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4.

การวิ จยั และพัฒนา

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรวิจยั และพัฒนำว่ำ เป็ นสิง่ จำเป็ นในกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ กลุ่มบริษทั เน้นกำรวิจยั พัฒนำทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำและกำรขนส่ง โดยเล็งเห็นว่ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจะช่วยเพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
ลดควำมผิดพลำดในกำรจัดกำรภำยในคลังสินค้ำและกำรขนส่ง ลดต้นทุนในกำรบริหำรคลังสินค้ำ และลดกำรพึง่ พิง
ทรัพยำกรบุคคล
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั มีโครงกำรวิจยั และพัฒนำทีส่ ำคัญ ได้แก่ ระบบเครือข่ำยข้อมูลและกำรสือ่ สำรเกีย่ วกับกำร
จัด เก็บ สินค้ำอันตรำยแบบบูรณำกำร ("DG-NSW") ระบบบริห ำรจัด กำรคลังสิน ค้ำ ("WMS Plus") ระบบบริห ำร
จัดกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ("CCMS") และระบบบริหำรจัดกำรพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อ
ให้บริกำรจัดเก็บและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ("AYMS")
4.1 ระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ นค้าอันตรายแบบบูรณาการ ("DG-NSW")
บริษทั ฯ ได้ร่วมกับ DITS เพื่อคิดค้นและพัฒนำระบบ DG-NSW ซึง่ เป็ นระบบเครือข่ำยข้อมูลและกำรสือ่ สำร
เกี่ยวกับ กำรจัดเก็บสินค้ำอันตรำยแบบบูรณำกำร โดยโครงกำรนี้อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของท่ำเรือแหลมฉบัง
วัตถุประสงค์หลักในกำรพัฒนำระบบเพื่อให้บริกำรกำรจัดเก็บสินค้ำอันตรำยแบบเบ็ดเสร็จจำกกำรติดต่อเพียงจุด
เดียว จำกกำรส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดควำมผิดพลำดและลดกำรทำงำนที่ไม่
สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ทำให้ลดต้นทุนกำรบริหำรกำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ส่วนสำคัญของระบบคือ เว็บไซต์ท่ี
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรนำเข้ำส่งออก กำรจัดเก็บ และกำรขนส่งสินค้ำอันตรำยอย่ำงปลอดภัยต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และ
สิง่ แวดล้อม หรือที่เรียกว่ำ DG-NET และระบบระบุ ตำแหน่ งกำรจัด เก็บ สิน ค้ำอันตรำยจำกพิก ัดดำวเทียม หรือ
Differential-GPS ("D-GPS")
4.1.1 เว็บไซต์เกี่ยวกับการนาเข้าส่งออก การจัดเก็บ และการขนส่งสิ นค้าอันตราย ("DG-NET")
บริษัทฯ ได้ร่วมกับ DITS เพื่อคิดค้นและพัฒนำเว็บไซต์ DG-NET ซึ่งเป็ นเว็บไซต์เครือข่ำยข้อมูลและกำร
สื่อสำรในกำรติดตำมสถำนะกำรน ำเข้ำส่งออก กำรจัดเก็บ และกำรขนส่งสิน ค้ำอันตรำยอย่ำงปลอดภัยต่ อชีวิต
ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้อม DG-NET เป็ นเว็บไซต์ท่งี ่ำยต่ อกำรเข้ำถึง โดยเข้ำผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ www.dg-net.org
ผู้นำเข้ำสินค้ำอันตรำย ผู้ส่งออกสินค้ำอันตรำย พนักงำนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำมำรถตรวจสอบ
สถำนะของสินค้ำอันตรำยผ่ำน DG-NET ได้ตลอดเวลำ (Real time Track & Trace) ทัง้ สินค้ำอันตรำยในเขตท่ำเรือ
แหลมฉบังและสินค้ำอันตรำยระหว่ำงกำรขนส่งไปยังสถำนทีจ่ ดั เก็บของผู้นำเข้ำ DG-NET ยังช่วยลดขัน้ ตอนกำร
ดำเนิ นงำนด้วยระบบเอกสำรที่ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำ และลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนต่ ำงๆเช่น ด้ำนบุ คลำกร ด้ำนกำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่ วยงำน และด้ำนระบบกำรจัดกำรสินค้ำอันตรำย นอกจำกนี้เว็บไซต์ดงั กล่ำวจะเป็ นเสมือน
ศูนย์กลำงกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำงๆเกีย่ วกับคลังสินค้ำอันตรำยและสินค้ำอันตรำยทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง
และเป็ นศูนย์กลำงข้อมูลในกำรแก้ปญั หำกรณีเกิดอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรขนส่งได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมทัง้ มีค่มู อื กำร
ระงับอุบตั ภิ ยั เบือ้ งต้นจำกสินค้ำอันตรำยแต่ละประเภท DG-NET ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอันตรำยให้มี
ต้นทุนทีต่ ่ำลงและมีประสิทธิภำพเพื่อแข่งขันกับต่ำงประเทศได้
ทัง้ นี้ระบบ DG-NET เป็ นส่วนหนึ่งในมำตรกำรเร่งด่วนของท่ำเรือแหลมฉบังในกำรป้องกันและเตรียมควำม
พร้อม เพื่อระงับเหตุฉุกเฉินจำกสินค้ำอันตรำยหก รัวไหล
่
หรือไฟไหม้ในกระบวนกำรตัง้ แต่เรือสินค้ำอันตรำยเข้ำ
เทียบท่ำ จนกระทังเรื
่ อออกจำกท่ำ รวมถึงกระบวนกำรเคลื่อนย้ำย กำรจัดเก็บ และกำรขนส่ งระหว่ำงท่ำเรือแหลม
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ฉบังถึงสถำนทีจ่ ดั เก็บของผูน้ ำเข้ำและกำรรับสินค้ำอันตรำยจำกผูส้ ่งออก ในปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำย
เดียวที่ได้รบั สัมปทำนจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอันตรำยในเขตพื้นที่ท่ำเรือ
แหลมฉบังจึงได้นำ DG-NET ที่กลุ่ม บริษัทคิดค้นและพัฒนำ เข้ำมำเป็ นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ
สำหรับสินค้ำอันตรำยในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง
4.1.2 ระบบระบุตาแหน่ งการจัดเก็บสิ นค้าอันตรายจากพิ กดั ดาวเที ยม หรือ Differential-GPS ("DGPS")
บริษทั ฯ ได้ร่วมกับ DITS และบริษทั ซีมโี อ จีเอมบีเอช จำกัด (Symeo GmbH) ซึง่ เป็ นบริษทั ผลิตและพัฒนำ
อุปกรณ์ จบั คลื่นวิทยุควำมถี่สูงจำกประเทศเยอรมนี เพื่อคิดค้นและพัฒนำระบบ Differential-GPS หรือ "D-GPS"
ระบบ D-GPS เป็ นระบบทีใ่ ช้ระบุตำแหน่ งกำรจัดเก็บสินค้ำอันตรำยจำกพิกดั ดำวเทียม เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
คลังสินค้ำในลำนจัดเก็บสำหรับสินค้ำอันตรำยในเขตพืน้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบัง
ระบบ D-GPS จะมีอุ ป กรณ์ จ ับ คลื่น วิท ยุ ค วำมถี่สูง ติด อยู่ ท่ีตัว ยกตู้ ค อนเทนเนอร์ (Reach Stacker) ซึ่ง
สำมำรถบอกตำแหน่ งตู้คอนเทนเนอร์ของสินค้ำอันตรำยทีน่ ำไปวำงได้จำกพิกดั ดำวเทียมในรูปแบบแกน 3 มิติ คือ
พิก ัด แกน X แกน Y และแกน Z ได้อย่ ำงแม่ น ย ำ และจะส่งข้อ มูลไปยังฐำนข้อ มูลในเว็บ ไซต์ DG-NET เพื่อ ให้
ผูใ้ ช้งำนสำมำรถทรำบพิกดั ตำแหน่งของตูค้ อนเทนเนอร์ได้อย่ำงแม่นยำ ระบบ D-GPS นี้สำมำรถเพิม่ ศักยภำพ และ
ประสิทธิภำพในกำรค้นหำ และบริหำรจัดกำรสินค้ำอันตรำยในลำนจัดเก็บ โดยช่วยลดจำนวนพนักงำนทีใ่ ห้บริกำรใน
คลังสินค้ำ เพิม่ ควำมแม่นยำและควำมรวดเร็วของพนักงำนในกำรค้นหำสินค้ำอันตรำยในลำนจัดเก็บสินค้ำอันตรำย
ลดขัน้ ตอนในกำรทำงำน และลดอุบตั เิ หตุในกำรปฏิบตั งิ ำนให้กบั พนักงำน
ทัง้ นี้ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และส ำหรับ งวดหกเดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2558 บริษั ท ฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยั และพัฒนำ DG-NSW จำนวน 7.4 ล้ำนบำท 4.7 ล้ำนบำท 3.9 ล้ำนบำท และ 0.01 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
4.2

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

บริษทั ฯ ได้ร่วมกับ DITS เพื่อคิดค้นและพัฒนำระบบ Warehouse Management System Plus หรือ "WMS
Plus" ซึ่งเป็ นระบบบริห ำรจัดกำรคลังสินค้ำ อย่ำงครบวงจรที่ป รับให้สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนของกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำซึง่ เป็ นบริกำรหลักของบริษทั ฯ
เนื่องจำกข้อมูล และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมสำคัญมำกต่อกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบ
วงจร ระบบ WMS Plus จึงเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรคลังสินค้ำและเชื่อมโยงข้อมูลในระหว่ำงส่วนงำน ระบบ WMS
Plus สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทตำมลักษณะของลูกค้ำคือ WMS Plus แบบ Enterprise และ WMS Plus
แบบ Cloud โดยระบบ WMS Plus Enterprise เป็ นระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอย่ำงครบวงจรซึง่ เหมำะกับธุรกิจ
ขนำดใหญ่ ซึ่งแตกต่ำงจำกระบบ WMS Plus Cloud ที่เหมำะกับธุรกิจขนำดกลำงถึงเล็กที่มคี วำมต้องกำรใช้งำน
ระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำทีน่ ้อยกว่ำและมีงบประมำณในกำรลงทุนทีต่ ่ำกว่ำ
ระบบ WMS Plus แตกต่ ำงจำกระบบ WMS แบบทัวไปที
่
่บริษัทอื่นพัฒ นำเพื่อใช้บริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ
เท่ำนัน้ แต่ระบบ WMS Plus จะสนับสนุนให้กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเป็ นไปอย่ำงครบวงจรและจะปรับเปลีย่ นไป
ตำมธุรกิจของลูกค้ำแต่ละประเภท โดยบริษทั ฯ และลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบสถำนะของสินค้ำได้ตลอดเวลำ (Real
time Track & Trace) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้บริษทั ฯ สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลจำกแต่ละแผนกเช่น
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 85
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แผนกบัญชี และแผนกคลังสินค้ำ เพื่อลดกำรบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน และสำมำรถทรำบกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำได้จำก
ทุกส่วนงำน ระบบ WMS Plus ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรพื้นที่ในคลังสินค้ำ ลดควำมผิดพลำดในกำร
จัดส่งสินค้ำ และเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริกำรลูกค้ำ
ในป จั จุ บ ัน บริษัท ฯได้น ำระบบ WMS Plus Enterprise มำใช้ในกำรบริห ำรจัด กำรคลัง สิน ค้ำ ทัว่ ไป ทุ ก
คลังสินค้ำทัวไปของกลุ
่
่ม บริษัท และได้มีกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่ อเนื่องทัง้ ในระบบ WMS Plus Enterprise และ
WMS Plus Cloud เพื่อรองรับ ธุรกิจของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อมูลในระบบที่มีปริมำณมำกขึน้ จำกกำรใช้
บริกำรของลูกค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และส ำหรับ งวดหกเดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2558 บริษั ท ฯ มี
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรวิจ ัย และพัฒ นำ WMS Plus จ ำนวน 0.0 บำท 0.2 ล้ำ นบำท 6.1 ล้ำนบำท และ 0.1 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ
4.3

โครงการระบบบริหารจัดการคลังสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ("CCMS")

บริษทั ฯ ได้ร่วมกับ DITS เพื่อคิดค้นและพัฒนำระบบ Cold Chain Management System หรือ "CCMS" ซึง่
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ ควบคุมอุณ หภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง อย่ำงครบวงจร ที่ปรับให้สอดคล้องกับกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ระบบ CCMS จึงเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรคลังสินค้ำและเชื่อมโยงข้อมูลในทุกส่วนงำน ระบบ CCMS สำมำรถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทตำมลักษณะของลูกค้ำคือ CCMS Enterprise และ CCMS Cloud โดยระบบ CCMS
Enterprise เป็ นระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอย่ำงครบวงจรทีส่ ำมำรถติดตำมสถำนะของสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งในคลังสินค้ำได้ซ่งึ เหมำะกับธุรกิจขนำดใหญ่ ซึง่ แตกต่ำงจำกระบบ CCMS Cloud ทีเ่ หมำะกับธุรกิจ
ขนำดกลำงถึงเล็กทีม่ คี วำมต้องกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำทีน่ ้อยกว่ำและมีกำลังซือ้ ระบบทีต่ ่ำกว่ำ
ระบบ CCMS จะสนับสนุ นให้กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเป็ นไปอย่ำงครบวงจร ซึ่งสำมำรถเชื่ อมโยงข้อมูล
จำกแต่ ละแผนก เช่น แผนกบัญ ชี และแผนกคลังสินค้ำ เพื่อลดกำรบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน และสำมำรถทรำบกำร
เคลื่อนไหวของสินค้ำได้จำกทุกส่วนงำน ระบบ CCMS ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรพืน้ ทีใ่ นคลังสินค้ำ ลด
ควำมผิดพลำดในกำรจัดส่งสินค้ำ และเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริกำรลูกค้ำ
ในปจั จุบนั บริษัทฯได้นำระบบ CCMS Enterprise มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งของกลุ่มบริษัท และได้มกี ำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับธุรกิจของลูกค้ำทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และข้อมูลในระบบทีม่ ปี ริมำณมำกขึน้ จำกกำรใช้บริกำรของลูกค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และส ำหรับ งวดหกเดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2558 บริษั ท ฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยั และพัฒนำ CCMS จำนวน 0.0 บำท 0.0 บำท 5.5 ล้ำนบำท และ 0.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
4.4 โครงการระบบบริ หารจัดการพื้นที่ จอดพักรถยนต์เพื่อให้ บริ การจัดเก็บและบริ หารสิ นค้าประเภท
รถยนต์ (Automotive Yard) ("AYMS")
ATL ได้ร่วมกับ DITS เพื่อคิดค้นและพัฒนำระบบ Automotive Yard Management System หรือ "AYMS"
ซึง่ เป็ นระบบบริหำรจัดกำรพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์เพื่อให้บริกำรจัดเก็บและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive
Yard) ในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรรถยนต์ท่จี อดพักอยู่ในพื้นที่จอดพักรถยนต์ และกำรจัดเก็บข้อมูลในกำร
ให้บริกำรทัง้ หมด เพื่อให้กำรให้บริกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 86
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ระบบ AYMS จะเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ ATL และผูใ้ ช้บริกำรในลำนจอดพักรถยนต์ของ ATL เพื่อให้
ผูใ้ ช้บริกำรพืน้ ทีล่ ำนจอดพักรถยนต์สำมำรถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ทฝ่ี ำกผ่ำนระบบออนไลน์ และตรวจสอบสถำนะ
ของรถยนต์ได้ตลอดเวลำ (Real time Track & Trace) นอกจำกนัน้ ระบบ AYMS จะแจ้งให้ผใู้ ช้บริกำรพืน้ ทีจ่ อดพัก
รถยนต์ทรำบเมื่อมีกำรเคลื่อนย้ำยรถยนต์ออกจำกพืน้ ทีล่ ำนจอดพัก ซึง่ ระบบ AYMS เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรรถยนต์อย่ำงมำก โดยจะลดควำมผิดพลำดในกำรเคลื่อนย้ำยรถยนต์ออกจำกลำนจอดพักรถยนต์ ทัง้ ในแง่
ประเภท รุ่นของรถยนต์ อุบตั เิ หตุ และควำมล่ำช้ำในกำรขนส่ง นอกจำกนี้ระบบ AYMS ยังช่วยให้กำรบริหำรจัดกำร
พืน้ ทีล่ ำนจอดพักรถยนต์เกิดประโยชน์สงู สุด
ทัง้ นี้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรำงวัล Nissan Best Performance Award 2011
ให้แก่ ATL เพื่อแสดงว่ำ ATL มีระบบกำรบริหำรจัดกำรลำนจอดพักรถยนต์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรวิจยั และพัฒนำ AYMS จำนวน 3.2 ล้ำนบำท 3.7 ล้ำนบำท 5.4 ล้ำนบำท และ 0.002 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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