บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ("บริษัท ฯ") และบริษัทย่อยดำเนิน ธุรกิจให้บริกำร
ทำงด้ำนโลจิสติกส์ภำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจรมำนำนกว่ำ 35 ปี และมุ่งมันที
่ จ่ ะก้ำวเป็ นผูน้ ำ
ในกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ในภูมภิ ำคเอเชีย โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ นั สมัย
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วซึง่ เป็ นหัวใจสำคัญ
ในกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ควบคู่กบั กำรให้บริกำรด้วยบุคลำกรที่มปี ระสบกำรณ์ ซ่งึ มีควำมเชี่ยวชำญในกำร
ให้บริกำร
ทัง้ นี้ กำรให้บ ริก ำรของกลุ่ม บริษัท ครอบคลุ ม กำรให้บ ริก ำรทำงด้ำ นโลจิสติก ส์ท่ีห ลำกหลำย ตั ง้ แต่ ก ำร
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ กำรบริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ และกำร
ให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูลธุรกิจ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทัง้ หมด 22
บริษทั ได้แก่
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
(1)

บริษทั ฯ

(2)

บริษทั ออโต้ลอจิค จำกัด ("ATL")

(3)

บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ จำกัด ("JAPAC")

(4)

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย จำกัด ("JWDA")

(5)

JWD Asia Holding Private Limited ("JWDAH")

(6)

EM Logistics & Warehousing PTE. LTD. ("EM")

(7)

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

(8)

JCM Logistics and Warehousing Private Limited (“JCM”)

(9)

บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ("PCS")

(10) บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค จำกัด ("JPAC")
(11) บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ จำกัด ("JPK")
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
(12) บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ("JTS")
(13) บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด ("PLP")
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
(14) บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส จำกัด ("JVK")
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(15) บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด ("JVKUS")
(16) บริษทั เจวีเค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศเวียดนำม) ("JVKVN")
(17) บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชำ) ("JVKCAM")
(18) บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์ตะวันออก) ("JVKET")
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
(19) บริษทั ดำต้ำเซฟ จำกัด ("DTS")
ธุรกิจอื่นๆ
(20) บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด ("BJL")
(21) บริษทั ไดนำมิค ไอที โซลูชนส์
ั ่ จำกัด ("DITS")
(22) บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค แลนด์ จำกัด ("JPLAND")
1.1

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

1.

มุ่ ง มัน่ ที่จ ะเป็ น ผู้ให้ บ ริก ำรด้ำนโลจิสติก ส์ ช นั ้ น ำในภู มิภ ำคเอเชีย อย่ ำงครบวงจร ด้ว ยกำรพัฒ นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อีกทัง้ พิจำรณำโอกำสทำงธุรกิจต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรควบรวมกิจกำร หรือกำรร่วม
ทุนธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษทั

2.

มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนำประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทั เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กบั ลูกค้ำอย่ำงสูงสุด

3.

มุ่งมันที
่ ่จ ะดำเนินธุรกิจด้วยหลักคุณ ธรรมและธรรมำภิบำลเพื่อ ส่งเสริม ระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีใน
อุตสำหกรรมโลจิสติกส์

เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ และเป้ำหมำยดังกล่ำว บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญ กับ กำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบกำรจัดเก็บข้อมูล โดยวำงระบบเพื่อให้สำมำรถติดตำมและตรวจสอบ (Track & trace) สินค้ำ
ของลูกค้ำได้ตลอดเวลำ เพื่อให้ลกู ค้ำมันใจในกำรดู
่
แ ลและจัดส่งสินค้ำของกลุ่มบริษทั รวมทัง้ ได้พฒ
ั นำคุณภำพของ
คลังสินค้ำและกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทั ให้ทดั เทียมกับมำตรฐำนสำกล
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

กลุ่มบริษทั ได้เริม่ ดำเนินกำรมำนำนกว่ำ 35 ปี โดยมี คุณวิทยำ บัณฑิตกฤษดำ เป็ นผูก้ ่อตัง้ บริษทั เจวีเค
อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ จำกัด ("JVK") ซึง่ ถูกจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั แรกของกลุ่มบริษทั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
บริกำรขนย้ำยของใช้และเครื่องเรือนภำยในบ้ำน โดยเน้นให้บริกำรแก่ลูกค้ำต่ำงชำติทย่ี ำ้ ยถิน่ ฐำนเข้ำมำทำงำนใน
ประเทศไทย เช่น พนักงำนของบริษทั ข้ำมชำติ และเจ้ำหน้ำทีใ่ นสถำนทูตต่ำงๆ
ด้วยคุณภำพในกำรให้บริกำร JVK จึงมีลูกค้ำเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง และทำให้ JVK มีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องมี
คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสิง่ ของก่อนกำรขนย้ำย JVK จึงเช่ำคลังสินค้ำชัวครำวบริ
่
เวณถนนพัฒนำกำร กรุงเทพฯ เนื้อที่
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ประมำณ 1,200 ตำรำงเมตร เพื่อรับฝำกสิง่ ของก่อนกำรขนย้ำยในปี 2524 โดยคลังสินค้ำดังกล่ำวนับเป็ นคลังสินค้ำ
แห่งแรกของกลุ่มบริษทั
ควำมสำเร็จในธุรกิจ กำรให้บ ริก ำรขนย้ำยของ JVK ท ำให้ก ลุ่ ม ผู้ถือหุ้น เล็งเห็น ว่ำธุรกิจ ด้ำนโลจิสติก ส์มี
แนวโน้มทีจ่ ะมีกำรเติบโตทีด่ ใี นอนำคตจึงตัดสินใจจัดตัง้ บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด ("BJL") ขึน้ ในปี 2532 โดยมี
ธุรกิจหลักคือกำรให้เช่ำอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ และในปี เดียวกัน JVK ได้ซอ้ื ทีด่ นิ บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑำ
กรุงเทพฯ จำนวน 5 ไร่ 38 ตำรำงวำ เพื่อใช้ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำของตนเองสำหรับรองรับกำรรับ
ฝำกสินค้ำของ JVK ที่เพิ่มขึ้น โดยมีเนื้อที่ประมำณ 3,228 ตำรำงเมตร ในปี 2534 กลุ่มผู้ถือหุ้นได้จดั ตัง้ บริษัท
ดำต้ำเซฟ จำกัด ("DTS") เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล ซึ่ง DTS เป็ นบริษัทแห่งแรกของ
ประเทศไทยทีใ่ ห้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูลแบบครบวงจร
ในปี 2536 กลุ่มผู้ถือหุ้นตัดสินใจจัดตัง้ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ")
เพื่อให้บริกำรจัดกำรคลังสิน ค้ำแก่ลูกค้ำอื่น (Third Party Logistics Provider) ต่ อมำในปี 2539 BJL ได้เช่ำที่ดิน
บริเวณถนนสำมวำ กรุงเทพฯ จำนวน 18 ไร่ 156 ตำรำงวำ เพื่อสร้ำงคลังสินค้ำขนำด 1,920 ตำรำงเมตร จำนวน
10 หลัง โดยแบ่งให้ บริษัท ฯ เช่ำเพื่อรองรับธุรกิจ ให้บ ริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำของบริษัท ฯ และแบ่งพื้น ที่
บำงส่วนให้กบั DTS เช่ำเพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจจัดกำรเอกสำรและข้อมูล
ในปี 2540 บริษทั ฯ ได้ให้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำงำนแรกแก่ บริษทั เอฟอี ซูรคิ จำกัด โดยใช้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำ
ของ BJL บริเวณถนนสำมวำ พืน้ ทีป่ ระมำณ 2,000 ตำรำงเมตร ซึง่ นับเป็ นก้ำวสำคัญของกลุ่มบริษทั ในกำรเข้ำมำ
เป็ นผูใ้ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอย่ำงเต็มตัว โดยบริกำรที่กลุ่มบริษทั ให้บริกำรในขณะนัน้ ครอบคลุมตัง้ แต่
กำรรับฝำกสินค้ำ กำรจัดกำรสินค้ำ ตลอดจนกำรขนส่งสินค้ำให้กบั ลูกค้ำของบริษทั เอฟอี ซูรคิ จำกัด
ในปี 2541 บริษั ท ฯ ขยำยฐำนกำรให้ บ ริก ำรไปในเขตนิ ค มอุ ต สำหกรรมในภำคตะวัน ออก (Eastern
Seaboard) โดยเริม่ ให้บริกำรจัดกำรสินค้ำให้กบั บริษัท สยำมมิตซุย พี ที เอ จำกัด (ภำยหลังรวมอยู่ในกลุ่มของ
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ) เป็ นระยะเวลำประมำณ 3 ปี ซึ่งเป็ นกำรให้บริกำรบนพื้นที่ของลูกค้ำ (On-site
operation) พืน้ ทีโ่ ดยรวมกว่ำ 30,000 ตำรำงเมตร ซึง่ กำรให้บริกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพทำให้ บริษทั ฯ เริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั ใน
กลุ่มผูป้ ระกอบกำรในเขตนิคมอุตสำหกรรมในภำคตะวันออก และมีลกู ค้ำเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ บริษทั ไทยโพลิ
เอททีลนี จำกัด เป็ นต้น ต่อมำในปี 2542 บริษัทฯ ดำเนินกำรเช่ำพื้นที่ชวครำวในเขตท่
ั่
ำเรือแหลมฉบัง และได้รบั
ควำมไว้วำงใจจำกกลุ่มบริษทั เอสซีจ-ี ดำว เคมิคอลส์ จำกัด ("SCG-DOW ") ให้เป็ นผูใ้ ห้บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำเม็ด
พลำสติก (พืน้ ทีป่ ระมำณ 10,000 ตำรำงเมตร) เพื่อรอกำรส่งออกของกลุ่ม SCG-DOW ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกำรผลิต
และจำหน่ำยเม็ดพลำสติกรำยใหญ่ในประเทศเป็ นระยะเวลำประมำณ 7 ปี
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนำศักยภำพของกลุ่มบริษัทเพื่อก้ำวเป็ นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ชนั ้ นำใน
ภู มิภ ำคเอเชีย ผ่ ำนระบบกำรจัด เก็บ ข้อ มูลที่มีป ระสิท ธิภ ำพและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ท ัน สมัย สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำ กลุ่มผู้ถือหุ้นจึงได้จดั ตัง้ บริษัท ไดนำมิค ไอที โซลูชนส์
ั ่ จำกัด ("DITS") ในปี 2545 เพื่อให้บริกำรพัฒ นำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเริม่ แรก DITS เน้นให้บริกำรกับกลุ่มบริษทั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
รับฝำกและบริหำรสินค้ำของกลุ่มบริษัท และดำเนินกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรไปยังบุคคลภำยนอกในลำดับ
ต่อมำ
ในปี 2546 กลุ่มบริษัทได้เข้ำทำสัญญำเช่ำพื้นที่ท่ำเรือแหลมฉบัง เพิม่ เติมแปลงแรกจำนวน 50 ไร่ กับกำร
ท่ำเรือแห่งประเทศไทยเพื่อ ขยำยกำรให้บริกำรคลังสินค้ำและรองรับควำมต้องกำรคลังสินค้ำในพื้นที่แหลมฉบัง
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นอกจำกนี้ ในปี เดียวกัน บริษทั ฯ ได้รบั สัมปทำนจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยให้เป็ นดูแลรับฝำกและขนย้ำยสินค้ำ
ที่เข้ำข่ำยสินค้ำอันตรำยตำมพระรำชบัญ ญัติวตั ถุ อนั ตรำย พ.ศ. 2535 ที่ทำกำรขนส่ง ผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง เป็ น
ระยะเวลำ 30 ปี ปจั จุบนั บริษัทฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยเดียวที่ได้รบั สัมปทำนจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยให้
เป็ นผูด้ แู ลรับฝำกและขนย้ำยสินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนเข้ำออกท่ำเรือแหลมฉบัง
ในปี 2547 บริษัทฯ มีคลังสินค้ำเพื่อให้บ ริกำรรับฝำกและจัดกำรสินค้ำในเขตท่ ำเรือแหลมฉบังประมำณ
40,000 ตำรำงเมตร ทัง้ นี้ สิน ค้ำที่ รบั ฝำกในคลังสินค้ำดังกล่ำวจะถูก บริห ำรจัด กำรด้วยระบบจัดกำรคลังสินค้ำ
(Warehouse Management System หรือ "WMS") ซึ่งพัฒนำโดย DITS ทำให้บริษัท ฯ และลูกค้ำสำมำรถติดตำม
สถำนะของสินค้ำได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ (Realtime) นอกจำกนี้ เพื่อรองรับกำรให้บริกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ร่วมกันจัดตัง้ บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ("JTS") ขึน้ ในปี เดียวกัน ซึง่ ทำให้
กลุ่มบริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ในประเทศอย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service)
ในปี 2550 บริษทั ฯ เป็ นบริษทั แรกทีใ่ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำเขตปลอดอำกร (Free zone) ในเขต
พืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง พืน้ ทีป่ ระมำณ 10,000 ตำรำงเมตร นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั เล็งเห็นโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจ
ยำนยนต์ซ่งึ เป็ น สิน ค้ำที่มีกำรนำเข้ำและส่งออกที่สำคัญ ของประเทศไทย บริษัทฯ จึงตัดสิน ใจจัดตัง้ บริษัท ออ
โต้ลอจิค จำกัด ("ATL") ในปี 2551 เพื่อขยำยฐำนกำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำทีม่ ุ่งเน้นสินค้ำประเภทรถยนต์ โดยงำน
แรกที่ ATL ได้รบั คือกำรให้บริกำรจัดกำรรถยนต์ให้กบั บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือกลุ่มนิสสัน
โดย ATL ได้น ำระบบจัด กำรพื้น ที่รบั ฝำกรถยนต์ ("Automotive Yard Management System หรือ "AYMS") ที่
พัฒนำโดย DITS มำใช้ในกำรจัดกำรรถยนต์ของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนอกจำกระบบ
ดังกล่ำวจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพให้กบั ATL ในกำรจัดกำรรถยนต์ ระบบดังกล่ำวยังเชื่อมต่อระหว่ำงระบบข้อมูลของ
ATL และระบบจัด กำรกำรผลิต รถยนต์ ท ัว่ โลกของกลุ่ ม นิ ส สัน ซึ่ง ท ำให้ ก ลุ่ ม นิ ส สัน ที่อ ยู่ ใ นประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศสำมำรถติดตำมและตรวจสอบรถยนต์ของกลุ่มนิสสัน (Track and trace) ได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์
โดย ณ ปจั จุบนั ATL เป็ นผูใ้ ห้บริกำรจัดกำรพืน้ ทีร่ บั ฝำกรถยนต์รำยเดียวทีก่ ลุ่มนิสสันไว้วำงใจและอนุญำตให้ทำกำร
เชื่อมต่อระบบของ ATL กับระบบของกลุ่มนิสสัน
ในปี 2556 กลุ่ ม บริษัท เข้ำ ร่ว มลงทุ น กับ บริษัท จำแพ็ค โฮลดิ้ง จ ำกัด ("JAPAC") เพื่อ จัด ตัง้ บริษัท เจ
ดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค จำกัด ("JPAC") เพื่อดำเนินธุรกิจในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง นอกจำกนี้ JPAC ยังได้ร่วมกับ บริษทั คิงฟิ ชเชอร์ โฮลดิง้ ส์ จำกัด จัดตัง้ บริษทั เจพีเค โคลด์สโต
เรจ จำกัด ("JPK") เพื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และเข้ำร่วมลงทุนกับ
บริษทั เก็ท บิลเดอร์ จำกัด เพื่อจัดตัง้ บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค แลนด์ จำกัด ("JPLAND") เพื่อรองรับโอกำสใน
กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำของกลุ่มบริษทั ในอนำคต
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เข้ำซือ้ JAPAC จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม กำรซือ้ หุน้ ดังกล่ำวทำให้บริษทั ฯ ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ใน บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ("PCS") ซึง่ ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
และ บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด ("PLP") ซึ่งให้บริกำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
นอกจำกนี้ บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย จำกัด (“JWDA”) ได้จดั ตัง้ JWD Asia Holding Private Limited (“JWDAH”)
เพื่ อ ร่ ว มลงทุ น กับ บริษั ท Clipper Holdings Ltd. ในกำรจัด ตัง้ บริษั ท EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd.
(“EM”) เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัท JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. เพื่อให้บริกำรรับ
ฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และ JWDAH เข้ำร่วมลงทุนกับบริษทั Clipper Holdings
Ltd. และบริษั ท Marchetti Group Holdings PTE. LTD. ในกำรจัด ตัง้ บริษั ท JCM Logistics and Warehousing
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Private Limited (“JCM”) เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษทั อื่น ที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง
บริษัทฯ เชื่อว่ำประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ และควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วเป็ นปจั จัยสำคัญในกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ บริษัทฯ จึงได้นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) มำใช้ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินค้ำ ทัง้ นี้ ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศทีน่ ำมำใช้จะถูกปรับให้เข้ำกับลักษณะของสินค้ำแต่ละประเภท และพัฒนำเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงตรงจุด บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นำระบบของบริษทั ฯ ให้สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้ำ ซึง่ ทำให้
ลูกค้ำสำมำรถติดตำมสถำนะของสินค้ำได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ (Realtime) อีกทัง้ มีกำรรับส่งข้อ มูลระหว่ำง
บริษทั ฯ และลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรสินค้ำ และลดควำมผิดพลำดทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
กำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มบริษทั ทำให้ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบ
วงจรซึง่ ครอบคลุมกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำ กำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำ และกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ โดยสินค้ำที่
บริษัท ฯ ให้บ ริก ำรจัด กำรสำมำรถจำแนกออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ สิน ค้ำทัว่ ไป สิน ค้ำอัน ตรำย รถยนต์แ ละ
ส่วนประกอบ และสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ตลอดจนกำรให้บริกำรขนย้ำยของใช้ เครื่องเรือนภำยใน
บ้ำนและสำนักงำนทัง้ ในและต่ำงประเทศ และกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล ซึง่ ช่วยสนับสนุ นให้กลุ่มบริษทั
เป็ นหนึ่งในผูน้ ำในกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service) อีกด้วย
ประวัตคิ วำมเป็ นมำ และพัฒนำกำรสำคัญของบริษทั ฯ สรุปได้ดงั นี้
ปี 2522

ปี 2524

ปี 2532

ปี 2533

ปี 2536

 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 นสำนักงำนและและคลังสินค้ำเพื่อรองรับกำรรับฝำก
สินค้ำ
 BJL ลงทุนสร้ำงคลังสินค้ำทีเ่ ป็ นของตนเองหลังแรกบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑำ
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
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ปี 2539



ปี 2540




ปี 2541



ปี 2542



ปี 2545



ปี 2546






ปี 2547



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
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
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 6

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

 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
 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)
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 7

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ปี 2555

ปี 2556

 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
ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท เพื่อลงทุนใน JPAC ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนทัง้ 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
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
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 8

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ปี 2557











ประเทศไทย จำกกำรพัฒนำระบบ AYMS
บริษัทฯ ซื้อหุ้นของ JAPAC จำกผู้ถอื หุ้นเดิม ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน
1,525,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท ส่งผลให้บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุ้น
ของ PCS และ PLP ผ่ำน JAPAC
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 ออกหุน้
สำมัญ เพิ่มทุน ใหม่จำนวน 60,000,000 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ครัง้ แรกจ ำนวน 120,000,000 หุ้ น ส่ ง ผลให้ บ ริษั ท ฯ มีหุ้ น สำมัญ ทัง้ หมด
จำนวน 600,000,000 หุน้
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
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 ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จำนวน 1,000 หุ้น
มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 1 ดอลลำร์สงิ คโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

1.3

บริษทั ฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษทั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำร และเพื่อเป็ นกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกำรซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ย่อยทัง้ หมด โดยมีรำยละเอียดกำรปรับโครงสร้ำง ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มบริษทั ก่อนการปรับโครงสร้าง
ครอบครัวบั

86.0%

14.0%

70.0%

ิ ตก ษดา 1

รายย่อยอื่น 3

30.0%

58.0% 42.0%

JTS

JVK

70.0%

14.1%

86.0%

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

1.0%

JAPAC

49.0%

้ถือหุ้นเดิ ม
100%
JVKVN

100%
JVKUS

48.7%

100%

100%

JVKCAM

JVKET

67.0%
JPK

PCS

PLP

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
1

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

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

3

รำยย่อยอื่น ได้แก่ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของกลุ่มบริษทั
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โครงสร้างกลุ่มบริษทั หลังการปรับโครงสร้าง

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
1

บริษทั คิงฟิ ชเชอร์ โฮลดิง้ จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 33.3

2

บริษทั Clipper Holdings จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 50.0

3

บริษทั Clipper Holdings จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 47.5

4

Mr. Kevin R. Whitcraft Mr. Mark L. Whitcraft และ Mr. Thomas A. Whitcraft ถือหุน้ ร้อยละ 50.0

5

Mr. Kevin R. Whitcraft ถือหุ้นร้อยละ 50.0

6

บริษทั เก็ท บิลเดอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 33.3

ทัง้ นี้ในกำรจัดโครงสร้ำงกลุม่ 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 ปจจุบนั 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
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 11
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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
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 240 ไร่ ทัง้ นี้ พื้นที่จอดพัก
รถยนต์ของ ATL ตัง้ อยู่ทถ่ี นนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่19 จังหวัดสมุทรปรำกำร และในเขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี
(2) บริษทั จาแพ็ค โฮลดิ้ง 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 เจดับเบิ้ลยดี เอเชีย 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
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(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
JCM ดำเนินธุรกิจทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Compamy) ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
(8) บริษทั แปซิ ฟิค ห้องเย็น 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
(9) บริษทั เจดับเบิ้ลยดี 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
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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
(10) 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 JPAC มีระบบควำมเย็นหลำยระดับตัง้ แต่อุณหภูมิ 25 ถึง 25 องศำเซลเซียส โดย JPK นำระบบ CCMS มำใช้ในกำรดูแลคลังสินค้ำของ JPK ทัง้ หมด รวมทัง้ ได้นำ
ระบบ Mobile Rack มำใช้ในกำรดูแลคลังสินค้ำ
ณ ปจั จุบ ัน มีพ้ืนที่คลังสินค้ำให้บริกำรรวมทัง้ สิ้น ประมำณ 9,000 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่ท่ถี นนบำงนำ-ตรำด
กิโลเมตรที่ 19 จังหวัดสมุทรปรำกำร
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
(11) บริษทั เจดับเบิ้ลยดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 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
(12) 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 6 คัน ขนำด 6 ล้อ จำนวน 3 คัน และขนำด 10 ล้อ จำนวน 17 คัน รวมทัง้ สิน้ จำนวน จำนวน 26 คัน ทัง้ นี้
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รถขนส่งห้องเย็นของ PLP มีระบบ GPS เพื่อทำกำรติดตำมสถำนะของสินค้ำและสร้ำงควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำตลอด
กำรขนส่ง
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
(13) บริษทั เจวีเค อิ นเตอร์เนชันแนล
่
มฟเวอร์ จากัด (“JVK”)
JVK จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2522 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9
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 25 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)
(14) บริษทั เจวีเค อิ นเตอร์เนชันแนล
่
มฟเวอร์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 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
(15) บริษทั เจวีเค อิ นเตอร์เนชันแนล
่
มฟเวอร์ (ประเทศเวียดนาม) จากัด (“JVKVN”)
JVKVN เป็ นบริษัทย่อยของ JVK ซึง่ JVK ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 JVKVN ดำเนินธุรกิจธุรกิจขนย้ำย
ของใช้และเครื่องเรือนในประเทศเวียดนำม โดยจะคอยประสำนงำนกับบริษทั ที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกับ JVK
ในประเทศเวียดนำม ในกรณีทม่ี กี ำรขนย้ำยระหว่ำงประเทศไทยและประเทศเวียดนำม
(16) บริษทั เจวีเค อิ นเตอร์เนชันแนล
่
มฟเวอร์ (ประเทศกัมพชา) (“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
(17) บริษทั เจวีเค อิ นเตอร์เนชันแนล
่
มฟเวอร์ (ประเทศติ มอร์ตะวันออก) จากัด (“JVKET”)
JVKET เป็ นบริษัท ร่วมทุนระหว่ำง JVK ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และมีผู้ร่วมทุน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50.0 JVKET ดำเนินธุรกิจขนย้ำยของใช้และเครื่องเรือนในประเทศติมอร์ตะวันออก โดยจะ
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คอยประสำนงำนกับบริษทั ทีใ่ ห้บริกำรในลักษณะเดียวกับ JVK ในประเทศติมอร์ตะวันออก ในกรณีทม่ี กี ำรขนย้ำย
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศประเทศติมอร์ตะวันออก
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
(18) บริษทั ดาต้าเซฟ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั (“DTS”)
บริษทั ดำต้ำเซฟ จำกัด ("DTS") จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2534 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 99.9
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
(19) 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 21 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
(20) บริษทั ไดนามิ ค ไอที โซลชันส์
่ 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
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ต้องกำรกำรควบคุมอย่ำงครบวงจร ระบบ WMS Plus แบบ Cloud ซึ่งเป็ นระบบกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเพื่อ
บริษทั ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ระบบ CCMS ระบบกำรจัดกำรกำรขนส่ง TMS เป็ นต้น
(21) บริษทั เจดับเบิ้ลยดี แปซิ ฟิค แลนด์ จากัด (“JPLAND”)
JPLAND จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2556 จำกกำรร่วมลงทุนระหว่ำงบริษทั ฯ และ บริษทั เก็ท บิลเดอร์
จ ำกัด ซึ่ ง เป็ น บริษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ เกี่ย วข้อ งกับ บริษั ท ฯ ผ่ ำ น JPAC เพื่ อ ด ำเนิ น ธุ ร กิจ ให้ บ ริก ำรคลัง สิน ค้ ำ เพื่ อ ให้
บุคคลภำยนอกเช่ำ โดย ณ ปจั จุบนั JPAC ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 66.7
ณ ปจั จุบนั JPLAND มีคลังสินค้ำห้องเย็นให้เช่ำจำนวน 2 หลัง ตัง้ อยู่ท่ถี นนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 19
จังหวัด สมุทรปรำกำร
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