บริ ษทั เจดับเบิ ลยูดี อิ นโฟโลจิ สติ กส์ จํากัด (มหาชน)
การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ไตรมาส 3/2560
(หน่ วย : ล้านบาท)

3/2559
558.0
150.4
27.0%
144.7

ไตรมาส
2/2560 3/2560
577.8
642.0
172.6
194.9
29.9% 30.4%
186.1
155.2

+/(-)
YoY
15.1%
29.6%

รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการ
กําไรขัน1 ต้น
อัตรากําไรขัน1 ต้น (%)
EBITDA – ไม่รวมรายการพิเศษ
28.6%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเA ป็ นของบริษทั
49.5
56.5
131.6%
24.4
– ไม่รวมรายการพิเศษ
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ
4.3%
8.4%
8.7%
– ไม่รวมรายการพิเศษ (%)*
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเA ป็ นของบริษทั
(105.1)
49.5
56.5
153.8%
*อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ = กําไร (ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั / รายได้รวม

QoQ
11.1%
12.9%
(16.6)%
14.1%

14.1%

งวดเก้าเดือน
2559
2560
1,661.4
1,792.6
487.4
540.6
29.3%
30.2%
445.2
497.3
78.1

146.4

4.7%

8.1%

(51.4)

146.4

+/(-)
7.9%
10.9%
11.7%
87.5%

384.8%

รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการ
สําหรับไตรมาส 3/2560 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการรวมทัง1 สิน1 642.0 ล้านบาท
เพิมA ขึน1 จากไตรมาส 3/2559 จํานวน 84.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 15.1 การเพิมA ขึน1 ของรายได้ดงั กล่าว ส่วน
ใหญ่เกิดจากรายได้กลุ่มธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าและกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า โดยเฉพาะรายได้จากกลุ่ม
สินค้าควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งซึงA เพิมA ขึน1 สูงถึงร้อยละ 48 เนืAองจากในปี 2559 บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจาก
ั หาการทําประมงผิด กฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU
ปริมาณสิน ค้าประมงทีAซ บเซาจากป ญ
Fishing) โดยปริมาณการรับฝากสินค้าประมงในห้องเย็นได้กลับมามีปริมาณการฝากในระดับสูงตัง1 แต่ปลายไตรมาส
Y/2560
หากเปรียบเทียบรายได้ไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 บริษทั ฯ มีรายได้เพิมA ขึน1 64.2 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 11.1 จากรายได้กลุ่มธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้า, กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าและกลุ่มธุรกิจ
ขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับผลการดําเนินงานงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ มีรายได้ค่าเช่าและรายได้
จากการบริการรวม 1,792.6 ล้านบาท เพิมA ขึน1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 131.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 7.9 สาเหตุหลักของรายได้ทเAี พิมA ขึน1 เกิดจากรายได้จากธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าโดยเฉพาะสินค้า
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า
กําไรขันต้น
บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน1 ต้นสําหรับไตรมาส 3/2560 จํานวน 194.9 ล้านบาท เพิมA ขึน1 จากไตรมาส 3/2559 จํานวน
44.5 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 29.6 ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจการให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าโดยเฉพาะ
สินค้าควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ทีมA ปี ริมาณการรับฝากสินค้าประมงสูงตัง1 แต่ปลายไตรมาส Y/2560
หากเปรียบเทียบกําไรขัน1 ต้นไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 บริษทั ฯมีกาํ ไรขัน1 ต้นเพิมA ขึน1 จํานวน 22.3
ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 12.9 ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าและธุรกิจขนย้าย
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สําหรับผลการดําเนินงานงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ มีกําไรขัน1 ต้นจํานวน 540.6
ล้านบาท เพิมA ขึน1 53.2 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 10.9 ซึงA การเพิมA ขึน1 ของกําไรขัน1 ต้นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นผลมา
จากรายได้ทสAี งู ขึน1 และความสามารถในการทํากําไรทีดA ขี น1ึ ของกลุ่มธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า
กําไรสุทธิ ส่วนที9เป็ นของบริษทั
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิสว่ นทีเA ป็ นของบริษทั สําหรับไตรมาส 3/2560 จํานวน 56.5 ล้านบาท เพิมA ขึน1 จากไตรมาส
3/2559 จํานวน 161.6 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 153.8 โดยกําไรสุทธิทเAี พิมA ขึน1 มากเกิดจากระหว่างไตรมาส
3/2559 ทีAผ่ า นมา บริษัท ฯมีก ารบัน ทึก ค่ า ใช้จ่ า ยจากคดีฟ้ องร้อ งสํา หรับ เหตุ เ พลิง ไหม้ค ลัง สิน ค้า ปี 2555 และค่ า
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิมA เติมสําหรับการประกอบการคลังสินค้าอันตรายต่อการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวม 129.5
ล้านบาทและการกลับมาของธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าโดยเฉพาะสินค้าควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
หากเปรียบเทียบกําไรสุทธิส่วนทีเA ป็ นของบริษทั สําหรับไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 บริษทั ฯมีกําไร
สุทธิเพิมA ขึ1นจํานวน 7.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 14.1 ส่วนใหญ่ เกิดจากผลประกอบการทีAดขี น1ึ ของธุรกิจ
ให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าและธุรกิจขนย้าย
สําหรับผลการดําเนินงานงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิส่วนทีเA ป็ นของ
บริษทั จํานวน 146.4 ล้านบาท เพิมA ขึน1 197.8 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 384.8 ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถใน
การทํากําไรทีAดขี น1ึ ของธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้า, ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ธุรกิจให้อยู่ใ นระดับทีAเหมาะสม รวมถึงการบันทึกค่าใช้จ่ายคดีฟ้องร้องและผลประโยชน์ ตอบแทนเพิAม เติมซึAงเป็ น
ค่าใช้จ่ายทีบA นั ทึกเพียงครัง1 เดียวในปี ทผAี ่านมา ด้วยสาเหตุขา้ งต้นจึงทําให้อตั รากําไรสุทธิเพิมA ขึน1 อย่างมีนยั สําคัญ
การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
รายได้และอัตรากําไรขัน1 ต้นจําแนกตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังทีแA สดงไว้ในตาราง
รายได้
1. บริการรับฝากและบริหารสินค้า
2. บริการขนส่งสินค้า
3. บริการขนย้ายในประเทศ
และต่างประเทศ
4. รับฝากเอกสารและข้อมูล
5. ธุรกิจอืAนๆ
รวม
อัตรากําไรขันต้น
1. บริการรับฝากและบริหารสินค้า
2. บริการขนส่งสินค้า
3. บริการขนย้ายในประเทศ
และต่างประเทศ
4. รับฝากเอกสารและข้อมูล
5. ธุรกิจอืAนๆ
รวม

ไตรมาส (ล้านบาท)
ร้อยละของ
3/2559 2/2560 3/2560 รายได้รวม
365.2
406.7
426.0
66.4%
83.1
91.8
107.2
16.7%

งวดเก้าเดือน (ล้านบาท) ร้อยละของ
รายได้รวม
2559
2560
1,124.4
1,232.7
68.8%
243.6
290.2
16.2%

80.6

52.8

81.1

12.6%

199.8

188.0

10.5%

23.4
5.7
558.0

24.0
2.5
577.8

24.5
3.2
642.0

3.8%
0.5%
100.0%

68.7
24.9
1,661.4

72.7
9.0
1,792.6

4.0%
0.5%
100.0%

ไตรมาส (ร้อยละ)
3/2559
2/2560
27.9
33.4
21.1
17.2

3/2560
33.9
17.0

งวดเก้าเดือน (ร้อยละ)
2559
2560
30.5
33.3
17.0
18.1

30.6

24.1

29.8

29.4

26.8

62.4
(143.9)
27.0

59.2
(244.0)
29.9

60.8
(218.8)
30.3

60.4
(68.7)
29.3

60.7
(190.0)
30.2
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1.กลุ่มธุรกิ จให้บริการรับฝากและบริหารสิ นค้า
รายได้
1.1 สินค้าทัวไป
A
1.2 สินค้าอันตราย
1.3 รถยนต์
1.4 สินค้าควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
รวม
อัตรากําไรขันต้น
1.1 สินค้าทัวไป
A
1.2 สินค้าอันตราย
1.3 รถยนต์
1.4 สินค้าควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
รวม

ไตรมาส (ล้านบาท)
ร้อยละของ
3/2559 2/2560 3/2560 รายได้รวม
82.6
74.9
84.3
13.1
104.8
118.3
112.5
17.5
97.3
101.3
110.1
17.2

งวดเก้าเดือน (ล้านบาท) ร้อยละของ
รายได้รวม
2559
2560
252.1
235.9
13.2
311.6
350.2
19.5
277.7
320.5
17.9

80.5

112.2

119.1

18.6

283.0

326.1

18.2

365.2

406.7

426.0

66.4

1,124.4

1,232.7

68.8

ไตรมาส (ร้อยละ)
3/2559
2/2560
12.2
5.1
37.7
39.4
29.6
35.3

3/2560
14.8
35.2
35.6

งวดเก้าเดือน (ร้อยละ)
2559
2560
15.9
8.9
37.4
39.5
31.0
34.1

29.1

44.4

44.7

38.3

43.5

27.9

33.4

33.9

31.2

33.3

1.1 สิ นค้าทัวไป
9
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับไตรมาส 3/2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจฯ จํานวน 84.3
ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จ ากการรับฝากสินค้า 45.8 ล้านบาท รายได้จ ากการให้บริการจัดการ 21.6 ล้านบาท
รายได้การดําเนินพิธกี ารศุลกากร 5.5 ล้านบาท และรายได้จากบริการเสริม 11.4 ล้านบาท รายได้รวมเพิมA ขึน1 จากไตร
มาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 2.1 และร้อยละ 12.6 ตามลําดับ
สําหรับรายได้สาํ หรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 235.9 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้
จากการรับฝากสินค้า 125.0 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการจัดการ 58.6 ล้านบาท รายได้การดําเนินพิธกี ารศุลกากร
16.4 ล้านบาท และรายได้จ ากบริการเสริม 35.9 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 6.4
สาเหตุหลักเกิดจากการสิน1 สุดสัญญาของลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย ในช่วงต้นปี 2560 ซึงA ปจั จุบนั ได้มกี ารจัดหาลูกค้าใหม่
ทดแทนแล้ว, โครงการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (JWD Chemical Supply Chain: JCS) ซึงA เปิ ดดําเนินการในไตร
มาส 3/2559 และได้ถงึ จุดคุม้ ทุนในไตรมาส 3/2560 นี1 และโครงการศูนย์รวมในการเก็บและกระจายสินค้าเข้าตูค้ อนเทน
เนอร์ (LCL Consolidation Hub) ซึงA เริมA ให้บริการแล้วแต่ยงั ต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้าเพิมA ขึน1
กําไรขัน1 ต้นไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 12.5 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นคิดเป็ นร้อยละ 14.8 เพิมA ขึน1 จากไตร
มาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 ซึAงมีอตั รากําไรขัน1 ต้นร้อยละ 12.2 และร้อยละ 5.1 ส่วนกําไรขัน1 ต้นงวดเก้าเดือน
สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 21.1 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นเท่ากับร้อยละ 8.9 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนซึงA เท่ากับร้อยละ 15.9
1.2 สิ นค้าอันตราย
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายมีรายได้สาํ หรับไตรมาส 3/2560 จํานวน 112.5 ล้านบาท
ประกอบด้วย รายได้จากลานวางตู้สนิ ค้าอันตราย 109.4 ล้านบาท และรายได้จากคลังสินค้าอันตราย 3.1 ล้านบาท
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เพิมA ขึน1 จากไตรมาส 3/2559 คิดเป็ นร้อยละ 12.9 แต่ลดลงจากไตรมาส r/rstu คิดเป็ นร้อยละ v.w สําหรับรายได้สาํ หรับ
งวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 350.2 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากลานวางตูส้ นิ ค้าอันตราย
340.2 ล้านบาท และรายได้จากคลังสินค้าอันตราย 10.0 ล้านบาท เพิมA ขึน1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ
12.4 สาเหตุหลักมาจากสินค้าอันตรายทีAผ่านท่าเรือมีปริมาณเพิมA ขึ1น โดยจํานวนตู้สนิ ค้าทีAลานวางตู้สนิ ค้าอันตราย
สําหรับไตรมาส 3/2560 มีจาํ นวน 43,041 TEU* เพิมA ขึน1 ในอัตราร้อยละ 6.6 และ Y.x เมืAอเทียบกับไตรมาส x/rssw และ
ไตรมาส 2/2560 ตามลําดับ และ จํานวนตูส้ นิ ค้าสําหรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 มีจาํ นวน 128,252
TEU* เพิมA ขึน1 ในอัตราร้อยละ 11.4 เมืAอเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ไตรมาส
3/2559
2/2560
ลานวางตูส้ นิ ค้าอันตราย (TEU*)
40,379
42,478
คลังสินค้าอันตราย (Revenue Ton)
5,325
2,426
*TEU (Twenty Equivalent Unit) คือ เทียบเท่าจํานวนตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
ปริ มาณ

3/2560
43,041
5,425

งวดเก้าเดือน
2559
2560
115,133
128,252
13,441
11,646

ธุรกิจฯ มีกําไรขัน1 ต้นสําหรับไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 39.6 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นเท่ากับร้อยละ 35.2
อยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาส 3/2559 สําหรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน1 ต้นจาก
ธุรกิจฯ เท่ากับ 138.2 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นอยู่ทรAี อ้ ยละ 39.5 เพิมA ขึน1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึงA เท่ากับร้อยละ
x{.v
1.3 รถยนต์
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์มผี ลการดําเนินงานทีAดขี น1ึ จากการขยายการให้บริการแก่ผู้ผลิต
รถยนต์รายใหม่และเพิมA การให้บริการแก่ลูกค้าเดิม ส่งผลให้ธุรกิจฯมีรายได้สาํ หรับไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 110.1 ล้าน
บาท แบ่งเป็ นรายได้จากการรับฝากสินค้า 63.9 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจัดการ 46.2 ล้านบาท รายได้
รวมเพิมA ขึน1 จากไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 13.2 และร้อยละ 8.7 ตามลําดับ
สําหรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจฯ เท่ากับ 320.5 ล้านบาท
แบ่งเป็ นรายได้จากการรับฝากสินค้า 185.6 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจัดการ 134.9 ล้านบาท รายได้รวม
เพิมA ขึน1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 15.4
กําไรขัน1 ต้นของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์สําหรับไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 39.2 ล้านบาท
อัตรากําไรขัน1 ต้นเท่ากับร้อยละ 35.6 เปลียA นแปลงเพิมA ขึน1 จากทัง1 ไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 สําหรับงวดเก้า
เดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 กําไรขัน1 ต้นเท่ากับ 109.3 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นเท่ากับร้อยละ 34.1 เพิมA ขึน1
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
1.4 สิ นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
ตัง1 แต่ไตรมาส 2/2559 ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งได้รบั
ผลกระทบจากปริมาณสินค้าประมงซบเซาจากปญั หาการทําประมงทีผA ดิ กฎหมาย ขาดการรายงานและขาดการควบคุม
(IUU Fishing) ทําให้ผูผ้ ลิตอาหารทะเลแปรรูปส่งออกคงระดับวัตถุดบิ คงเหลือสําหรับเตรียมการผลิตอยู่ในระดับตํAา ซึงA
ระดับปริมาณการฝากสินค้าในคลังได้เริมA ทยอยเพิมA ขึน1 ตัง1 แต่ปลายไตรมาส 4/2559 และได้กลับมาอยู่ในระดับปกติ
ตัง1 แต่ปลายไตรมาส 1/2560 ทีAผ่านมา และคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนืAองในปจั จุบนั ประกอบการบริษัทได้รบั งาน
เพิมA เติมจากลูกค้ากลุ่มอืAนๆ เช่น สัตว์ปีก, วัตถุดบิ ทีAใช้ในการประกอบอาหารและสินค้าอุปโภค บริโภคอืAนๆเพิมA เติม
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มากขึน1 ส่งผลให้ธุรกิจฯ มีรายได้สาํ หรับไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 119.1 ล้านบาท เพิมA ขึน1 จากไตรมาส 3/2559 และไตร
มาส 2/2560 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 48.0 และร้อยละ 6.1 ตามลําดับ และมีรายได้สําหรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30
กันยายน 2560 จํานวน 326.1 ล้านบาท เพิมA ขึน1 ร้อยละ 15.2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กําไรขัน1 ต้นของธุรกิจฯ สําหรับไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 53.2 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นเท่ากับร้อยละ 44.7
เพิมA ขึน1 จากไตรมาส 3/2559 ซึงA เท่ากับร้อยละ 29.1 และคงอยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาส 2/2560 สําหรับงวดเก้าเดือน
สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน1 ต้นจากธุรกิจฯ จํานวน 142.0 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นเท่ากับร้อย
ละ 43.5 เพิAมขึน1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึAงเท่ากับร้อยละ 38.3 จากปริมาณการฝากสินค้าทีAเพิAมขึน1 ซึAงกลับมาสู่
ระดับปกติในไตรมาส 1/2560 ทีผA ่านมา
อัตราการใช้พน1ื ทีA (Occupancy Rate) เฉลียA สําหรับงวดสามเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 อยู่ทรAี อ้ ย
ละ 77.0 เพิมA ขึน1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึงA เท่ากับร้อยละ 46.4 เนืAองจากในปี 2559 ผูผ้ ลิตอาหารทะเลแปรรูป
ส่งออกลดปริมาณการจัดเก็บวัตถุดบิ เพืAอการผลิตลงมาอยู่ในระดับตํAา ซึAงปริมาณการจัดเก็บได้กลับเข้าสู่ระดับปกติ
ตัง1 แต่ไตรมาส 1/2560 ทีผA ่านมา
2.กลุ่มธุรกิ จให้บริการขนส่งสิ นค้า
กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้ามีรายได้สําหรับไตรมาส 3/2560 มีรายได้จากธุรกิจฯ จํานวน 107.2 ล้าน
บาท ประกอบด้วยรายได้จากการขนส่งสินค้าทัวไป
A 25.5 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าอันตราย 31.6 ล้านบาท
รายได้จากการขนส่งรถยนต์ 23.2 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง 14.6 ล้านบาท และรายได้จาก
การขนส่งข้ามแดน 12.3 ล้านบาท รายได้รวมเพิมA ขึน1 จากไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 คิดเป็ นอัตราร้อยละ
29.0 และร้อยละ 16.8 ตามลําดับ
สําหรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 290.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการ
ขนส่งสินค้าทัวไป
A 58.5 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าอันตราย 94.9 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งรถยนต์ 67.1
ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง 46.x ล้านบาท และรายได้จากการขนส่งข้ามแดน 23.4 ล้านบาท
รายได้รวมเพิมA ขึน1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 19.1 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิมA ขึน1 ของรายได้จากการขนส่งสินค้า
ประเภทสินค้าทัวไป,
A การขนส่งรถยนต์ และการให้บริการขนส่งข้ามแดน
กลุ่มธุรกิจฯ มีกําไรขัน1 ต้นสําหรับไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 18.2 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นเท่ากับร้อยละ
17.0 ใกล้เคียงกับไตรมาส 2/2560 และเปลียA นแปลงลดลงจากไตรมาส 3/2559 ซึงA เท่ากับร้อยละ 21.1 สําหรับงวดเก้า
เดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 กลุ่มธุรกิจฯ มีกําไรขัน1 ต้นเท่ากับ 52.5 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นอยู่ทรAี ้อยละ
18.1 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึงA อยู่ทรAี อ้ ยละ 21.8 สาเหตุหลักมาจากการเพิมA จํานวนรถเพืAอรองรับการขยาย
การให้บริการซึงA ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนืAองจากรถใหม่ดงั กล่าวเพิงA เริมA จะนํามาใช้งาน
3.กลุ่มธุรกิ จให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศมีรายได้สาํ หรับไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 81.1 ล้าน
บาท ประกอบด้วยรายได้จากบริการขนย้ายสิงA ของเครืAองใช้สาํ หรับทีAพกั อาศัยจํานวน 66.x ล้านบาท บริการขนย้าย
อุปกรณ์ สํานักงานจํานวน 4.4 ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์เครืAองจักรสําหรับโรงงานจํานวน 8.4 ล้านบาทและ
บริการขนย้ายสิงA ของสําหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะจํานวน 2.0 ล้านบาท รายได้รวมอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาส
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3/2559 และเพิมA ขึน1 จากไตรมาส 2/2560 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 53.6 โดยส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณงานขนย้ายทีพA กั อาศัย
และงานขนย้ายอุปกรณ์เครืAองจักรสําหรับโรงงานทีเA พิมA ขึน1
สํา หรับ งวดเก้ า เดือ น สิ1น สุ ด วัน ทีA 30 กัน ยายน 2560 กลุ่ ม ธุ ร กิจ ฯ มีร ายได้ เ ท่ า กับ 188.0 ล้า นบาท
ประกอบด้วยรายได้จากบริการขนย้ายสิงA ของเครืAองใช้สาํ หรับทีพA กั อาศัยจํานวน 150.2 ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์
สํานักงานจํานวน 11.3 ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์เครืAองจักรสําหรับโรงงานจํานวน 19.3 ล้านบาทและบริการขน
ย้ายสิงA ของสําหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะจํานวน 7.2 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจฯ ลดลงร้อยละ 5.9 เมืAอ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ในส่วนบริการขนย้ายสิงA ของเครืAองใช้
สําหรับทีพA กั อาศัย, เครืAองจักร และงานแสดงสินค้าและศิลปะ ทีมA กี ารแข่งขันในตลาดสูง
กําไรขัน1 ต้นของกลุ่มธุรกิจฯ สําหรับไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 24.2 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นเท่ากับร้อยละ
29.8 ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/2559 แต่เปลียA นแปลงเพิมA ขึน1 จากไตรมาส 2/2560 ซึงA เท่ากับร้อยละ 24.1 สําหรับงวดเก้า
เดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 50.4 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้นเท่ากับร้อยละ 26.8 เปลีAยนแปลงลดลง
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึงA อยู่ทรAี อ้ ยละ 29.4 สาเหตุหลักเกิดจากธุรกิจขนย้ายมีสภาพการแข่งขันในตลาดสูง
4.กลุ่มธุรกิ จให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล
กลุ่ ม ธุ ร กิจ ให้บ ริก ารรับ ฝากเอกสารและข้อ มูล มีร ายได้สํา หรับ ไตรมาส 3/2560 จํา นวน 24.5 ล้า นบาท
ประกอบด้วยรายได้จากบริการรับฝากเอกสารจํานวน 21.6 ล้านบาทและรายได้การให้บริการจัดการเอกสารและบริการ
ขนส่งจํานวน 2.9 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจฯ ใกล้เคียงกับไตรมาส 2/2560 และเปลียA นแปลงเพิมA ขึน1 จากไตร
มาส 3/2559 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.7
สําหรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 ธุรกิจฯ มีรายได้เท่ากับ 72.7 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากบริการรับฝากเอกสารจํานวน 63.3 ล้านบาทและรายได้การให้บริการจัดการเอกสารและบริการขนส่งจํานวน
9.4 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจฯเพิมA ขึ1นร้อยละ 5.8 เมืAอเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนอันเป็ นผลมาจาก
ปริมาณเอกสารทีจA ดั เก็บและให้บริการเพิมA ขึน1 ดังรายละเอียดทีแA สดงไว้ในตาราง
จํานวน
กล่องเอกสารเฉลียA (กล่อง)
แฟ้มเอกสาร (แฟ้ม)

3/2559
789,165
8,224,561

ไตรมาส
2/2560
823,420
9,064,218

3/2560
843,003
9,222,883

กลุ่มธุรกิจฯมีกําไรขัน1 ต้นสําหรับไตรมาส 3/2560 จํานวน 14.9 ล้านบาท อัตรากําไรขัน1 ต้น เท่ากับร้อยละ
60.8 เปลีAย นแปลงเล็กน้ อยจากไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 ซึAงมีอตั รากําไรอยู่ทAีร้อ ยละ 62.4 และ 59.2
ตามลําดับ
สําหรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 กลุ่มธุรกิจฯ มีกาํ ไรขัน1 ต้นจํานวน 44.1 ล้านบาทและมี
อัตรากําไรขัน1 ต้นอยู่ทรAี อ้ ยละ 60.7 ซึงA อยู่ในระดับเดียวกันกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
5.กลุ่มธุรกิ จอื9น
กลุ่มธุรกิจอืAนมีรายได้สาํ หรับไตรมาส 3/2560 จํานวน 3.2 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2559 คิดเป็ นร้อย
ละ 43.9 และเพิมA ขึน1 จากไตรมาส 2/2560 คิดเป็ นร้อยละ 28.0 สําหรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 กลุ่ม
ธุรกิจอืAนมีรายได้ 9.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.9 เมืAอเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ
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รายได้จากการให้บริการระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศแก่ลูก ค้า ภายนอกองค์ก ร เนืA องจากมุ่ งเน้ น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีใA ช้ภายในกิจการให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน1
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื9น
บริษัทฯมีรายได้จากการลงทุนและรายได้อAนื สําหรับไตรมาส 3/2560 เท่ากับ 5.9 ล้านบาท ลดลงจากไตร
มาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 ในอัตราร้อยละ 47.1 และ 53.9 ตามลําดับ สําหรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30
กันยายน 2560 บริษทั ฯ มีรายได้ฯ จํานวน 26.2 ล้านบาท เพิมA ขึน1 ร้อยละ 47.2 เมืAอเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับไตรมาส 3/2560 จํานวน 119.1 ล้านบาท เพิมA ขึน1 จากไตร
มาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 คิด เป็ น ร้อ ยละ 6.7 และ10.7 ตามลํา ดับ สํา หรับ งวดเก้า เดือ น สิ1น สุด วัน ทีA 30
กันยายน 2560 บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 334.7 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนคิดเป็ นอัตราร้อยละ
2.3 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าทีปA รึกษาและค่าใช้จ่ายอืAนๆ ทีเA กียA วข้องกับการลงทุนขยายธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงิ น
บริษทั ฯมีตน้ ทุนทางการเงินสําหรับไตรมาส 3/2560 จํานวน 21.1 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2559 และ
ไตรมาส 2/2560 คิดเป็ นร้อยละ 5.4 และ 5.8 ตามลําดับ สําหรับงวดเก้าเดือน สิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯมี
ต้นทุนทางการเงินจํานวน 66.2 ล้านบาท เพิมA ขึน1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 3.0 เนืAองจากดอกเบีย1
หุน้ กูจ้ าํ นวน 500 ล้านบาททีอA อกในไตรมาส 4/2559

การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื(อการลงทุน

5,318.0

5,389.1

5,389.1

1,031.2

834.7

1,083.4

1,017.2

หนี .สินหมุนเวียน

906.0

1,651.6

889.3

1,456.9
256.0

เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี .สินไม่หมุนเวียนอื(น

2,659.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น

219.1

ที(ดิน อาคาร อุปกรณ์

2,606.2

2,573.0
2,612.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น

หน่วย : ล้ านบาท

5,318.0

807.8

31 ธันวาคม 2559

810.2

30 กันยายน 2560

สิ นทรัพย์
บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันทีA 30 กันยายน 2560 จํานวน 5,389.1 ล้านบาท เพิมA ขึน1 จากสินทรัพย์รวม ณ
วันทีA 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 71.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.3
สินทรัพย์สว่ นใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ทีดA นิ อาคาร อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพืAอ
การลงทุน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 48.4 และ 16.5 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน ณ วันทีA 30 กันยายน 2560 จํานวน 1,083.4 ล้านบาท เพิมA ขึน1 จากสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 52.2 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ 5.1 โดยมีรายการเปลียA นแปลง
ทีสA าํ คัญจากการเพิมA ขึน1 ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134.7 ล้านบาท, ลูกหนี1การค้า 67.0 ล้านบาท และส่วน
ของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวทีมA กี าํ หนดชําระภายในหนึAงปี 1r.Y ล้านบาท และรายการลดลลงจากเงินลงทุนชัวคราว
A
164.9
ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันทีA 30 กันยายน 2560 จํานวน 4,305.7 ล้านบาท เพิมA ขึน1 จากสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 18.9 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 0.4
หนี สิ น
บริษทั ฯมีหนี1สนิ ณ วันทีA 30 กันยายน 2560 จํานวน 2,730.1 ล้านบาทเพิมA ขึน1 จากหนี1สนิ รวม ณ วันทีA 31
ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 24.6 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 0.9
หนี สิ นหมุนเวียน
บริษัท ฯมีห นี1 ส ิน หมุ น เวีย น ณ วัน ทีA 30 กัน ยายน 2560 จํ า นวน 1,017.2 ล้า นบาท เพิAม ขึ1น จากหนี1 ส ิน
หมุ น เวีย น ณ วัน ทีA 31 ธัน วาคม 2559 เป็ น จํ า นวน 182.4 ล้ า นบาทหรือ เป็ น อัต ราร้อ ยละ 21.9 โดยมีร ายการ
เปลียA นแปลงทีสA าํ คัญจากการเพิมA ขึน1 ของเจ้าหนี1การค้า 68.7 ล้านบาท, ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีA
ถึงกําหนดชําระภายในหนึAงปี 72.2 ล้านบาท และส่วนของหนี1สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถA งึ กําหนดชําระภายในหนึAงปี
14.5 ล้านบาท
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
บริษัทฯมีหนี1สนิ ไม่หมุนเวียน ณ วันทีA 30 กันยายน 2560 จํานวน 1,712.9 ล้านบาท ลดลงจากหนี1สนิ ไม่
หมุนเวียน ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 157.8 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 8.4 สาเหตุหลักจากการลดลง
ของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 199.2 ล้านบาท และการเพิมA ขึน1 ของหนี1สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน 33.4 ล้าน
บาท
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันทีA 30 กันยายน 2560 จํานวน 2,659.0 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกันกับ
ส่วนของถือหุน้ ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2559
อนึAง บริษทั ฯมีการจ่ายหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมืAอเดือน พฤษภาคม 2560 ทีผA ่านมา ในอัตรา 0.08 บาทต่อ
คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 81.6 ล้านบาทจากกําไรสุทธิของบริษทั ฯ
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การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
งวดเก้าเดือน

(หน่วย : ล้านบาท)

2559

2560

เงิ นสดต้นงวด : 1 มกราคม

191.0

259.8

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลียA นทีมA ตี ่อเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
กระแสเงิ นสดเพิ9 มขึน / (ลดลง) สุทธิ

383.7
(243.4)
(69.3)

516.8
(117.4)
(265.0)

(0.5)

0.3

70.5

134.7

เงิ นสดปลายงวด : 30 กันยายน

261.5

394.5

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
บริษทั ฯมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560
จํานวน 516.8 ล้านบาท โดยเกิดจากกําไรสุทธิ 134.5 ล้านบาท รายการบวกกลับค่าเสืAอมราคาอาคารและอุปกรณ์
214.1 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 66.2 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
บริษทั ฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560 จํานวน
117.4 ล้านบาทโดยมีรายการทีสA าํ คัญคือเงินสดจ่ายเพืAอลงทุนในอาคาร, เครืAองจักร และยานพาหนะ 234.3 ล้านบาท,
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
A
164.7 ล้านบาท, การจ่ายค่าเช่าทีดA นิ จ่ายล่วงหน้า 31.7 ล้านบาท และการ
ซือ1 อสังหาริมทรัพย์เพืAอการลงทุน 26.2 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
บริษทั ฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับสําหรับงวดเก้าเดือนสิน1 สุดวันทีA 30 กันยายน 2560
จํานวน 265.0 ล้านบาทโดยมีรายการทีสA าํ คัญจากการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 234.1 ล้าน
บาท, เงินปนั ผลจ่ายให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ 81.6 ล้านบาท และดอกเบีย1 จ่าย 60.9 ล้านบาท ขณะทีไA ด้รบั เงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจํานวน 107.1 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิ นที9สาํ คัญ
งวดเก้าเดือน
อัตรากําไรขัน1 ต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
อัตราส่วนหนี1สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี1สนิ ทีมA ภี าระดอกเบีย1 ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

2559
29.3%
(3.1)%
0.62
0.98
0.62

2560
30.2%
8.1%
1.07
1.03
0.71

หมายเหตุ:
อัตรากําไรขัน1 ต้น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี1สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี1สนิ ทีมA ภี าระดอกเบีย1 ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

= กําไรขัน1 ต้น / รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
= กําไรสุทธิ (ส่วนทีเA ป็ นของบริษทั ) / รายได้รวม
= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี1สนิ หมุนเวียน
= หนี1สนิ รวม / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
= หนี1สนิ ทีมA ภี าระดอกเบีย1 / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
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