์เพื่อให้บริกำรในกำรขนส่ง ซึ่งกำร
ลงทุนดังกล่ำวอำจทำให้บริษทั ฯ มีต้นทุนคงที่ เช่น ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำ ต้นทุนดอกเบีย้ ต้นทุนค่ำเช่ำทีด่ นิ เป็ นต้น
ทีเ่ พิม่ ขึน้ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดหำลูกค้ำให้มำใช้บริกำรของบริษทั ฯ ได้ตำมเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้ อำจมีผลกระทบ
ทำให้บริษทั ฯ มีกำไรน้อยลง และอำจทำให้สภำพคล่องของบริษทั ฯ ลดน้อยลงด้วย
เพื่อลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว ในกำรลงทุนแต่ละครัง้ ก่อนกำรก่อสร้ำงหรือสังซื
่ ้อเครื่องจักรและรถยนต์เพื่อให้
บริกำรในกำรขนส่ง บริษทั ฯ จะทำกำรสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรใช้บริกำรดังกล่ำวก่อน หรือในกรณีท่ี
สำมำรถทำได้บริษัทฯ อำจลงนำมในสัญญำกับลูกค้ำรำยสำคัญก่อนกำรก่อสร้ำงหรือสังซื
่ ้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ฯ จะสำมำรถจัดหำลูกค้ำได้อย่ำงพอเพียง ในบำงโอกำสบริษทั ฯ อำจพิจำรณำดำเนินโครงกำร
โดยเช่ำคลังสินค้ำจำกผู้อ่นื หรือใช้วธิ กี ำรจัดหำบริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นแก่ลูกค้ำเพื่อลดจำนวนเงินลงทุนที่
บริษทั ฯ จะต้องใช้ในกำรขยำยกิจกำรและลดควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนดังกล่ำว
ควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิ จและตลำดกำรเงิ นอำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุรกิ จของบริษทั ฯ
ในปี บญ
ั ชี 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรบริห ำรจัดกำรคลังสินค้ำอันตรำย ประมำณร้อยละ
21.80 ของรำยได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเพื่อสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง ประมำณร้อยละ 18.49 ของรำยได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ และมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ ( Automotive Yard) ประมำณร้อยละ 16.13 ของรำยได้ทงั ้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งควำม
ต้องกำรของสินค้ำดังกล่ำวสอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดังนัน้ หำกสภำวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับภำวะชะลอตัว ควำมต้องกำรคลังสินค้ ำเพื่อรับฝำกสินค้ำดังกล่ำวอำจลดลง
ควำมต้องกำรของสินค้ำทีล่ ดลง ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และกำไรของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

นโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจโลจิสติกส์เป็ นธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจำกนโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
นโยบำยของรัฐบำลที่อำจส่งผลกระทบต่ อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบำยทำงด้ำนกำรเก็บภำษี เช่น
อัตรำภำษีอำกรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำ นโยบำยพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง นโยบำยกำรลงทุนของภำคเอกชนในพืน้ ที่
ท่ำเรือแหลมฉบัง นโยบำยเกี่ยวกับเขตปลอดอำกร ซึ่งหำกรัฐบำลหรื อหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยไปในทิศทำงลบ เช่น เพิม่ อัตรำภำษีนำเข้ำ หรือกำรปรับลดพืน้ ทีล่ งทุนของภำคเอกชน ยกเลิกสัญญำเช่ำใน
เขตท่ำเรือแหลมฉบัง ยกเลิกสัญญำสัมปทำน หรือยกเลิกผลประโยชน์สำหรับเขตปลอดอำกร อำจส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ มีกำรเฝ้ำติดตำมนโยบำยของรัฐบำลและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อปรับแผนกำรลงทุนให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ในปจั จุบนั เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
กำรไม่สำมำรถต่อสัญญำหรือถูกยกเลิ กสัญญำเช่ำที่ดิน หรือสัญญำสัมปทำนต่ำงๆ
คลังสินค้ำของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่บนทีด่ นิ ของบุคคลอื่น หรือใช้สนิ ทรัพย์ของผูอ้ ่นื ตำมสัญญำสัมปทำน
ซึง่ หำกสัญญำต่ำงๆ หมดอำยุและบริษัทฯ ไม่สำมำรถเจรจำเพื่อต่อสัญญำได้ หรือบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญำ อำจ
ส่งผลกระทบทำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรของบริษัทฯ แก่ลูกค้ำได้ ซึ่งจะมีผลทำให้รำยได้ และกำไรของ
บริษทั ฯ ลดลง
เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำวบริษทั ฯ จึงจัดทำสัญญำส่วนใหญ่เป็ นสัญญำระยะยำว เพื่อให้ควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำรของบริษัทฯ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยจำกัดให้มีสญ
ั ญำระยะสัน้ (น้ อยกว่ำ 3 ปี ) ในกรณี ท่บี ริษัทฯ
ต้องกำรใช้พ้นื ที่เพียงชัวครำว
่
หรือในกรณีท่บี ริษัทฯ มองว่ำอำจจะทำกำรย้ำยคลังสินค้ำไปยังพื้นที่ใหม่ท่มี คี วำม
ได้เปรียบทำงด้ำนโลจิสติกส์ในอนำคตเท่ำนัน้
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “JWD”) จำนวนไม่เกิน [] หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็ นร้อยละ []
ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อก และเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ กำรเสนอขำยหุน้
สำมัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ เป็ น ไปตำมมติท่ีป ระชุ ม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ [●/●] เมื่อ วัน ที่ [●] โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.2

ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

:
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ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จานวนที่ออกและเสนอขาย

:

ไม่ เกิน [] หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ [] ของจ ำนวนหุ้น
สำมัญ ที่ช ำระแล้ว ทัง้ หมดของบริษัท ฯ ภำยหลัง กำร
เสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้

มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ

:

0.50 บำท

ราคาเสนอขาย

:

[●] บำทต่อหุน้

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

[●] บำท

ระยะเวลาจองซื้อ

:

วันที่ [●]

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ จำนวนไม่เกิน [] หุ้น เป็ นกำรเสนอขำยต่ อประชำชนผ่ำน ผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ผูร้ ่วมจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสดั ส่วนกำรเสนอขำยหุน้ ในเบือ้ งต้นดังนี้
เสนอขำยต่อบุคคลทัวไป
่

: ประมำณ [●] หุน้

เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน

: ประมำณ [●] หุน้

เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ

: ประมำณ [●] หุน้
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ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้
สำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ำรจัดสรรหุน้ สำมัญตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนดไว้
ในข้อ 6.6 โดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซือ้ หุน้ สำมัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้น
เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ
นิ ยามที่ใช้ในการพิ จารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
บุคคลทัวไป
่ หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลที่มใิ ช่นักลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมทีร่ ะบุไว้ดำ้ นล่ำง
รวมถึงลูกค้ำหรือผู้ท่คี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ บริษัทคู่ค้ำ ผู้ทม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรือ ผู้มอี ุปกำรคุ ณไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อมของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้ำผู้ให้
คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผูใ้ ห้กำรสนับสนุ นด้ ำนข้อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้ำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ และวำณิช
ธนกิจ หรือผูท้ ่คี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม และบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหำร และผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น ทัง้ ที่
ติดต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะได้ตดิ ต่อของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
บุคคลทัวไปสำมำรถจองซื
่
อ้ หุน้ สำมัญผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตำมวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.7 โดยกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลทัวไปจะ
่
จัดสรรตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ในข้อ 6.6 และวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตลอดจนกองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะ
ต้องห้ำม ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำร
ในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผูล้ งทุนประเภทสถำบันทีจ่ องซือ้ หุน้ สำมัญผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)

ธนำคำรพำณิชย์

(2)

บริษทั เงินทุน

(3)

บริษัท หลัก ทรัพ ย์เพื่อเป็ นทรัพ ย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อกำรบริห ำรกองทุน ส่วนบุ คคล หรือเพื่อกำร
จัดกำรโครงกำรลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

(4)

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

(5)

บริษทั ประกันภัย

(6)

ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะ
จัดตัง้ ขึน้

(7)

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

(8)

สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ

(9)

กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

(10) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(11) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซือ้ หุน้ ได้ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่
นักลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและผูร้ บั ประกันกำรจำหน่ ำยดังกล่ำว ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.6.2
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หมำยถึง
(1)

บุ ค คลธรรมดำ และ/หรือ นิ ติบุ ค คล ที่มีค วำมสัม พัน ธ์อ ัน ดีก ับ บริษัท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย เช่ น ผู้ท่ีมี
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำ พนักงำนและทีป่ รึกษำของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็ น
ต้น

(2)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ และบริษัทย่อย ต้องกำรชักชวนให้เป็ นลูกค้ำหรือผูจ้ ดั หำ
วัตถุดบิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในอนำคต

(3)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในกำรประกอบธุรกิจได้ทงั ้ ในปจั จุบนั และอนำคต

(4)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ดังกล่ำวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษัทฯ สำมำรถซือ้ หุน้ ได้ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.3 และ
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 3

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ในกำรจัดสรรหุ้นให้แ ก่ผู้มีอุ ป กำรคุณ ของบริษัท ฯ จะอยู่ในดุ ลยพินิจ ของผู้บริห ำรของบริษัทฯ และ /หรือบุ ค คลที่
คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ได้ม อบหมำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัด สรรให้แก่ กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกันตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั ทีอ่ อกตรำสำรทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้ มิได้เป็ นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่ เนื่องจำก
ควำมต้องกำรซือ้ จำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้
ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น ที่เสนอขำยในครัง้ นี้ จะได้รบั สิทธิและผลประโยชน์ทำง
กฎหมำยเท่ำเทียมกับหุน้ สำมัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประกำร
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษทั ฯ มีควำมประสงค์ทจ่ี ะเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริษทั ฯ จึงยังมีควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะไม่ได้รบั อนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขอให้รบั หุน้ สำมัญของ
บริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้วตำมเกณฑ์กำรรับหลักทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์กำไร (profit test)
เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2558 และบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำ
คุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ บริษัทฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ ฯ ว่ำ
ด้วยเรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทัง้
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ) และตำมหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2551 เรื่องกำรปรับหลักเกณฑ์รบั
หลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุ นกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นคุณสมบัตติ ำมข้อ 5 (3) เรื่องกำรกระจำยกำรถือ
หุ้นรำยย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้ อยกว่ำร้อยละ
25.00 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่ วยกำรซื้อขำย เมื่อบริษัทฯ ได้
จำหน่ำยหุน้ สำมัญต่อประชำชน จะทำให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุน้ รำยย่อยแล้ว บริษทั ฯ
จะดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง กำรห้ำมผู้บริห ำรหรือผู้ถือหุ้น และผู้ท่ี
เกีย่ วข้องขำยหุ้นและหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิม่ เติม) กำหนดให้บริษัทฯ
ต้องสังห้
่ ำมผูม้ สี ่วนร่วมในกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยอื่นๆ นำหุน้ สำมัญของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็ นจำนวนร้อยละ
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 4
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55.00 ของทุนชำระแล้วหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนแล้วเสร็จออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้น
สำมัญของบริษัทฯ เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจำกวันที่หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ทำกำรซือ้ ขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูท้ ถ่ี ูกสังห้
่ ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุน้ สำมัญสังห้
่ ำมขำยได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ จำนวน ร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสำมัญทัง้ หมดที่ถูกสังห้
่ ำมขำยดังกล่ำว และสำมำรถขำย
ส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 5
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2.

ข้อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

หุ้น สำมัญ ของบริษัท ฯ จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดกำรโอน อย่ ำงไรก็ดี กำรโอนหุ้น สำมัญ ของบริษัท ฯ จะ
สมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนลงลำยมือชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั โอนและส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั
โอน กำรโอนหุน้ สำมัญจะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้ ต่อเมื่อบริษทั ฯ ได้รบั คำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ สำมัญแล้ว แต่
จะใช้ยนื ยันบุคคลภำยนอกได้เมื่อบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ สำมัญแล้ว โดยบริษทั ฯ จะลงทะเบียนกำรโอนหุน้
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ได้รบั กำรร้องขอนัน้ หรือหำกบริษทั ฯ เห็นว่ำกำรโอนหุน้ นัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะแจ้ง
แก่ผยู้ ่นื คำร้องขอภำยใน 7 วัน ทัง้ นี้ กำรโอนหุน้ สำมัญทีซ่ อ้ื ขำยในให้เป็ นไปตำมกฎข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
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3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

กำรก ำหนดรำคำหุ้น ที่จ ะเสนอขำยในครัง้ นี้ ได้มีก ำรพิจ ำรณำจำกกำรสำรวจควำมต้อ งกำรซื้อ หลัก ทรัพ ย์ (Book
Building) ซึง่ เป็ นวิธกี ำรสำรวจปริมำณควำมต้องกำรซือ้ หุน้ สำมัญของนักลงทุนสถำบันทัง้ ในและต่ำงประเทศในแต่ละ
ระดับรำคำ โดยรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้เท่ำกับหุ้นละ [●] บำท คิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่ อ
กำไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมำณ [●] เท่ำ โดยคำนวณจำกกำไรสุทธิของบริษทั ฯ ในช่วง 4
ไตรมำสล่ำสุด (ตัง้ แต่ไตรมำส [●] ปี [●] ถึงไตรมำส [●] ปี [●]) ซึ่งเท่ำกับ [●] บำท และหำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญ
ทัง้ หมด [●] หุน้ (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิเท่ำกับ [●] ต่อหุน้ ทัง้ นี้หำกเปรียบเทียบกับค่ำเฉลีย่ อัตรำส่วนรำคำหุน้
ต่อกำไรสุทธิในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ [●] ถึง [●] ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับกำร
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ได้แก่ [●] มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ [●] เท่ำ ตำมลำดับ ในขณะทีอ่ ตั รำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของ
หมวด [●] และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่
[●] ถึง [●] เท่ำกับ [●] เท่ำ และ [●] เท่ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่ อกำไรสุทธิดงั กล่ำวคำนวณจำกผล
ประกอบกำรในอดีต โดยทีย่ งั มิได้พจิ ำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
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4.

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย

ในกำรพิจำณำข้อมูลทำงกำรเงินของบริษทั จดทะเบียนเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย บริษัท
จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะกำรประกอบธุรกิจทีค่ ล้ำยคลึงหรือใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
(1) [●]
(2) [●]
(3) [●]
ตำรำงสรุปข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรเปรียบเทียบเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ ณ วันที่ [● ] ดังนี้
บริ ษทั
[●]
[●]
[●]

Ticker
[●]
[●]
[●]

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ
[●]
[●]
[●]

ราคาตลาด
(บาทต่อหุ้น)1
[●]
[●]
[●]
ค่ำเฉลีย่

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น (เท่า) 2)
[●]
[●]
[●]
[●]

ทีม่ ำ: SETSMART
หมำยเหตุ: (1) รำคำปิดต่อหุน้ เฉลีย่ 1 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ [●] ถึงวันที่ [●]
(2) กำไรสุทธิในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนย้อนหลัง (เดือน[●] ถึง เดือน[●])

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 8
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5.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี –

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 9

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยขอสงวนสิท ธิในกำรเปลี่ย นแปลงรำยละเอีย ดวิธีก ำรจองซื้อ
หลักทรัพย์และวิธกี ำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่เี กิดปญั หำ
อุปสรรคหรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทัง้ นี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม และเพื่อให้กำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ
6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์

กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
6.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ชัน้ 19 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสำร 0-2696-0099
6.2.2

ผูร้ ว่ มจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

[●]
6.2.3

ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

[●]
6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริษทั ฯ ตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ สำมัญของ
บริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขำยต่ อประชำชนจำนวนไม่เกิน [●] หุ้น ในรำคำหุ้นละ [●] บำท ตำมสัดส่วนกำรจัดสรรตำมที่
ปรำกฏในข้อ 1 โดยผู้จ ัดจำหน่ ำยหลัก ทรัพ ย์มีข้อตกลงยอมรับ ประกันกำรจำหน่ ำยหุ้น ประเภทรับ ประกัน ผลกำร
จำหน่ ำยอย่ำงแน่ นอน (Firm Underwriting) ทัง้ นี้รำยละเอียดให้เป็ นไปตำมสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจำหน่ำย
หุน้ สำมัญในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
(Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 10
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(ก) เมื่อบริษทั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขใดๆ ทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำ ย (Underwriting Agreement) หรือ สัญ ญำซื้อ ขำยหุ้น (Purchase Agreement) กับ ผู้จ ัด กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยในต่ำงประเทศ (International Manager)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมืองทัง้ ในประเทศ
และต่ ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ ำงมีนัย สำคัญ ในธุรกิจหรือ กำรดำเนิ น งำนของบริษัท ฯที่อ ำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครัง้ นี้ หรือ
(ค) เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
ทัง้ นี้รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ และกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นสำมัญ ดังกล่ำวข้ำงต้นจะ
เป็ น ไปตำมรำยละเอีย ดและเงื่อ นไขที่จ ะก ำหนดไว้ใ นสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นในครัง้ นี้จำก
เหตุ ใ นข้ อ (ก) – (ค) ข้ ำ งต้ น หรือ เหตุ อ่ื น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญำแต่ ง ตั ง้ ผู้ จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย
(Underwriting Agreement) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยและผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำยแต่ละรำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ทัง้ จำนวนให้แก่ผจู้ องซื้อแต่ละรำยที่จองซือ้ หุน้ สำมัญในส่วนของตน
ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริษทั ฯ ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ [●] บำท โดยจะชำระให้ภำยใน 7 วันทำกำร หลังจำกวันที่
บริษทั ฯ ได้รบั เงินค่ำจองซือ้ จำกผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ครบถ้วน
6.3.3

ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รบั
(1) ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั

6.4

หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวนไม่เกิน [●] หุน้ ในรำคำหุน้ ละ [●] บำท

[●] บำท

หัก ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ

[●] บำท

จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั

[●] บำท

จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้

[●] บำท

ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ 1
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
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ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ

[●] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นคำขอให้รบั หุน้ สำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน2

[●] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ

[●] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

[●] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว

[●] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

[●] บำท

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 3

[●] บำท

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น

[●] บาท

หมำยเหตุ :

1
2
3

6.5

ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมถึง ค่ำทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ค่ำทีป่ รึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ เป็ นต้น

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทัวไป
่
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ท่สี ำนักงำนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรั พย์ ตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดกำรจองซือ้
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่ วนั ที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ ใช้จนถึงวัน
สิน้ สุดกำรจองซือ้
สำหรับผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่ วนั ที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ ใช้จนถึงวัน
สิน้ สุดกำรจองซือ้
ทัง้ นี้ บุคคลทัวไป
่ นักลงทุนสถำบัน และผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือ ชีช้ วน
ซึ่งมีข้อ มูลไม่ แ ตกต่ ำงจำกหนังสือ ชี้ช วนที่ย่ืน ต่ อ สำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ
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6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นกำรจัดสรร 3 ส่วน ตำมรำยละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) บุคคลทัวไป
่
(2) นักลงทุนสถำบัน (3) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ผูร้ ่วมจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้ มิได้เป็ นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่ เนื่องจำกควำม
ต้องกำรซื้อจำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้ ในวง
กว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ
นอกจำกนี้ กำรจัด สรรหุ้น สำมัญ โดยผู้จดั กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำย ผู้ร่ว มจัด จ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะอยู่ภำยใต้เกณฑ์ดงั นี้
1. ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ผู้ร่วมจัดจำหน่ ำยและรับประกั นกำรจำหน่ ำย และผู้จดั
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะไม่จดั สรรหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยให้แก่ตนเอง ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหุน้ ทีร่ ่วมจัด
จำหน่ ำย ผู้บริห ำร ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุ ม บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อ ยของตนเอง หรือ ของผู้จ ัด
จำหน่ ำยหุน้ ทีร่ ่วมจัดจำหน่ ำย และผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย ผู้ร่วมจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำยถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่
เป็ นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซื้อทัง้ หมด รวมทัง้ จะไม่จดั สรรหุ้นให้กบั บริษัทย่อยของ
บริษัท ฯ ด้ว ย ทัง้ นี้ เป็ น ไปตำมรำยละเอีย ดที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทธ .
70/2552 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ำรในกำรจัด จ ำหน่ ำยหลัก ทรัพ ย์ ลงวัน ที่ 3 สิง หำคม 2552
(รวมทัง้ ที่ได้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม ) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง กำรจอง
กำรจัดจำหน่ ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มกี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม)
2. ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
สำมัญ ที่จดั สรรให้แก่นักลงทุ นในแต่ ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจัดสรรให้แก่บุคคลทัวไปเพิ
่
่มเติม หำก
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีหุ้นสำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถำบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้ กำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ
3. ภำยหลังจำกกำรปิ ด รับ จองซื้อ หุ้น สำมัญ สำหรับ ผู้จองซื้อ ในแต่ ละประเภท ผู้จ ัดกำรกำรจัด จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือเปลีย่ นแปลงจำนวนหุ้นสำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หำกพบว่ำมีหุน้
สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ แต่มผี สู้ นใจจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนทีจ่ ะ
จัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทัวไป
่ หรือนักลงทุนสถำบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้อง และจะมีกำรแจ้งข่ำวให้นกั ลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทรำบโดยทัวกั
่ น ทำงสือ่ ต่ำงๆ ทีเ่ หมำะสมต่อไป
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4. กำรจัดสรรหุน้ สำมัญในครัง้ นี้เป็ นกำรปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทก่ี ำหนดตำมข้อ 5 (3) เรื่อง กำร
กระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยภำยใต้ขอ้ บังคับ เรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
6.6.1

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทัวไป
่

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลทัวไป
่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ ให้แก่ผู้มอี ุปกำรคุณ ผู้ท่เี ป็ น
ลูกค้ำหรือคำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย หรือผูม้ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แกบุคคลใด และ/หรือ
ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้จำนวนหุ้นที่จดั สรรให้แก่
บุคคลทัวไปจะมี
่
จำนวนขัน้ ต่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อบุคคลทัวไปครบตำมจ
่
ำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิในกำร
ปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สำมัญของบุคคลทัวไปก่
่ อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
6.6.2

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่นักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่นักลงทุนสถำบันทัวไปจะมี
่
จำนวนขัน้ ต่ ำ
1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หำกยอดกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
6.6.3

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ผู้มอี ุปกำรคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ สำมัญ
ให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
จำนวนหุน้ ที่จดั สรรให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ จะมีจำนวนขัน้ ต่ ำ 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100
หุ้น และหำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหุ้น สำมัญ คงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ผู้มีอุป กำรคุ ณข องบริษัท ฯ ข้ำงต้น
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือดังกล่ำวให้แก่นัก
ลงทุนสถำบัน หรือบุคคลทัวไปเพิ
่
ม่ เติม
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6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

6.7.1

สาหรับบุคคลทัวไป
่

ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลทัวไปจะต้
่
องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สำมัญขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ อง
ซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ อง
ซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษทั (ถ้ำ
มี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ ี
เลขประจำตัวประชำชน ที่ยงั ไม่หมดอำยุ และหรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน
พร้อมทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้อง
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำน
ทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ท่มี ี
บัตรประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ ของผูเ้ ยำว์แ ละของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง)

-

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจอง
ซือ้ หุน้ ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย)

-

ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จดทะเบีย นในประเทศไทย: สำเนำหนังสือ รับ รองนิ ติบุ ค คลที่อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมด
ที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือ
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เดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
-

กำรจองซือ้ โดยวิธกี ำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติ
ไทยและต่ ำงด้ำว หรือ นิติบุ คคลที่จดทะเบีย นในประเทศไทยหรือ ต่ ำงประเทศเป็ นผู้ท่ีมีบ ัญ ชีซ้ือขำย
หลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำร
รูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และได้ ด ำเนิ น กำรจัด ท ำแบบประเมิ น ควำมสำมำรถในกำรรับ ควำมเสี่ย ง
(Suitability Test) กับ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ ผูจ้ อง
ซือ้ ดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้หำกไม่เป็ นไป
ตำมเงื่อ นไขที่ก ล่ ำ วข้ำ งต้ น ผู้ จ องซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ก รอก
รำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำร
ของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scriptless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผู้
ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติม
สำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ น
บุค คลธรรมดำและนิ ติบุ ค คล และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับ ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA
STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของ
ข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้

-

กำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ซง่ึ ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) และ [●]) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 ซึง่ ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูก ค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด ำเนิ น กำรจัด ท ำ
แบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ โดยผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ท่รี ดั กุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ช่อื ผู้ใช้ (User Name) และ
รหัสผ่ำน (Password login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญใน
หนังสือชีช้ วน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วน และ/หรือข้อมูล
สรุป ของหลัก ทรัพ ย์ด ังกล่ ำว โดยผู้จองซื้อ ไม่ ต้อ งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy)
รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ได้จดั ให้มี หนังสือชี้
ชวนและข้อมูลสรุป ของหลักทรัพ ย์ด ังกล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ ำยหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้
วิธกี ำรจองซื้อให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ ตอนที่ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพ ย์แต่ละรำยอำจกำหนด
เพิม่ เติมสำหรับลูกค้ำของตนในภำยหลัง

-

กำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนเจ้ำหน้ำทีผ่ แู้ นะนำกำรลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ (เฉพำะรำยทีเ่ ปิ ดรับจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์
บันทึกเทปซึง่ ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) และ [●]) โดยยืนยันกำรจองซื้อผ่ำน
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โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่ีจะท ำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ดำเนิ นกำรจัดท ำประเมินควำมสำมำรถรับ ควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพ ย์
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่
ละรำยจะต้ อ งมีก ำรควบคุ ม กำรจองซื้อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึ ก เทปที่ร ัด กุ ม เพีย งพอ และสำมำรถ
ตรวจสอบควำมมีตัวตนของลูกค้ำได้ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard
Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ิ
ตำมเกณฑ์ ดังนี้
o ผูแ้ นะนำกำรลงทุนต้องติดต่อผูจ้ องซื้อในกำรดำเนินกำรกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึก
เทป เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้อง
ชำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวันทีต่ อ้ งชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซือ้ สำมำรถศึกษำข้อมูล
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่ำน (Website) ของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือจำก
หนังสือชีช้ วนผ่ำน www.sec.or.th
o ผู้แ นะน ำกำรลงทุ น ต้อ งให้ผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปพิสูจ น์ ตัว ตน โดยขัน้ ตอนกำร
ตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บญ
ั ชีท่ผี จู้ องซื้อมีกบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปี เกิด หรือธนำคำรทีใ่ ช้ชำระ
รำคำ (ATS) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
o ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในหนังสือชีช้ วน และ/
หรือ ข้อ มูลสรุป ของหลัก ทรัพ ย์ และยิน ยอมผูก พัน ตำมหนังสือ ชี้ช วน และ/หรือ ข้อ มูลสรุป ของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่
ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้
o ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียดกำรจองซื้อผ่ำน
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสังกำรจองซื
่
อ้ ผ่ำนระบบทีผ่ จู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จดั เตรียม
ให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน วันและ
เวลำบันทึกกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ โดยผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซือ้ ได้ตงั ้ แต่
วันที่ [●] และวันที่ [●]
อย่ำงไรก็ตำม หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ได้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ โดยกำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซือ้ พร้อมแนบเอกสำรตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นได้

(ข) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับ ประกัน กำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●]
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-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ [●]

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที่ [●]

-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]

(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [●] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [●] ผูจ้ อง
ซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำร
โอนอัต โนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชีย ร์เช็ค (หรือ ที่เรีย กว่ ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันทีภ่ ำยในระยะเวลำกำรจองซือ้
และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรที่ ผู้
จัด จ ำหน่ ำยหลัก ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรำยตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.2 ก ำหนด พร้อ มทัง้ เขีย นชื่อ นำมสกุ ล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง

-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผูจ้ อง
ซื้อ จะต้อ งชำระค่ ำจองซื้อด้วยเงิน สด หรือ กำรโอนเงิน หรือ กำรโอนเงิน ผ่ ำนระบบกำรโอนอัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนัน้

ทัง้ นี้ กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อผ่ ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ทีไ่ ด้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
(ง) ผูจ้ องซื้อทีช่ ำระเงินค่ำจองซือ้ ด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสัง่ จ่ำยเช็ค เข้ำ
บัญ ชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ แต่ ละรำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถ
สอบถำมชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซื้อได้จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซือ้ ประสงค์จะจองซือ้ โดยผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำยจะเป็ นผูท้ ำ
กำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป
(จ) ผู้จ องซื้อต้องน ำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อ มเงิน ค่ ำจองซื้อ ในข้อ (ค) หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ท่ผี ู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
หรือ 6.2.2 ตัง้ แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ่รี บั จอง
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ซือ้ จะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ยกเว้นผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำง
ระบบออนไลน์ (Online) และผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปที่ช ำระค่ ำจองซื้อ ผ่ ำ นระบบกำรโอนอัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งนำส่งใบจองซือ้ หรือเอกสำรประกอบกำรจองซือ้
(ฉ) ผูท้ ่ยี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทงั ้ นี้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิก
กำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้
6.7.2

สาหรับนักลงทุนสถาบัน

ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนสถำบันจะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สำมัญขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ อง
ซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ อง
ซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษทั (ถ้ำ
มี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
- ผูจ้ องซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิติบุ คคลนัน้ และประทับตรำสำคัญ ของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ย ังไม่ หมดอำยุ (แล้วแต่ กรณี ) ของผู้มี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จดทะเบีย นในต่ ำงประเทศ: สำเนำหนั งสือ ส ำคัญ กำรจัด ตัง้ บริษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี
ก่ อ นวัน จองซื้อ พร้อมลงนำมรับ รองสำเนำถู ก ต้อ งโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิ ติบุ ค คลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่ กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรอง
ลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจอง
ซื้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี ) ของผู้มี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผูจ้ องซื้อประเภทนิติบุคคลทีม่ อบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำร
จองซื้อ แทน: ส ำเนำหนั ง สือ มอบอ ำนำจจำกผู้ จ องซื้อ มอบอ ำนำจให้ ผู้ดู แ ลรัก ษำผลประโยชน์
ดำเนินกำรจองซือ้ แทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจ ทัง้ นี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไป
ตำมประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำ
เนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนผู้จองซื้อ หรือผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่ กรณี ) และ
ประทับตรำสำคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี)
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 19
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(ข) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตัง้ แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ [●] และวันที่ [●]
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [● ] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [● ] ผูจ้ อง
ซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำท
เนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ [●] หรือ วันที่ [●] และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชี
ในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรที่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 ก ำหนด พร้อมทัง้ เขีย นชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพ ท์ท่ีติดต่ อ ได้ไว้
ด้ำนหลัง

-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผูจ้ อง
ซือ้ จะต้องชำระค่ำจองซือ้ ด้วยเงินสด หรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
เท่ำนัน้

ทัง้ นี้กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและหรือค่ำธรรมเนียมอื่นใด
ทีเ่ กิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จำนวนเงินทีผ่ จู้ ดั กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ได้รบั
ต้องเท่ำกับยอดจองซือ้ เต็มจำนวน)
(ง) ผูจ้ องซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค เข้ำบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซือ้ สำมำรถสอบถำมชื่อและ
เลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย จะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ
(จ) ผู้จ องซื้อต้องน ำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อ มเงิน ค่ ำจองซื้อ ในข้อ (ค) หรือ
หลักฐำนทีแ่ สดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญ มำยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ และชำระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
[●] และวันที่ [●] โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับ
จองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้
(ฉ) ผูท้ ่ยี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทงั ้ นี้
ผู้จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ ำยและรับ ประกัน กำรจำหน่ ำย มีสทิ ธิป ฏิเสธหรือ ยกเลิก กำรจองซื้อ ของผู้จองซื้อ ที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้
6.7.3

สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 20
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ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซื้อหุน้ สำมัญขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ อง
ซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ อง
ซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคั ญของบริษทั (ถ้ำ
มี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ ี
เลขประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ และหรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน
พร้อมทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้อง
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำน
ทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ท่มี ี
บัตรประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ ของผูเ้ ยำว์และของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง)

-

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำง พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จดทะเบีย นในประเทศไทย: สำเนำหนังสือ รับ รองนิ ติบุ ค คลที่อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) (ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
นิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องสำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดที่
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือ
เดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง

-

กำรจองซือ้ โดยวิธกี รอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทย
และต่ำงด้ำวหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์
หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ
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ได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer
& Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับ
ควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำยหลัก ทรัพ ย์แ ล้ว ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability
Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ำงต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผู้
จองซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ ทัง้ นี้
ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้ น แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริก ำรของศู น ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์
(Scriptless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่
600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล
และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับ ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิ ติบุ ค คล”
ส ำหรับ ผู้ จ องซื้อ นิ ติ บุ ค คลเท่ ำ นั ้น พร้อ มลงนำมรั บ รองควำมถู ก ต้ อ งของข้อ มู ล เพื่ อ เป็ น เอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้
-

กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชี
ประเภทอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมข้อ 6.2.1 (บริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)) ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูก ค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด ำเนิ น กำรจัด ท ำ
แบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำยจะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบ
ตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ช่อื ผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้อง
ยืน ยัน ว่ ำได้ศึก ษำข้อ มูลเกี่ย วกับ กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ในหนังสือชี้ช วน และ/หรือ ข้อมูลสรุป ของ
หลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วน และ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จอง
ซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำร
จองซื้อ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยได้จดั ให้มหี นังสือชีช้ วนและข้อมูลสรุป
ของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

-

กำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนเจ้ำหน้ำทีผ่ แู้ นะนำกำรลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (บริษทั หลักทรัพย์
กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)) โดยยืนยันกำรจองซือ้ ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ่ี
มีบญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยที่
จะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับลูกค้ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และด ำเนิ น กำรจัด ท ำประเมิ น
ควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้ จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำยจะต้องมีกำรควบคุมกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ
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และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตวั ตนของลูกค้ำได้ โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้
(Hard Copy) รวมถึงไม่ ต้อ งแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยจะต้องปฏิบตั ติ ำมเกณฑ์ ดังนี้
o ผูแ้ นะนำกำรลงทุนต้องติดต่อผูจ้ องซือ้ ในกำรดำเนินกำรกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึก
เทป เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้อง
ชำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวันทีต่ อ้ งชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซือ้ สำมำรถศึกษำข้อมูล
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่ำน (Website) ของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือจำก
หนังสือชีช้ วนผ่ำน www.sec.or.th
o ผู้แ นะน ำกำรลงทุ น ต้ อ งให้ผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปพิสูจ น์ ตัว ตน โดยขัน้ ตอนกำร
ตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บญ
ั ชีท่ผี จู้ องซื้อมีกบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปี เกิด หรือธนำคำรทีใ่ ช้ชำระ
รำคำ (ATS) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
o ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในหนังสือชีช้ วน และ/
หรือ ข้อ มูลสรุป ของหลัก ทรัพ ย์ และยิน ยอมผูก พัน ตำมหนังสือ ชี้ช วน และ/หรือ ข้อ มูลสรุป ของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่
ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้
o ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย เมื่อรับคำยืนยันพร้อม
รำยละเอียดกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสังกำรจองซื
่
อ้ ผ่ำนระบบทีผ่ จู้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผูจ้ องซื้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซือ้ ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 – 18 กุมภำพันธ์ 2558
อย่ำงไรก็ตำม หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ได้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ โดยกำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซือ้ พร้อมแนบเอกสำรตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นได้
(ข) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตัง้ แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ [●] และวันที่ [●]
-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ [●]

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที่ [●]
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-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]

(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [●] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [●] ผูจ้ อง
ซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำร
โอนอัต โนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชีย ร์เช็ค (หรือ ที่เรีย กว่ ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เ ช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ [●] หรือ วันที่ [●] และ
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้
กำรช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ เป็ น เช็ค หรือ แคชเชีย ร์เช็ค หรือ ดร๊ำ ฟท์ ให้ข ีด คร่ อมสังจ่
่ ำ ยบัญ ชีธนำคำรที่
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ
นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง

-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผูจ้ อง
ซื้อ จะต้อ งช ำระค่ ำจองซื้อ ด้วยเงิน สดหรือ กำรโอนเงิน หรือ กำรโอนเงิน ผ่ ำนระบบกำรโอนอัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนัน้

ทัง้ นี้ กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อผ่ ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผู้จองซือ้ ที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีไ่ ด้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
(ง) ผูจ้ องซื้อทีช่ ำระเงินค่ำจองซือ้ ด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค เข้ำ
บัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด ซึง่ ผู้
จองซือ้ สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย จะเป็ นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วน
ของตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป
(จ) ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ในข้อ (ค) หรือหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำมีกำรชำระค่ำจอง
ซื้อหุ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ท่ีผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวัน ที่ [●] และวัน ที่ [●] โดยในกำรจองซื้อ
เจ้ำหน้ ำที่ท่ีรบั จองซื้อ จะลงลำยมือชื่อ รับ จองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุ้น สำมัญ ให้แ ก่ผู้จองซื้อ
ยกเว้นผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีช่ ำระค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบ
กำรโอนอัต โนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้จ องซื้อ ไม่ ต้ อ งน ำส่งใบจองซื้อ หรือ เอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้
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(ฉ) ผูท้ ่ยี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทงั ้ นี้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้
จองซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้
6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

6.8.1

สาหรับบุคคลทัวไป
่

ในกรณีทม่ี กี ำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยแก่บุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์แต่ละรำยในส่วนของตน ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ซึ่งผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะ
พิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ เช่น กำรเป็ นผู้มอี ุปกำรคุณ ลูกค้ำผูท้ ่คี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์หรือ
บริษัทในเครือของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย หรือเป็ นผู้มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลัก ทรัพย์
หรือบริษัท ในเครือของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ ละรำย รวมถึงปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพ ย์ผ่ำนผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ หรือกำรมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวำณิชธนกิจหรือด้ำนอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์หรือบริษัทใน
เครือของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย เป็ นต้น
6.8.2

สาหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีทก่ี ำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยแก่นักลงทุนสถำบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.8.3

สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ

ในกรณีทก่ี ำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยแก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยบริษัทฯ หรือผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์

6.9.1

กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ สำมัญจำกผูจ้ องซื้อที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญรำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญผ่ำนตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/
หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผจู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อ
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพำะสังจ่
่ ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณี ย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจอง
ซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้
ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญที่ไม่ได้ รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้น
กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำก
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 25

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็ค คืน เงิน ค่ ำจองซื้อ ทำงไปรษณี ย์ลงทะเบีย นตำมที่ระบุ ในใบจองซื้อ โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.2

กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ สำมัญจำกผูจ้ องซื้อที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำ จองซือ้ หุน้ สำมัญในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผู้
จองซือ้ หุน้ ทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ กำร
โอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือ จ่ ำ ยเป็ น เช็ค ขีด คร่ อ มเฉพำะสังจ่
่ ำยผู้จ องซื้อ ตำมชื่อ ที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้อ และส่ง ทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้
จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร
(ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิน้ สุด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รบั ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้น
สำมัญที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบ
กำรโอนเงิน อัตโนมัติ (หรือที่เรีย กว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็ค คืนเงินค่ำจองซื้อทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผู้
จองซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.3

กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ค
ที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ สำมัญจำกผูจ้ องซื้อที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นรำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้น
สำมัญ อันเนื่องมำจำกกำรถูกตัดสิทธิกำรจองซือ้ เพรำะไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ ตำมเช็คทีส่ งจ่
ั ่ ำยค่ำจองซือ้ หุน้
ได้ หรือ เนื่ องจำกกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติด ต่ อขอรับ เช็คฉบับ ดังกล่ำวคืน จำกผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้
6.9.4

กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 26
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(ก) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.3 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ บริษทั ฯ และ/หรือ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขำยหุน้ สำมัญและจัดจำหน่ ำยหุ้ น
สำมัญ ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญทันที
(ข) กรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์ อ่นื ใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพ ย์ โดยผู้
จองซื้อจะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นผู้รบั จองซื้อตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ทร่ี บั
จองซื้อหุ้นสำมัญ จำกผู้จองซื้อหุ้น ที่ย กเลิก กำรจองซื้อหลัก ทรัพ ย์ดงั กล่ำวจะดำเนิ นกำรคืนเงิน ค่ำจองซื้อ โดยไม่ มี
ดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้อรำยนัน้ ๆ ตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้ำ
บัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อ
ทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วัน นับจำกวันทีส่ น้ิ สุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้
รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่มหี น้ำที่รบั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงิน
ดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญคืนนับจำกวันทีพ่ ้นกำหนดเวลำ 14 วัน ดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำว
ข้ำงต้นอย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ อง
ซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของ
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผู้จองซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.10

วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปจั จุบนั บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้ำที่เป็ นนำย
ทะเบียนหุน้ สำมัญให้กบั บริษทั ฯ และให้บริกำรรับฝำกใบหุน้ ทีจ่ องซือ้ ในกำรเสนอขำยครัง้ นี้ กล่ำ วคือ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถ
ใช้บ ริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นสำมัญ ที่ตนได้รบั กำรจัดสรรเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุ้น
(Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผจู้ องซือ้ สำมำรถขำยหุน้ สำมัญในได้ทนั ทีทอ่ี นุ ญำตให้หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
เริม่ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณี ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่
สำมำรถขำยหุน้ สำมัญได้ในจนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้
ในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถเลือกให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้คอื
(1) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผู้จองซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขำย
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 27

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษัทฯ จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญ ที่ได้ รบั จัดสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญที่
บริษัทหลักทรัพย์นัน้ ฝำกหุ้นสำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่
สิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีผ่ จู้ อง
ซือ้ ฝำกไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในได้ทนั ทีทอ่ี นุญำตให้หนุ้
สำมัญของบริษทั ฯ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทผ่ี ู้จองซือ้ เลือกให้บริษัทฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ แล้ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 6.10 (2)
ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(2) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผูจ้ องซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำม
สำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่ำนัน้
พร้อมลงนำมรับ รองควำมถู ก ต้องของข้อมูล เพื่อน ำส่งให้แ ก่ศูน ย์รบั ฝำกหลักทรัพ ย์ กรณี น้ี บ ริษัท ฯ จะ
ดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญ ชีจำนวนหุ้นสำมัญ ตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญ ชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพ ย์
สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
และหำกผูจ้ องซือ้ ต้องกำรถอนหุน้ สำมัญออกจำกบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้
สำมำรถติดต่อได้ท่ศี ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญตำมอัตรำที่ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์กำหนด
(3) ในกรณี ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชือ่ ทีอ่ ยู่ท่ี
ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ ภำยใน 15 วัน นับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั กำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในได้ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำก
ทีห่ นุ้ สำมัญของบริษทั ได้เริม่ ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุน้ ในบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 28

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
"ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล/ร่ำงหนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้
แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริหำรของบริษทั หรือผูด้ ำรงตำแหน่ งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลทีค่ วรต้อง
แจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1)
งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินทีป่ ระกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล/ร่ำงหนังสือ
ชี้ชวนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2)
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้
มีกำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
(3)
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มี
กำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์
2558 ต่ อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อ บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำทีม่ ชิ อบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ขำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้อง
แล้วข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือ นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับ
เอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือ นำยณัฐภูมิ เปำว
รัตน์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น"
ชื่อ

ตำแหน่ง
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

ลำยมือชื่อ

1.

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ

2.

นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำร และผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ ย
ทรัพยำกรบุคคล

3.

นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ

กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
สำยงำนธุรกิจห้องเย็น

ั
- จิตชัย นิมติ รปญญา
-

4.

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ

กรรมกำร และคณะกรรมกำรบริหำร

ั
- อัจฉรา นิมติ รปญญา
-

5.

นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

กรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร และ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ ยพัฒนำธุรกิจ

- ธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล -

6.

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร

คณะกรรมกำรบริหำร และผูอ้ ำนวยกำร
อำวุโสฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน

- ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา - อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา -

- พิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนาถาวร -

ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ
ผูร้ บั มอบอำนำจ

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์

ตำแหน่ง
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
เลขำนุกำรบริษทั

ลำยมือชื่อ
- ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา - ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ -

ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

"ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล/ร่ำงหนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้
แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริษัท ข้ำพเจ้ำไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือ นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อ
กำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือ นำยณัฐภูมิ
เปำวรัตน์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น”
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1. นำยมังกร ธนสำรศิลป์

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

2. นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

กรรมกำร

- อรวรรณ วรนิจ -

3. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

- วิเชฐ ตันติวานิช -

4. นำยวิชญำ จำติกวณิช

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

- วิชญา จาติกวณิช -

ชื่อ
ผูร้ บั มอบอำนำจ นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์

- มังกร ธนสารศิลป์ -

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
เลขำนุกำรบริษทั

- ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา - ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ -

ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 3

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
“ข้ำพเจ้ำในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูล
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล /หนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่
ขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ”

บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

นำยแมนพงศ์ เสนำณรงค์

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- แมนพงศ์ เสนาณรงค์ -

ส่วนที่ 4 หน้ำที่ 4

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั ฯ
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษทั ฯ ตำมทีก่ ำหนดในหนังสือ
รับรอง)
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
18 กุมภำพันธ์ 2549)

อายุ
(ปี )
39

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญำโท คณะ
Engineering
Management สำขำ
Engineering and
Technology
Management, The
George Washington
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำตรี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
26.11
น้องชำยของ 2547 - ปจจุ
นำงสำว
อมรพรรณ
บัณฑิตกฤษดำ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำร ประธำน บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และ อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
ประธำน
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร
คณะกรรมกำรบริหำร

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด

ั บนั
2545 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เบญจพรแลนด์ ธุรกิจจัดหำทีด่ นิ และลงทุนใน
จำกัด
อำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
เพือ่ ให้เช่ำ

ั บนั
2545 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ดำต้ำเซฟ
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล

ั บนั
2545 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไดนำมิค ไอที
โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
- หลักสูตร CEDI –
Babson Entrepreneurial
Leadership Program
จำก Babson College รัฐ
แมสซำชูเซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- หลักสูตรไทยกับ
ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน รุ่นที่ 4 สถำบัน
พระปกเกล้ำ
- หลักสูตรกำรบริหำร
เศรษฐกิจสำธำรณะ
สำหรับนักบริหำรระดับสูง
รุ่นที่ 9 สถำบัน
พระปกเกล้ำ
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
86/2007

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2545 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์ ประเทศและต่ำงประเทศ
จำกัด

ั บนั
2547 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
ทรำนสปอร์ต จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเซีย จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำเพือ่ ให้
แปซิฟิค แลนด์ จำกัด บุคคลภำยนอกเช่ำ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจพีเค โคลด์
สโตเรจ จำกัด

ั บนั
2549 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกำ
(ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ) จำกัด

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินโดไช ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
น่ำ มูฟเวอร์ส จำกัด ประเทศเวียดนำม
(ประเทศเวียดนำม)

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท บริษทั อื่น
จำกัด (สิงคโปร์)

2558 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั JCM Logistics ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
and Warehousing
บริษทั อื่น
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั EM Logistics
& Warehousing
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเชีย โลจิสติกส์
(กัมพูชำ) จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

2556 - 2557

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
แปซิฟิค จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ทำฟ่ำ แอลไล
แอนซ์ โลจิสติกส์
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำร รับจ้ำงขนส่งและ
ขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำร ทัง้
ทำงบก ทำงน้ำ ทำงอำกำศ ทัง้

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 3

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ
ภำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ

นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ 39
กรรมกำร และผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล(กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ฯ ตำมที่
กำหนดในหนังสือรับรอง)
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
26 พฤศจิกำยน 2553)

- ปริญญำโท คณะกำร
จัดกำรมหำบัณฑิต สำขำ
Enterpreneurship
management
มหำวิทยำลัยมหิดล
วิทยำลัยนำนำชำติ
- ปริญญำตรี คณะ
บริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรเงินกำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
75/2006

7.19

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั แหลมฉบัง วี
เอสพีพ ี จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

ั บนั
2549 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั โฟร์ วินด์
อินดัสเทรียล จำกัด

ธุรกิจให้บริกำร นำเข้ำส่งออก
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในรถยนต์

ั บนั
พีส่ ำวของนำย 2547 - ปจจุ
ชวนินทร์ บัณฑิต
กฤษดำ

กรรมกำร และ
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
ฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล (มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด

ั บนั
2547 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เบญจพรแลนด์ ธุรกิจจัดหำทีด่ นิ และลงทุนใน
จำกัด
อำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
เพือ่ ให้เช่ำ

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 4

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2547 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ดำต้ำเซฟ
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล

ั บนั
2547 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไดนำมิค ไอที
โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ั บนั
2549 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์ ประเทศและต่ำงประเทศ
จำกัด

ั บนั
2549 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
ทรำนสปอร์ต จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเซีย จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำเพือ่ ให้
แปซิฟิค แลนด์ จำกัด บุคคลภำยนอกเช่ำ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจพีเค โคลด์
สโตเรจ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

2556 - 2557

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
แปซิฟิค จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 5

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล/
อายุ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตาแหน่ ง
(ปี )
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
49
11.40
คู่สมรสของนำง 2557 - ปจจุ
- ปริญญำตรี คณะ
อัจฉรำ นิมติ ร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต
กรรมกำร รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
ั
ปญญำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ
บริหำร และประธำนคณะกรรมกำร
นทร์
บริหำรควำมเสีย่ ง
- Director Accreditation
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
2558 – ปจั จุบนั
Program (DAP) รุ่นที่
19 เมษำยน 2557)
107/2014
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
195/2014

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำร รอง
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
บริหำร และประธำน (มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
กรรมกำร

บริษทั JCM Logistics ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
and Warehousing
บริษทั อื่น
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั EM Logistics
& Warehousing
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเชีย โลจิสติกส์
(กัมพูชำ) จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำเพือ่ ให้
แปซิฟิค แลนด์ จำกัด บุคคลภำยนอกเช่ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 6

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจพีเค โคลด์
สโตเรจ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
แปซิฟิค จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
จำกัด
บริษทั อื่น

2549 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั อินพอยท์วชิ นั ่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำอุปโภค
จำกัด
บริโภค - ค้ำส่ง

2547 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค โลจิ
สติกส์ โปร จำกัด

2546 – ปจั จุบนั

รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บริษทั โชคสมุทรมำรีน ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอำหำร
จำกัด
ทะเลแปรรูป อำหำรทะเลแช่แข็ง
บริกำรห้องเย็นรับฝำกสินค้ำแช่
แข็ง

2538 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค ห้อง
เย็น จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 7

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
19 เมษำยน 2557)

อายุ
(ปี )

49

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญำตรี คณะ
บริหำรธุรกิจบัณฑิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่
107/2014

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

11.40

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2552 - 2557

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค ฟู้ด
โปร จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำร
ทะเล

2546 – 2556

กรรมกำร

บริษทั เพำเวอร์ฟรีส
เซอร์วสิ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ั บนั
คู่สมรสของนำยจิต 2557 - ปจจุ
ชัย นิมติ รปญั ญำ

กรรมกำร
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
กรรมกำรบริหำร และ อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
กรรมกำรบริหำร
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร
ควำมเสีย่ ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำเพือ่ ให้
แปซิฟิค แลนด์ จำกัด บุคคลภำยนอกเช่ำ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจพีเค โคลด์
สโตเรจ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
แปซิฟิค จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
จำกัด
บริษทั อื่น

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 8

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง และเลขำนุกำรบริษทั ฯ

อายุ
(ปี )

38

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญำโท คณะ
Engineering
Management สำขำ
Engineering and

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

0.14

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2552 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั อินพอยท์วชิ นั ่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำอุปโภค
จำกัด
บริโภค - ค้ำส่ง

ั บนั
2550 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค ห้อง
เย็น จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2550 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค โลจิ
สติกส์ โปร จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2546 - ปจจุ

รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บริษทั โชคสมุทรมำรีน ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอำหำร
จำกัด
ทะเลแปรรูป อำหำรทะเลแช่แข็ง
บริกำรห้องเย็นรับฝำกสินค้ำแช่
แข็ง

2546 - 2556

กรรมกำร

บริษทั เพำเวอร์ฟรีส
เซอร์วสิ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

2552 - 2557

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค ฟู้ด
โปร จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำร
ทะเล

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง และ
เลขำนุกำรบริษทั ฯ

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 9

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
19 เมษำยน 2557)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
Technology
Management, The
George Washington
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

2551 - 2557

ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
Logistics) อย่ำงครบวงจร

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เบญจพรแลนด์ ธุรกิจจัดหำทีด่ นิ และลงทุนใน
จำกัด
อำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
เพือ่ ให้เช่ำ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ดำต้ำเซฟ
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไดนำมิค ไอที
โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์ ประเทศและต่ำงประเทศ
จำกัด

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
ทรำนสปอร์ต จำกัด

- ปริญญำตรี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
186/2014

ประเภทธุรกิ จ

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 10

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
กรรมกำรบริหำร ผูอ้ ำนวยกำร
อำวุโสฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
19 เมษำยน 2557)

อายุ
(ปี )

40

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญำโท คณะกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัย
บูรพำ
- ปริญญำตรี คณะบัญชี
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
ไทย

- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
187/2014

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

0.14

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเซีย จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2546 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
สินค้ำ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำรบริหำร
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
ฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน (มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร
และกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง

2547 - 2557

ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่
กำรเงินและบริหำร
สำนักงำน

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
Logistics) อย่ำงครบวงจร

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เบญจพรแลนด์ ธุรกิจจัดหำทีด่ นิ และลงทุนใน
จำกัด
อำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
เพือ่ ให้เช่ำ

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 11

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ดำต้ำเซฟ
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไดนำมิค ไอที
โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์ ประเทศและต่ำงประเทศ
จำกัด

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
ทรำนสปอร์ต จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเซีย จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2546 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
สินค้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 12

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

อายุ
(ปี )
39

คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ ยพัฒนำ
ธุรกิจ และกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต สถำบัน
บัณฑิตบริหำรธุรกิจศศิ
นทร์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
19 เมษำยน 2557 และได้รบั
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรเมือ่ วันที่ 24
กุมภำพันธ์ 2558)

- Certificate of Supply
Chain Management,
Cranfield University
ประเทศสหรำชอำณำจักร
- ปริญญำโท คณะ
Economics & Finance,
University of
Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- Certificate of Maritime
and Logistics, Logistics
and Transportation
Institute, ประเทศสหรำช
อำณำจักร

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
0.14
ไม่ม ี
2557 - ปจจุ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำร
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
กรรมกำรบริหำร
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส (มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร
ฝำ่ ยพัฒนำธุรกิจ และ
กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง

ั บนั
2557 - ปจจุ

Managing Director

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเซีย จำกัด

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท บริษทั อื่น
จำกัด (สิงคโปร์)

2558 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั JCM Logistics ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
and Warehousing
บริษทั อื่น
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั EM Logistics
& Warehousing
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 13

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญำตรี คณะ
บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- Certificate of Business
Administration,
Assumption
Commercial College
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
191/2014

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเชีย โลจิสติกส์
(กัมพูชำ) จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

2554 - 2557

Managing Director

Damco Logistics
Malaysia Sdn Bhd.

ธุรกิจตัวแทนผูร้ บั จัดกำรรับ
ขนส่งสินค้ำและตัวแทนออก
สินค้ำ

2552 - 2554

General Manager - Damco Logistics
Contract Logistics & (Thailand) Co., Ltd.
Business
Development

ธุรกิจตัวแทนผูร้ บั จัดกำรรับ
ขนส่งสินค้ำและตัวแทนออก
สินค้ำ

2549 - 2552

Regional Supply
Maersk Logistics
Chain Development Asia Pacific
Manager

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

2548 - 2549

Country Head of
Maersk Line
Logistics and
(Thailand) Co., Ltd.
Freight Forwarding
Division

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 14

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2547 - 2548

Senior Business
Maersk Line
Manager –
(Thailand) Co., Ltd.
Airfreight and Value
Added Services

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

2545 - 2546

Client Development Maersk Line
and Operation
(Thailand) Co., Ltd.
Manger –
Warehouse &
Distribution

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

2543 - 2545

Project Manager – Maersk Logistics
Container Freight India Pvt. Ltd.
Station &
Distribution Center

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

2540 - 2543

Executive Trainee

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

Maersk Group
Thailand

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 15

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
กรรมกำร
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
27 สิงหำคม 2536)

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์
บัณฑิต (รัฐศำสตร์)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- Mini Master of
Management รุ่นที่ 3
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ
หำรศำสตร์
- Director Certificate
Program รุ่นที่ 84/2007

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
4.61
ไม่ม ี
2536 - ปจจุ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด

ั บนั
2542 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกำ
(ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ) จำกัด

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินโดไช ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
น่ำ มูฟเวอร์ส จำกัด ประเทศเวียดนำม
(ประเทศเวียดนำม)

ั บนั
2552 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค-นำกำ
มูฟเวอร์ส จำกัด
(ประเทศกัมพูชำ)

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
ประเทศกัมพูชำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 16

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2532 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์ บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
จำกัด
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

ั บนั
2522 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เบญจพรแลนด์ ธุรกิจจัดหำทีด่ นิ และลงทุนใน
จำกัด
อำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
เพือ่ ให้เช่ำ

ั บนั
2534 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ดำต้ำเซฟ
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล

2545 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั ไดนำมิค ไอที
โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2547 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ทรำนสปอร์ต (ประเทศ
ไทย) จำกัด

2530 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั โฟร์วนิ ด์ อินดัส ธุรกิจให้บริกำร นำเข้ำส่งออก
เทรียล จำกัด
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในรถยนต์

ั บนั
2540 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ทรัพย์พนู ทวี
จำกัด

ธุรกิจนำยหน้ำ และตัวแทน
กำรค้ำต่ำงๆ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 17

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล/
อายุ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตาแหน่ ง
(ปี )
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
53
ไม่ม ี
ไม่ม ี
2557 - ปจจุ
- ปริญญำโท สำขำกำรเงิน
และกำรตลำด University
กรรมกำรอิสระ และประธำน
of Hartford Connecticut
กรรมกำรตรวจสอบ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ั บนั
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
2553 – ปจจุ
- ปริญญำตรี คณะ
25 กุมภำพันธ์ 2557)
เศรษฐศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
กำรเงินและกำรคลัง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ั บนั
2553 – ปจจุ
- Executive Leadership
Program จำก Nida Wharton รัฐ
เพนซิลวำเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- หลักสูตรผูบ้ ริหำร
ระดับสูง รุ่นที่ 1 สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน
(วตท.)

ั บนั
2555 – ปจจุ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

ประธำน
กรรมกำรบริหำร

สถำบันพัฒนำ
สถำนศึกษำ
ผูป้ ระกอบกำรเชิง
สร้ำงสรรค์
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ทีป่ รึกษำ ตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai) รอง
ประธำน
คณะกรรมกำร
อำนวยกำร สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน
(วตท.)

ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ผูช้ ่วยกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
จำกัด (มหำชน)
บริษทั อื่น

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 18

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

- หลักสูตร Certified
Financial Planner : CFP
รุ่นที่ 1 สมำคมนัก
วำงแผนกำรเงินไทย

ั บนั
2555- ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เคพีเอ็น อะคำ ธรุกจิ กำรเรียนกำรสอนด้ำน
เดมี จำกัด
ดนตรี

ั บนั
2555 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ซี เอ ซี จำกัด

- หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูง
ด้ำนกำรค้ำ และกำร
พำณิชย์ (TEPCoT) รุ่น
ที่ 3 สถำบันวิทยำกำร
กำรค้ำ

ั บนั
2555- ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ทศภำค จำกัด ธุรกิจให้บริกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์

ั บนั
2555- ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ ธุรกิจให้บริกำรทำงกำรตลำด
มำร์เก็ตติ้ง จำกัด

- หลักสูตร CEDI –
Babson Entrepreneurial
Leadership Program
จำก Babson College รัฐ
แมสซำชูเซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- Directors Certification
Program (DCP) รุ่นที่
2/2000

ั บนั
2555- ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จัดฝึกอบรมสัมมนำด้ำนวิชำกำร
เทรนนิ่ง จำกัด
และอืน่ ๆ

ั บนั
2555 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั บ้ำนเชียงแสน รับจ้ำงบริหำรรีสอร์ท เป็น
จำกัด
ผูจ้ ดั กำรผลประโยชน์ ดูแล
ผลประโยชน์และจัดกำร
ทรัพย์สนิ

ั บนั
2555 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ภัทรลิสซิง่
จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจให้บริกำรเป็นศูนย์ขอ้ มูล
และธุรกิจ

ธุรกิจให้บริกำรให้เช่ำรถยนต์
กำรบริกำรให้เช่ำอุปกรณ์กำร
ขนส่งทำงน้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 19

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2555 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส ธุรกิจให้บริกำรเกีย่ วกับสือ่
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
โฆษณำ กำรตลำด จัดจำหน่ำย
จำกัด (มหำชน)
ลิขสิทธิภำพยนตร์
จำหน่ ำยแผ่น
์
วีซดี ี ดีวดี ี และบลูเรย์ กำร
จำหน่ำยหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์
และกำรผลิตภำพยนตร์

ั บนั
2549 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เวอร์ตคิ ลั ลิง้ ค์ ธุรกิจเป็นตัวแทน ติดต่อธุรกิจ
จำกัด
เพือ่ ทำสัญญำหรือข้อตกลงกับ
ผูอ้ ่นื โดยได้รบั ค่ำตอบแทน

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร กรรมกำร บริษทั ธนำรักษ์พฒ
ั นำ
ตรวจสอบ กรรมกำร สินทรัพย์ จำกัด
ประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ธุรกิจจัดกำรทรัพย์สนิ ให้กบั
องค์กำรภำครัฐบำลขำยหรือโอน
ทรัพย์สนิ เพือ่ เป็นประกันให้กบั
นิตบิ ุคคลเฉพำะกิจ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 20

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง
นำยมังกร ธนสำรศิลป์
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
25 กุมภำพันธ์ 2557 และได้รบั
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรเมือ่ วันที่ 24
กุมภำพันธ์ 2558)

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญำโท คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
อุตสำหกำร Lamar
University Texas
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำโท คณะ
บริหำรธุรกิจ North
Texas State University
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำตรี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
อุตสำหกำร จำก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- วิทยำลัยป้องกัน
รำชอำณำจักร (วปอ.)
หลักสูตร ภำครัฐ ร่วม
เอกชน รุ่น 4212

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
ไม่ม ี
ไม่ม ี
2525 - ปจจุ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำรบริหำร

บริษทั ไลอ้อน
(ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจผลิตผงซักฟอก

ั บนั
2557 - ปจจุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

ั บนั
2533 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั โชคธนสิน
จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั โตโย ไซกัน
(ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์

ั บนั
2532 - ปจจุ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั ไทยซิลเิ กตเคมิ ธุรกิจผลิตและส่งออก Zeolite
คัล จำกัด

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไทยโคบำชิ
จำกัด

ธุรกิจผลิตกล่องกระดำษ

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไทย คิวบิค
เทคโนโลยี่ จำกัด

ธุรกิจขำยสินค้ำ และรับจ้ำงทำ
ของ

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั มอลเทน (ไทย ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยลูกบอล
แลนด์) จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 21

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Advanced Audit
Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 16/2014

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั มอลเท็นเอเซีย ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยชิน้ ส่วน
โพลิเมอร์ โปรดักส์
ยำนพำหนะทีท่ ำจำกยำงและ
จำกัด
พลำสติก

ั บนั
2532- ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ลิคโิ ทมิ
(ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจผลิตกล่องกระดำษลูกฟูก
ผลิตแผ่นกระดำษลูกฟูก

ั บนั
2523 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั สมบัตธิ นำ
จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2529 - ปจจุ

ประธำนกรรมกำร

บริษทั อีสเทิรน์ ซิลเิ กต ธุรกิจผลิตและขำยโซเดียมซิล ิ
จำกัด
เกต

ั บนั
2548 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เอ็นเซฟเวอร์
จำกัด

ธุรกิจผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

ั บนั
2531- ปจจุ

รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บริษทั เอส.ที (ไทย
แลนด์) จำกัด

ธุรกิจผลิตถุงมือยำง และถุงมือ
พี.วี.ซี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 22

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล/
อายุ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตาแหน่ ง
(ปี )
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
นำยวิชญำ จำติกวณิช
50
ไม่ม ี
ไม่ม ี
2557 - ปจจุ
- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์
สิง่ ทอ University of
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
Tennessee ประเทศ
ตรวจสอบ
สหรัฐอเมริกำ
ั บนั
2553 - ปจจุ
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
- Advanced Audit
25 กุมภำพันธ์ 2557)
Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 16/2014
ั บนั
2552 - ปจจุ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บริษทั ล็อกซเล่ย์
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล
อปเม้นท์ จำกัด

ธุรกิจให้เช่ำและบริหำรจัดกำร
ด้ำนอสังหำริมทรัพย์และอืน่ ๆ
กำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำง

กรรมกำร

บริษทั สินเสือปำ่
จำกัด

ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

ั บนั
2552 - ปจจุ

ทีป่ รึกษำ

บริษทั ล็อกซเล่ย์
จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจรับจ้ำงก่อสร้ำงและขำย
วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ส่ง
สัญญำณและถ่ำยทอดสัญญำณ/
เครือข่ำยสัญญำณสือ่ สำร –
นำเข้ำส่งออก ค้ำปลีก ค้ำส่ง

ั บนั
2540 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ปรินดำ จำกัด
(มหำชน)

ธุรกิจขำยหินทรำย

ั บนั
2556 - ปจจุ

หุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ชัช ธุรกิจบริกำรบำรุงรักษำ และ
เกษม
ซ่อมแซมยำนพำหนะ

ั บนั
2545 - ปจจุ

กรรมกำร

บรัท เรนโบว์ออยล์
จำกัด

ธุรกิจขำยน้ำมันทุกชนิดทัง้
ภำยในและภำยนอกประเทศ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 23

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
คณะกรรมกำรบริหำร
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
19 เมษำยน 2557)

อายุ
(ปี )

54

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญำตรี คณะ
รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
154/2011

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

0.14

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2531 - ปจจุ

กรรมกำร

ั บนั
2557 - ปจจุ

คณะกรรมกำรบริหำร บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

2547 - 2557

ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ย
ปฏิบตั กิ ำร

บริษทั โรงโม่หนิ ดวง
ตะวัน จำกัด

ธุรกิจขำยหินก่อสร้ำง

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
Logistics) อย่ำงครบวงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 24

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1.2 การดารงตาแหน่ งของกรรมการ และผูบ้ ริหารในบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I, II

I, II

I, II

I, II

II

II

I,II

I

I, III

x ,I, III

I, III

II

บริษทั ออโต้ลอจิค จำกัด

x, II

I

I

I

I

บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด

x, II

I

I

I

I, II

บริษทั ดำต้ำเซฟ จำกัด

x, II

I

I

I

I, II

บริษทั ไดนำมิค ไอที โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

x, II

I

I

I

I

บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์
จำกัด

x, II

I

I

I

I, II

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย)
จำกัด

x, II

I, II

I

I

I

I

I

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั ย่อย

บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ จำกัด

x, II

I, II

บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด

x, II

I, II

บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด

x, II

I, II

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย จำกัด

x, II

I

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค จำกัด
บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ จำกัด

I

I

x, II

I, II

x, II

I, II

I, II

I

เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั

1

2

3

4

5

6

7

8

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค แลนด์ จำกัด

I

I

x, II

I, II

บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด

I

I

บริษทั เจวีเค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส จำกัด
(ประเทศเวียดนำม)

I

I

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท
จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)

I

I

I, II

บริษทั JCM Logistics and Warehousing
Private จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)

I

I

I, II

9

10

11

12

บริ ษทั ร่วม
บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศ
กัมพูชำ)

I

บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศ
ติมอร์ตะวันออก)
บริษทั EM Logistics & Warehousing Private
จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)

I

I

I, II

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย โลจิสติกส์ (กัมพูชำ)
จำกัด

I

I

I, II

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บริษทั โฟร์ วินด์ อินดัสเทรียล จำกัด

I

I

เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั

1

3

4

บริษทั อินพอยท์วชิ นั ่ จำกัด

I

I

บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด

I

I

บริษทั ทำฟ่ำ แอลไลแอนซ์ โลจิสติกส์ จำกัด

I

บริษทั แหลมฉบัง วีเอสพีพ ี จำกัด

I

บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด

2

5

6

I

I

7

8

9

10

11

12

บริษทั บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชัน่ จำกัด
บริษทั เบต้ำจี จำกัด
บริษทั ทรัพย์พนู ทวี จำกัด

I

บริษทั เคพีเอ็น อะคำเดมี จำกัด

I

บริษทั ซี เอ ซี จำกัด

I

บริษทั ทศภำค จำกัด

I

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติ้ง จำกัด

I

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด

I

บริษทั บ้ำนเชียงแสน จำกัด

I

บริษทั ภัทรลิสซิง่ จำกัด (มหำชน)

I

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
(มหำชน)

I

บริษทั เวอร์ตเิ คิล ลิง้ ค์ จำกัด

I

เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที่ 3

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั
บริษทั ธนำรักษ์พฒ
ั นำสินทรัพย์ จำกัด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I, III

บริษทั ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

I

บริษทั โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด

I

บริษทั ไทยโคบำชิ จำกัด

I

บริษทั ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด

I

บริษทั มอลเทน (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน

I

บริษทั มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

I

บริษทั เอ็นเซฟเวอร์ จำกัด

I

บริษทั โชคธนสิน จำกัด

I

บริษทั ไทยซิลเิ กตเคมิคลั จำกัด

I

บริษทั ลิคโิ ทมิ (ประเทศไทย) จำกัด

I

บริษทั เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด

I

บริษทั อีสเทิรน์ ซิลเิ กต จำกัด

x

บริษทั สมบัตธิ นำ จำกัด

I

บริษทั ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด

I

บริษทั สินเสือปำ่ จำกัด

I

บริษทั ปรินดำ จำกัด (มหำชน)

I

เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที่ 4

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดชัชเกษม

I

บริษทั เรนโบว์ออยล์ จำกัด

I

บริษทั โรงโม่หนิ ดวงตะวัน จำกัด

I

หมำยเหตุ (1)
x = ประธำนกรรมกำร

I

=

กรรมกำร

II

=

ผูบ้ ริหำร

III

=

12

กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ (2)
1

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ

8

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

2

นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ

9

นำยวิเชฐ ตันติวำนิช

3

นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ

10

นำยมังกร ธนสำรศิลป์

4

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ

11

นำยวิชญำ จำติกวณิช

5

นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์

12

นำยวิชชุ สังกรธนกิจ

6

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร

7

นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที่ 5

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย

บริ ษทั
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บริษทั ออโต้ลอจิค จำกัด
บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด
บริษทั ดำต้ำเซฟ จำกัด
บริษทั ไดนำมิค ไอที โซลูชนส์
ั ่ จำกัด
บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส จำกัด
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ จำกัด
บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย จำกัด
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค จำกัด
บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ จำกัด
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค แลนด์ จำกัด
บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด
บริษทั เจวีเค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส จำกัด
(ประเทศเวียดนำม)
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท จำกัด
(ประเทศสิงคโปร์)
บริษทั JCM Logistics and Warehousing Private จำกัด
(ประเทศสิงคโปร์)

นายชวนิ นางสาว นายจิ ตชัย นางอัจฉรา นายณัฐภูมิ นายพิ สิฏฐ์ นายธเนศ นางสาว นายวิ ชชุ นายสุเลิ ศ นายอเนก
นทร์ อมรพรรณ นิ มิตร
นิ มิตร เปาวรัตน์ กิ จวัฒนา พิ ริยโ์ ยธิ น อรวรรณ สังกรธนกิ จ ก้องไชย จีระธวัชชัย
บัณฑิ ต
บัณฑิ ต
ปัญญา
ปัญญา
ถาวร
กุล
วรนิ จ
ยันตร์
กฤษดา กฤษดา
X, V
I
I
I
I
X, V
I
I
I
I, V
X, V
I
I
I
I, V
X, V
I
I
I
I
X, V
I
I
I
I, V
X, V
I, V
I
I
I
X, V
I, V
I, V
I, V
X, V
I, V
I, V
I, V
X, V
I, V
I, V
I, V
X, V
I
I
I
I, V
I
I, V
I, V
X, V
I, V
I, V
I, V
I
I
X, V
I, V
I
I
X, V
I, V
I

I

I

I

I
I

I, V
I

I, V

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ
X = ประธำนกรรมกำร
I = กรรมกำร
V = ผูบ้ ริหำร

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ว่ำจ้ำงบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (Outsource) เป็ นผูใ้ ห้บริกำรตรวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ดังนี้
หัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายใน

อายุ
(ปี )

นำยศักดิศรี
์ อำพวัน
บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ
จำกัด
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ช่วงเวลา
บริ ษทั
ั
2551 – ปจจุบนั บริษทั สอบบัญชี
 ปริญญำตรีคณะ
ธรรมนิติ จำกัด
บริหำรธุรกิจ สำขำกำร
บัญชี (มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง)

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ ง
 ผูจ้ ดั กำรอำวุโส – ส่วนบริหำร 
ควำมเสีย่ งและตรวจสอบ
ภำยใน
 ผูต้ รวจสอบภำยในของ

ประเทศไทย (CPIAT)
 หัวหน้ำสำยงำนบริหำรควำม

เสีย่ งและตรวจสอบภำยใน

หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ
กำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์ วำงแผนและติดตำมกำร
ปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบภำยในของลูกค้ำแต่ละรำยให้เป็นไป
ตำมแผนงำนกำหนด
เสนอบริกำรต่ำงๆ เกีย่ วกับกำรบริหำรควำมเสีย่ งและ
ตรวจสอบภำยใน
ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยในแก่
ทีมงำนและประสำนกำรปฏิบตั งิ ำนกับลูกค้ำ

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

หัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายใน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ช่วงเวลา
2546 - 2550

บริ ษทั
บริษทั สอบบัญชี
ธรรมนิติ จำกัด

2545 - 2546

บริษทั สอบบัญชี
ธรรมนิติ จำกัด

2540 - 2544

บริษทั สอบบัญชี
ธรรมนิติ จำกัด
บริษทั สอบบัญชี
ธรรมนิติ จำกัด

2535 - 2540

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ ง
หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ
 ผูจ้ ดั กำร – ส่วนตรวจสอบ
 วำงแผนและควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบภำยในของ
ภำยในและกำรจัดกำร
ลูกค้ำแต่ละรำยให้เป็นไปตำมแผนงำนกำหนด
 เสนอบริกำรต่ำงๆ เกีย่ วกับกำรบริหำรควำมเสีย่ งและ
ตรวจสอบภำยใน
 ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยในแก่
ทีมงำนและประสำนกำรปฏิบตั งิ ำนกับลูกค้ำ
 ผูจ้ ดั กำร - แผนกตรวจสอบ
 วำงแผนและควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบบัญชีของ
บัญชี 4
ลูกค้ำแต่ละรำยให้เป็นไปตำมแผนงำนกำหนด
 ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรตรวจสอบบัญชีแก่
ทีมงำนและประสำนกำรปฏิบตั งิ ำนกับลูกค้ำ
 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร - แผนก
 ควบคุมผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี และปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบ
ตรวจสอบบัญชี 4
ของลูกค้ำแต่ละรำยให้เป็นไปตำมแผนงำนกำหนด
 ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี  ปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบบัญชีตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
แผนกตรวจสอบบัญชี 4 และ 5

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิ นมูลค่ายุติธรรม
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุน้ ของ JAPAC เป็ นจำนวนเงิน 152,499,700 บำทจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม ทัง้ นี้ มูลค่ำสินทรัพย์ทไ่ี ด้มำทีร่ ะบุได้ หนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อำจ
เกิดขึน้ ทีร่ ะบุได้ ณ วันทีซ่ อ้ื ธุรกิจ รวมถึงค่ำควำมนิยมทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรรวมธุรกิจในงบกำรเงินรวม ซึง่ ประเมินโดย บริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ประกอบด้วยรำยกำรต่อไปนี้
หน่วย: พันบำท
ยอดตามบัญชี ณ วันที่
14 มีนาคม 2557

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน

56,445.0

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื

67,998.0

(116.0)

67,882.0

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

20,977.0

(982.0)

19,995.0

1,293,378.0

196,992.0

1,490,370.0

87,898.0

-

87,898.0

ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้

-

-

มูลค่าที่ รบั รู้ ณ วันที่
14 มีนาคม 2557
56,445.0

70,555.0

70,555.0

475.0

(290.0)

185.0

22,926.0

(28.0)

22,898.0

1,550,097.0

266,131.0

1,816,228.0

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน

93,458.0

-

93,458.0

เจ้ำหนี้กำรค้ำ

51,779.0

-

51,779.0

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

78,005.0

-

78,005.0

684.0

-

684.0

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เงินกูย้ มื ระยะยำว

ยอดตามบัญชี ณ วันที่
14 มีนาคม 2557

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

981,722.0

(1,450.0)

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

2,355.0

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้ สินสุทธิ ที่ระบุได้

1,208,003.0

มูลค่าที่ รบั รู้ ณ วันที่
14 มีนาคม 2557
980,272.0

-

2,355.0

38,636.0
37,186.0

38,636.0
1,245,189.0

สิ นทรัพย์และหนี้ สินสุทธิ ที่ระบุได้

571,039.0

ข้อมูลของสิง่ ตอบแทนทัง้ หมดทีโ่ อนให้และมูลค่ำทีร่ บั รู้ ณ วันทีซ่ อ้ื สำหรับสินทรัพย์ทไ่ี ด้มำและหนี้สนิ ทีร่ บั มำแต่ละประเภททีส่ ำคัญของกลุ่มบริษทั JAPAC รวมถึงค่ำควำมนิยม
มีดงั นี้
หน่วย: พันบำท
งบการเงิ นรวม
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้
เงินสดทีบ่ ริษทั ฯ จ่ำยไปเพือ่ ซื้อหุน้ สำมัญของ JAPAC

152,500.00

เงินสดทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรออกหุน้ สำมัญให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ JAPAC

(154,291.00)

มูลค่ำยุตธิ รรมของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้ผถู้ อื หุน้ ของ JAPAC

545,260.00

รวมสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้

543,469.00

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

งบการเงิ นรวม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สทุ ธิ ที่ได้มา ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 1

571,039.00

มูลค่ำยุตธิ รรมของส่วนได้เสียของ JPAC ซึง่ บริษทั ฯ ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ 2

(13,469.00)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม 3

(34,107.00)

ค่ำควำมนิยม

20,006.00
543,469.00

หมำยเหตุ: 1 มูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สนิ ของ JAPAC PCS PLP PFP JPAC JPK และ JPLAND บันทึกในงบกำรเงินรวม ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันที่ 14 มีนำคม 2557
2

มูลค่ำยุตธิ รรมของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมของ JPAC JPK และ JPLAND ซึง่ เป็นบริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ถูกประมำณจำกมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 14 มีนำคม 2557

3

ค่ำควำมนิยมทีเ่ กิดขึน้ จำนวน 20 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมเกิดจำกกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ จำกกำรรวมธุรกิจ

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 3

