บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ("บริษทั ฯ") ดำเนินธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์
ภำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจร ซึง่ ครอบคลุมถึงกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ รวมทัง้
บริก ำรขนส่ง สิน ค้ำ ภำยในประเทศ ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ให้ค วำมสำคัญกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (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

บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 76.40 ของรำยได้
รวมของบริษทั ฯ และมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ กำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ กำร
ให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล และกำรให้บริกำรอื่นๆ เฉลีย่ ประมำณร้อยละ 4.17 ร้อยละ 15.43 ร้อยละ 3.43
และร้อยละ 0.58 ของรำยได้รวมของบริษทั ฯ ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ รำยได้รวมของบริษทั ฯ 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
ดาเนิ นการ
กลุ่มธุรกิ จ
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
โดย
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
รถยนต์และส่วนประกอบ
ATL
251.6
15.30
412.0
19.71
368.4
16.20
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น PCS, JPK,
170.4
10.37
297.9
14.25
422.2
18.68
และแช่แข็ง
JPAC
รวม
1,207.4
73.43
1,631.5
78.04
1,731.9
76.40
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริษทั ฯ, JTS,
70.0
4.26
77.4
3.71
94.4
4.17
PLP
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศ กลุ่ม JVK1
264.1
16.06
278.3
13.32
349.8
15.43
และต่ำงประเทศ
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กลุ่มธุรกิ จ

ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำร
และข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ2
รายได้รวมทัง้ หมด

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
ดาเนิ นการ
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
โดย
รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ
(ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม
DTS
66.2
4.02
71.4
3.42
77.6
3.43
DITS, BJL

36.6
1,644.3

2.23
100.00

32.0
2,090.6

1.45
100.00

13.1
2,266.8

0.58
100.00

ทีม่ ำ: งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 กลุ่ม JVK รวมถึง JVK บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด
บริษทั เจวีเค อินโดไชน่ำ 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 และธุ ร กิจ จัด หำที่ด ิน และลงทุ น ในอำคำร
สำนักงำนและคลังสินค้ำเพื่อให้เช่ำ

2.1.1 ธุรกิ จให้บริการรับฝากและบริหารสิ นค้า
กลุ่มบริษัทให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัง้ บนพื้นที่ทวไปและพื
ั่
น้ ที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดย
สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทสิน ค้ำ ที่ใ ห้บ ริก ำรได้ 4 ประเภท ได้แ ก่ สิน ค้ำ ทัว่ ไป สิน ค้ำ อัน ตรำย รถยนต์แ ละ
ส่วนประกอบ และสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
2.1.1.1 การให้บริ การรับฝากและบริ หารสิ นค้าสาหรับสิ นค้าทัวไปบนพื
่
น้ ที่ ทวไปและพื
ั่
น้ ที่ เขตปลอดอากร
(Free Zone)
กลุ่มบริษทั ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปภำยใต้
่
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ธุรกิจ
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปถื
่ อเป็ นบริกำรหลักของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทั มีรำยได้จำก
กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปสู
่ งเป็ นอันดับสองของรำยได้ทงั ้ หมดจำกกำรให้บริกำรของ
กลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ มีรำยได้เฉลีย่ ระหว่ำงปี 2555 – 2557 ประมำณร้อยละ 20.96 ของรำยได้รวมของบริษทั ฯ ซึง่ มำจำก
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำทัวไป
่ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำทัวไป
่ (Handling) ณ ปจั จุบนั
กลุ่มบริษทั มีคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปที
่ ไ่ ม่ได้ตงั ้ อยู่ในเขตพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกรอีกจำนวน 13 หลัง ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่
เขตท่ำเรือแหลมฉบัง 6 หลัง และถนนสำมวำ 7 หลัง คิดเป็ นพืน้ ทีท่ งั ้ หมดประมำณ 63,260 ตำรำงเมตร
กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
น้ ทีท่ วไป
ั ่ เริม่ จำกรถขนส่งของบริษทั ฯ ส่ง
รถไปรับตูส้ นิ ค้ำทีท่ ่ำเรือแหลมฉบังตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อลำกตูส้ นิ ค้ำไปที่คลังสินค้ำของบริษทั ฯ เมื่อรถขนส่งมำถึง
ทีค่ ลังสินค้ำของบริษทั ฯ ทีมคลังสินค้ำจะตรวจสอบควำมถูกต้องของสินค้ำ และนำไปจัดเก็บตำมสถำนทีท่ ก่ี ำหนด
จำกนัน้ ทีมคลังสินค้ำจะจัดเตรียมสินค้ำตำมแผนงำนของลูกค้ำ เมื่อถึงตำมกำหนดเวลำส่งสินค้ำ ทีมคลังสินค้ำ จะทำ
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสินค้ำก่อนนำสินค้ำเข้ำตูส้ นิ ค้ำ จำกนัน้ รถขนส่งจะไปรับสินค้ำทีค่ ลังสินค้ำของบริษทั
ฯ และนำไปส่งทีท่ ่ำเรือแหลมฉบังตำมเวลำทีก่ ำหนด ทัง้ นี้ กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่
บนพืน้ 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) ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริกำรรับฝำกสินค้ำ ของบริษัทฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ ทำงอำกร
(โปรดดูรำยละเอียดสิทธิประโยชน์ทำงอำกรทีส่ ำคัญทีไ่ ด้รบั ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 2.3 สิทธิประโยชน์ทำงทีไ่ ด้รบั )
กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
้นที่เขตปลอดอำกร เริ่มจำกรถขนส่งของ
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 ประเภทคลังสินค้ำ บนพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร
(Free Zone)

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

สินค้ำทุกชิ้นที่รบั ฝำกในคลังสินค้ำของกลุ่มบริษัทจะถูกบริหำรจัดกำรด้วยระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ
(Warehouse Management System หรือ "WMS") ที่ไ ด้ร ับ กำรพัฒ นำโดยบริษัท ไดนำมิค ไอที โซลู ช ัน่ จ ำกัด
("DITS") ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยระบบดังกล่ำวแตกต่ำงจำกระบบ WMS ทัวไปซึ
่ ง่ ครอบคลุมกำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำรจัดเก็บข้อมูลทำงบัญชี ทัง้ นี้ ระบบ WMS จะบันทึกกำร
เคลื่อ นไหวของสิน ค้ำ ท ำให้บ ริษัท ฯ และลูก ค้ำ สำมำรถติด ตำมสถำนะของสิน ค้ำ ได้ต ลอดเวลำแบบเรีย ลไทม์
(Realtime) ช่วยลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรค้นหำสินค้ำ เพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร ลดควำมผิดพลำด อีกทัง้
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรพื้นที่คลังสินค้ำ ลดต้นทุนในกำรจัดกำรคลังสินค้ำ และกำรพึ่งพิงทรัพยำกร
บุคคลให้กบั บริษทั ฯ
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ที่คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไปของกลุ
่
่มบริษทั แบ่งตำมพืน้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ทีเ่ ขต
ปลอดอำกร (Free Zone) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
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

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 21

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

คลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่

คลังสินค้ำปลอดอำกร

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำทัวไประหว่
่
ำงปี 2555 ถึง 2557

จำนวนคลังสินค้ำ

หน่ วย

2555

2556

2557

หลัง

15

18

19
63,2601

พืน้ ทีท่ วไป
ั่

ตำรำงเมตร

69,020

70,4601

พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร
(Free Zone)
รวมพืน้ ที่ คลังสิ นค้า

ตำรำงเมตร

27,340

39,3401

48,4601

ตารางเมตร

96,360

109,800

111,720

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไปในปี
่
2557 ลดลงจำกปี 2556 และพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำในเขตปลอดอำกรในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ
ได้ขออนุมตั จิ ำกกรมศุลกำกร เพื่อขยำยพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำจำกพืน้ ที่ทวไปเปลี
ั่
ย่ นเป็ นพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกรจำนวน 9,120 ตำรำงเมตร อย่ำงไรก็ดี กลุ่ม
บริษทั มีกำรโอนย้ำยคลังสินค้ำทีใ่ ห้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลมำเพื่อใช้ให้บริกำรรับฝำกสินค้ำทัวไปจ
่ ำนวน 1,920 ตำรำงเมตร จึงทำให้พน้ื ที่
คลังสินค้ำทัวไปลดลงจ
่
ำนวน 7,200 ตำรำงเมตร
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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 ผูใ้ ช้บริกำรรับฝำกสินค้ำ โดยสัญญำกำรให้บริกำรจะระบุพน้ื ทีร่ บั ฝำกขัน้ ต่ ำต่อ
เดือนทีผ่ ใู้ ช้บริกำรต้องกำรใช้บริกำรรับฝำกกับทำงกลุ่มบริษทั ซึง่ หำกผูใ้ ช้บริกำรใช้พน้ื ทีน่ ้อยกว่ำพืน้ ทีท่ ร่ี ะบุ
ไว้ในสัญญำกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรจะต้องจ่ำยค่ำบริกำรให้กบั กลุ่มบริษทั เท่ำกับค่ำบริกำรรับฝำกขัน้ ต่ ำ
อย่ำงไรก็ดี หำกผูเ้ ช่ำมีควำมต้องกำรใช้บริกำรรับฝำกมำกกว่ำกำรให้บริกำรรับฝำกขัน้ ต่ ำทีร่ 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 กลุ่มบริษทั จำกประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรรับฝำกสินค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้
กลุ่ ม บริษัท สำมำรถรองรับ สิน ค้ำ รับ ฝำกได้เ พิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้ กำรบริก ำรรับ ฝำกสิน ค้ำ ทัว่ ไปแบบตัน ต่ อ วัน
(Revenue Ton) มีทงั ้ ในส่วนพื้นที่ทวไปและพื
ั่
้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดยอัตรำค่ำบริกำรรับฝำก
ของพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำอัตรำค่ำบริกำรรับฝำกของพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ ซึง่ แตกต่ำงจำกอัตรำ
ค่ำบริกำรแบบตำรำงเมตรต่อเดือนเดือน โดยกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำแบบรำยวันจะคิดเป็ นต่อตันต่ อวัน
(Revenue Ton) ของสินค้ำต่อวัน ซึ่งบริษัทฯ จะทำกำรเสนออัตรำค่ำบริกำรให้สอดคล้ องกับควำมต้องกำร
สูงสุดของลูกค้ำแบบเบ็ดเสร็จ (Tailor Made Solution)
กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำแบบรำยวันส่วนใหญ่จะไม่มกี ำรทำสัญญำระยะยำว อย่ำงไรก็ดี รำยละเอียด
ข้อตกลงกำรให้บริกำรรวมทัง้ อัตรำค่ำบริกำรจะระบุในข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal) ซึง่ จะมีกำร
ปรับปรุงต่อเมื่อรำยละเอียดกำรให้บริกำรหรืออัตรำค่ำบริกำรมีกำรเปลีย่ นแปลง ซึง่ แตกต่ำงจำกกำรให้บริกำร
รับฝำกสินค้ำแบบรำยเดือนซึง่ มีสญ
ั ญำกำรให้บริกำรระยะยำว
(ข)

กำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำ (Handling)

กลุ่มบริษัทให้บริกำรจัดกำรสินค้ำรับฝำกอย่ำงครบวงจร ซึ่งช่วยลดภำระในกำรจัดกำรสินค้ำให้กบั
ผูใ้ ช้บริกำรรับฝำกของกลุ่มบริษทั โดยบริกำรที่กลุ่มบริษทั ให้บริกำร ได้แก่ บริกำรรับ-ส่งสินค้ำ บริกำรตรวจ
รับและตรวจสอบสินค้ำ บริกำรจัดผลิตภัณฑ์ในหีบห่อใหม่ (Re-packaging) บริกำรจัดเรียงสินค้ำ บริกำร
ดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร เป็ นต้น
ตำรำงต่ อ ไปนี้ แสดงรำยได้จำกกำรให้บริก ำรรับฝำกสินค้ำ ทัวไปตำมลั
่
ก ษณะกำรให้บริกำรของบริษัทฯ
สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง 2557

กลุ่มธุรกิ จของคลังสิ นค้าทัวไป
่

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

31 ธ.ค. 55
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้1
ร้อยละ
(ล้านบาท)

สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 56
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้1
ร้อยละ
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 57
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้1
ร้อยละ
(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

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 24

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2.1.1.2 การให้บริการรับฝากและบริหารสิ นค้าสาหรับสิ นค้าอันตราย
กลุ่มบริษทั ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำอันตรำย ภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ กลุ่ม
บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำอันตรำยเป็ นอันดับหนึ่งจำกรำยได้ทงั ้ หมด
ของบริษัทฯ หรือคิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยประมำณร้อยละ 23.50 ของรำยได้ทงั ้ หมดของบริษัทฯ ระหว่ำงปี 2555 –
2557 ซึง่ มำจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย และรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำอันตรำย
(Handling) เช่น กำรเปิ ดและปิ ดตูค้ อนเทนเนอร์สนิ ค้ำอันตรำย กำรให้บริกำรดำเนินพิธกี 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
หน่ วย

2555

2556

2557

ลำนวำงตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำย

ตำรำงเมตร

125,968

125,968

173,968

คลังสินค้ำอันตรำย

ตำรำงเมตร

10,032

10,032

10,032

รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้า

ตารางเมตร

136,000

136,000

184,000

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

บริกำรของบริษทั ฯ ในกำรดูแลสินค้ำอันตรำยครอบคลุมตัง้ แต่กำรตรวจรับสินค้ำอันตรำยจำกท่ำ เทียบเรือ
แหลมฉบัง บันทึกข้อมูลสินค้ำเข้ำและออกในระบบเครือข่ำยข้อมูลและกำรสื่อสำรเกีย่ วกับกำรนำเข้ำส่งออก กำรรับ
ฝำก และกำรขนส่งสินค้ำอันตรำย ("DG-NET") ซึ่งเป็ นระบบที่ถูกคิดค้นและพัฒนำโดย DITS เพื่อควบคุมและ
ติดตำมสถำนะกำรเข้ำออกของสินค้ำอันตรำยทัง้ หมดในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง ขนย้ำยสินค้ำอันตรำยระหว่ำงท่ำเทียบ
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 บริษทั ฯ มีกำรแบ่งสัดส่วนพืน้ ทีร่ บั ฝำกของสินค้ำอันตรำยแต่ละ
ประเภทอย่ำงชัดเจน และได้จดั ให้มสี ถำนทีร่ บั ฝำกทัง้ ในรูปแบบของคลังสินค้ำและลำนกลำงแจ้งเพื่อให้เหมำะสมกับ
กำรรับฝำกสินค้ำอันตรำยแต่ละประเภท
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ทัง้ นี้ สัญ ญำกำรให้บ ริก ำรจัด กำรคลัง สิน ค้ำ สำหรับ สิน ค้ำ อัน ตรำยทัง้ ในรูป แบบของคลัง สิน ค้ำและลำน
กลำงแจ้งเป็ นสัญญำกำรให้บริกำรระยะยำวระหว่ำงบริษทั ฯ และกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงกำร
กำหนดอัตรำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย

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 คลื่นวิทยุควำมถีส่ งู จำกประเทศเยอรมัน มำใช้ในกำร
รับฝำกและค้นหำตู้คอนเทนเนอร์สำหรับ สินค้ำอันตรำยทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ ท่ำเรือแหลมฉบังเป็ 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
ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำและกำรจัดกำรสินค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ สำหรับปี
บัญชี 2555 ถึง 2557
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

ลำนวำงตูค้ อนเทนเนอร์
สำหรับสินค้ำอันตรำย
คลังสินค้ำอันตรำย
รวมทัง้ หมด

หน่ วย:
ปริ มาณ
TEU
ลูกบำศก์
เมตร

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)

127,578.8

431.0

134,890.3

436.0

144,110.3

488.5

1,781.0

14.0

2,087.0

12.9

2,214.0

9.4

445.0

448.9

497.9

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำยคิดจำกอัตรำค่ำบริกำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำยต่อTEU
และรำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำอันตรำยคิดจำกอัตรำค่ำบริกำรคลังสินค้ำอันตรำยต่อลูกบำศก์เมตร
2 รำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำอันตรำยข้ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำอันตรำย เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกิจให้บริกำรขนส่ง
สินค้ำ
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2.1.1.3 การให้บริการรับฝากและบริหารสิ นค้าประเภทรถยนต์ (Automotive Yard)
กลุ่มบริษทั ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและกำร
นำเข้ำภำยใต้กำรดำเนินงำนของ ATL ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยระหว่ำงปี 2555-2557 บริษทั ฯ มีรำยได้
จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ทงั ้ บนพืน้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone)
เฉลีย่ ประมำณร้อยละ 17.07 ของรำยได้รวมของบริษทั ฯ ในปี 2555-2557 ซึง่ มำจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรพืน้ ที่
จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่ง ออกและนำเข้ำ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรรถยนต์
(Handling) เช่น บริกำรตรวจรับรถยนต์ (Receiving) บริกำรทำควำมสะอำดรถยนต์ บริกำรตรวจสภำพรถยนต์อย่ำง
ละเอียดก่อนกำรส่งมอบ (Pre-delivery inspection) บริกำรส่งรถจำกพื้นที่รบั ฝำกรถไปท่ำเรือแหลมฉบัง บริกำร
ด ำเนิ น พิธีก ำรศุ ล กำกร บริก ำรขนส่ ง ส่ ว นประกอบรถยนต์ เ พื่อ น ำไปประกอบที่โ รงงำนผลิต รถยนต์ (Truck
sequencing)
ATL นำระบบบริหำรจัดกำรพื้นที่จอดพักรถยนต์ (Automotive Yard Management System หรือ "AYMS")
ซึง่ เป็ นระบบทีพ่ ฒ
ั นำโดย DITS มำใช้ในกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยรถยนต์ และกำรรับฝำกข้อมูลทัง้ หมด โดยระบบ
AYMS จะเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ ATL และลูกค้ำของ ATL ทำให้ลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบข้อมูล รถยนต์ท่ี
ฝำกผ่ำนระบบออนไลน์ และติดตำมสถำนะของรถยนต์ได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ (Realtime) พร้อมทัง้ แจ้งให้
ลูกค้ำรับทรำบทันทีทร่ี ถยนต์เคลื่อนย้ำยออกจำกพืน้ ทีร่ บั ฝำก ซึง่ นอกจำกช่วยเพิม่ ควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำของ ATL
แล้ว ระบบดังกล่ำวยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่รบั ฝำกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 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 383,643 ตำรำงเมตร หรือประมำณ 240 ไร่ แบ่งเป็ นพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) ประมำณ 85 ไร่
และพืน้ ทีท่ วไปประมำณ
ั่
155 ไร่ ซึง่ สำมำรถรองรับรถยนต์ได้ประมำณ 21,800 คัน โดยรถยนต์ท่ี ATL ให้บริกำรมี
ทัง้ รถยนต์ทอ่ี ยู่ระหว่ำงกระบวนกำรส่งออก และรถยนต์นำเข้ำเพื่อส่งต่อให้กบั ผูแ้ ทนจำหน่ ำยรถยนต์ (Car Dealer)
ในประเทศไทย
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำ แบ่งตำมพืน้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ดาเนิ นงาน
โดย
ATL

ที่ตงั ้

ถนนบำงนำ-ตรำด กิโ ลเมตรที่
19 จังหวัดสมุทรปรำกำร
ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
รวมพืน้ ที่จอดพักรถยนต์

(ตารางเมตร)
70,580

พืน้ ที่เขตปลอดอากร
(Free Zone)
(ตารางเมตร)
-

รวมพืน้ ที่จอดพัก
รถยนต์
(ตารางเมตร)
70,580

175,892
310,472

137,171
137,171

313,063
383,643

พืน้ ที่ทวไป
ั่

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

กลุ่มบริษัท เล็งเห็นโอกำสกำรเติบโตของกำรให้บริกำรพื้นที่รบั ฝำกรถยนต์ซ่งึ สอดคล้องกับแนวโน้ มกำร
เติบโตของอุตสำหกรรมกำรผลิตและจำหน่ ำยรถยนต์ กลุ่มบริษัท จึงได้ดำเนินกำรขยำยพื้นที่รบั ฝำกรถยนต์อย่ำง
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ต่อเนื่อง โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 กลุ่มบริษทั มีพน้ื ทีร่ บั ฝำกรถยนต์เพิม่ ขึน้ 73,171 ตำรำงเมตร หรือประมำณ
46 ไร่
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีร่ บั ฝำกรถระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557

พืน้ ทีร่ บั ฝำกรถ

หน่ วย

2555

2556

2557

ตำรำงเมตร

310,580

481,780

383,6431

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
1พืน
้ ทีร่ บั ฝำกรถในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 ตำมปริมำณกำรฝำกรถยนต์ทล่ี ดลง เนื่องจำกผลกระทบของนโยบำยรถคันแรก

ทัง้ นี้ พืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและนำเข้ำของ ATL ในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง
ตัง้ อยู่ห่ำงจำกท่ำเทียบเรือเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำรถยนต์ A1 เพียง 1 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกท่ำเทียบเรือเพื่อ
กำรส่งออกและนำเข้ำรถยนต์ 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
พักรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและกำรนำเข้ำบนพืน้ ที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำ
อัตรำค่ำบริกำรบนพืน้ ทีท่ วไป
ั่

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 28

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง
2557

กลุ่มธุรกิ จ

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ
(Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
(Operation)
รวมทัง้ หมด

สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
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 ไปยังสถำนที่อ่นื และ
บริกำรขนส่งรถยนต์ (Car Carrier) เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

2.1.1.4 การให้บริ การรับฝากและบริ หารสิ นค้าสาหรับสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิ แช่ เย็นและแช่ แข็งบนพื้นที่
ทัวไปและพื
่
น้ ที่เขตปลอดอากร (Free Zone)
กลุ่มบริษัทให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ สำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งภำยใต้ก ำร
ดำเนินงำนของ JPAC และ PCS ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ซึง่ กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและ
บริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งซึง่ ต้องกำรกำรจัดเก็บในอุณหภูมติ ่ ำ เช่น สินค้ำกลุ่ม
อำหำรสดซึง่ อยู่ระหว่ำงรอกำรแปรรูป และกำรส่งออกจำพวก เนื้อสัตว์ ผลไม้ น้ำผลไม้ ผักสด ไอศกรีม และเนยแข็ง
เป็ นต้น สินค้ำกลุ่มอำหำรสำเร็จรูป สินค้ำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำกลุ่มน้ำยำและสำรเคมี และสินค้ำกลุ่มยำ เป็ นต้น
ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนเฉลีย่ ประมำณร้อยละ 14.43 ของรำยได้รวมของบริษทั ฯ ระหว่ำงปี 2555 – 2557 โดยห้องเย็นของ
กลุ่มบริษทั มีระบบควำมเย็นหลำยระดับตัง้ แต่อุณหภูมิ -40 ถึง 25 องศำเซลเซียส เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรห้อง
เย็นทีแ่ ตกต่ำงกันของสินค้ำแต่ละประเภท ซึง่ รำยได้ดงั กล่ำวสำมำรถแบ่งออกเป็ นรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำก
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่
แข็ง (Handling) เช่น บริกำรคัดแยกสินค้ำ บริกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ในหีบห่อ (Packaging) เป็ นต้น
กลุ่ ม บริษัทได้นำระบบบริหำรรับ ฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุ ณหภูมิแช่เ ย็น และแช่แข็ง (Cold Chain
Management System หรือ "CCMS") ทีพ่ ฒ
ั นำโดย DITS เข้ำมำใช้เพิม่ ประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรสินค้ำและกำร
รับฝำกข้อมูลของกลุ่มบริษทั โดยระบบ CCMS จะบันทึกกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำทุกชิน้ ทำให้บริษทั ฯ และลูกค้ำ
สำมำรถติดตำมสถำนะของสินค้ำได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ (Realtime) ลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรค้นหำสินค้ำ
เพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร และลดควำมผิดพลำดทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับสินค้ำ
ทัง้ นี้ กลุ่ ม บริษัทมีค ลังสินค้ำบนพื้นที่ท วั ่ ไปเพื่อให้ บ ริก ำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับ สิน ค้ำ ควบคุม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งจำนวน 8 หลัง คิดเป็ นพื้นทีป่ ระมำณ 42,441 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่บนถนนบำงนำ-ตรำด
กิโลเมตรที่ 19 จังหวัดสมุทรปรำกำร ถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ และมหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งเป็ น
พืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ไม่ไกลจำกศูนย์กระจำยสินค้ำและแหล่งสินค้ำทีส่ ำคัญ กล่ำวคือ แหล่งเรือประมง โรงงำนผลิตอำหำร นิคม
อุตสำหกรรม ท่ำเรือ และท่ำอำกำศยำน และมีเส้นทำงกำรคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคทีส่ ะดวก

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 29

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง รำยแรกใน
ประเทศไทยทีม่ พี น้ื ทีค่ ลังสินค้ำสำหรับสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตจำกกรมศุลกำกรให้
เป็ น พื้น ที่เ ขตปลอดอำกร (Free Zone) โดยมีพ้ืน ที่ป ระมำณ 5,170 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่ บ นถนนบำงนำ-ตรำด
กิโลเมตรที่ 19 จังหวัดสมุทรปรำกำร และถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ที่คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของกลุ่มบริษทั แบ่ง
ตำมพืน้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ดาเนิ นงาน
โดย

(ตารางเมตร)
27,996
4,735
4,540

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

37,271

5,170

พืน้ ที่ทวไป
ั่

ที่ตงั ้

PCS
JPAC
JPK 1

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

รวมพืน้ ที่ คลังสิ นค้า
(ตารางเมตร)
27,996
9,905
4,540
42,441

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
1 JPK เริม
่ เปิ ดให้บริกำรในส่วนพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) 5,814 ตำรำงเมตร ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558

กลุ่มบริษทั ดำเนินกำรขยำยพื้นที่คลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของกลุ่มบริษัท
อย่ำงต่อเนื่อง โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 กลุ่มบริษทั มีคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
เพิม่ ขึน้ จำนวน 2 อำคำร และมีพน้ื ทีร่ บั ฝำกเพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 จำนวน 23,165 ตำรำงเมตร โดยใน ปี 2557 JPK
ได้เริม่ ดำเนินกำรให้บริกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งบนพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ ขึน้
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำแช่แข็งแช่เย็นระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557
หน่ วย

2555

2556

2557

อำคำร

6

7

8

พืน้ ทีท่ วไป
ั่

ตำรำงเมตร

19,276

28,740

37,271

พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร
(Free Zone)
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้า

ตำรำงเมตร

-

-

5,170

ตารางเมตร

19,276

28,740

42,441

จำนวนคลังสินค้ำ

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ทัง้ นี้ กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ สำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งระหว่ำงกลุ่ม
บริษัท และลูกค้ำ สำมำรถแบ่งออกได้เป็ นสองประเภท กล่ำวคือ 1) กำรให้บริกำรแบบที่มกี ำรทำสัญญำที่มอี ำยุ
สัญญำประมำณ 1 - 3 ปี โดยสัญญำดังกล่ำวส่วนใหญ่จะเป็ นกำรทำระหว่ำงกลุ่มบริษทั และลูกค้ำทีม่ ขี นำดใหญ่ และ
2) แบบทีไ่ ม่มกี ำรทำสัญญำระยะยำว ซึง่ รำยละเอียดข้อตกลงกำรให้บริกำรรวมทัง้ อัตรำค่ำบริกำรจะระบุในข้อเสนอ
กำรให้บริกำร (Service Proposal) ซึ่งจะมีกำรปรับปรุงต่อเมื่อรำยละเอียดกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรมีกำร
เปลี่ยนแปลง อย่ำงไรก็ดี อัตรำค่ำบริกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แ ข็งบนพื้นที่เขต

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 30

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำอัตรำค่ำบริกำรบนพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
สำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งต่อตัน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและ
แช่แข็งของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง 2557
สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบการเงิ นรวมเสมือน)

(งบการเงิ นรวมเสมือน)

(งบการเงิ นรวมเสมือน)

รายได้ (ล้านบาท)
170.4

รายได้ (ล้านบาท)
297.9

รายได้ (ล้านบาท)
422.2

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้จดั กำรข้ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่ง สินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกิจให้บริกำร
ขนส่งสินค้ำ

นอกจำกนี้ PCS JPAC และ JPK ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ได้ ร ับ บัต รส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือบีโอไอ ซึ่งทำให้บริษัทดังกล่ำวได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษี อำกร (โปรดดู
รำยละเอียดสิทธิประโยชน์ทำงอำกรทีส่ ำคัญทีไ่ ด้รบั ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 2.3 สิทธิประโยชน์ทำงทีไ่ ด้รบั )
3

ธุรกิ จให้บริการขนส่งสิ นค้า

กลุ่มบริษทั ให้บริกำรขนส่งสินค้ำภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ JTS และ PLP โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษทั เป็ นผู้ประกอบกำรโลจิสติก ส์อย่ำงครบวงจร และเพิม่ ควำมสะดวกสบำยให้กบั ลูกค้ำของ
กลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเฉลี่ยประมำณร้อยละ 4.05 ของรำยได้รวมของ
บริษทั ฯ ระหว่ำงปี 2555 – 2557
กลุ่มบริษทั ให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ และขนส่งสินค้ำข้ำมแดน (Cross Border) เช่น ประเทศลำว และ
ประเทศพม่ำ และมีแผนที่จะขยำยเส้นทำงกำรให้บริกำรไปยังประเทศอื่นในแถบภูมภิ ำคเอเชีย ในอนำคต เช่น
ประเทศกัมพูชำ ประเทศเวียดนำม และประเทศมำเลเซีย โดยสินค้ำที่กลุ่มบริษัท ให้บริกำรขนส่งสำมำรถแบ่ 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 มูลในกำรประเมิน พฤติกรรมกำรขับรถขนส่งของบริษทั เช่น กำรใช้ควำมเร็วเกินกำหนด
กำรจอดรถโดยไม่ดบั เครื่อง ขับรถออกนอกเส้นทำงที่ได้กำหนดไว้ และยังช่วยเพิม่ ควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำได้ว่ำ
สิน ค้ ำ ของลู ก ค้ ำ ได้ ส่ ง สิน ค้ ำ ทัน เวลำและปลอดภั ย นอกจำกนี้ กลุ่ ม บริ ษั ท ใช้ ร ะบบกำรจัด กำรกำรขนส่ ง
(Transportation Management System หรือ "TMS") เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรขนส่งและกำรรับฝำก
ข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ TMS จะควบคุมระบบกำรขนส่งทัง้ หมด ซึ่งครอบคลุม กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนกำรขนส่ง ตัง้ แต่ กำรจองรถจนถึง กำรบันทึกบัญชี 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 ในกำรบริกำรขนส่งสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดยมี
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับอุณหภูมทิ แ่ี จ้งค่ำทุกๆ 5 นำที เพื่อป้องกันอุณหภูมไิ ม่ให้ต่ำหรือสูงกว่ำทีก่ ำหนด
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 31
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กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุท่อี ำจจะเกิดขึน้ จำกกำรขนส่ง
โดยได้กำหนดให้พนักงำนขับรถขนส่งทุกคนผ่ำนกำรฝึ กอบรมตำมหลักสูตรกำรขนส่ง และมีประกันภัยคุ้มครอง
สินค้ำตลอดกำรขนส่ง นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดมำตรฐำนในส่วนของรถขนส่งวัตถุอนั ตรำยให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด มีกำรอบรมให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำนขับรถในด้ำนต่ำงๆ และทำประกันภัยควำมเสียหำยของวัตถุ
อันตรำยในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ เพื่อเป็ นมำตรกำรช่วยลดควำมเสีย่ งในกำรเกิดอุบตั ภิ ยั และควำมสูญเสียที่ อำจเกิดขึน้
ในระหว่ำงกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำย และมีกำรกำหนดให้พนักงำนขับรถทุกคนมีใบอนุ ญำตประเภทที่ 4 ผ่ำนกำรสอบ
ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ตรวจสภำพรถทุกครัง้ ก่อนใช้งำน และได้รบั อบรมก่อนปฏิบตั งิ ำน รวมไปถึงพนักงำนขับรถ
ต้องมีกำรตรวจสภำพตูห้ รือสินค้ำอันตรำยเบือ้ งต้นและสัญลักษณ์ต่ำงๆ ทีถ่ ูกต้องก่อนขับเคลื่อนรถออกไป และมีกำร
กำหนดให้รถขนส่งวัตถุอนั ตรำยมีอุปกรณ์เพื่อรักษำควำมปอดภัยครบถ้วนตำมข้อกำหนด
กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ แบ่งเป็ น 4 ประเภทหลักตำมลักษณะสินค้ำ ดังนี้
(ก)

สินค้ำทัวไป
่

กลุ่มบริษัทให้บริกำรขนส่งสินค้ำทัวไปในประเทศ
่
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 ไม่มกี ำรทำสัญญำระยะยำวระหว่ำงกลุ่ม
บริษทั กับลูกค้ำ อย่ำงไรก็ดี รำยละเอียดข้อตกลงกำรให้บริกำรรวมทัง้ อัตรำค่ำบริกำรขนส่งจะระบุในข้อเสนอ
กำรให้บริกำร (Service Proposal) ซึง่ จะมีกำรปรับปรุงต่อเมื่อรำยละเอียดกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรมี
กำรเปลี่ยนแปลง โดยอัตรำค่ ำบริกำรขนส่งของกลุ่มบริษัทจะคิด ตำมระยะทำงกำรขนส่ง ต่ อเที่ยว ซึ่งใน
รำยละเอียดข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal) ให้สทิ ธิกลุ่มบริษัทในกำรปรับเพิม่ อัตรำค่ำบริก ำร
ขนส่งหำกรำคำน้ำมันมีกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตำมทีร่ ะบุในข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal)

รถหัวลำก Low-Bed

รถหัวลำก Flat-Bed
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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
เส้นทำงกำรนำเข้ำสินค้ำอันตรำย
JTS ให้บริกำรรับสินค้ำจำกท่ำเทียบเรือแหลมฉบัง และนำไปส่งทีค่ ลังสินค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ ซึง่
เส้น ทำงมีร ะยะทำงตัง้ แต่ ท่ ำ เทีย บเรือ ต่ ำ งๆ ในเขตท่ ำ เรือ แหลมฉบัง จนถึง คลัง สิน 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 จะจัดจ้ำงรถขนส่งจำกผูร้ บั จ้ำงภำยนอกเพื่อใช้ขนส่ง สินค้ำโดยมี JTS เป็ นคนบริหำรและ
ควบคุมกำรขนส่งทัง้ หมด ซึง่ ในช่วงทีม่ คี วำมต้องกำรสูงบริษทั ฯ จะใช้รถบรรทุกในกำรขนส่ง ประมำณ 70 80 คัน เพื่อรองรับตูค้ อนเทนเนอร์ประมำณ 8,000 - 10,000 ตูต้ ่อเดือน
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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

กลุ่มบริษัทให้บริกำรขนส่ง ยำนยนต์ด้วยรถบรรทุกรถ (Car Carrier) ให้กบั ลูกค้ำประเภทธุรกิจ ยำน
ยนต์ชนั ้ นำของประเทศ ซึ่งครอบคลุมกำรขนส่ง ยำนยนต์ตงั ้ แต่ โรงงำนผลิต กำรส่งกระจำยไปยัง ตัวแทน
จำหน่ ำยรถยนต์ทวประเทศ
ั่
รวมถึง กำรให้บริกำรขนส่งรถยนต์นำเข้ำและรถยนต์ส่งออกข้ำมแดน (Cross
Border) ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ JTS
ลูกค้ำหลักที่ JTS ให้บริกำรขนส่งรถยนต์เป็ นลูกค้ำโดยตรงของ บริษทั ฯ และ ATL เช่น บริษทั นิสสัน
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ทำทำ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์ และ
ลูกค้ำรำยใหญ่รำยอื่นทีไ่ 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)
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 34

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

(ง)

สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

กลุ่ ม บริษัท ให้บ ริก ำรขนส่ง สิน ค้ำ ควบคุ ม อุ ณหภู มิแ ช่ เ ย็น และแช่ แ ข็ง ด้ว ยรถห้อ งเย็น ภำยใต้ก ำร
ดำเนินงำนของ PLP โดยลูกค้ำส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั เป็ นลูกค้ำทีใ่ ช้บริกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของกลุ่มบริษทั ฯ
กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริษัทไม่มกี ำรทำ
สัญญำระยะยำวระหว่ำงกลุ่มบริษัท กับลูกค้ำ อย่ำงไรก็ดี รำยละเอียดข้อตกลงกำรให้บริกำรรวมทัง้ อัตรำ
ค่ำบริกำรขนส่งจะระบุในข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal) ซึง่ จะมีกำรปรับปรุงต่อเมื่อรำยละเอียด
กำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรมีกำรเปลีย่ นแปลง โดยอัตรำค่ำบริกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั จะคิดตำมระยะ
ทำงกำรขนส่งต่อเทีย่ ว ซึง่ ในรำยละเอียดข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal)

รถห้องเย็น
ตำรำงต่อไปนี้จำนวนรถขนส่งของกลุ่มบริษทั ณ 31 ธันวำคม 2557 แบ่งตำมประเภทรถขนส่งดังนี้
ดาเนิ นงาน
โดย
JTS
PLP
รวม

รถหัวลาก
Flat-Bed
(คัน)
19
19

รถบรรทุกรถ
(Car Carrier)
(คัน)
15
15

รถขนส่งห้องเย็น
ขนาด 4 ล้อ
(คัน)
6
6

รถขนส่งห้องเย็น
ขนาด 6 ล้อ
(คัน)
3
3

รถขนส่งห้องเย็น
ขนาด 10 ล้อ
(คัน)
17
17

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 26 คัน
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

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
9.2
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

4

ธุรกิ จให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ

บริษทั ฯ ให้บริกำรขนย้ำยให้กบั บุคคลและองค์กรทัง้ ในและต่ำงประเทศอย่ำงครบวงจร ภำยใต้กำรดำเนินงำน
ของ JVK จ ำกัด โดย JVK มีสำนัก งำนทัง้ ในและต่ ำ งประเทศ (โดยสำนัก งำนในต่ ำ งประเทศตัง้ อยู่ท่ีป ระเทศ
สหรัฐอเมริกำ ประเทศกัมพูชำ ประเทศเวียดนำม และประเทศติมอร์ตะวันออก เพื่อรองรับโอกำสทำงธุรกิจ ใน
ต่ำงประเทศ)
อย่ำงไรก็ดี กำรให้บริกำรขนย้ำยแต่ละประเภทจะใช้บุคลำกรทีม่ คี วำมชำนำญเฉพำะทำง และใช้อุปกรณ์ใน
กำรขนย้ำยทีแ่ ตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมของสิง่ ของขนย้ำย ซึ่งบริษัทฯ มีบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์ในกำรขน
ย้ำยสูง และได้รบั กำรอบรบสำหรับกำรขนย้ำยสิ่ งของแต่ละประเภทโดยเฉพำะ JVK จำแนกบริกำรออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่ บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครื่องใช้สำหรับที่พกั อำศัย บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์สำนักงำน บริกำรขนย้ำย
อุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงำน และบริกำรขนย้ำยสิง่ ของสำหรับงำนแสดงสินค้ำและศิลปะ
(ก)

บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครื่องใช้สำหรับทีพ่ กั อำศัย
JVK ให้บริกำรกับบุคคลทัวไปในกำรขนย้
่
ำยสิง่ ของเครื่องใช้สำหรับทีพ่ กั อำศัย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ของ
ใช้ส่วนตัว สัตว์เลี้ยง ยำนพำหนะ โดยบริกำรที่ JVK ให้บริกำรครอบคลุมตัง้ แต่กำรบรรจุหบี ห่อเพื่อกำรขน
ย้ำย บริกำรรับฝำกสิง่ ของในคลังสินค้ำทัง้ แบบระยะสัน้ และระยะยำว ตลอดจนบริกำรติดตัง้ ในกรณีท่ี มกี ำร
ขนย้ำยข้ำมประเทศ JVK ยังให้บริกำรจัดส่งทำงเรือและอำกำศ และบริกำรดำเนินพิธกี ำรทำงศุลกำกรอีกด้วย
JVK ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกบริษทั พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 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
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 36

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

(ค)

บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงำน
JVK ให้บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครื่องจักรทีม่ ขี นำดใหญ่ 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 ลู ค่ำสูง จึงต้องกำรบุคลำกรทีม่ คี วำมชำนำญใน
กำรขนย้ำย JVK มีทมี งำนทีม่ ปี ระสบกำรณ์ในกำรบรรจุหบี ห่อ และกำรขนย้ำยสินค้ำ
กำรให้บ ริก ำรของ JVK จะคิด ค่ ำ บริกำรตำมจำนวนเที่ยวรถขนส่ง ที่ใช้ โดยส่ว นใหญ่ จะเป็ น กำร
เสนอบริกำรเป็ นรำยครัง้

กำรบรรจุหบี ห่อ

กำรขนย้ำย

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
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5

ธุรกิ จให้บริการจัดการเอกสารและข้อมูล

กลุ่มบริษทั ให้บริกำรรับฝำกเอกสำรอย่ำงครบวงจรภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DTS โดยบริษทั ฯ มีรำยได้จำก
กำรให้บ ริก ำรรับ ฝำกเอกสำร (Document storage service) และกำรให้บ ริก ำรจัด กำรเอกสำร (Handling) เช่ น
บริกำรรับฝำกสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริกำรสแกนเอกสำร (Document scanning
service) บริกำรบรรจุเอกสำรและจัดทำทะเบียน (Packing & filling service) บริกำรทำลำยเอกสำร (Document
destroy service) และบริกำรขนส่งเอกสำร เป็ นต้น
รูปแบบของกำรรับฝำกเอกสำรและอัตรำกำรให้บริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็ 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
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ที่คลังสินค้ำในกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลของกลุ่มบริษทั แบ่งตำมพืน้ ที่
ทัวไปและพื
่
น้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ดาเนิ นงาน
โดย
DTS

รวม

ที่ตงั ้
ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ
ถนนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่

(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

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ที่คลังสินค้ำในกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลของกลุ่มบริษทั ระหว่ำงปี 2555
ถึง 2557 โดยกลุ่มบริษทั มีคลังสินค้ำในกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลจำนวน 4 อำคำร และมีพน้ื ทีร่ บั ฝำก
ลดลงจำกปี 2555 จำก 17,880 ตำรำงเมตร เป็ น 14,520 ตำรำงเมตร หรือลดลงจำนวน 3,360 ตำรำงเมตร เนื่องจำก
ในปี 2557 กลุ่มบริษัทปรับเปลี่ยนพื้นที่คลังสินค้ำในกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล และนำไปใช้ในกำร
ให้บริกำรรับฝำกและจัดกำรสินค้ำทัวไปซึ
่ ง่ มีตอ้ งกำรพืน้ ทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ และให้ผลตอบแทนทีส่ งู กว่ำ
หน่ วย

2555

2556

2557

จำนวนคลังสินค้ำ

หลัง

6

5

4

จำนวนกล่องทีร่ บั ฝำก

กล่อง

650,973

677,850

682,762

ตำรำงเมตร

17,880

16,440

14,520

พืน้ ทีท่ วไป
ั่
ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

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

รถขนส่งเอกสำร
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 39
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รำยได้ส่วนใหญ่ของกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล มำจำกรำยได้กำรให้บริกำรรับฝำกเป็ นสัดส่วน
เฉลี่ยประมำณร้อยละ 85.39 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล ทัง้ หมดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2555 ถึง ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และเป็ นรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
เฉลี่ยประมำณร้อยละ 14.61 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลทัง้ หมดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2555 ถึง ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
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

6

ธุรกิ จอื่นๆ

ธุ ร กิจ อื่น ๆ ที่ก ลุ่ ม บริษัท ให้บ ริก ำรประกอบด้ว ยธุ ร กิจ ให้เ ช่ ำ อำคำรสำนัก งำนและคลัง สิน ค้ำ และธุ ร กิจ
ให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกธุรกิจกลุ่มนี้เฉลีย่ ประมำณร้อยละ 1.45 ของ
รำยได้รวมของบริษทั ฯ ระหว่ำงปี 2555 - 2557
(ก)

ธุรกิจให้เช่ำอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ

กลุ่มบริษทั ให้บริกำรให้เช่ำในอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND
ผู้ เ ช่ ำ ส่ ว นใหญ่ ข อง BJL เป็ น บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย อย่ ำ งไรก็ ดี BJL ได้ ใ ห้ เ ช่ ำ พื้ น ที่ บ ำงส่ ว นกับ
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 จัหวัดสมุทรปรำกำร
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำเพื่อให้บุคคลภำยนอกเช่ำของ BJL และ JPLAND ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2557
ดาเนิ นงาน
ที่ตงั ้
โดย
BJL
ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ
1
JPLAND
ถนนบำงนำ-ตรำด สมุทรปรำกำร
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้า

จานวนคลังสิ นค้า
(หลัง)
2
1
3

พืน้ ที่ทวไป
ั่
(ตารางเมตร)
3,840
6,768
10,608

หมำยเหตุ: JPLAND เริม่ เปิ ดให้บริกำรคลังที่ 2 ซึง่ มีพน้ื ทีท่ วไป
ั ่ 6,768 ตำรำงเมตร ในเดือน มีนำคม 2558

(ข)

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กลุ่มบริษัทให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กบั กลุ่มบริษัท และบุคคลภำยนอก ภำยใต้กำร
ดำเนินงำนของ DITS ระบบที่ DITS ได้พฒ
ั นำให้กบั กลุ่มบริษทั และบุคคลภำยนอก และสร้ำงรำยได้ให้กบั DITS
ได้แก่ ระบบ WMS ระบบ CCMS ระบบ TMS และระบบ AYMS
WMS
WMS ที่ DITS พัฒนำเป็ นระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอย่ำงครบวงจร ซึง่ แตกต่ำงจำกระบบ WMS ทัวไป
่
โดยระบบ WMS ทัวไปจะสำมำรถบริ
่
หำรจัดกำรคลังสินค้ำเท่ำนัน้ แต่ระบบ WMS ของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลทีใ่ ช้ในกำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรรับฝำกข้อมูลทำงบัญชี ซึง่ นอกจำกจะช่วยสำมำรถ
เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ ให้กบั บริษทั ฯ ระบบ WMS ยังช่วยลดต้นทุนในกำรบริกำรจัดกำร
และลดกำรพึง่ พิงทรัพยำกรบุคคลของลูกค้ำและบริษทั ฯ อีกด้วย
ระบบ WMS ที่ DITS พัฒนำสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 แบบ ได้แก่ แบบ Enterprise และ แบบ Cloud เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำที่แตกต่ ำงกัน โดยระบบ WMS แบบ Enterprise จะเป็ นระบบบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำอย่ำงครบวงจรซึง่ เหมำะกับลูกค้ำทีม่ ขี นำดใหญ่ ซึง่ แตกต่ำงจำกระบบ WMS แบบ Cloud ซึง่ เหมำะ
กับลูกค้ำขนำดกลำงถึงขนำดเล็กทีม่ คี วำมต้องกำรระบบเพื่อใช้จดั กำรคลังสินค้ำทีน่ ้อยกว่ำ และมีรำคำทีต่ ่ำกว่ำ
CCMS
ระบบ CCMS พัฒนำขึน้ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง อย่ำงครบ
วงจร โดยระบบดังกล่ำวครอบคลุม กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ทัง้ สำหรับพื้นที่
ทัว่ ไปและพื้น ที่เ ขตปลอดอำกร (Free Zone) กำรบริห ำรทรัพ ยำกรบุ คคลที่ใ ช้ในกำรจัด กำรคลังสิน ค้ำ ควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง กำรรับฝำกข้อมูล และเชื่อมต่ อระบบกำรขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งให้กบั ลูกค้ำ
TMS
ระบบ TMS เป็ นระบบบริหำรกำรขนส่ง กำรรับฝำกข้อมูล และควบคุมระบบกำรขนส่งทัง้ หมด ซึง่ ครอบคลุม
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกระบวนกำรขนส่งตัง้ แต่กำรจองรถจนถึงกำรบันทึกบัญชี ซึง่ รวมถึง กำรวำงแผนจัดเส้นทำง
กำรเดินรถให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรติดตำมตำแหน่ งหรือสถำนะของสินค้ำตั ง้ แต่ออกจำกคลังสินค้ำจนถึงกำรส่ง
มอบ กำรจัดกำรคำสังขนส่
่ งและเอกสำรประกอบกำรขนส่ง กำรเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ระบบบัญชี
ออนไลน์ ซึง่ รวมถึง ระบบใบแจ้งหนี้ และกำรชำระเงิน เป็ นต้น
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AYMS
ระบบ AYMS เป็ นระบบบริหำรจัดกำรพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์ โดยระบบ AYMS แตกต่ำงจำกระบบอื่นที่ DITS
พัฒนำเนื่องจำกเป็ นระบบทีพ่ ฒ
ั 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 ฝำกทำให้ลูกค้ำสำมำรถใช้ประโยชน์ 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
วงจรในภูมภิ ำคเอเชีย ตัง้ แต่กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำที่ครอบคลุมสินค้ำหลำยประเภท กล่ำวคือ สินค้ำ
ทัวไป
่ สินค้ำอันตรำย รถยนต์และส่วนประกอบ สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และเอกสำรแล้ว
กลุ่มบริษทั ยังเน้นกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ (Warehouse Logistics Management) บริกำรจัดกำรสินค้ำที่
หลำกหลำยเพื่อช่ วยเพิ่ม ควำมสะดวกสบำย เพิ่ม ประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินค้ำ และลดต้นทุน ให้ก ับ
ผูใ้ ช้บริกำรรับฝำกสินค้ำของกลุ่มบริษทั
(ข)

กำรใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในกำรบริหำรจัดกำร

บริษทั ฯ 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 ระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่
แข็ง CCMS ซึ่งนำมำใช้บริหำรและรับฝำกข้อมูลคลังสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดยเฉพำะ
ระบบกำรจัดกำรกำรขนส่ง TMS ซึ่งนำมำใช้บริหำรและรับฝำกข้อมูลในกำรให้บริกำรขนส่ง ระบบบริหำร
จัดกำรพืน้ ทีจ่ อดพัก AYMS ซึง่ นำมำใช้ในกำรบริหำรและกำรรับฝำกข้อมูลของพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์
นอกจำกเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรคลังสินค้ำและกำรขนส่งให้กบั บริษทั ฯ ระบบดังกล่ำว ยังช่วย
เพิม่ ควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำในกำรติดตำมสถำนะของสินค้ำ เพิม่ ควำมตรงต่อเวลำของกำรส่งมอบ และลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่ลกู ค้ำ
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

(ค)

ควำมได้เปรียบจำกทำเลทีต่ งั ้

กลยุทธ์ทำงด้ำนทำเลที่ตงั ้ เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ท่บี ริษัทฯ ให้ควำมสำคัญเป็ นลำดับต้นๆ บริษัทฯ จึง
เลือกสถำนทีต่ งั ้ คลังสินค้ำที่ใกล้แหล่งเส้นทำงคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคทีส่ ำคัญ เช่น อยู่ใกล้แหล่ง
สินค้ำ และศูนย์กระจำยสินค้ำ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั มีคลังสินค้ำตัง้ อยู่บนเขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง 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

พื้นที่คลังสินค้ำ ส่วนใหญ่ ของบริษัท ฯ ประมำณร้อยละ 55 ของพื้นที่คลังสินค้ำทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ตัง้ อยู่ทเ่ี ขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบังซึง่ เป็ นท่ำเรือมีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและสิง่ อำนวยควำมสะดวก
ทีท่ นั สมัย เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถรองรับเรือสินค้ำขนำดใหญ่ทส่ี ุด (Post Panamax) และ
เป็ นท่ำเรือทีม่ สี นิ ค้ำเข้ำออกมำกทีส่ ดุ ในประเทศไทย โดยในปี 2557 ท่ำเรือแหลมฉบังมีสนิ ค้ำเข้ำออก
สูงถึง 6.40 ล้ำนทีอยี ู ซึง่ คิดเป็ นประมำณร้อยละ 80 ของสินค้ำทีเ่ ข้ำออกทัง้ หมดในประเทศไทยในปี
2557 (ทีม่ ำ: กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย)
ด้วยลักษณะทีต่ งั ้ ของประเทศไทยทีเ่ ปรียบเสมือนหน้ำด่ำนของภูมภิ ำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทำให้ท่ำเรือแหลมฉบังเป็ นท่ำเรือหลักสำหรับกำรนำเข้ำและส่งออกไปยังประเทศต่ำงๆเนื่องจำกมีขอ้
ได้เ ปรีย บในลัก ษณะที่เ ป็ น ท่ ำ เรือ ที่มีดิน แดนหลัง ท่ ำ (Hinterland) ที่มีข นำดกว้ำ งใหญ่ ซ่ึง รวมถึง
ดินแดนของประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งจะทำให้ท่ำเรือ แหลมฉบัง ได้รบั ผลประโยชน์ โดยตรงจำกควำม
ร่วมมือในกำรจัดตัง้ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community หรือ "AEC") ในปี
2558
นอกจำกนี้ ท่ ำ เรือ แหลมฉบัง ตัง้ อยู่ ไ ม่ ไ กลจำกเขตนิ ค มอุ ต สำหกรรมที่ส ำคัญ ซึ่ง ท ำให้
ผูป้ ระกอบกำรที่มโี รงงำนอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมใช้ท่ำเรือแหลมฉบังเป็ นท่ำเรือหลักในกำรขนส่ง
เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลำในกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ โดยท่ำเรือแหลมฉบังอยู่ห่ำงจำกนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็ นระยะทำงประมำณ 70 กิโลเมตร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เป็ น
ระยะทำงประมำณ 50 กิโ ลเมตร นอกจำกนี้ ท่ ำ เรือ แหลมฉบังเป็ นท่ำ เรือ ที่ เ ป็ นศูนย์ก ลำงในกำร
เชื่อมต่อท่ำเรือและศูนย์กระจำยสินค้ำ อื่นในประเทศไทย ได้แก่ ท่ำเรือกรุงเทพ และสถำนีบรรจุและ
แยกสินค้ำกล่อง (ICD)
−

บำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 19 จังหวัดสมุทรปรำกำร

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำประมำณร้อยละ 10 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัง้ หมดของบริษทั ฯ อยู่บนถนนบำงนำตรำด กิโลเมตรที่ 19 ซึ่งใกล้โรงงำนประกอบรถยนต์ของลูกค้ำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นทีเ่ พื่อรับ
ฝำกรถยนต์ และพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมสิ ำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ซึง่
เป็ นพืน้ ทีท่ ่มี เี ส้นทำงกำรคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคที่สะดวก และอยู่ไม่ไกลจำกศูนย์กระจำย
สินค้ำที่สำคัญ กล่ำวคือ นิคมอุตสำหกรรม ท่ำเรือ และท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยมี
ระยะทำงห่ำงจำกศูนย์กระจำยสินค้ำหลัก ดังนี้
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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 ซึง่ เป็ นคลังสินค้ำเพื่อ รับฝำกเอกสำร และคลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง ซึง่ ปจั จุบนั ถนนสุวนิ ทวงศ์ ยังไม่มคี ลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งทีเ่ ปิ ด
ให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอก บริษทั ฯ จึงถือเป็ นบริษทั แรกทีม่ คี ลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็งบนถนนสุวนิ ทวงศ์ นอกจำกนี้ คลังสินค้ำบนถนนสุวนิ ทวงศ์ของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ไม่
ไกลจำกเขตนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง และสถำนีบรรจุและแยกสินค้ำกล่อง (ICD) ลำดกระบัง โดย
ตัง้ อยู่ห่ำงจำกนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบังเป็ นระยะทำงประมำณ 25 กิโลเมตร
−

ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ

พื้น ที่ค ลัง สิน ค้ำ ประมำณร้อ ยละ 10 ของพื้น ที่ค ลัง สิน 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 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รบั ฝำกสินค้ำที่รอกำรขนย้ำยสำหรับลูกค้ำที่ใช้บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ทัง้ นี้ ถนนกรุงเทพกรีฑำอยู่ไม่ไกลจำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และท่ำเรือทีส่ ำคัญของ
ประเทศไทย ซึง่ สะดวกต่อกำรขนย้ำยสิง่ ของระหว่ำงต่ำงประเทศ
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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 ูกค้ำหรื อผู้บริโภคต้องกำร บริกำรจัดผลิตภัณฑ์ในหีบห่อใหม่ (Repackaging) ช่วยเพิม่ มูลค่ำให้กบั สินค้ำ ("Value added service") ของผู้ใช้บริกำรรับฝำกสินค้ำของบริษทั ฯ
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

2547-2549 บริษทั ฯ

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

100% Stock Accuracy Award 2009 จำกบริษทั ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2553

บริษทั ฯ

ประกำศนียบัตรจำกกำรโครงกำร C-TPAT

ATL

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
ประกำศนียบัตรจำกกำรโครงกำร C-TPAT

บริษทั ฯ

Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 จำกกรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์

บริษทั ฯ

Export Logistics Model Award (ELMA) 2012 จำกกรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์

2554

2555
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ปี

บริ ษทั

รางวัลที่ได้รบั
Prime Minister's Export Award (PM) 2012 จำกกรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์
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
ให้กลุ่มบริษทั ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกบริษทั ที่ทำธุรกิจ 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
(ประเทศไทย) จำกัดในกำรเป็ นผู้ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำให้กบั บริษัทดังกล่ำวซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
บริษทั ข้ำมชำติทม่ี ที รัพย์สนิ ของตนเองสำหรับกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำในประเทศในปริมำณที่
จำกัด ส่งผลให้บริษัทดังกล่ำวมีควำมต้องกำรจ้ำงบริษัทในประเทศที่มีทรัพย์สนิ และได้มำตรฐำนในกำร
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทีต่ อ้ งกำรรับฝำก
2.2.2 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกลุ่มบริษทั สำมำรถแบ่งออกได้ตำมธุรกิจกำรให้บริกำรหลัก ดังต่อไปนี้
(ก)

กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
้นที่ทวไปและพื
ั่
้นที่เขตปลอดอำกร
(Free Zone)

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไปบนพื
่
น้ ทีท่ วไปและ
ั่
พื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ ำยสินค้ำที่มกี ำรนำเข้ำและ
ส่งออกสินค้ำ เนื่องจำกพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ใกล้ท่ำเรือแหลมฉบังซึง่ เป็ นท่ำเรือที่
มีกำรนำเข้ำและส่งออกมำกเป็ นอันดับต้นของประเทศไทย นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้บริกำร รับฝำกและ
บริหำรสินค้ำบนพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) ซึง่ ทำให้ผเู้ ช่ำคลังสินค้ำได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงอำกรอีก
ด้วย
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ณ ปจั จุบนั กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มผู้ผลิตนำเข้ำและส่งออกสินค้ำขนำดใหญ่ใน
อุตสำหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ผู้ผลิตยำงรถยนต์ สินค้ำอุปโภคบริโภค บริษัทนำเข้ำแร่ธำตุ และบริษัทรับจัดกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ กลยุทธ์ในกำรทำกำรตลำดของบริษัทฯ สำหรับกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ สำหรับ
สินค้ำทัวไปเน้
่
นกำรให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจร และมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมเชื่อมัน่ และ
ควำมพึงพอใจในบริกำรให้กบั ลูกค้ำ ซึ่งควำมต่อเนื่องของกำรใช้บริกำรของลูกค้ำเก่ำ นับเป็ นหนึ่งในเครื่อง
ยืนยันถึงควำมเชื่อมันที
่ ล่ ูกค้ำมีให้กบั บริษัทฯ นอกจำกนี้ บริษัทฯ พยำยำมที่จะพัฒนำระบบกำรบริหำรรับ
ฝำกและบริหำรสินค้ำอย่ำงต่อเนื่องโดยนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภำพ ลดควำมผิดพลำดในกำรจัดกำรสินค้ำ เพิม่ ควำมรวดเร็ว และพยำยำมทีจ่ ะตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำยเพิม่ ขึน้ อำทิ กำรเชื่อมต่อระบบของลูกค้ำเข้ำกับระบบคลังสินค้ำของบริษทั ฯ เพื่อ
ทำให้ลกู ค้ำสำมำรถตรวจสอบสินค้ำได้ตลอดเวลำ
(ข)

กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำอันตรำย

บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั สัมปทำนในกำรดูแลสินค้ำอันตรำยจำกกำร
ท่ำเรือแห่งประเทศไทยในกำรดูแลสินค้ำอันตรำยทีข่ นส่งผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง ดังนัน้ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ของกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำอันตรำยครอบคลุมกลุ่มผูป้ ระกอบกำรทีข่ นส่งสินค้ำ
อันตรำยผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังทัง้ หมด
(ค)

กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์และส่วนประกอบ (Automotive Yard)

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์และส่วนประกอบ
(Automotive Yard) ได้แก่ ผูป้ ระกอบกำรธุรกิจยำนยนต์ชนั ้ นำทัง้ ในและต่ำงประเทศทีม่ กี ำรนำเข้ำหรือส่งออก
รถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์ และตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์ทวประเทศ
ั่
ณ ปจั จุบนั กลุ่มลูกค้ำของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบกำรธุรกิจยำนยนต์ชนั ้ นำ เช่น บริษทั นิส
สัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ทำทำ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นต้น
(ง)

กำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งบนพืน้ ทีท่ วไป
ั่
และพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone)

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็งบนพืน้ ทีท่ วไปและพื
ั่
น้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร (Free Zone) ได้แก่ ผูป้ ระกอบกำรในประเทศทีน่ ำเข้ำและ
ผลิต อำหำรสด ซึ่งอยู่ระหว่ำงรอกำรแปรรูป และกำรส่งออก ผู้ประกอบกำรอำหำรแช่แข็ง ผู้ประกอบกำร
อำหำรสำเร็จรูปทีร่ อกำรส่งออก ผูป้ ระกอบกำรด้ำนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และผูป้ ระกอบกำรด้ำนยำ เป็ นต้น
(จ)

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำเป็ นหนึ่งในธุรกิจซึ่งช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ประกอบกำร โลจิส
ติกส์อย่ำงครบวงจร ดังนัน้ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรขนส่งสินค้ำส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้ำทีใ่ ช้
บริกำรจัดกำรคลังสินค้ำของบริษทั ฯ ทีต่ ้องกำรเพิม่ ควำมสะดวก และลดต้นทุนทำงด้ำนโลจิสติกส์ของบริษทั
ทัง้ นี้ ลูกค้ำทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรขนส่ง ได้แก่ ลูกค้ำทีใ่ ช้บริกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ ผูป้ ระกอบกิจกำร
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นำเข้ำและส่งออกรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ ำยรถยนต์ ลูกค้ำทีใ่ ช้บริกำรคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง และบริษทั ทีม่ กี ำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำอันตรำยผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ในปี ทผ่ี ่ำนมำ บริษทั ฯ พยำยำมทีจ่ ะขยำยฐำนลูกค้ำไปยังผูป้ ระกอบกำรต่ำงประเทศ เช่น
ประเทศลำว และประเทศพม่ำ โดยกำรให้บริกำรขนส่งข้ำมแดน (Cross Border) ทัง้ ในส่วนของกำรขนส่งตู้
คอนเทนเนอร์ และกำรขนส่งรถยนต์ และยังมีแผนกำรขยำยเส้นทำงขนส่งไปยังประเทศในแถบภูมภิ ำคเอเชีย
ประเทศอื่น
(ฉ)

ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ

กลุ่ ม ลูก ค้ำ เป้ ำ หมำยที่บ ริษัทฯ ให้บ ริก ำรขนย้ำยของใช้ เครื่อ งเรือ น อุ ป กรณ์ สำนัก งำน อุ ป กรณ์
เครื่องจักรสำหรับโรงงำน และสินค้ำมูลค่ำสูง ได้แก่ บริษทั ทีม่ พี นักงำนต่ำงชำติทำงำนในประเทศไทย เช่น
สถำนทูต หน่ วยงำนอิสระต่ำงประเทศ บริษทั พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทม่ี บี ริกำรขนย้ำยสินค้ำให้กบั ผูซ้ อ้ื และ
บริษทั และโรงงำนทีม่ คี วำมต้องกำรในกำรขนย้ำย
(ช)

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล ได้แก่ สำนักงำนทีม่ เี อกสำรจำนวน
มำกทีต่ อ้ งกำรลดภำระในกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล เช่น บริษทั ตรวจสอบบัญชี ธนำคำร บริษทั ประกันภัย
โดยกลยุทธ์ในกำรทำกำรตลำดของบริษทั ฯ สำหรับกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล บริษทั ฯ มุ่งเน้น
กำรรักษำกลุ่มลูกค้ำเดิมโดยให้บริกำรทีห่ ลำกหลำย และกำรให้บริกำรทีถ่ ูกต้องและรวดเร็ว
2.2.3 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 ค้ำ เป็ น สำคัญ ด้ว ยต้น ทุ น กำรดำเนิ น งำนที่สำมำรถแข่ง ขัน ได้อ ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ต้นทุนโลจิ สติ กส์ต่อ GDP (%)
ต้นทุนโลจิ สติ กส์ต่อ GDP (%)

20
15.8

17.1

17.8

17.1

17.1

15

15.1

15.2

14.7

14.4

14.0

2552

2553

2554

2555

2556

10

5
0
2547

2548

2549

2550

2551

ปี

ทีม่ ำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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แผนภำพข้ำงต้นแสดงถึงต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลผลิตมวลรวมประชำชำติของไทย ("GDP") ระหว่ำงปี 2547
ถึงปี 2556 จะเห็นว่ำต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะยำวมีแนวโน้มเฉลีย่ ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมำ
จำกประสิทธิภำพในกำรจัดกำรต้นทุนทำงโลจิสติกส์และกำรควบคุมกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทำนของผูป้ ระกอบกำรเพือ่
สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ทำงเศรษฐกิจและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน ด้วยกำรใช้ เทคโนโลยีและระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
ทันสมัยเพิม่ ขึน้ (ทีม่ ำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หรือ สศช.)
กำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 จะทำให้กำร
แข่งขันในกำรทำธุรกิจสูงขึน้ ผูป้ ระกอบกำรจำเป็ นทีจ่ ะต้องลดต้นทุนทำงด้ำนโลจิสติกส์เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง ดังนัน้
แนวโน้ ม ที่ผู้ประกอบกำรในประเทศไทยและบริษัทข้ำมชำติจะหันมำสนใจผู้ให้บริกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ท่มี ี
ประสิทธิภำพเพื่อลดต้นทุนทำงโลจิสติกส์จงึ มีแนวโน้มทีเ่ พิม่ มำกขึน้
ทัง้ นี้ จำกตำรำงรำยงำนดัชนีควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์ของธนำคำรโลก สำหรับปี 2557 พบว่ำประเทศไทยมีดชั นี
ควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์อยูใ่ นอันดับที่ 7 ของเอเชีย หรืออันดับที่ 35 ของโลก ผูป้ ระกอบกำรต่ำงเล็งเห็นถึง
ควำมสำคัญในกำรพัฒนำประสิทธิภำพของควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์ รวมถึงพิจำรณำใช้บริกำรผูใ้ ห้บริกำรด้ำน
โลจิสติกส์เพิม่ ขึน้
ตารางเปรียบเทียบดัชนี ความสามารถด้านโลจิ สติ กส์ (LPI) ในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2557
สิงคโปร์
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6) ความตรงต่อเวลาของการบริการ
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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
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ทีม่ ำ: ท่ำเรือแหลมฉบัง และกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย

หน่ วย: ล้าน TEU
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ทีม่ ำ: ท่ำเรือแหลมฉบัง

กำรท่ำเรือแหลมฉบังคำดกำรณ์ว่ำในปี 2559 ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ท่ผี ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะสูงเกิน 10
ล้ำน TEU ซึง่ จะเกินขีดควำมสำมำรถของท่ำเรือแหลมฉบังขัน้ 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 นกำรรองรับปริมำณกำรขนส่ง ตูค้ อนเทนเนอร์ทจ่ี ะเพิม่ ขึน้ และรองรับกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศและของภูมภิ ำคทีจ่ ะมีกำรเปิ ดเสรีทำงกำรค้ำตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที่ 11 ( ปี 2555 - ปี 2559 ) โดยท่ำเรือแหลมฉบังขัน้ ที่ 3 สำมำรถรองรับปริมำณตูค้ อนเทนเนอร์ได้ไม่ต่ำกว่ำ 8 ล้ำน
TEU ต่อปี ดังนัน้ ควำมสำมำรถในกำรรองรับตู้คอนเทนเนอร์ของท่ำเรือแหลมฉบังเมื่อเต็มศักยภำพทัง้ 3 ขัน้ จะไม่
ต่ำกว่ำ 18 ล้ำน TEU ต่อปี
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
2

ปี งบประมำณ หมำยถึง เดือนตุลำคม ถึง เดือนกันยำยนในปี ถดั ไป
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แนวโน้มควำมต้องกำรสำรเคมีหรือ เคมีภณ
ั ฑ์อนั ตรำยเพื่อกำรผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของ
สภำวะอุตสำหกรรมของประเทศไทย โดยในปี 2557 ประเทศไทยนำเข้ำและส่งออกสินค้ำอันตรำย เท่ำกับ 3.46 ล้ำน
ตันต่อปี 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
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
สำคัญทีส่ ุดของประเทศไทยและเป็ นท่ำเทียบเรือทีม่ คี วำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ตลอดจนมำตรกำรบริหำรควำม
ปลอดภัยเทียบเท่ำสำกลสำหรับกำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำอันตรำยที่อำจเกิดกำรหกรัวไหลหรื
่
อไฟไหม้ ปริมำณ
สินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงมำก จำกแผนภำพด้ำนล่ำงจะเห็นได้ว่ำปริมำณตูค้ อนเทนเนอร์
สำหรับสินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังในรอบห้ำปี ทผ่ี ่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)
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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 ท่เี กิดภัยพิบตั ทิ ำงธรรมชำติอย่ำงรุนแรงทัง้ ในประเทศและประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงเดือน
มีนำคมเกิดเหตุสนึ ำมิทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็ นประเทศทีผ่ ลิตชิน้ ส่วนยำนยนต์บำงประเภททีจ่ ำเป็ นต่อกำรผลิตรถยนต์
ส่งผลให้กำรผลิตและกำรส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยปรับตัวลดลง นอกจำกนี้ในครึง่ ปี หลังประเทศไทยประสบ
อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมที่เป็ นที่ตงั ้ ของโรงงำนผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ทำให้กำรผลิตรถยนต์
หยุดชะงักลง จำกเหตุกำรณ์ภยั พิบตั ทิ งั ้ ในประเทศญีป่ นุ่ และในประเทศไทย ปริมำณกำรผลิตและกำรส่งออกรถยนต์
ปี 2554 ลดลงจำกปี 2553 ในอัต รำร้อ ยละ 11.40 และ ร้อ ยละ 17.89 ตำมลำดับ ถึง แม้ฐำนกำรผลิต 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 เพื่อชดเชยรถยนต์ท่เี สียหำยจำกภัยพิบตั ิ ประกอบกับนโยบำยรถยนต์คนั แรกที่ทำให้ยอดสังซื
่ อ้ รถยนต์ใน
ประเทศเพิม่ ขึน้ 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
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แนวโน้ มชาวต่างชาติ ที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
ประเทศไทยในปจั จุบนั เป็ นประเทศทีน่ ่ ำสนใจในกำรเข้ำมำลงทุนของชำวต่ำงชำติ ด้วยตำแหน่ งทีไ่ ด้เปรียบ
ด้ำนยุทธศำสตร์อนั เป็ นประตูส่ใู จกลำงเอเชียและเป็ นเส้นทำงเปิ ดกว้ำงสู่ภูมภิ ำคลุ่มแม่น้ ำโขง ซึง่ เป็ นตลำดใหม่ทม่ี ี
ศักยภำพทำงธุรกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจทีม่ อี ตั รำกำรเติบโตสูง ประกอบกับควำมพร้อม
ในเรื่องสิง่ อำนวยควำมสะดวกทัง้ ในด้ำนกำรขนส่ง กำรคมนำคม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้ประเทศไทยพร้อม
เปิ ดรับธุรกิจทุกรูปแบบจำกนักลงทุนชำวต่ำงชำติ นอกจำกนี้นโยบำยกำรลงทุนของประเทศไทยมีควำมชัดเจนโดย
มุ่งเน้นกำรเปิ ดเสรีและส่งเสริมกำรค้ำเสรี โดยรัฐบำลได้ร่วมส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ซึง่ นำไปสูก่ ำรพัฒนำ
ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเทศไทยจึงได้รบั กำรยอมรับจำกนำนำชำติว่ำเป็ นแหล่งรองรับกำรลงทุนทีน่ ่ำ
ดึงดูดทีส่ ดุ แห่งหนึ่งอย่ำงต่อเนื่อง
เมื่อ มีก ำรเข้ำ มำลงทุน ของชำวต่ ำ งชำติ แรงงำนและทรัพยำกรบุค ลำกรต่ ำ งชำติท่มี ีท ั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 ข้ำ มำลงทุนในประเทศไทย หรือเข้ำมำทำงำนชัวครำวในงำนที
่
ต่ อ้ งใช้ทกั ษะ
และเทคโนโลยีชนั ้ สูงที่ต้องกำรผู้ท่ีมีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน 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 แรงงำนและทรัพยำกรบุคลำกรต่ำงชำติทม่ี 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
ฝ่ำยต่ำงๆ คิดเป็ น ร้อยละ 35.22 ครู อำจำรย์ ผูป้ ระกอบวิชำชีพด้ำนกำรสอน คิดเป็ นร้อยละ 16.68 และ กรรมกำร
และผูบ้ ริหำรระดับสูง คิดเป็ นร้อยละ 10.57 ดังแสดงในแผนภำพต่อไปนี้
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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 นุ่ จีน และ ฟิลปิ ปิ นส์ โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 33.06 ร้อยละ 15.72 และร้อยละ 10.34 ของแรงงำนและทรัพยำกรบุคลำกรต่ำงชำติทม่ี ที กั ษะฝีมอื 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%

อย่ ำ งไรก็ตำม กำรที่ป ระเทศไทยเข้ำ ร่ วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ในปี พ.ศ. 2558 จะทำให้เกิดกำรเปิ ดเสรีดำ้ นกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนอย่ำงเต็มรูปแบบซึง่ จะเป็ นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภูมภิ ำคอำเซียนทีส่ ำคัญ กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนนัน้ จะเป็ นกำรโยกย้ำยนักวิชำชีพ หรือผูเ้ ชีย่ วชำญทีม่ ี
ควำมสำมำรถพิเศษระหว่ำงกลุ่มอำเซียนภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณ สมบัติของนักวิชำชีพอำเซียน
(Mutual Recognition Arrangements -MRAs) เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยนักวิชำชีพหรือแรงงำน
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เชี่ยวชำญ หรือผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของอำเซียนได้อย่ำงเสรี โดยกำรเคลื่อนย้ำยของแรงงำนที่มฝี ี มอื (Skilled
Labour) จะผูกติดกับกำรลงทุนและกำรทำงำนในอุตสำหกรรมทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะสูง รวมทัง้ แรงงำนมีฝีมอื ในอำเซียนมัก
มีกำรเคลื่อนย้ำยจำกประเทศทีม่ ีค่ำตอบแทนต่ 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) ของมูลค่ำกำร
ส่งออกของปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูป เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 7.64 ต่อปี อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2557 มูลค่ำกำรส่งออกได้
ลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกวัตถุดบิ ปลำทูน่ำมีจำนวนน้อยลง และมีรำคำแพง ในปี 2557 รำคำวัตถุดบิ ปลำทูน่ำ
เฉลีย่ รำคำตันละ 1,800 - 1,900 ดอลลำร์สหรัฐ (ทีม่ ำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย) นอกจำกนี้ ปริมำณกำรสังซื
่ อ้ จำก
ตลำดในประเทศแถบตะวันออกกลำงซึง่ เป็ นหนึ่งในตลำดหลักของกำรส่งออกปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูปลดลงอย่ำง
มำก เนื่องจำกลูกค้ำเปลี่ยนไปซื้อสินค้ำจำกประเทศคู่แข่งที่มีรำคำถูกกว่ำ และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ทำง
กำรเมืองในประเทศแถบตะวันออกกลำงทำให้กำรชำระค่ำสินค้ำของลูกค้ำล่ำช้ำ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบกำรในประเทศ
ไทยชะลอกำรส่งออก ธุรกิจกำรส่งออกปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูปจึงได้รบั ผลกระทบอย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทำให้กำร
ส่งออกผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูปลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 3.52 อย่ำงไรก็ตำมผูป้ ระกอบกำรได้ขยำยตลำด
ไปยังประเทศในสหภำพยุโรปเพิม่ 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 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 49.80 โดย
มูลค่ำกำรส่งออก 5 อันดับแรกสูงสุดเป็ นกำรส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้ำนในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ นอกจำกนี้ ป ระเทศที่เ คยห้ำ มน ำเข้ำ เนื้ อ สัต ว์ปี ก สดจำกไทยในอดีต บำงประเทศ ( บำห์เ รน ฮ่ อ งกง
แอฟริกำใต้ รัสเซีย ฟิลปิ ปิ นส์) ได้ยกเลิกมำตรกำรดังกล่ำวแล้ว ส่งผลให้กำรส่งออกเนื้อสัตว์แช่เย็นและแช่แข็งยังคง
มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 56

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

มูลค่าการส่งออกเนื้ อสัตว์แช่เย็น และแช่แข็ง (ไก่ และสุกร)
ล้านบาท
15,000
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11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000
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
2.2.4 สภาวะการแข่งขัน
(ก)

กำรแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรในประเทศ

ถึงแม้ว่ำ ปจั จุบนั จะมีผู้ประกอบกำรมำกมำยให้ควำมสนใจและเข้ำมำเป็ นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริกำร
ด้ำนโลจิสติกส์ บริษัท ที่มบี ริกำรและศักยภำพในกำรแข่งขันโดยตรงกับบริษัทฯ ยังมีไม่สูงนัก อย่ำงไรก็ดี
ผูป้ ระกอบกำรด้ำนโลจิสติกส์ทม่ี บี ริกำรและศักยภำพใกล้เคียงกับบริษทั ฯ ได้แก่
-

บริษทั เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ("เอสซีจ"ี ) เอสซีจมี คี ลังสินค้ำ และบริกำรขนส่ง
เช่นเดียวกับบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี คลังสินค้ำของบริษัทฯ ครอบคลุมสินค้ำที่หลำกหลำย ซึ่ง
รวมถึง สินค้ำอันตรำย ซึง่ ต้องได้รบั ใบอนุ ญำตและมีควำมชำนำญในกำรให้บริกำร อย่ำงไรก็
ตำมบริษทั ฯ ไม่ได้มกี ำรแข่งขันกับเอสซีจมี ำกนัก เนื่องจำกเอสซีจใี ห้บริกำรแก่บริ ษทั ในเครือ
เป็ นหลัก

-

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริกำร Freight Forwarding และโลจิสติกส์ซง่ึ รวมถึง
บริกำรขนส่งสินค้ำทำงบก ทำงอำกำศ และทำงเรือ และมีคลังสินค้ำตัง้ อยู่ในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร

-

บริษัท ทริพเพิล ไอ ลอจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด ให้บริกำร Freight Forwarding บริกำรขนส่งโดย
เน้นกำรขนส่งทำงเรือและทำงอำกำศ และให้บริกำรคลังสินค้ำ

-

กลุ่ ม บริษัท ในเครือ วี- เซิร์ฟ กรุ๊ ป ให้บ ริก ำร Freight Forwarding โลจิสติก ส์ค รบวงจร และ
ให้บริกำรคลังสินค้ำและศูนย์กระจำยสินค้ำ รวมทัง้ ให้บริกำรด้ำนกำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร
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อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ มีคลังสินค้ำเพื่อรองรับสินค้ำหลำกหลำยประเภท และมีควำมมุ่งมันในกำรเป็
่
นผู้
ให้บริกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอย่ำงครบวงจร โดยเน้นกำรพัฒนำคุณภำพและควำมครบถ้วนของกำร
ให้บริกำร และมีกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำร
คลังสินค้ำ ซึง่ สร้ำงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบริษทั ฯ และคู่แข่งในประเทศ
(ข)

กำรแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรต่ำงชำติ

ผูป้ ระกอบกำรต่ำงชำติทม่ี บี ริกำรและศักยภำพในกำรแข่งขันใกล้เคียงกับบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั คูเน่ห์
พลัส นำเกิล จำกัด บริษทั ดีเอชแอล ซัพพลำยเชน จำกัด และกลุ่มเอ็นวำยเค ประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วย
บริษทั เอ็น วำย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั เอ็นวำย
เค โร โร (ประเทศไทย) และบริษทั นิปปอนคำร์โก้แอร์ไลน์ จำกัด
ทัง้ นี้ เนื่ อ งจำก ผู้ป ระกอบกำรต่ ำ งชำติส่ ว นใหญ่ มีธุ ร กิจ ขนส่ ง สิน ค้ำ ระหว่ ำ งประเทศ (Frieght
forwarding) ทัง้ ในรูปแบบกำรขนส่งผ่ำนทำงทะเล (Sea freight) และทำงอำกำศ (Air freight) และต้องกำรผู้
ให้บริกำรในประเทศทีส่ ำมำรถให้บริกำรโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นพันธมิตร
ที่ดีกบั ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ และพร้อมให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ โดยที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีโอกำส
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์กบั ต่ำงชำติ เช่น บริษทั คูเน่ ห์ พลัส นำเกิล จำกัด บริษทั ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์
เวิรด์ ดิง้ จำกัด บริษทั ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นต้น
2.3
1)

สิ ทธิ ประโยชน์ทางที่ได้รบั
สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รบั จากเขตปลอดอากร (Free Zone)

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

(ข)
(ค)
(ง)

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 นประโยชน์แก่
เศรษฐกิจของประเทศ
−
ของที่นำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและนำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร สำหรับใช้ในกำรประกอบ
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรือกิจกำรอื่นใดทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของประเทศ
−
ของทีป่ ล่อยออกมำจำกเขตปลอดอำกรอื่น
ได้ ร ับ ยกเว้ น อำกรขำออก ส ำหรับ สิน ค้ ำ ที่ส่ ง ออกจำกพื้น ที่ เ ขตปลอดอำกร เพื่อ 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 ำรที่ก ระท ำใน
รำชอำณำจักรระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรกับผูป้ ระกอบกำรทีป่ ระกอบกิจกำรอยู่มเี ขตปลอดอำกร ไม่ว่ำจะ
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(จ)

อยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่ หรือระหว่ำงคลังสินค้ำทัณฑ์บนกับผูป้ ระกอบกำรที่ประกอบกิจกำรอยู่ใน
เขตปลอดอำกร
ได้รบั ยกเว้นภำษีสรรพสำมิต สำหรับกำรนำเข้ำและกำรผลิตของสินค้ำทีก่ ระทำในเขตปลอดอำกร

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

สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รบั จากบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจ คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง 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 ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสีย
ภำษีเงินได้สำหรับระยะเวลำทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
2.4

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ

ที่ดนิ อำคำรคลังสินค้ำ และยำนพำหนะ จัดเป็ นต้นทุนทีส่ ำคัญทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทั มี
นโยบำยในกำรจัดหำให้ได้มำซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่ำวเพื่อนำมำพัฒนำตำมแผนกำรลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของกลุ่มบริษทั
1) กำรจัดหำทีด่ นิ
กำรจัดหำทีด่ นิ ของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่ทำผ่ำน บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด ("BJL") ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษัทฯ ซึ่งจะทำกำรจัดหำที่ดินตำมแผนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ที่ดินของกลุ่มบริษัท สำมำรถแบ่ง
ออกเป็ นสองส่วน ได้แก่ ที่ดนิ ของกลุ่มบริษัท และที่ดนิ ที่กลุ่มบริษัททำสัญญำเช่ำที่ดนิ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัท มี
หลักเกณฑ์ในกำรจัดหำทีด่ นิ ดังต่อไปนี้
−

ทำเลทีต่ งั ้ ของที่ดนิ จะต้องเป็ นจุดยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติสก์ กล่ำวคือ อยู่ใกล้แหล่งกระจำยสินค้ำและ
แหล่งสินค้ำ มีเส้นทำงคมนำคมที่สะดวก และระบบสำธำรณู ปโภคที่พร้อมต่อกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่ง
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริกำรรับฝำกสินค้ำของบริษทั ฯ ได้

−

รำคำของทีด่ นิ มีควำมเหมำะสม

ทัง้ นี้ รำยละเอียดทีด่ นิ ของกลุ่มบริษทั ได้ถูกเปิ ดเผยในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 5.1.1 ทีด่ นิ ของกลุ่มบริษทั

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 59

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2)

กำรจัดหำรถขนส่ง

กำรจัดกำรรถขนส่งสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ กำรจัดซือ้ รถขนส่งซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยจัดซือ้ ของบ
ริษทั ฯ ซึง่ ได้กำหนดให้มกี ำรเปรียบเทียบรำคำและคุณภำพอย่ำงน้อย 3 รำย และกำรจัดจ้ำงรถขนส่งจำกผู้รบั 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 รมขนส่งกำหนด

−

ผูร้ บั จ้ำงภำยนอกจะต้องทำประกันภัยสินค้ำอันตรำยทุกประเภทและตูค้ อนเทนเนอร์จำนวนเงินขัน้ ต่ำ
อย่ำงน้อย 2,000,000 บำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้

3)

กำรเลือกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงคลังสินค้ำ และกำรจัดหำสินทรัพย์

บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรคัดเลือกผูร้ บั เหมำมีควำมโปร่งใส และ
ผู้รบั เหมำทีไ่ ด้รบั กำรคัดเลือกมีคุณสมบัตเิ หมำะสม สำมำรถดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดของ
บริษทั ฯ กลุ่มบริษทั จัดทำขัน้ ตอนกำรคัดเลือกผู้รบั เหมำก่อสร้ำงได้ถูกกำหนดไว้ในคู่มอื กระบวนกำรคัดเลือกและ
กำรประเมินผูข้ ำย โดยมีหลักเกณฑ์หลัก ดังนี้

2.5

−

บริษทั ฯ มีกำรเปรียบเทียบรำคำของผูร้ บั เหมำอย่ำงน้อย 3 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 เหมำะและผูส้ ง่ มอบ

−

มีกำรตรวจรับงำนจะต้องมีกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมสำเร็จของงำนว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขทีไ่ ด้
ระบุไว้ในสัญญำ
งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 60

