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6.

โครงการในอนาคต

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

เงิ นลงทุน ช่วงเวลาโครงการใน
โดยประมาณ อนาคตที่คาดว่าจะ
(ล้านบาท)
แล้วเสร็จ

10

ไตรมำส 1 ปี 2559

60

ไตรมำส 1 ปี 2559

17
87

ไตรมำสที่ 3 ปี 2558

390

ไตรมำส 2 ปี 2559

390
477
35
35
512

ไตรมำส 3 ปี 2558

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 112
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6.1

โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนิ นงาน

6.1.1 โครงการก่อสร้างคลังสิ นค้า
คลังสิ นค้าในประเทศ
1)

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

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

โครงการซื้อเครนขาสูง (Rubber Tyred Gantry Crane: RTG) จานวน 4 คัน
โครงกำรสังซื
่ ้อเครนขำสูง (Rubber Tyred Gantry Crane: RTG) เป็ นโครงกำรภำยใต้กำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ เพื่อรองรับกำรเพิม่ ขึน้ ของสินค้ำอันตรำย เนื่องจำกปริมำณตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำยของลูกค้ำ
ทีน่ ำมำฝำกมีจำนวนเพิม่ มำกขึน้ RTG จะถูกนำมำใช้ในกำรยกตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำยแทนรถ Reach
Stacker โดย RTG สำมำรถจัดวำงเรียงตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวน 4-5 ชัน้ ขณะที่รถ Reach Stacker สำมำรถจัด
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 113
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วำงตู้คอนเทนเนอร์ได้เพียง 2-3 ชัน้ กำรนำ RTG มำใช้จงึ เป็ นกำรช่วยเพิม่ พื้นที่กำรจัดเก็บสินค้ำอันตรำยให้แก่
บริษัทฯ นอกจำกนี้รถ RTG จำเป็ นที่จะต้องวิ่งตำมรำงจึงทำให้ประหยัดค่ ำเปลี่ ย นยำงของรถยกตู้สนิ ค้ำ ทัง้ นี้
บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงพื้นถนนสำหรับ วำงรำง RTG แล้วเสร็จในเดือนพฤษภำคม 2558 และ บริษัทฯ คำดว่ำจะ
ลงทุนซือ้ RTG ดังกล่ำวจำนวน 4 คัน มูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรนี้ประมำณ 17 ล้ำนบำท และคำดว่ำจะซือ้ ภำยใน
ไตรมำสที่ 3 ปี 2558
คลังสิ นค้าในต่างประเทศ
โครงการคลังสิ นค้าทัวไปและสิ
่
นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งที่ ประเทศกัมพูชา ประเทศ
พม่า และประเทศลาว พืน้ ที่รวม 6,490 ตารางเมตร
โครงกำรคลังสินค้ำทัวไปและสิ
่
นค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งตัง้ อยู่ท่ี ประเทศกัมพูชำ พม่ำ และ
ลำว กลุ่มบริษทั ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรเปิ ดเสรีทำงกำรค้ำของกลุ่มประเทศอำเซียน และกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจค้ำปลีกด้ำนอำหำรในกลุ่มประเทศดังกล่ำว โดยเริม่ แรกกลุ่มบริษทั จะเน้นกำรให้บริกำรแก่ ผผู้ ลิตทีอ่ ยู่ในธุรกิจ
อำหำรแช่เย็นและแช่แข็งจำพวก เนื้อสัตว์แปรรูปแช่แข็ง เนยแข็ง ไอศกรีม เป็ นต้น คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งแบ่งเป็ นส่วนคลังสินค้ำทัวไปและส่
่
วนคลังสินค้ำแช่แข็ง
สำหรับประเทศกัมพูชำ โครงกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง มีพ้นื ที่โครงกำรโดยรวม
35,000 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยคลังสินค้ำ 1 คลัง พืน้ ที่ 2,870 ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็ นส่วนพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไป
่
1,500 ตำรำงเมตร และส่วนคลังสินค้ำแช่แข็ง 1,370 ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 200
ล้ำนบำท โครงกำรนี้คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2559
สำหรับ ประเทศพม่ำ โครงกำรคลัง สิน ค้ำ ควบคุ มอุ ณหภูมิแ ช่เ ย็น และแช่แข็ง มีพ้ืนที่โครงกำรโดยรวม
18,820 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยคลังสินค้ำ 1 คลัง พืน้ ทีร่ วม 2,870 ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็ นส่วนพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำ
ทัวไป
่ 1,500 ตำรำงเมตร และส่วนคลังสินค้ำแช่แข็ง 1,370 ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรทัง้ หมด
ประมำณ 160 ล้ำนบำท โครงกำรนี้คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2559
สำหรับประเทศลำว โครงกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง มีพน้ื ทีโ่ ครงกำรโดยรวม 3,000
ตำรำงเมตร ประกอบด้วยคลังสินค้ำ 1 คลัง พืน้ ทีร่ วม 750 ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็ นส่วนพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไป
่ 500
ตำรำงเมตร และส่วนคลังสินค้ำแช่แข็ง 250 ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 30 ล้ำนบำท
โครงกำรนี้คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 4 ปี 2558
1)

6.1.2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จขนส่ง
1)

โครงการซื้อรถบรรทุกรถ (Car Carrier) จานวน 7 คัน

โครงกำรซื้อรถบรรทุกรถ (Car Carrier) เป็ นโครงกำรภำยใต้กำรดำเนินงำนของ JTS และ ATL ในปจั จุบนั ATL
ได้รบั ข้อเสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal) จำกลูกค้ำเพิม่ เติมเพื่อขนรถจำกโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมเกต
เวย์ไปยังท่ำเรือแหลมแหลมฉบังสำหรับกำรส่งออก ทำให้รถบรรทุกรถ (Car Carrier) ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อกำร
ให้บริกำร JTS จึงมีแผนลงทุนในรถบรรทุกรถเพิม่ เติม เพื่อรองรับกำรขนย้ำยสินค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ JTS คำดว่ำจะลงทุน
ซื้อรถดังกล่ำว 7 คัน และทำให้มรี ถบรรทุกรถรวมทัง้ หมด 41 คัน มูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรนี้ประมำณ 35 ล้ำน
บำท คำดว่ำจะซื้อทัง้ หมดภำยในไตรมำสที่ 3 ปี 2558 โดยในไตรมำสที่ 2 ปี 2558 ได้ซ้อื รถดังกล่ำวแล้ว 3 คัน
มูลค่ำกำรลงทุน 15 ล้ำนบำท

ส่วนที่ 2.2 หน้ำที่ 114

