บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

5.1

สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 สินทรัพย์ถำวรหลักทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีมลู ค่ำสุทธิหลังหัก
ค่ ำ เสื่อ มรำคำสะสม ตำมที่ป รำกฏในงบกำรเงิน รวมของบริษัท ฯ เท่ ำ กับ 3,726.6 ล้ำ นบำท โดยมีร ำยละเอีย ด
ดังต่อไปนี้

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

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2558
(งบการเงิ นรวม)
(ล้านบาท)
277.5
824.9
302.9
1,497.8
99.5
724.0
3,726.6

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

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

ทีม่ ำ: งบกำรเงินสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558
หมำยเหตุ: 1 อื่นๆ ประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงำนแอปุกรณ์อ่นื เครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในคลังสินค้ำ และสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตัง้

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 88

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5.1.1 ที่ดินของกลุ่มบริษทั ฯ
บริษทั
บริษทั ฯ

บริษทั ฯ

BJL

BJL

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ระยะเวลาสัญญาเช่า

ประกอบกำร
คลังสินค้ำ
อันตรำย
เป็ นทีต่ งั ้ ตู้
สำนักงำนชัวครำว
่

สิทธิสมั ปทำนจำกกำร
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย

30 ปี
(1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2576)

ไม่มี

สิทธิกำรเช่ำจำก กำร
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย

3 ปี
(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560)

ไม่มี

ท่ำเรือแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ
จ.ชลบุรี
ท่ำเรือแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ
จ.ชลบุรี
ถ.กรุงเทพกรีฑำ
ต.หัวหมำก อ.บำงกะปิ
กรุงเทพฯ

115 ไร่

4 ไร่ 2 งำน 52.0
ตำรำงวำ

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

เจ้ำของ

ถ.กรุงเทพกรีฑำ
ต.หัวหมำก อ.บำงกะปิ
กรุงเทพฯ

1 ไร่ 1 งำน 27.0
ตำรำงวำ

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

สิทธิกำรเช่ำจำก
นำงฟี ภู่มสี ขุ

63.8 ตำรำงวำ

-

11 ปี
(1 ก.พ. 2548 – 31 ม.ค. 2559)

ภาระผูกพัน

เป็ นหลักประกันใน
กำรกูย้ มื วงเงินกู้
รวม 120 ล้ำนบำท
ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
10 ล้ำนบำทและ
วงเงินเบิกเกิน
บัญชีรวม 45 ล้ำน
บำท
ไม่มี

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 89

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

BJL

7 ต.มำบข่ำ อ.บ้ำนค่ำย
จ.ระยอง
โครงกำรสำมวำ: 998
ต.บำงชัน อ.เมืองมีนบุรี
กรุงเทพฯ
โครงกำรสุวนิ ทวงศ์: 152
ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
ท่ำเรือแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.
ชลบุรี

14 ไร่ 2 งำน 76.0
ตำรำงวำ
18 ไร่ 1 งำน 56.0
ตำรำงวำ

ทีด่ นิ ว่ำงเปล่ำ

57 ไร่ 3 งำน 63.0
ตำรำงวำ

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

142 ไร่ 11.5
ตำรำงวำ

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

BJL

BJL

BJL

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้ำของ
สิทธิกำรเช่ำจำก
บริษทั ศ.พึง่ พรพัฒนำ
จำกัด
เจ้ำของ

ระยะเวลาสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน

-

ไม่มี

22 ปี
(8 ก.พ. 2539 – 8 ก.พ. 2561)

ไม่มี

-

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

เป็ นหลักประกันใน
กำรกูย้ มื วงเงินกู้
รวม 524 ล้ำนบำท
เป็ นหลักประกันใน
กำรกูย้ มื ดังนี้
-พืน้ ที่ 50 ไร่ เป็ น
หลักประกันในกำร
กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
90 ล้ำนบำท และ
วงเงินกูเ้ บิกเกิน
บัญชีรวม 10 ล้ำน
บำท
-พืน้ ที่ 43 ไร่ เป็ น
หลักประกันในกำร

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 90

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

JTS

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

6 ไร่ 2งำน 93.0
ตำรำงวำ

ATL

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

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ทีจ่ อดพักรถขนส่ง สิทธิกำรเช่ำจำก
บริษทั เด่นชัยกำร
เคหะและทีด่ นิ จำกัด

ระยะเวลาสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน

(1 ต.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2571)
5) 2 ไร่
3 ปี
(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560)

กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
290 ล้ำนบำท
-พืน้ ที่ 27 ไร่ เป็ น
หลักประกันในกำร
กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
152 ล้ำนบำท
ไม่มี

3 ปี
(1 ก.ย. 2555 – 31 ส.ค. 2558)
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำร
ต่อสัญญำเป็ นระยะเวลำอีก 3 ปี
(1 ก.ย. 2558 – 31 ส.ค. 2561)
เป็ นพืน้ ทีจ่ อดพัก สิทธิกำรเช่ำจำก กำร 1) 100 ไร่
รถยนต์
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย
10 ปี
(1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2561)
2) 50 ไร่
10 ปี
(1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2564)
3) 23 ไร่ 2 งำน 92.7 ตำรำงวำ
10 ปี

เป็ นหลักประกันใน
กำรกูย้ มื ดังนี้
-พืน้ ที่ 50 ไร่ เป็ น
หลักประกันในกำร
กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
120 ล้ำนบำท
-พืน้ ที่ 23 ไร่ เป็ น
หลักประกันในกำร

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 91

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ATL

109 ต.บำงปลำ
อ.บำงพลี จ.
สมุทรปรำกำร

44 ไร่ 45.0 ตำรำง
วำ

เป็ นพืน้ ทีจ่ อดพัก สิทธิกำรเช่ำจำก
รถยนต์
บริษทั เด่นชัยกำร
เคหะและทีด่ นิ จำกัด

ATL

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

9 ไร่ 3 งำน 73.0
ตำรำงวำ

เป็ นพืน้ ทีจ่ อดพัก สิทธิกำรเช่ำจำก
รถยนต์
บริษทั ซุปเปอร์เค
พำวเวอร์ จำกัด1

ATL

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

7 ไร่ 1 งำน 11.0
ตำรำงวำ

เป็ นพืน้ ทีจ่ อดพัก สิทธิกำรเช่ำจำก
รถยนต์
บริษทั กีลเลีย่ น จำกัด1

JPK

1

ที่ตงั ้

11 ไร่ 1 งำน 52.2
ตำรำงวำ

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

เช่ำช่วงจำก บริษทั
เก็ท บิลเดอร์ จำกัด

ระยะเวลาสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน

(1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2566)

กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
76 ล้ำนบำท
ไม่มี

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

ไม่มี

-พืน้ ที่ 10 ไร่ 1
งำน 47.5 ตำรำง
วำ เป็ น
หลักประกันในกำร
กูย้ มื วงเงินกูร้ วม

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

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 92

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ระยะเวลาสัญญาเช่า
2) 3 งำน 4.7 ตำรำงวำ
28 ปี 10 เดือน
(1 ธ.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585)

JPLAND

PCS

หมู่ท่ี 7 ต.บำงปลำ
อ. บำงพลี จ.
สมุทรปรำกำร

47 ไร่ 2 งำน 51.8
ตำรำงวำ

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

เป็ นทีต่ งั ้
คลังสินค้ำ

เช่ำช่วงจำก บริษทั
เก็ท บิลเดอร์ จำกัด

เป็ นทีต่ งั ้
เจ้ำของ
คลังสินค้ำห้องเย็น

ภาระผูกพัน
525 ล้ำนบำท ตั ๋ว
สัญญำใช้เงิน 25
ล้ำนบำทและ
วงเงินกูเ้ บิกเกิน
บัญชีรวม 20 ล้ำน
บำท
ไม่มี

1) 14 ไร่ 3 งำน 22.8 ตำรำงวำ
29 ปี
(11 ต.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585)
2) 34 ไร่ 1 งำน 29.0 ตำรำงวำ
29 ปี 11 เดือน
(20 ม.ค. 2557 – 19 ธ.ค. 2586)
-พืน้ ที่ 51 ไร่ 2
งำน 11.7 ตำรำง
วำ เป็ น
หลักประกันในกำร
กูย้ มื วงเงินกูร้ วม
510 ล้ำนบำท ตั ๋ว
สัญญำใช้เงิน 60
ล้ำนบำท และวง
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 93

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ระยะเวลาสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน
เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
รวม 10 ล้ำนบำท

รวม

721ไร่ 2 งาน 74.0
ตารางวา

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 94

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5.1.2 อาคารของกลุ่มบริษทั
ประเภทอาคาร / คลังสิ นค้า

จานวนอาคาร / คลังสิ นค้า (หลัง)

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

อำคำรสำนักงำน

3

4,315.0

คลังสินค้ำทัวไป
่

13

63,260.0

คลังสินค้ำทัวไปเขตปลอดอำกร
่

6

48,460.0

คลังสินค้ำรับฝำกเอกสำร

4

14,520.0

คลังสินค้ำสำหรับธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ

3

4,575.0

คลังสินค้ำอันตรำย

2

10,032.0

คลังสินค้ำห้องเย็น

9

41,271.0

คลังสินค้ำห้องเย็นเขตปลอดอำกร 1

-

10,994.0

คลังสินค้ำอื่นๆ

4

17,376.0

รวม

44

214,803.0

หมำยเหตุ: คลังสินค้ำห้องเย็นในเขตปลอดอำกร จำนวน 2 หลัง เป็นหลังเดียวกับคลังสินค้ำห้องเย็นทัวไป
่

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 95

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

อำคำรและคลังสินค้ำของกลุ่มบริษทั มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั
บริษทั ฯ

BJL

BJL

สถานที่ตงั ้
สิ นทรัพย์
ท่ำเรือแหลมฉบัง
คลังสินค้ำอันตรำย จำนวน 2 หลัง
ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ
จ.ชลบุรี
222 ถ.กรุงเทพกรีฑำ อำคำร กรุงเทพกรีฑำ
ต.หัวหมำก อ.บำงกะปิ คลังสินค้ำ จำนวน 3 หลัง
กรุงเทพฯ

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

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

ไม่มี
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บริษทั
BJL

สถานที่ตงั ้
ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมื่อง จ.ฉะเชิงเทรำ

สิ นทรัพย์
คลังสินค้ำ จำนวน 1 หลัง

อำคำร
JPAC

BJL

ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

ท่ำเรือแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสุขำ อ.ศรีรำชำ
จ.ชลบุรี

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

คลังสินค้ำห้องเย็น จำนวน 1 หลัง

4,735.0 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรรับฝำก เจ้ำของ
สินค้ำห้องเย็น

คลังสินค้ำห้องเย็นในเขตปลอด
อำกร จำนวน 1 หลัง (เป็ นหลัง
เดียวกับคลังสินค้ำห้องเย็นทัวไป)
่
คลังสินค้ำ จำนวน 1 หลัง

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

เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
รวม 524 ล้ำนบำท

เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
90 ล้ำนบำท และวงเงินกูเ้ บิกเกิน
บัญชี 10 ล้ำนบำท
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บริษทั
BJL

สถานที่ตงั ้
ท่ำเรือแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสุขำ อ.ศรีรำชำ
จ.ชลบุรี

สิ นทรัพย์
คลังสินค้ำ จำนวน 6 หลัง

คลังสินค้ำในเขตปลอดอำกร
จำนวน 6 หลัง

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

DTS
PCS

สถานที่ตงั ้
สิ นทรัพย์
ท่ำเรือแหลมฉบัง
อำคำรสำนักงำน 2 ชัน้
ต.ทุ่งสุขำ อ.ศรีรำชำ
จ.ชลบุรี
เลขที่ 266 หมู่ 5 ต.สำรภี คลังสินค้ำ จำนวน 1 หลัง
อ.สำรภี เชียงใหม่
หมู่ท่ี 2 ต.นำดี อ.เมือง คลังสินค้ำห้องเย็น จำนวน 7 หลัง
สมุทรสำคร
จ.สมุทรสำคร

JPK

88/89 หมู่ท่ี 7
ต.บำงปลำ อ. บำงพลี
จ.สมุทรปรำกำร

JPLAND

หมู่ท่ี 7 ต.บำงปลำ
อ. บำงพลี จ.
สมุทรปรำกำร

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

ภาระผูกพัน

2,400.0 ตำรำงเมตร เพื่อเก็บสินค้ำและ
สิทธิกำรเช่ำจำก นำง ไม่มี
บริกำรรับฝำกเอกสำร ยุพนิ ผำทอง
31,996.0 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรรับฝำก เจ้ำของ
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
สินค้ำห้องเย็น
รวม 510 ล้ำนบำท ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
รวม 60 ล้ำนบำท และวงเงินกู้
เบิกเกินบัญชีรวม 10 ล้ำนบำท
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
คลังสินค้ำห้องเย็น จำนวน 1 หลัง 4,540.0 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรรับฝำก เจ้ำของ
สินค้ำห้องเย็น
รวม 525 ล้ำนบำท ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
รวม 25 ล้ำนบำท และวงเงินกู้
เบิกเกินบัญชีรวม 20 ล้ำนบำท
5,824.0 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรรับฝำก เจ้ำของ
คลังสินค้ำห้องเย็นในเขตปลอด
สินค้ำห้องเย็นในเขต
อำกร จำนวน 1 หลัง (เป็ นหลัง
ปลอดอำกร
เดียวกับคลังสินค้ำห้องเย็นทัวไป)
่
13,536.0 ตำรำงเมตร ให้บุคคลภำยนอกเช่ำ เจ้ำของ
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื วงเงินกู้
คลังสินค้ำ จำนวน 2 หลัง
เพื่อเก็บสินค้ำและ
รวม 525 ล้ำนบำท ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
บริกำร
รวม 25 ล้ำนบำท และวงเงินกู้
เบิกเกินบัญชีรวม 20 ล้ำนบำท
210,803 ตารางเมตร
รวม
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5.1.3 ยานพาหนะของกลุ่มบริษทั ฯ
ยำนพำหนะของกลุ่มบริษทั ฯ ณ 30 มิถุนำยน 2558 มีจำนวนทัง้ สิน้ 159 คัน ซึง่ มีมูลค่ำทำงบัญชี 99.5 ล้ำน
บำท ซึง่ ยำนพำหนะของกลุ่มบริษทั มีอำยุกำรใช้มำแล้วเฉลีย่ 4.9 ปี โดยจำแนกเป็ นประเภทยำนพำหนะและ
กรรมสิทธิดั์ งต่อไปนี้
ประเภท

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ : เจ้าของ ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ : เช่าซื้อ

รวม

จานวน (คัน)

จานวน (คัน)

รถขนส่งห้องเย็นขนำด 10 ล้อ

21

-

21

รถขนส่งห้องเย็นขนำด 6 ล้อ

3

-

3

รถขนส่งห้องเย็นขนำด 4 ล้อ

8

-

8

รถ Trailer

14

5

19

รถ Car Carrier

-

18

18

46

23

69

2

1

3

2

1

3

รถกระบะ

7

5

12

รถขนส่งขนำด 6 ล้อ

9

2

11

16

7

23

5

8

13

รวม

5

8

13

รวมรถขนส่งที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

69

39

108

รถกระบะ

4

4

8

รถยนต์และรถจักรยำนยนต์

31

12

43

รวมรถที่ใช้ในสานักงาน

35

17

51

100

55

159

รถขนส่งที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
1) ธุรกิ จให้บริ การและขนส่งสิ นค้า

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

รวม
4) ธุรกิ จให้บริ การจัดเก็บเอกสารและข้อมูล
รถกระบะ

รวมรถทัง้ หมด
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5.2

รายละเอียดสัญญาที่สาคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 กลุ่มบริษทั ฯ มีสญ
ั ญำทีส่ ำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

5.2.1 สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสิ นค้าอันตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
คู่สญ
ั ญำ
เงื่อนไขสำคัญ

เงินค่ำผลประโยชน์ตอบ
แทน

ระยะเวลำของสัญญำ

กำรบอกเลิกสัญญำ

- ระหว่ำง กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
และบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด ("บริษทั ฯ")
- ให้บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำย โดยให้ดำเนินกำรบนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสิง่ อำนวยควำมสะดวกที่ กทท. จัดหำและก่อสร้ำงไว้แล้ว โดยมีพ้นื ที่
115 ไร่ ประกอบด้วย
 พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับกองเก็บตูส้ นิ ค้ำ 100,000 ตำรำงเมตร
 อำคำรคลังสินค้ำ 2 หลัง พืน้ ทีร่ วมประมำณ 8,800 ตำรำงเมตร
 ระบบไฟฟ้ ำ ระบบสุ ข ำภิบ ำล ระบบเตือ นภัย และระบบป้ องกัน
อัคคีภยั
- ให้ผปู้ ระกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยจัดหำเครื่องมือขนยกตำมมำตรฐำนสำกล เช่น
รถยกตูส้ นิ ค้ำหนัก (Reach Stacker) รถยนต์หวั ลำก รถบรรทุก 6 ล้อ เป็ นต้น
- หำกสัญ ญำสิ้ น สุ ด ลงไม่ ว่ ำ ในกรณี ใ ด ให้ บ รรดำอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ต่ ำ งๆ ที่
ผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำจัดหำมำตกเป็ นของ กทท. ทันที และให้สทิ ธิ กทท. ในกำร
ซื้อสังหำริมทรัพย์ท่ผี ู้ประกอบกำรคลังสินค้ำจัดหำทัง้ หมดหรือบำงส่วนก็ได้ตำม
รำคำมูลค่ำทำงบัญชี (Current Book Value)
- ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยต้องชำระเงินค่ำผลประโยชน์ ตอบแทนให้แก่
กกท. ตำมสัดส่วนทีไ่ ด้ตกลงกัน
- หำกปี ใ ดมีป ริม ำณตู้สิน ค้ำ อัน ตรำยหรือ สิน ค้ำ อัน ตรำยไม่ ถึง ปริม ำณขัน้ ต่ ำ ที่
กำหนดไว้ตำมสัญญำให้ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยชำระผลประโยชน์ ตอบ
แทนเพิม่ เติมให้แก่ กทท.
- 30 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยำยน พ.ศ. 2576
- ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยมีสทิ ธิย่นื คำร้องขอให้ต่ออำยุสญ
ั ญำได้อีก 2
ครำว มี ก ำหนดครำวละ 5 ปี ทัง้ นี้ กทท. จะพิ จ ำรณำผลประกอบกำรของ
ผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำในช่วงสัญญำเดิม
- กทท. มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้หำก กทท. ได้แจ้งเหตุ แห่งกำรบอกเลิกสัญญำ
พร้อมเหตุผลให้กบั ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำยและผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำ
อันตรำยมิได้ทำกำรแก้ไขภำยใน 90 วัน
- กทท. อำจบอกเลิกสัญญำเมื่อ ใดก็ได้อนั เนื่องมำจำกเหตุผลทำงควำมปลอดภั ย
ของประเทศชำติ ควำมปลอดภัยของสำธำรณะชน หรือเหตุผลอื่นๆ ทำนองเดียวกัน
นี้ โดย กทท. จะท ำกำรจ่ ำ ยเงิน ให้แ ก่ ผู้ป ระกอบกำรคลัง สิน ค้ำ อัน ตรำยเป็ นค่ำ
เครื่องมือและอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกตลอดจนทรัพย์สนิ ต่ำงๆ

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 101

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

อื่นๆ

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

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

บริษทั ฯ/บริษทั ย่อย

ระยะเวลำคุม้ ครอง

1 ปี 1

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

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

วงเงินประกันภัย

มูลค่ำรวม 6,256,062,701 บำท

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

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 102

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ชื่อผูเ้ อำประกันภัย

บริษทั ฯ/บริษทั ย่อย

ระยะเวลำคุม้ ครอง

1 ปี 1

ควำมคุม้ ครอง

ควำมรับ ผิด ตำมกฎหมำยของผู้เ อำประกัน ภัย ที่จ ะต้อ งชดใช้เ ป็ น ค่ ำ เสีย หำย
สำหรับกำรเสียชีวติ หรือควำมบำดเจ็บต่อร่ำงกำยหรือควำมเจ็บป่วยหรือควำม
เสีย หำยหรือ ควำมสู ญ เสีย ต่ อ ทรัพ ย์สิน ของบุ ค คลภำยนอก ซึ่ง เกิด ขึ้น โดย
อุบตั เิ หตุอนั เกีย่ วกับกิจกำรหรือธุรกิจของผูเ้ อำประกันภัยภำยใต้ขอบเขตของกำร
เสีย่ งภัยทีไ่ ด้เอำประกันภัยไว้ และเกิดขึน้ ในระหว่ำงระยะเวลำเอำประกันภัย ณ
อำณำเขตกำรคุม้ ครองซึง่ ได้ระบุในตำรำงกรมธรรม์
ค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน ซึง่ ผูเ้ อำประกันภัย
ต้องชดใช้ให้กบั ผู้เรียกร้อง หรือซึ่งผู้เอำประกันภั ยได้จ่ำยไปด้วยควำมยินยอม
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริษทั ประกันภัยรวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้
เอำประกันภัย

วงเงินประกันภัย

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

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

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 103

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

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

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

ระยะเวลำคุม้ ครอง

1 ปี (30 ธันวำคม 2557 - 30 ธันวำคม 2558)

ควำมคุม้ ครอง

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

เส้นทำงกำรขนส่ง

เริม่ คุม้ ครองจำกบริเวณคลังสินค้ำของลูกค้ำ และกำรขนส่งตำมเส้นทำงปกตินิยม
ภำยในประเทศ

วงเงินประกันภัย

50,000,000 บำท

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 104

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

4) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผูข้ นส่งระหว่างประเทศ (ประกันภัยสิ นค้าประเภทรถ)
ชื่อผูเ้ อำประกันภัย

JTS และ/หรือ ATL

ระยะเวลำคุม้ ครอง

1 ปี (1 สิงหำคม 2558 – 1 สิงหำคม 2559)

ควำมคุม้ ครอง

รถใหม่ป้ำยแดง: รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
รถมือสอง: รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้

เส้นทำงกำรขนส่ง

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

วงเงินประกันภัย

80,000,000 บำท

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 105

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

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

เลขที่ บตั รส่งเสริ ม
1833(3)/

1224(3)/

2566(7)/

1311(3)/

2630(3)/

1342(3)/

2552

2553

2556

2556

2556

2557

PCS

PCS

DITS

JPAC

JPK

PCS

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













2 สิทธิในกำรยกเว้น อำกรขำเข้ำส ำหรับ เครื่อ งจักรตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ





1







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

























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

หมำยเหตุ: 1ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ติ ลอดระยะเวลำทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 106

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

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

2

3

1224(3)/2553

2566(7)/2556

วันที่ได้รบั การ
ส่งเสริ ม

วันที่ เริ่ มใช้สิทธิ –
วันที หมดอายุ

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

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

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

ผลิ ตภัณฑ์/กาลังการผลิ ต

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

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

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
180.0 ล้ำนบำท

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

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
180.0ล้ำนบำท

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

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
7.1 ล้ำนบำท

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

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

 ขนำดกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำ
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ล้ำนบำท

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 107

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เลขที่บตั ร
ส่งเสริ ม

วันที่ได้รบั การ
ส่งเสริ ม

วันที่ เริ่ มใช้สิทธิ –
วันที หมดอายุ

ผลิ ตภัณฑ์/กาลังการผลิ ต

-

-

-

-

4

5

1311(3)/2556

2630(3)/2556

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

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

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

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

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

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
50.0 ล้ำนบำท

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

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
50.0 ล้ำนบำท

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

 ขนำดกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำ
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 108

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เลขที่บตั ร
ส่งเสริ ม

6

1342(3)/2557

วันที่ เริ่ มใช้สิทธิ –
วันที หมดอายุ

วันที่ได้รบั การ
ส่งเสริ ม

5 กุ ม ภำพั น ธ์
2556

1 ตุลำคม 2557 30 กันยำยน 2565

ผลิ ตภัณฑ์/กาลังการผลิ ต

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

ป ร ะ ม ำ ณ 25,000 ตั น
สินค้ำ

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

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

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

5.2.4 สัญญาเงิ นกู้ที่สาคัญ
สัญญำ

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

คู่สญ
ั ญำ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับธนำคำรพำณิชย์

วงเงินกูย้ มื ระยะยำว

 JWD

วงเงินกูร้ วม 60.0 ล้ำนบำท

(ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน
2558)

 BJL

วงเงินกูร้ วม 759.0 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมีนำคม 2563

 DTS

วงเงินกูร้ วม 30.0 ล้ำนบำท

 ATL

วงเงินกูร้ วม 286.8 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมีนำคม 2562

ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนตุลำคม 2558

ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมิถุนำยน 2562

 JPLAND วงเงินกูร้ วม 437.7 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมิถุนำยน 2562
 JPAC

วงเงินกูร้ วม 387.0 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมกรำคม 2564

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 109

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

 JAPAC

วงเงินกูร้ วม 200.0 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมีนำคม 2561

 PCS

วงเงินกูร้ วม 310.0 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนมีนำคม 2563

 JPK

วงเงินกูร้ วม 325.0 ล้ำนบำท ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ำยเดือนกรกฎำคม 2562

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

to Equity Ratio คำนวณจำกหนี้สนิ รวม หำรด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5.3

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

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