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8.

ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด
ธุรกิจ
ควำมสัมพันธ์

ให้บริกำรรับฝำกตูค้ อนเทนเนอร์ทวไป
ั่


นำงสำวเสำวณี ย์ อภิ ว ัน ทน์ โ อภำศ และผู้ บ ริห ำรของ
บริษัทฯ จำนวน 2 ท่ ำนคือ นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒ นำถำวร
และนำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ เป็ นกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด



นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศเป็ นภรรยำของนำยชว
นินทร์ บัณฑิตกฤษดำ ซึง่ เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผู ก พั น ของบริ ษั ท ฯ ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ของบริ ษั ท ฯ และ
กรรมกำรบริหำรของบรืษทั ฯ



นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศถือหุ้นบริษทั ฯ ร้อยละ
4.35 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557



นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวรถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557



นำยณั ฐภู มิ เปำวรัต น์ ถือ หุ้น บริษั ท ฯ ร้อ ยละ 0.14 ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

เหตุ ผ ลที่มิไ ด้ถู ก น ำมำรวม : ธุรกิจให้บ ริกำรรับ ฝำกตู้ค อนเทนเนอร์ท วั ่ ไปไม่ ได้เป็ น กิจ กำรที่
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษทั
บริษั ท หรือ บริษั ท ย่ อ ยให้บ ริก ำร และมิได้มีแ ผนในกำรลงทุ น ใน
ธุรกิจดังกล่ำวในปจั จุบนั
ทัง้ นี้ บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด ได้ให้บนั ทึกข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ของบริษทั ดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด จะให้บริกำรจัดเก็บคลังสินค้ำแก่บริษทั อีสเทิรน์ ซี แหลมฉบัง เทอร์มนิ อล
จำกัด ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 ตุ ลำคม 2551 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 ตำมที่ระบุในสัญ ญำ Container
Storage และจะไม่ให้บริกำรดังกล่ำวแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็ นกำรให้บริกำรแก่บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยของบริษทั ฯ
(ข) บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด และผูถ้ อื หุน้ จะไม่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกับหรือใกล้เคียงกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท ฯ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์และเกี่ยวกับกำรให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ไม่ว่ำจะเป็ นกำรดำเนินกำรโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น รวมถึงจะ
ไม่ดำเนินกำรในฐำนะตัวกำร ตัวแทน ลูกจ้ำง ผูแ้ ทน กรรมกำร หรือเข้ำเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจกำรทีด่ ำเนิน
ธุรกิจใกล้เคียงกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 2.2 หน้ำที1่ 16

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั ฯ มีกระบวนกำรติดตำมและป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษทั ซีวำย
โซลูชนั ่ จำกัด โดย หำกมีลูกค้ำมำขอใช้บริกำร ทำงบริษัท ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด จะแจ้งให้กบั กลุ่มบริษัทฯ ทรำบ
เพื่อให้ตดิ ต่อรับบริกำรของลูกค้ำ รวมทัง้ ทุกสิน้ ไตรมำส บริษัท ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด จะนำส่งรำยชื่อลูกค้ำ พร้อม
รำยได้จำกกำรให้บริกำร เพื่อตรวจสอบรำยชื่อลูกค้ำ โดยในกรณีท่พี บว่ำมีลูกค้ำรำยอื่น นอกเหนือจำกบริษทั อีส
เทิรน์ ซี แหลมฉบัง เทอร์มนิ อล จำกัด กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
2. บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด
ธุรกิจ
ควำมสัมพันธ์

ให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเลและคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
 มีกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกันกับบริษทั ฯ
 กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ และกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ 2 ท่ำน คือ นำย
ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิ มิต รป ญ
ั ญำ เป็ น
จิตชัย นิ มิต รป ญ
กรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด
 นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ11.40 และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 11.40 ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

เหตุ ผ ลที่มิไ ด้ถู ก น ำมำรวม : บริษัท โชคสมุทรมำรีน จำกัด ให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเลเป็ น
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษทั
หลักไม่ใช่ธุรกิจที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกำรหรือมีแผนจะ
ดำเนินกำรในอนำคต
บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด ให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเลและมีคลังสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่
แข็ง เพื่อ ใช้ในกำรเก็บ วัต ถุ ดิบ และสิน ค้ำคงเหลือ อย่ ำงไรก็ดี คลังสิน ค้ำห้อ งเย็น มีพ้ืน ที่เหลือ จึงให้บ ริก ำรแก่
บุคคลภำยนอกด้วย ทัง้ นี้ บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ก) จะให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งแก่ผใู้ ช้บริกำรภำยใต้พน้ื ทีค่ ลังสินค้ำห้อง
เย็นทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั จำนวน 2 ห้องคิดเป็ นจำนวนพืน้ ที่ 9,075 ตำรำงเมตร เท่ำนัน้
(ข) จะให้บริกำรกับลูกค้ำเฉพำะในเขตพื้นที่ทม่ี ที ต่ี งั ้ โรงงำนในเขตอำเภอเมืองสมุทรสำคร ที่อยู่ทำงทิศใต้
ของถนนพระรำม 2 เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ จะให้บริกำรกับลูกค้ำ นอกพืน้ ทีท่ ก่ี ำหนดได้เฉพำะลูกค้ำทีไ่ ม่เลือกใช้
บริกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกระบวนกำรติดตำมและป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั ฯ และบริษทั โชคสมุทร
มำรีน จำกัด โดยเมื่อมีลกู ค้ำทีอ่ ยู่นอกเขตกำรให้บริกำรของบริษัท โชคสมุทรมำรีน จำกัด มำขอใช้บริกำรทำงบริษทั
โชคสมุทรมำรีน จำกัด จะแจ้งให้กบั PCS ทรำบ เพื่อตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ละควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บสินค้ำของ PCS
หำก PCS มีพ้นื ที่ก ำรจัดเก็บสิน ค้ำไม่เพียงพอ จะแจ้งให้ท ำงบริษัท โชคสมุ ทรมำรีน จำกัด ทรำบและสำมำรถ
ให้บริกำรแก่ลกู ค้ำนอกเขตพืน้ ทีด่ งั กล่ำวได้ นอกจำกนี้ ทุกสิน้ เดือนบริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด จะส่งรำยชื่อลูกค้ำ
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นอกเขตพืน้ ที่ และใบสังซื
่ อ้ ของลูกค้ำ ให้กบั PCS เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และในกรณีทม่ี ลี ูกค้ำนอก
พืน้ ทีร่ ำยใหม่ บริษทั ฯ จะทำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำดำเนินกำร
ต่อไป
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