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6. โครงการในอนาคต
บริ ษัทและบริษัทย่อยมีแผนในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้ าสําหรับปี 2558 – ปี 2559 ดังต่อไปนี ้
1. ลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่ วง
บริ ษัทมีแผนขยายการให้ บริ การขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง ซึ่งเป็ นบริ การส่วนเพิ่มเพื่ออํานวย
ความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าที่ใช้ บริ การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ที่ต้องการให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
เป็ นผู้ดําเนินการขนส่งสินค้ าจากโรงงานไปที่ทา่ เรื อ/ท่าอากาศยาน หรื อจากท่าเรื อ/ท่าอากาศยานไปที่โรงงาน ซึง่ ปั จจุบนั ในบาง
ช่วงเวลาจํานวนรถบรรทุกไม่เพียงพอที่จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ า โดยบริ ษัทจะติดต่อกับผู้ประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง
(Sub-Contract) รายอื่นให้ มารับงานต่อไป เพื่อให้ สามารถรองรับความต้ องการใช้ บริ การรถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ บริ ษัท
จึงมีแผนเช่าซื ้อรถบรรทุกหัวลากจํานวน 20 คัน และหางพ่วงจํานวน 33 คัน โดยคาดว่าจะต้ องใช้ เงินลงทุนรวมประมาณ 80
ล้ านบาท ซึง่ แหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและการระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO)
ทังนี
้ ้ ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทลงทุนซื ้อรถบรรทุกหัวลากไปแล้ วจํานวน 5 คัน และหางพ่วงจํานวน 10 คัน
2. ขยายการให้ บริการคลังสินค้ า
บริ ษัทมีแผนขยายการให้ บริ การคลังสินค้ าเพิ่มจากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศในปั จจุบัน
เพื่อให้ สามารถเพิ่มการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น โดยบริ ษัทเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเป็ นการต่อยอดการให้ บริ การใน
ปั จจุบนั เนื่องจากบางครัง้ ลูกค้ าที่นําเข้ ายังไม่พร้ อมที่จะรับสินค้ าเข้ าที่โรงงาน หรื อลูกค้ าที่สง่ ออกต้ องการหาที่พกั สินค้ าก่อนที่
จะบรรจุลงเรื อ หรื อทําให้ บริ ษัทบริ หารจัดการสินค้ าของผู้นําเข้ า/ส่งออกให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทําให้ การจัดระวางเรื อเกิด
ประโยชน์สงู สุด เป็ นต้ น บริ ษัทจึงมีแผนที่จะซื ้อที่ดินและสร้ างเป็ นคลังสินค้ าขนาดประมาณ 9,000 ตารางเมตร เพื่อให้ ลกู ค้ า
เช่าพื ้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้ า โดยคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนประมาณ 150 ล้ านบาท ซึง่ แหล่งเงินทุนจะมาจากการระดมทุนเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO) ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งหลังระดมทุนและจัดหาสถานที่
เหมาะสมได้ แล้ ว คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาจนเสร็จพร้ อมดําเนินการประมาณ 24 เดือน
3. ขยายลานจอดรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่ วง
บริ ษมีแผนขยายลานจอดรถประมาณ 4,000 ตารางเมตร ที่หน่วยให้ บริ การแหลมฉบัง เพื่อรองรับจํานวนรถหัว
ลาก-หางพ่วงที่เพิ่มขึ ้น โดยคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนประมาณ 10 ล้ านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากการระดมทุนเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO) ทังนี
้ ้ บริ ษัทคาดว่าจะใช้ ที่ดินที่ว่างอยู่ในปั จจุบนั ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่เดียวกับลานจอดรถบรรทุกของบริ ษัทที่
แหลมฉบัง โดยหลังการระดมทุนคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการขยายลานจอดรถประมาณ 12 เดือน
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ
บริ ษัทอยูร่ ะหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยให้ กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยบริษัทว่าจ้ าง
บริ ษัทภายนอกเป็ นผู้พฒ
ั นาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการพัฒนาระบบจะแบ่งเป็ น 2 Phase คือ การ
พัฒนาระบบงานภายในบริ ษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้ อมูลและลดความซํ ้าซ้ อนในการทํางาน ซึง่ คาดว่าจะเริ่ ม
ติดตังระบบและใช้
้
งานได้ ประมาณต้ นปี 2559 สําหรับ Phase ต่อมาจะเป็ นการพัฒนาระบบงานให้ สามารถทํางานออนไลน์ได้
โดยมีแผนจะเริ่ ม Phase ที่สองประมาณเดือนเมษายน ปี 2559 ทังนี
้ ้ คาดว่าการพัฒนาจะใช้ เงินลงทุนรวมประมาณ 10 ล้ าน
บาท ซึง่ แหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและการระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO)
โครงการในอนาคตดังกล่าวจะเป็ นส่วนสนับสนุนให้ การบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยครบวงจรมากยิ่งขึ ้น ทําให้
สามารถรองรับความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึ ้น และจะเป็ นส่วนกระตุ้นให้ ธุรกิจเติบโตขึ ้น
ส่วนที่ 2 หน้ า 44

