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บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 1/2563 

 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ไตรมำส   เปล่ียนแปลง +/(-) 

(ร้อยละ) 1/2562 1/2563  
รายไดร้วม  896.8 966.1  7.7% 
       รายไดค้า่เชา่และรายไดจ้ากการบรกิาร 878.5 943.0  7.3% 
       ก าไรขัน้ตน้ 246.6 259.6  5.3% 
       อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 28.1% 27.5%   
       รายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้น 18.3 23.1  26.2% 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 42.6 25.1  (41.1)% 
และการรว่มคา้     
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท 89.2 93.5  4.8% 
อตัราก าไรสทุธิ (%)* 9.9% 9.7%   
*อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิัท) / รายไดร้วม 

ในช่วงไตรมาส 1/2563 เศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ชะลอลงอยา่งมีนยัส าคญั จากสถานการณแ์พร่ระบาดใหญ่ของโรค
COVID-19 ที่สง่ผลกระทบรุนแรงตอ่ภาคการท่องเที่ยว การผลิต การสง่ออก และการบริโภคภาคเอกชน รวมทัง้ก่อใหเ้กิด
ความผนัผวนรุนแรงในตลาดการเงินโลก  อย่างไรก็ตามสถานการณด์งักล่าวไม่ไดส้่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัท โดย
บริษัทฯ ยังสามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ แต่อาจมีการลดในเชิงของรายไดแ้ละผลก าไรในบางส่วนงาน ในขณะที่
บางสว่นงาน เช่นกลุม่สินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นแช่แข็ง มีผลประกอบการที่ดีขึน้เนื่องจากไดร้บัประโยชนจ์ากอปุสงคท์ี่
เพิ่มขึน้จากสถานการณโ์รคระบาด ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงจุดแข็งของบริษัทฯ ซึ่งเนน้กลยทุธใ์นการประกอบธุรกิจครอบคลมุ
ธุรกิจหลากหลายประเภท และมีการขยายงานดา้นโลจิสติกสไ์ปในภมูิภาค ท าใหส้ามารถลดความเสี่ยงและรบัประโยชน์
จากสถานการณด์งักล่าวได้ ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมในไตรมาส 1/2563 ทัง้สิน้ 
จ านวน 966.1 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน  69.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.7 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมใน
งวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ มีรายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการรวมทัง้สิน้ 943.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 64.5 
ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 7.3 เมื่อเทียบกบัรายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วน
ใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสนิคา้ 

จากรายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการที่เพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ลา่วไปขา้งตน้ สง่ผลให้บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบั
ไตรมาส 1/2563 จ านวน 259.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 27.5 ใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไร
ขัน้ตน้ จ านวน 246.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.1  

 



 

                                         การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาส 1/2563 | หน้า 2 

 

 

บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ้ื่นส าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 23.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.8 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 26.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีสว่นหนึ่งเกิดจากเงินปันผลจากการลงทนุใน 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรยีล โกรท (AIMIRT) 

บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไร จากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและกิจการรว่มคา้ในไตรมาส 1/2563 ทัง้สิน้ จ านวน 25.1 ลา้น
บาท ลดลงจากไตรมาส 1/2562 จ านวน 17.5  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 41.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท TRANSIMEX CORPORATION (TMS), นิคมอุตสาหกรรม Phnom 
Penh SEZ Plc. (PPSP) อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ส่วนแบ่งก าไรมีจ านวนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากนิคม
อตุสาหกรรมPPSP มีการรบัรูร้ายไดจ้ านวนมากจากการขายที่ดินในช่วงไตรมาส 1/2562 ที่ผา่นมา 

     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษและด าเนิน
มาตรการเพื่อการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง (BCP : Business Continuity Plan) หลายประการ เช่น มีการปรบัการท างาน
ใหม้ีการ Work From Home จัดการประชุมออนไลน ์การแจกหนา้กากอนามยัใหพ้นักงาน พ่นฆ่าเชือ้ในบริษัท ติดตัง้
อปุกรณต์รวจเช็คอณุหภมูิ พน่ฆา่เชือ้ตามจดุตา่งๆในบรษัิทฯ  รวมไปถึงการออกนโนบายเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดต่างๆ  
ทัง้นีย้งัรวมไปถึงมาตรการความปลอดภยักบับคุคลภายนอก ที่เป็นลกูคา้ คู่คา้  ผูม้าติดต่อ นอกจากนีย้งัไดป้รบัแผนงาน
ภายในบริษัทเพื่อชะลอการลงทุน  เก็บรกัษาเงินสดส ารอง และเจรจาขอพกัช าระหนีจ้ากเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน อีกทัง้
บรษัิทฯไดจ้ดัตัง้วงเงินกูส้  ารองกบัสถาบนัการเงินเพื่อสามารถเบิกใชไ้ดท้นัทีในกรณีฉกุเฉิน เพื่อพรอ้มรบักบัสถานการณท์ี่มี
ความไมแ่นน่อน 

เพื่อเป็นประโยชนใ์นการน าเสนอขอ้มลูที่ชดัเจนยิง่ขึน้ บรษัิทฯ ไดจ้ดัแบง่กลุม่ธุรกิจใหม ่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ธุรกิจของบรษัิทฯ ที่เติบโตและขยายงานออกไปหลายสว่น โดยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ดงันี ้

1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการจดัเก็บและบริหารสินคา้ กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการ
ขนสง่สินคา้ กลุม่ใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศ กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์และกลุม่ธุรกิจใหบ้ริการ
เก็บของใชส้ว่นตวั ของมีคา่ และผลงานศิลปะ 

2. ธุรกิจอาหาร ซึง่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกบับรกิารดา้นอาหาร (Food Service) ซึง่เสรมิประโยชนใ์หก้บัธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพั
พลายเชน โดยเฉพาะในกลุม่สนิคา้ควบคมุอณุหภมูแิช่เย็นและแช่แข็ง 

และ 3. ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งประกอบไปดว้ย ธุรกิจบริการจัดการและพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ธุรกิจบริการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรบัโลจิสติกส ์ธุรกิจการลงทนุ และรายไดอ้ื่นๆ 
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รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ าแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นตาราง 

 

กลุ่มธุรกิจ 
รำยได้ (ล้ำนบำท) ร้อยละของ

รำยได้รวม 

 ก ำไรขัน้ต้น  
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น  
(ร้อยละ) 

1/2562 1/2563 1/2562 1/2563 1/2562 1/2563 
1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 719.7 737.9 78.2%  234.9 248.1 32.6% 33.6% 

2. ธุรกิจอาหาร 151.9 199.5 21.2%  16.3 7.1 10.7% 3.6% 
3. ธุรกิจอ่ืนๆ 6.9 5.6 0.6%  (4.6) (8.9) (67.6)% (160.2)% 
รวม 878.5 943.0 100.0%  246.6  246.3 28.1% 26.1% 
ยอดเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการ
บญัชีใหม ่

   
 

-  13.2   

ก ำไรขั้นตน้หลงัปรับปรุงแลว้     246.6  259.6 28.1% 27.5% 

 
กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 
 
1.1 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรจัดเกบ็และบริหำรสินค้ำ 

ประเภทสินค้ำ 
รำยได้  

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละของ
รำยได้รวม 

 
ก ำไรขัน้ต้น  
(ล้ำนบำท) 

           ร้อยละ 
   ของอัตรำก ำไรขัน้ต้น 

 

1/2562 1/2563  1/2562 1/2563 1/2562 1/2563 
1.1.1 สินคา้ทั่วไป 82.7 104.1 11.0%  17.3 29.5 20.9% 28.3% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 139.4 122.1 13.0%  65.4 52.5 46.9% 43.0% 
1.1.3 รถยนต ์ 115.7 124.8 13.2%  37.9 43.8 32.8% 35.1% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุ
อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

156.1 188.4 20.0%  63.3 80.2 40.6% 42.6% 

1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 27.8 29.1 3.1%  12.8 13.8 46.0% 47.6% 
รวม 521.8 568.5 60.3%  196.8 219.8 37.7% 38.7% 

 

1.1.1 สินค้ำทั่วไป 

รายได้จากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทั่ วไปส าหรับไตรมาส 1/2563 จ านวน 104.1 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรบัฝากสินคา้จ านวน 58.5 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการ จ านวน 26.4 ลา้นบาท 
รายไดก้ารด าเนินพิธีการศุลกากร จ านวน 6.2 ลา้นบาท และรายไดจ้ากบริการเสริม จ านวน 13.0 ลา้นบาท รายไดร้วม
เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 21.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 25.9 เนื่องจากลกูคา้มคีวามตอ้งการใช้
คลงัเก็บสนิคา้ทั่วไปเพิ่มเติมอนัเป็นอานิสงคจ์ากสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 นอกเหนือจากนัน้ทางบรษัิท 
ไดร้บังานจากลกูคา้รายใหมท่ี่จดัเก็บในคลงัเก็บสนิคา้เคมีภณัฑเ์ป็นจ านวนมาก จึงท าใหร้ายไดใ้นสว่นนีเ้พิ่มสงูขึน้ 
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บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 29.5 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.3 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 12.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 70.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
17.3 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 20.9  

 

1.1.2 สินค้ำอันตรำย  

รายได้ของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายส าหรับไตรมาส 1/2563 จ านวน 122.1 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย รายไดจ้ากลานวางตูส้ินคา้อนัตราย จ านวน 118.7 ลา้นบาท และรายไดจ้ากคลงัสินคา้อนัตรายจ านวน 3.5  
ลา้นบาท รายไดร้วมลดลง จ านวน 17.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 12.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตุมาจากจ านวนตูส้ินคา้อนัตรายที่ผ่านเขา้ท่าเรือแหลมฉบงั (Throughput) มีจ านวนลดลง โดยไตรมาส 1/2563 มี
จ านวน 32,380 TEU* ลดลงเป็นอตัรารอ้ยละ 26.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อนัมีสาเหตมุาจาก ซพัพลายเชน
จากตา่งระเทศที่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะโรคระบาด 

ปริมำณ 
ไตรมำส 

1/2562 1/2563 
ลานวางตูส้ินคา้อนัตราย (TEU*) 44,199 32,380 

คลงัสินคา้อนัตราย (Revenue Ton) 4,111 5,338 

*TEU (Twenty Equivalent Unit) คอื เทยีบเท่าจ านวนตูค้อนเทนเนอรข์นาด 20 ฟตุ 

บรษัิทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 52.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 43.0 ก าไรขัน้ตน้ลดลง 
จ านวน 12.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 65.4 
ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 46.9  

1.1.3 รถยนต ์

รายไดข้องธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบริหารรถยนตส์  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 124.8 ลา้นบาท แบง่เป็นรายได้
จากการรบัฝากสินคา้ จ านวน 63.2 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้ริการจัดการ จ านวน 61.7 ลา้นบาท รายไดร้วม
เพิ่มขึน้ จ านวน 9.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ไดเ้ริ่ม
ใหบ้ริการส าหรบัลกูคา้รายใหม ่จ านวน 2 ราย ซึ่งเป็นงานที่ไดร้บัมอบหมาย เมื่อปลายปี 2562 และจะสง่ผลใหร้ายไดข้อง
กลุม่ธุรกิจสามารถเติบโตไดเ้ป็นอย่างดีในช่วงไตรมาส 1/2563 อย่างไรก็ตาม กลุม่ธุรกิจอาจไดร้บัผลกระทบจากการลด
ก าลงัการผลิตของผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศในช่วงไตรมาส 2/2563 ซึ่งบริษัทไดเ้ตรียมแผนในการบริหารจดัการเพื่อรบัมือ
กบัสถานการณด์งักลา่วไวแ้ลว้ 
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บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 43.8 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 35.1  ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 5.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
37.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 32.8 โดยในปัจจุบนัมีการใหบ้ริการจดัการลานจอดรถยนตจ์ านวน 395,287 
ตารางเมตร และการใหบ้รกิาร On-site service คิดเป็นพืน้ท่ีประมาณ 658,425 ตารางเมตร การเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีดงักลา่ว 
เกิดจากลกูคา้ใหม ่จ านวน 2 ราย เขา้มาใชบ้รกิารเพิ่มเติม  

อัตราการใชพ้ืน้ที่ (Occupancy Rate) ไม่รวมพืน้ที่การใหบ้ริการประเภท On-Site Service เฉลี่ยส าหรบัไตรมาส 
1/2563 อยูท่ี่รอ้ยละ 92.5 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีอตัราการใชพ้ืน้ท่ีรอ้ยละ 87.9 

 
1.1.4 สินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ 

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 
1/2563 จ านวน 188.4 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 32.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 20.7 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณสินคา้จดัเก็บในคลงัสินคา้โดยเฉพาะสตัวปี์ก และ
สินคา้ที่เก่ียวกบัการบริโภคในประเทศ ซึ่งกลุม่ธุรกิจไดร้บัอานิสงคจ์ากอปุทานของตลาดที่เพิ่มสงูขึน้จากสถานการณแ์พร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 และคาดว่าความตอ้งการในการใชบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น
และแช่แข็งนีจ้ะมีตอ่เนื่องไปจนถึงสิน้ปี 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 80.2 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 42.6 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 16.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 26.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
63.3 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 40.6  

อตัราการใชพ้ืน้ที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยไตรมาส 1/2563 อยู่ที่รอ้ยละ 79.7 เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนซึง่มีการใชพ้ืน้ท่ีรอ้ยละ 77.7 ทัง้นีก้ลุม่ธุรกิจฯ มีพืน้ท่ีใหบ้รกิารเพิ่มขึน้จากปีก่อน อนัเป็นผลจากการเปิดใหบ้รกิารหอ้ง
เย็นอาคารใหม ่(อาคาร 8) ซึง่ใชร้ะบบอตัโนมตัิในการบรหิารจดัการสนิคา้ ซึง่นอกจากจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
ท ารายไดข้องกลุม่ธุรกิจฯแลว้ ยงัสง่ผลดีต่อการควบคมุตน้ทนุค่าใชจ้่ายจากบริหารจดัการสินคา้ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
อีกทัง้ช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน และลดการใช้พลงังาน ซึ่งจะส่งผลใหธุ้รกิจมีความสามารถในการท าก าไรไดเ้พิ่มขึน้
ตามล าดบั 
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1.1.5 เอกสำรและข้อมูล 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลูมีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 29.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายได้
จากบริการรบัฝากเอกสาร จ านวน 24.0 ลา้นบาท และรายไดก้ารใหบ้ริการจดัการเอกสารและบริการขนส่ง จ านวน 5.0 
ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 1.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 4.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ อนั
เป็นผลมาจากปรมิาณเอกสารที่จดัเก็บและใหบ้รกิารเพิ่มสงูขึน้ดงัรายละเอียดที่แสดงไวใ้นตาราง 

 

จ ำนวน 
ไตรมำส 

1/2562 1/2563 

กลอ่งเอกสาร เฉลีย่ (กลอ่ง) 890,203 969,910 

แฟม้เอกสาร เฉลีย่ (แฟม้) 10,595,304 11,372,536 

งานแสกน รวม (หน่วย) 2,052,362 1,607,504 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 13.8 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.6 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 1.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
12.8 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 46.0  

1.2 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนส่งสินค้ำ  

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนสง่สินคา้มีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 107.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก
การขนส่งสินคา้ทั่วไปจ านวน 18.5 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนส่งสินคา้อนัตรายจ านวน 29.5 ลา้นบาท รายไดจ้ากการ
ขนสง่รถยนตจ์ านวน 37.0 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สินคา้แช่เย็นแช่แข็งจ านวน 13.2 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่
ขา้มแดน จ านวน 6.2 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขนสง่เฉพาะทางส าหรบัสินคา้ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 3.0 ลา้นบาท 
รายไดร้วมลดลง จ านวน 8.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจาก
การลดลงของรายไดจ้ากการขนสง่รถยนต ์เนื่องจากผลกระทบจากการสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ท าให้
กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต ์ปรบัลดการผลิตและปิดโรงงานชั่วคราว รวมไปถึงการขนส่งสินคา้อนัตราย ที่มีสาเหตมุาจาก
ปริมาณตูส้ินคา้อนัตรายที่ผ่านเขา้ท่าเรือแหลมฉบงัลดลง ท าใหก้ารขนสง่สินคา้อนัตรายลดลงดว้ยเช่นเดียวกนั  อย่างไรก็
ตามการขนสง่ในกลุม่อื่นๆ รวมถึงการขนสง่สนิคา้ขา้มแดนยงัคงด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ 

บรษัิทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 15.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 14.5 ก าไรขัน้ตน้ลดลง
จ านวน 0.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 15.0 ลา้น
บาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 12.9  
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1.3 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศมีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 43.7 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการขนยา้ยสิ่งของเครื่องใชส้  าหรบัที่พกัอาศยั จ านวน 39.3 ลา้นบาท บริการขนยา้ยอปุกรณ์
ส านกังาน จ านวน  3.5 ลา้นบาท และบรกิารขนยา้ยสิง่ของส าหรบังานแสดงสนิคา้และศิลปะ จ านวน 0.9 ลา้นบาท รายได้
รวมลดลง จ านวน 21.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 33.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี สาเหตหุลกัมาจากมีการ
ตดัรายไดข้องบริษัทย่อยฯ บริษัท โอเช่ียน แอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“OAI”) ออกจากงบการเงิน จากการขายกิจการ
บรษัิทดงักลา่วนบัตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2562 เป็นตน้มา 

บรษัิทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 12.3 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.1 ก าไรขัน้ตน้ลดลง
จ านวน 7.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 37.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 19.7 
ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 30.1  
 
1.4 กลุ่มธุรกจิโครงสร้ำงพืน้ฐำนโลจสิตกิส ์

บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกสต์ัง้แต่ปี 2561 โดยบริษัทฯ ไดร้บัมอบหมายจากทางการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นผูป้ระกอบการที่รบัหนา้ที่ยกขนตูส้ินคา้ที่มาจากทางราง  (Rail Yard Management) ผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบงั ที่มาจาก 3 สายหลกั คือ สายใต ้สายตะวนัออกเฉียงเหนือ และสายที่มาจากมาบตาพดุ จนเมื่อสิน้ปีที่
ผา่นมาบรษัิทฯ ไดช้นะการประมลูงานจากการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย ใหท้ าการยกขนและเคลือ่นยา้ยตูส้ินคา้ทา่เทียบเรือ
ชายฝ่ังA (Barge Terminal) ของทา่เรอืแหลมฉบงั ท าใหบ้รษัิทฯ มีรายไดเ้พิ่มเติมจากทัง้สองงานนี ้และจะมีรายไดเ้พิ่มเตมิ
ตอ่ไปเป็นล าดบั ทางบรษัิทฯ จึงแยกกลุม่ธุรกิจนีเ้พื่อใหเ้ห็นสดัสว่นชดัเจนมากขึน้       

โดยส าหรบัไตรมาส 1/2563 กลุม่ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์มีรายไดจ้ านวน 12.6 ลา้นบาท รายไดล้ดลง 
จ านวน 1.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.0 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัไตรมาส 
1/2563 จ านวน 3.7 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 29.6 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 1.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 24.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 4.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 35.7 

 

1.5 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรเกบ็ของใช้ส่วนตัว ของมีค่ำ และผลงำนศิลปะ 

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของใชส้ว่นตวั ของมีคา่ และผลงานศิลปะ (Self-Storage, Self-Deposit and Art Space)
ในปัจจุบนัธุรกิจใหบ้ริการเก็บของใชส้ว่นตวัเปิดใหบ้ริการ 4 สาขา ไดแ้ก่ ศรีกรีฑา สยาม รามอินทรา และเทียมรว่มมิตร 
ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของมีคา่ และผลงานศิลปะใหบ้รกิารอยูท่ี่สาขาสยาม  
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กลุม่ธุรกิจมีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 5.7 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 3.1 ลา้นบาท หรอืคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 119.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน (3.3) 
ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ (58.0) ทัง้นีก้ลุม่ธุรกิจยงัมีผลประกอบการขาดทนุ เนื่องจากเป็นธุรกิจใหมแ่ละอยูใ่นช่วง
ของการขยายงานอยา่งตอ่เนื่อง 

2. กลุ่มธุรกจิอำหำร 

กลุ่มธุรกิจธุรกิจอาหารมีรายได้ ส าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 199.5 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 47.6 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 31.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดเ้กิดจากการยอดขาย
โดยรวมของอาหารแช่แข็งมีแนวโนม้เติบโตไดด้ี เนื่องจากไดร้บัอานิสงคจ์ากอปุทานของตลาดที่เพิ่มสงูขึน้จากสถานการณ์
แพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19  บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 7.1 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 3.6 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 9.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 56.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่ง
มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 16.3 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.7 การลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้มีสาเหตสุ  าคญัมา
จากการธุรกิจอาหารที่ไตห้วนัไดร้บัผลกระทบจากความลา่ชา้และค่าใชจ้่ายในการน าเขา้สินคา้ที่สงูขึน้ สง่ผลกระทบต่อ
ตน้ทนุขาย  
 
3. กลุ่มธุรกจิอืน่  

กลุม่ธุรกิจอื่นมีรายได ้ส าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 5.6 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากไตรมาส 1/2562 จ านวน 
1.3  ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 18.8 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ ในไตรมาส 1/2563 จ านวน 25.1ลา้น
บาท ลดลงจากไตรมาส 1/2562 จ านวน 17.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 41.1  บาท  โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีการ
ลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ คลงัสินคา้ในประเทศกมัพชูา และสปป.ลาว , นิคมอตุสาหกรรม Phnom 
Penh SEZ Plc.(PPSP) และ ลานจดัเก็บตูส้นิคา้ Bok Seng PPSEZ Dry port ในประเทศกมัพชูา, คลงัสนิคา้หอ้งเย็น Adib 
Cold Logistics (ACL) ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท Samudera, JWD Bokseng Logistics ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจด้าน Project Cargo Logistics ในประเทศไทยและภูมิภาค , CJ JWD Logistics ซึ่งด าเนินธุรกิจด้าน E-
Commerce Logistics (B2C C2C) ในประเทศไทย และ บรษัิท TRANSIMEX CORPORATION (TMS) บรษัิทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจิมินห ์(HOSE) ประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ส่วนแบ่งก าไรมีจ านวนลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากนิคมอตุสาหกรรมPPSP มีการรบัรูร้ายไดจ้ านวนมากจากการขายที่ดินในช่วงไตรมาส 1/2562 
ที่ผา่นมา 
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รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อืน่ 

บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้,เงินปันผล และรายไดอ้ื่น ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 23.1 ลา้นบาท รายไดเ้พิ่มขึน้
จ านวน 4.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 26.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยผลมาจากเงินปันผลจากการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ( AIMIRT) และ ดอกเบีย้รบัจาก
บรษัิทรว่มในตา่งประเทศ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ส าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 150.3 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 22.2 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยรายการค่าใชจ้่ายที่ลดลงส่วนใหญ่มาจาก
ควบคมุคา่ใชจ้่ายเพื่อรบัสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 เช่น การยกเลิกการเดินทาง และใชก้ารประชมุผา่น
ระบบออนไลน ์การลดค่าใชจ้่ายดา้นการพฒันาธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการชะลอการลงทนุในภาวะที่เศรษฐกิจมี
ความไมแ่นน่อน เป็นตน้ 
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุทางการเงินส าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 51.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 25.5 ลา้นบาทหรอืคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 99.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยการเพิ่มขึน้นีเ้ป็นผลหลกัมาจากการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐาน
การบญัชีใหม ่TFRS 16 เรือ่งสญัญาเช่า ท่ีจะมีผลท าใหต้น้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ จ านวน 18.6 ลา้นบาท  
 

ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ ส าหรบัไตรมาส 1/2563 จ านวน 93.5 ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ย
ละ 9.7 ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ เพิ่มขึน้จ านวน 4.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ4.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน ซึง่มีก าไรสทุธิสว่นของที่เป็นของบรษัิท จ านวน 89.2 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 9.9 
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
สินทรัพย ์

บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 9,098.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 จ านวน 1,279.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.4 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม ่เรือ่ง สญัญาเช่า TFRS 16 จ านวนเงิน 1,532.7 ลา้นบาท 

สินทรพัยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร อปุกรณแ์ละเงินลงทนุในบริษัทรว่มและ
การรว่มคา้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 34.0 และ 11.8 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 
     

 สินทรัพยห์มุนเวียน 

บรษัิทฯ มีสนิทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวน 1,868.7 ลา้นบาท ลดลงจากสนิทรพัยห์มนุเวียน ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 402.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 17.7  โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั
จากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 347.0 ลา้นบาท และไดร้บัการรบัช าระคืนเงินกู้พรอ้ม
ดอกเบีย้จากการกูย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 81.5 ลา้นบาท  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 จ านวน 7,229.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 1,681.7  ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 30.3 โดยมีรายการเปลีย่นแปลง
ที่ส  าคญัจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม่ มีผลท าใหส้ินทรพัยส์ิทธิการใชเ้พิ่มขึน้ จ านวนเงิน 
1,512.2 ลา้นบาท สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 20.5 ลา้นบาท 
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31 ธันวาคม 2562

สินทรพัยห์มนุเวียน

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น

หนีส้ินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น

สว่นของผูถื้อหุน้

31 มีนาคม 2563



 

                                         การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาส 1/2563 | หน้า 11 

 

 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีส้ิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 5,805.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 เป็นจ านวน 1,256.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 27.6 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้จากการเปลีย่นแปลง
มาตรฐานการบญัชีใหม ่หนีส้นิตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 1,614.6 ลา้นบาท หุน้กูท้ี่เพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 600.0 ลา้น
บาท โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการช าระหนีต้ั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีครบก าหนด 

หนีส้ินหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 1,884.8 ลา้นบาท ลดลงจากหนีส้ินหมนุเวียน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 578.1 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 23.5 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการกูย้ืมเงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ที่ลดลงจ านวน 909.7 ลา้นบาท เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีน
อื่น ลดลง จ านวน 55.2 ลา้นบาท ในขณะที่ เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน้
จ านวน 156.3 ลา้นบาท และหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่เพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 227.8 
ลา้นบาท 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 3,921.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินไม่หมนุเวียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 1,835.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 88.0 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ จาก
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 1,386.8 ลา้นบาท หุน้กู้ที่เพิ่มขึน้ 
จ านวนเงิน 600.0 ลา้นบาท 

 

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 3,292.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสว่นของผูถื้อหุน้ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 22.3 ลา้นบาท หรอืเป็นอตัรารอ้ยละ 0.7  โดยเป็นผลมาจากการบนัทกึก าไรสทุธิและ
การบนัทกึสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ 
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กำรวิเครำะหส์ภำพคล่อง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ไตรมำส 

2562 2563 
เงนิสดต้นงวด : 1 มกรำคม 456.4 885.5 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 171.5 213.7 
กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (617.9) (137.3) 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 408.0 (423.4) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 2.9 - 

กระแสเงินเงินสดเพิ่มขึน้/(ลดลง) สทุธิ (35.6) (347.0) 

เงินสดที่ถกูจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 2.6 - 

เงนิสดปลำยงวด : 31 มีนำคม 423.4 538.5 
   

 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบั สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 213.7
ลา้นบาท เป็นผลจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ในไตรมาส1/2563  

 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 137.3 ลา้นบาท ลดลง 
จ านวน 480.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 77.8  โดยมีรายการลงทุนเพิ่มขึน้จากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
จ านวนเงิน 150.0 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมการลงทนุลดลงอยา่งมีนยัยะส าคญั เนื่องจากการ
ชะลอแผนการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบักบัสถานการณปั์จจบุนั  
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กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 

บรษัิทฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวน 423.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
จ านวน 831.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 203.8 โดยมีรายการที่ส  าคญัจากการออกหุน้กู ้จ านวนเงิน 600.0 ลา้น
บาท เพื่อไปช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 869.5 ลา้นบาท และ
ช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 40.9 ลา้นบาท และมีจ่ายตน้ทนุทางการเงิน เพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 5.1 
ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม่ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
 ไตรมำส 

1/2562 1/2563 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 28.1% 27.5% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.9% 9.7% 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 0.91 0.99 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.07 1.76 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.82 1.49 

หมายเหต ุ
อตัราก าไรขัน้ตน้    = ก าไรขัน้ตน้ / รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 
อตัราก าไรสทุธิ     = ก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของบรษัิท) / รายไดร้วม 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง    = สินทรพัยห์มนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้  = หนีส้ินรวม / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้= หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 


