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บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำรประจ ำปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ไตรมำส  +/(-)  ปี 

+/(-) 
4/2562 3/2563 4/2563 YoY QoQ  2562 2563 

รายไดร้วม 988.7 993.8 1,075.2  8.8%  8.2%  3,660.2 3,922.4 7.2% 

   รายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการบรกิาร 970.7 981.2 1,059.8 9.2% 8.0%  3,565.7 3,857.6 8.2% 

   ก าไรขัน้ตน้ 280.0 234.5 252.1 -10.0% 7.5%  997.9 959.8 -3.8% 

   อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 28.8% 23.9% 23.8%    28.0% 24.9%  

EBITDA 238.2 271.6 318.4    849.8 1,161.0  

   รายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้น 17.9 12.6 15.5 -13.7% 22.6%  94.5 64.9 -31.4% 

สว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุใน
บรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 

40.8 30.8 29.6 -27.4% -3.8%  114.7 116.9 1.9% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิท 118.8 72.5 75.8 -36.2% 4.6%  362.8 290.0 -20.1% 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 12.0% 7.3% 7.1%    9.9% 7.4%  

 *อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ = ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิสว่นทีเ่ป็นของบริษัท / รายไดร้วม    

 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 มีการฟ้ืนตวัตอ่เนื่อง แต่การฟ้ืนตวัดงักลา่วยงัไมท่ั่วถึงในทกุภาคสว่นโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง ในภาคการท่องเที่ยวที่ยงัคงหดตวัสงูจากมาตรการ Lock down ประกอบกบัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
ในช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2563 สง่ผลกระทบต่อกิจกรรมการเดินทางและความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภค อย่างไรก็ตาม ในภาค
การสง่ออกสนิคา้ประเภทตา่งๆ ธุรกิจกลบัมาขยายตวัไดต้ามอปุสงคข์องประเทศคูค่า้ที่ดีขึน้ มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ขยายตวั
รอ้ยละ 4.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตวัครัง้แรกในรอบ 10 เดือน โดยปรบัดีขึน้ในเกือบทกุหมวดสินคา้ 
สอดคลอ้งกบัอปุสงคท์ี่ทยอยฟ้ืนตวั การผลติสนิคา้ในกลุม่ยานยนต ์เครือ่งใชไ้ฟฟา้ และชิน้สว่นและแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกสก็์
มีขยายตวัตอ่เนื่อง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการสนิคา้ที่เพิ่มขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ* 

 

ในปี 2563 โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ฟ้ืนตวัดีขึน้กว่าที่คาดการณไ์วใ้นหลายส่วนธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจกลุม่ยานยนต ์และธุรกิจขนสง่ที่เก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์ในขณะที่ธุรกิจจดัการสินคา้อนัตรายก็มีการ
ปรบัตวัดีขึน้ตามล าดบั นอกจากนีใ้นสว่นงานอื่นๆ เช่น กลุม่สนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นแช่แข็ง กลุม่สนิคา้ทั่วไป ยงัคงมีผล
ประกอบการที่ดีตอ่เนื่องจากการไดร้บัประโยชนจ์ากอปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้จากสถานการณโ์รคระบาด แสดงใหเ้ห็นถึงจดุแข็งของ
บริษัทฯ ซึ่งเนน้กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภทและมีการขยายงานดา้นโลจิสติกสไ์ปใน
ภมูิภาค ท าใหส้ามารถลดความเสีย่งและรบัประโยชนจ์ากสถานการณด์งักลา่วได ้ 

 

 

 

* ขอ้มลูจากรายงานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 3,922.4 ลา้นบาท รายได้
รวมเพิ่มขึน้จ านวน 262.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.2 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมในงวดเดียวกนัของปีก่อน บรษัิทฯ มี
รายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการรวมทัง้สิน้ 3,857.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 291.9 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 
8.2 ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 1,075.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 86.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 8.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน บรษัิทฯ มีรายไดค้า่เช่าและบรกิารจ านวน 1,059.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
89.1 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.2 เมื่อเทียบกบัรายไดค้า่เช่าและบรกิารของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดส้ว่นใหญ่
เกิดจากรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสนิคา้ กลุม่ธุรกิจอาหารและกลุม่ธุรกิจดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์

จากรายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการบรกิารท่ีเพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ลา่วไปขา้งตน้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบั
ปี  สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 959.8 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 24.9 ลดลงจ านวน 38.1 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 997.9 ลา้นบาท และอตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 28.0 ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 252.1 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 23.8 
ลดลงจ านวน 27.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10.0 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 280.0 
ลา้นบาท และอัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.8 ซึ่งการลดลงของก าไรขัน้ตน้นีเ้ป็นผลกระทบโดยตรงจากภาวะโรคระบาดที่
เกิดขึน้ในประเทศไทยและภมูิภาค สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารในบางกลุม่ธุรกิจปรบัตวัลดลงในขณะท่ีตน้ทนุคงที่หลาย
รายการยงัคงอยูเ่ช่นเดิม อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกบัก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2563 ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้อยูท่ี่ 
234.5 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่าก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 4/2563 มีการปรบัตวัดีขึน้จ านวน 17.6 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 7.5 บรษัิทฯ คาดวา่อตัราก าไรขัน้ตน้จะทยอยปรบัตวัเพิ่มขึน้ภายในปี 2564 และจะสามารถกลบัสูร่ะดบัปกติได ้ 

ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท  

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 290.0 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 7.4 ลดลงจ านวน 72.8 ลา้นบาทหรือเป็นอตัรารอ้ยละ 20.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมี
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 362.8 ลา้นบาท และมีอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่รอ้ยละ 9.9 ส  าหรบัไตรมาส 4/2563 
บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 75.8 ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 7.1 ลดลงจ านวน 43.0  ลา้นบาท
หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 36.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 118.8 ลา้นบาท 
และมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 12.0 การลดลงของก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ นีเ้ป็นผลกระทบจากภาวะโรคระบาด
ดงัที่ไดก้ลา่วมาแลว้ 
 
ควำมคบืหน้ำผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 
เดอืนมกรำคม 

บริษัทฯ ไดปิ้ดบริษัทย่อยที่ไม่ไดด้  าเนินกิจการ  ไดแ้ก่ บริษัท เจดับเบิล้ยูดี เอนเนอรย์ี แอนด ์รีซอรส์เซส จ ากัด 
(“JWD Energy”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ทางออ้มในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ผ่าน บริษัท เบญจพรแลนด ์จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที่
บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการและไม่ไดส้ง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ 
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เดอืนกันยำยน  
 บริษัทฯ ไดปิ้ดบริษัทย่อยที่ไม่ไดด้  าเนิน  กิจการ ไดแ้ก่ บริษัท โกโกเฟรช เทคโนโลยี  จ ากัด (“โกโกเฟรช”) ซึ่งมี
ลกัษณะธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณส์ าหรบัจดัเก็บสินคา้ควบคุมอุณภูมิซึ่งบริษัทถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ผ่าน
บรษัิท โกลบอล ฟูด้เซอรว์ิส เน็ตเวิรก์ จ ากดั ซึง่เป็น บรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

เดอืนตุลำคม 

 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ซือ้กิจการบรษัิท สโตรก์ารด์ จ ากดั (“My Storage”) ผา่นบรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี  สโตร ์อิท จ ากดั ซึง่เป็น
บรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 89.00 เพื่อขยายธุรกิจบรกิารพืน้ท่ีเก็บของใหเ้ช่าในจงัหวดัภเูก็ต ส าหรบัรองรบั
การขยายตวัของความตอ้งการใชบ้รกิารในยา่นธุรกิจใจกลางเมือง และหวัเมืองใหญ่ 

 บริษัท แปซิฟิค หอ้งเย็น จ ากดั (“PCS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดร้ว่มกบั บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากดั (“MMP”) จดัตัง้บริษัทรว่มทนุไดแ้ก่ บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด ์สโตเรจ จ ากดั (“PACM”) เพื่อด าเนินการก่อสรา้ง
คลงัสินคา้หอ้งเย็นขึน้ใหม่ ส าหรบัรองรบัการจดัเก็บวตัถุดิบของบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“MMP”) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจผลติอาหาร ทะเลบรรจกุระป๋อง ในจงัหวดัสมทุรสาคร 

เดอืนพฤศจกิำยน  

 บริษัทฯ ได้ลงทุนพัฒนาและรับบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ส  าหรับอาคารคลังสินค้าแบบ (Built-to-Suit 
Warehouse) เป็นคลงัสินคา้ตามความตอ้งการของลกูคา้เพื่อจดัเก็บเคมีภณัฑแ์ละสินคา้อนัตรายแห่งแรก ใหแ้ก่ CRANE 
WORLDWIDE LOGISTICS ในนิคมอตุสาหกรรมนวนคร จ.ปทมุธานี  

บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุน้ยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่สามจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และไดผ้่านการประเมินการก ากับดแูลกิจการ ในระดบัดีเลิศ (Corporate Governance 
Excellence CG Scoring) ที่ไดร้บั 5 ดาว หรือ 90 คะแนนขึน้ไป จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย
การสนบัสนนุของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET)  ซึง่สะทอ้นถึงความมุง่มั่นและตัง้ใจในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
ดว้ยนโยบายมุ่งเนน้การพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในกระบวนการ
ท างานเป็นส าคญั 

กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 
รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ าแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นตาราง 

รำยได้ 
ไตรมำส (ล้ำนบำท) ร้อยละของ

รำยได้รวม 
 ปี (ล้ำนบำท) ร้อยละของ

รำยได้รวม 4/2562 3/2563 4/2563  2562 2563 
1. ธุรกิจโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเชน 747.6 707.4 752.1 71.0%  2,912.6 2,840.0 73.6% 
2. ธุรกิจอาหาร 218.0 270.2 303.4 28.6%  628.8 1,001.3 26.0% 
3. ธุรกิจอ่ืนๆ  5.1 3.6 4.3 0.4%  24.3 16.3 0.4% 

รวม 970.7 981.2 1,059.8 100.0%  3,565.7 3,857.6 100.0% 
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ก ำไรขัน้ต้น 
ไตรมำส (ล้ำนบำท) อัตรำก ำไร

ขั้นต้น(ร้อยละ) 

 ปี (ล้ำนบำท) อัตรำก ำไร
ขั้นต้น(ร้อยละ) 4/2562 3/2563 4/2563  2562 2563 

1. ธุรกิจโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเชน 269.4 220.9 230.7 30.7%  964.9 904.6 31.9% 
2. ธุรกิจอาหาร 12.1 14.0 17.0 5.6%  42.7 43.9 4.4% 
3. ธุรกิจอ่ืนๆ (1.5) (10.0) (8.4) (195.3)%  (9.7) (37.5) (229.9)% 

รวม 280.0 224.9 239.3 22.6%  997.9 911.0 23.6% 
ยอดเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน
การบญัชีใหม ่

- 9.6 12.8 - 
 

- 48.8 - 

ก ำไรขัน้ต้นหลังปรับปรุงแล้ว 280.0 234.5 252.1 23.8%  997.9 959.8 24.9% 

1.1 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรจัดเกบ็และบริหำรสินค้ำ 

รำยได้ 
ไตรมำส (ล้ำนบำท) ร้อยละของ

รำยได้รวม 
 ปี (ล้ำนบำท) ร้อยละของ

รำยได้รวม 4/2562 3/2563 4/2563  2562 2563 
1.1.1 สนิคา้ทั่วไป 93.9 89.7 89.9 8.5%  343.4 391.0 10.1% 

1.1.2 สนิคา้อนัตราย 123.9 108.9 122.2 11.5%  556.8 452.2 11.7% 
1.1.3 รถยนต ์ 120.2 93.6 109.0 10.3%  464.9 387.8 10.1% 
1.1.4 สนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น   
     และแช่แข็ง 

188.5 194.1 184.1 17.4% 
 

647.3 766.2 19.9% 

1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 28.7 30.8 29.0 2.7%  112.0 117.2 3.0% 

รวม 555.2 517.1 534.2 50.4%  2,124.4 2,114.4 54.8% 

 

ก ำไรขัน้ต้น 
ไตรมำส (ล้ำนบำท) อัตรำก ำไร

ขั้นต้น(ร้อยละ) 

 ปี (ล้ำนบำท) อัตรำก ำไร
ขั้นต้น(ร้อยละ) 4/2562 3/2563 4/2563  2562 2563 

1.1.1 สนิคา้ทั่วไป 17.1 20.6 9.5 10.6%  70.9 101.2 25.9% 
1.1.2 สนิคา้อนัตราย 58.9 41.4 58.2 47.6%  251.0 181.0 40.0% 
1.1.3 รถยนต ์ 44.4 22.9 27.8 25.5%  162.1 101.0 26.0% 
1.1.4 สนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น   
     และแช่แข็ง 

89.4 85.5 76.3 41.4% 
 

271.2 332.5 43.4% 

1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 14.6 15.6 14.2 48.9%  51.6 57.3 48.9% 

รวม 224.4 186.0 186.0 34.8%  806.8 773.0 36.6% 

 
1.1.1 สินค้ำทั่วไป 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ทั่วไปส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 391.0 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรบัฝากสินคา้จ านวน 215.3 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการ จ านวน 93.0 
ลา้นบาท รายไดก้ารด าเนินพิธีการศุลกากรจ านวน 21.2 ลา้นบาท และรายไดจ้ากบริการเสริมจ านวน 61.5 ลา้นบาท 
รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 47.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 13.9  เนื่องจากลกูคา้ยงัคงความตอ้งการใชค้ลงัเก็บ
สินคา้ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 89.9 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงเล็กนอ้ยจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 4.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.3  
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บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 101.2 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
25.9 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 30.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 42.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 70.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 20.6 อยา่งไรก็ตาม ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บรษัิทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 9.5 ลา้นบาท  อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.6 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 7.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
44.4 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 17.1  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 18.2 สาเหตทุี่อตัรา
ก าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที่ 4 ปรบัลดลงเมื่อเทียบกบัค่าเฉลี่ยตลอดทัง้ปี เนื่องจากกลุม่ธุรกิจฯ เริ่มเปิดใหบ้ริการโครงการเจ
ดบัเบิล้ยดูี นวนคร ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยยงัมิไดเ้ก็บคา่บรกิารจากลกูคา้ในช่วงแรกซึง่เป็นการทดลองกระบวนการ
ท างาน อตัราก าไรขัน้ตน้จะปรบัตวัขึน้เมื่อมีการจดัการจดัเก็บคา่บรกิารตามปกติในปี 2564 

1.1.2 สินค้ำอันตรำย  

รายไดข้องธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้อนัตรายส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 452.2 ลา้น
บาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากลานวางตูส้นิคา้อนัตราย จ านวน 440.6 ลา้นบาท และรายไดจ้ากคลงัสนิคา้อนัตรายจ านวน 11.6 
ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 104.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 18.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตมุา
จากจ านวนตูส้ินคา้อนัตรายทีผ่่านเขา้ท่าเรือแหลมฉบงั (Throughput) มีจ านวนลดลงจากการติดขดัของซพัพลายเชนจากภาวะ
โรคระบาด โดยงวดส าหรบัปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 159,340 TEU* ลดลงเป็นอตัรารอ้ยละ 9.3  ส าหรบัไตรมาส 
4/2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 122.2 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 1.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 1.4 อยา่งไรก็ตาม หากเปรยีบเทียบกบัรายไดข้องกลุม่ธุรกิจฯในไตรมาส 3/2563 ซึง่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 108.9 ลา้นบาท จะเห็น
ไดว้่ารายไดข้องกลุม่ธุรกิจฯ มีรายไดป้รบัตวัดีขึน้จ านวน 13.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.2 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสถานการณ์
ของสินคา้อนัตรายที่มีแนวโนม้ดีขึน้ จ านวนตูส้ินคา้อนัตรายที่ผา่นเขา้ท่าเรือแหลมฉบงั (Throughput) เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดย
ในงวดสามเดือนในไตรมาส 4/2563 มีจ านวนตูส้ินคา้อนัตราย 41,418 TEU* เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 2,538 ตูห้รือคิดเป็นรอ้ยละ 6.5 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 บรษัิทฯ คาดการณว์า่จ านวนตูส้นิคา้อนัตรายจะกลบัสูภ่าวะปกติภายในปี 2564 
 

ปริมำณ 
ไตรมำส  ปี 

4/2562 3/2563 4/2563  2562 2563 

ลานวางตูส้ินคา้อนัตราย (TEU*) 42,260 38,880 41,418  175,682 159,340 

คลงัสินคา้อนัตราย (Revenue Ton) 5,985 4,416 4,709  22,399 19,860 
*TEU (Twenty Equivalent Unit) คอื เทยีบเท่าจ านวนตูค้อนเทนเนอรข์นาด 20 ฟตุ 

 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 181.0 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 40.0 
ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 70.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 27.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 251.0 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.1 ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 58.2 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.6 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน  0.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.2 เมื่อเทียบกบัจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 58.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.5  
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1.1.3 รถยนต ์

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารรถยนตส์  าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 387.8 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นรายไดจ้ากการรบัฝากสินคา้จ านวน 167.4 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการจ านวน 220.4 ลา้นบาท รายได้
รวมลดลงจ านวน 77.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  ส าหรบัไตรมาส 4/2563 
บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 109.0 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 11.2 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 93.6 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่ารายไดข้องกลุม่
ธุรกิจมีรายไดป้รบัตวัดีขึน้จ านวน 15.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 16.5  เนื่องจากสถานการณอ์ตุสาหกรรมยานยนตข์องประเทศ
ฟ้ืนตวัไดร้วดเร็วกว่าที่คาดการณ ์ประกอบกบับริษัทฯ ไดร้บังานโครงการใหม่จากลกูคา้หลายราย ซึ่งถกูชะลอไวต้ัง้แต่ช่วงตน้ปีที่
ผา่นมา ท าใหธุ้รกิจยานยนตม์ีแนวโนม้ที่จะมีรายไดเ้พิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกุไตรมาส 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 101.0 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 26.0  
ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 61.1 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 37.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
162.1 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 34.9 ไตรมาส 4/2563 บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 27.8 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 25.5 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 16.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 37.4  จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 44.4  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 36.9 

โดยในปัจจุบนัมีการใหบ้ริการจัดการลานจอดรถยนตจ์ านวน 388,000 ตารางเมตร และการใหบ้ริการ On-site 
service คิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 658,425 ตารางเมตร อัตราการใช้พืน้ที่ (Occupancy Rate) ไม่รวมพืน้ที่การให้บริการ
ประเภท On-Site Service เฉลีย่ส  าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยูท่ี่รอ้ยละ 83.6 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซึง่มีอตัราการใชพ้ืน้ท่ีรอ้ยละ 90.8  

1.1.4 สินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ 

รายไดข้องธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายไดส้  าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 จ านวน 766.2 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 118.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 18.4 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 184.1 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 4.4 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 2.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน รายไดท้ี่ลดลงเล็กนอ้ยในไตรมาส 4 นี ้มีสาเหตจุาก
กิจกรรมของการเคลื่อนไหวของสินคา้ที่มากขึน้ (Inventory Turnover) ตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มผ่อนคลายหลงัผ่านภาวะ
โรคระบาด อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของสินคา้ที่เพิ่มขึน้นีก็้เป็นการช่วยกระตุน้ใหม้ีรายไดจ้ากกิจกรรม Value Added 
Service เพิ่มสงูขึน้ไปพรอ้มกนัดว้ย  

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 332.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 43.4 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 61.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 22.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่
มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 271.2 ลา้นบาท และอัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 41.9 ส  าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 76.3 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 41.4 ลดลงจ านวน 13.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 14.7 จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 89.4  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.4 
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การใชพ้ืน้ที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 77.8 ลดลงเล็กนอ้ย
จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีการใชพ้ืน้ที่รอ้ยละ 79.0 อตัราการใชพ้ืน้ที่เฉลี่ยส าหรบังวดสามเดือนอยู่ที่รอ้ยละ 74.2 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีการใชพ้ืน้ท่ีรอ้ยละ 85.1 ทัง้นีเ้ป็นผลจากการท่ีกลุม่ธุรกิจฯ มีพืน้ท่ีใหบ้รกิารเพิ่มขึน้
จากปีก่อน ไดแ้ก่ การเปิดใหบ้รกิารหอ้งเย็นระบบอตัโนมตัิอาคาร 8 มหาชยั ซึ่งใชร้ะบบอตัโนมตัิในการบริหารจดัการสนิคา้ 
โดยนอกจากจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการท ารายไดข้องกลุม่ธุรกิจฯแลว้ ยงัสง่ผลดีตอ่การควบคมุตน้ทนุคา่ใชจ้่ายจาก
การบริหารจัดการสินคา้ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน และลดการใชพ้ลงังาน ส่งผลใหธุ้รกิจมี
ความสามารถในการท าก าไรไดเ้พิ่มขึน้ตามล าดบั และจากความส าเร็จในการพฒันาคลงัสินคา้อตัโนมตัิอาคาร 8 มหาชยั
ดังกล่าว กลุ่มธุรกิจฯ จึงด าเนินการพัฒนาคลงัสินคา้หอ้งเย็นระบบอัตโนมัติอาคารใหม่ (อาคาร  9 มหาชัย) ซึ่งจะเปิด
ใหบ้รกิารไดใ้นไตรมาสที่ 1/2564 อนัจะเป็นการตอ่ยอดเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและการสรา้งรายไดอ้ยา่งตอ่เนื่องอกี
ดว้ย  

1.1.5 เอกสำรและข้อมูล 

ธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากเอกสารและขอ้มลูมีรายไดส้  าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 117.2 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการรบัฝากเอกสาร จ านวน 96.9  ลา้นบาท และรายไดก้ารใหบ้ริการจดัการเอกสารและบริการ
ขนสง่ จ านวน 20.3 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 5.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 4.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนหนา้ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 29.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 0.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 1.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลมาจากปริมาณเอกสารที่จดัเก็บและใหบ้ริการเพิ่มสงูขึน้ดงั
รายละเอียดที่แสดงไวใ้นตาราง 

จ ำนวน 
ไตรมำส  ปี 

4/2562 3/2563 4/2563  2562 2563 
กลอ่งเอกสาร เฉลีย่ (กลอ่ง) 955,455 988,015 1,001,476  927,411 986,217 
แฟม้เอกสาร เฉลีย่ (แฟม้) 11,183,354 11,622,589 11,751,688  10,897,209 11,562,957 
งานแสกน รวม (หน่วย) 1,507,702 1,158,967 878,844  5,927,681 4,677,641 

บรษัิทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 57.3 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 48.9 
ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 5.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 11.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 51.6 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 46.1 ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 14.2 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 48.9 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 0.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 2.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 14.6 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 50.9 ในปี 2563 ทางกลุม่ธุรกิจฯ ไดด้  าเนินการพฒันาโครงการ
คลงัจดัเก็บเอกสารอตัโนมตัิซึง่จะแลว้เสรจ็และเริม่ใหบ้รกิารไดใ้นไตรมาสที่ 1/2564 
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1.2 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนส่งสินค้ำ  

กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้ามีรายได้ส  าหรับ ปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 435.4 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขนสง่สนิคา้ทั่วไปจ านวน 74.1 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สนิคา้อนัตรายจ านวน 102.9 ลา้น
บาท รายไดจ้ากการขนสง่รถยนตจ์ านวน 127.2 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สินคา้แช่เย็นแช่แข็งจ านวน 71.7 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการขนส่งขา้มแดนจ านวน 36.6 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขนส่งเฉพาะทางส าหรบัสินคา้ขนาดใหญ่พิเศษ 
จ านวน 22.9 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 25.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 121.8 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 8.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
7.5 เมื่อเทียบจากงวดเดียวกนัของปีก่อน และหากเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2563 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 110.8 ลา้น
บาท จะเห็นไดว้่ารายไดข้องกลุ่มธุรกิจมีรายไดป้รบัตวัดีขึน้จ านวน 11.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.9  เนื่องจากการ
ขนสง่สินคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนตม์ีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ในทิศทางเดียวกบัฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมยานยนต ์ประกอบ
กับการขนส่งในกลุ่มอื่นๆ เช่นการขนส่งควบคมุอณุหภูมิ , การขนส่งสินคา้ขา้มแดนและการขนสง่เฉพาะทางส าหรบัสินคา้
ขนาดใหญ่พิเศษ ยงัคงมีปรมิาณในระดบัท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง  

บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 70.4 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 16.2 
ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 6.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้

จ านวน 64.0 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 13.9 ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 18.3 ลา้น
บาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 15.0 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 0.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.2 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 18.1 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 16.0 

1.3 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศมีรายไดส้  าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
181.3 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการขนยา้ยสิง่ของเครือ่งใชส้  าหรบัที่พกัอาศยัจ านวน 164.7 ลา้นบาท บรกิารขน
ยา้ยอปุกรณส์ านกังานจ านวน  11.0 ลา้นบาท และบริการขนยา้ยสิ่งของส าหรบังานแสดงสินคา้และศิลปะ จ านวน 5.6 ลา้น
บาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 88.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 32.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตร
มาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 56.3 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 7.1 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 11.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากภาวะโรคระบาดสง่ผลใหป้ริมาณการขนยา้ยลดลงเมื่อเทียบกบัปี
ก่อน  

บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 41.9 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 23.1 
ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 46.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 52.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ 
จ านวน 88.7 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 32.9 ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 15.3 ลา้น
บาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 27.2 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 9.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 39.2 จากงวดเดียวกนั
ของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 25.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 39.7 
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1.4 กลุ่มธุรกจิโครงสร้ำงพืน้ฐำนโลจสิตกิส ์

บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกสต์ัง้แตปี่ 2561 โดยบริษัทฯ ไดร้บัมอบหมายจากการทา่เรอื
แหง่ประเทศไทยใหเ้ป็นผูป้ระกอบการท่ีรบัหนา้ที่ยกขนตูส้นิคา้ที่มาจากทางราง (Rail Yard Management) ผา่นทา่เรอืแหลม
ฉบงั ที่มาจาก 3 สายหลกั คือ สายใต ้สายตะวนัออกเฉียงเหนือ และสายที่มาจากมาบตาพดุ จนเมื่อสิน้ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ 
ไดช้นะการประมลูงานจากการท่าเรอืแหง่ประเทศไทย ใหท้ าการยกขนและเคลื่อนยา้ยตูส้ินคา้ท่าเทียบเรือชายฝ่ัง A (Barge 
Terminal) ของท่าเรือแหลมฉบงั ท าใหบ้ริษัทฯ มีรายไดเ้พิ่มเติมจากทัง้สองงานนี ้และจะมีรายไดเ้พิ่มเติมต่อไปเป็นล าดบั 
ทางบริษัทฯ จึงแยกกลุ่มธุรกิจนีเ้พื่อใหเ้ห็นสดัส่วนชัดเจนมากขึน้ โดยส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธุรกิจ
โครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์มีรายไดจ้ านวน 76.4 ลา้นบาท รายไดเ้พิ่มขึน้ 34.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 84.1 เมื่อ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บรษัิทฯ มีรายได ้จ านวน 27.7 ลา้นบาท รายไดเ้พิ่มขึน้ จ านวน 18.6 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 204.4 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดด้งักล่าว เกิดจาก
ปรมิาณการเพิ่มขึน้ของจ านวนตูส้นิคา้ผา่นทา่เทียบเรอืชายฝ่ัง A (Barge Terminal) สงูขึน้ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 
ที่ผ่านมา ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานจะไดร้บัประโยชนห์ากสถานการณโ์รคระบาดกลบัสู่ภาวะปกติอนัจะส่งผลใหร้ะบบซัพ
พลายเชนของประเทศมีกิจกรรมเพิ่มขึน้สงูกวา่ระดบัปัจจบุนั 

กลุม่ธุรกิจฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 22.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
29.5 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 9.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 75.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 12.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31.1 ส  าหรบัไตรมาส 4/2563 กลุม่ธุรกิจฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
7.9 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.5 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 5.1 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 180.3 จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 2.8 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31.0 

1.5 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรเกบ็ของใช้ส่วนตัว ของมีค่ำ และผลงำนศิลปะ 

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการเก็บของใชส้ว่นตวั ของมีค่า และผลงานศิลปะ (Self-Storage, Self-Deposit and Art Space)
ในปัจจบุนัธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของใชส้ว่นตวัเปิดใหบ้รกิาร 6 สาขา ไดแ้ก่ ศรกีรฑีา สยาม รามอินทรา เทียมรว่มมิตร พระราม
9-รามค าแหง และภเูก็ต ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของมีคา่ และผลงานศิลปะใหบ้รกิารอยูท่ี่สาขาสยาม กลุม่ธุรกิจมีรายไดส้  าหรบัปี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 32.6 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 16.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
101.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 12.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
5.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 89.1 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

บริษัทฯ มีผลขาดทนุขัน้ตน้ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 3.1 ลา้นบาท อตัราขาดทนุขัน้ตน้รอ้ย
ละ 9.5 ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 3.2 ลา้นบาท ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 26.3 ทัง้นีก้ลุม่ธุรกิจเริ่มมีผล
ประกอบการที่ดีขึน้ตามล าดบั แต่ยงัคงตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาเนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่และอยู่ในช่วงของการขยายงาน
อยา่งตอ่เนื่อง  
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2. กลุ่มธุรกจิอำหำร 

กลุ่มธุรกิจอาหารมีรายได้ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,001.3 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ 
จ านวน 372.5 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 59.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บรษัิทฯ 
มีรายไดจ้ านวน 303.4 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 85.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 39.2 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวด
เดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายได้เกิดจากยอดขายสินคา้ผักตดัส าเร็จรูป (Cut Vegetable) และธุรกิจไข่แปรรูป 
(Liquid Eggs)  ที่มีปริมาณเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากไดร้บัการตอบรบัที่ดีจากตลาดที่ขยายใหม่และยงัไดร้บัอานิสงคจ์ากอปุสงค์
ของตลาดที่เพิ่มสงูขึน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19   

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 43.9 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 4.4 
ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 1.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 2.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 42.7 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 6.8 ส  าหรบัไตรมาส 4/2563 บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 17.0 ลา้นบาท 
อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.6 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 4.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ  40.5 จากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 12.1  ลา้นบาท และอัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.5 การเพิ่มขึน้ของอัตราก าไรขัน้ตน้ดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่เพิ่มสงูขึน้ 
 
3. กลุ่มธุรกจิอืน่  

กลุม่ธุรกิจอื่นมีรายได ้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  จ านวน 16.3 ลา้นบาท ลดลง 8.0 ลา้นบาท หรอืคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 32.9  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

บรษัิทฯ มีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  จ านวน 
116.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 2.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตร
มาส 4/2563  กลุม่บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้จ านวน 29.6 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 
11.2  ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 27.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  โดยปัจจบุนับรษัิทฯ มีการลงทนุในบรษัิท
ร่วมและการร่วมคา้ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ คลงัสินคา้ในประเทศกัมพูชา , นิคมอุตสาหกรรม Phnom Penh SEZ Plc.(PPSP) และ
ลานจัดเก็บตูส้ินคา้ Bok Seng PPSEZ Dry port ในประเทศกัมพูชา, คลงัสินคา้หอ้งเย็น Adib Cold Logistics (ACL) ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรว่มลงทนุกบักลุม่บริษัท Samudera, JWD Bokseng Logistics ซึ่งด าเนินธุรกิจดา้น Project Cargo 
Logistics ในประเทศไทยและภูมิภาค, CJ JWD Logistics ซึ่งด าเนินธุรกิจดา้น E-Commerce Logistics (B2C C2C) ใน
ประเทศไทย และ บริษัท TRANSIMEX CORPORATION (TMS) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจิมินห ์(HOSE) 
ประเทศเวียดนาม โดยในช่วงปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจาก TMS เพิ่มขึน้จากในปีก่อนจากการขยายตวัของ
ธุรกิจโลจิสติกสใ์นประเทศเวียดนาม แต่ในขณะเดียวกันก็ไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากนิคมอุตสาหกรรม PPSP ลดลงอย่างมี
นยัส าคญัเนื่องจากไม่สามารถขายที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมแก่นกัลงทุนต่างชาติในช่วงภาวะโรคระบาดได ้ อย่างไรก็ตาม 
PPSP คาดว่าจะมีรายไดจ้ากการขายที่ดินเพิ่มเติมจากส่วนที่ขาดหายไป (Backlog) หากประเทศกัมพูชาเปิดประเทศ
ภายหลงัจากภาวะโรคระบาดคลีค่ลาย 
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รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อืน่ 

บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้,เงินปันผล และรายไดอ้ื่น ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 64.9 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวน 29.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 31.4 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยรายไดเ้หลา่นีม้าจากการ
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรยีล โกรท ( AIMIRT) และ ดอกเบีย้รบัจากเงินให้
กูย้ืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่น ส าหรบัไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้, เงินปันผล และรายไดอ้ื่น 
จ านวน 15.5 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 2.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 13.7 อนัเป็นผลมาจากการรบัช าระคืนเงินให้
กูย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่นในช่วงเวลาที่ผา่นมาท าใหด้อกเบีย้รบัจากเงินกูด้งักลา่วลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 643.9 ลา้นบาท ลดลง
จ านวน 55.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 4/2563 มีคา่ใชจ้า่ย
ในการขายและบริหารจ านวน 169.6 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 11.3  ลา้นบาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยรายการค่าใชจ้่ายที่ลดลงสว่นใหญ่มาจากการควบคมุค่าใชจ้่ายเพื่อรบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของไวรสั COVID-19 เช่น การยกเลิกการเดินทาง และใชก้ารประชุมผ่านระบบออนไลน ์การลดค่าใชจ้่ายดา้นการพฒันา
ธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการชะลอการลงทนุในภาวะที่เศรษฐกิจมีความไมแ่นน่อน เป็นตน้ 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุทางการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  จ านวน 190.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 82.5 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 76.0 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 4/2563 มีตน้ทุนทางการเงิน 
จ านวน  47.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 20.0  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 72.0 โดยการเพิ่มขึน้นีเ้ป็นผลหลกัมาจากการ
บนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ TFRS 16 เรื่องสญัญาเช่า มีผลท าใหต้น้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 65.8 ลา้น
บาท  

กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 
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สินทรัพย ์

บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 9,473.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,654.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 21.2 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม ่เรือ่ง สญัญาเช่า TFRS 16 จ านวนเงิน 1,446.5 ลา้นบาท 

สินทรพัยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ สินทรพัยส์ิทธิการใช ้และเงิน
ลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 33.0 17.9 และ 12.8 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

บรษัิทฯ มีสนิทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1,782.8 ลา้นบาท ลดลงจากสนิทรพัยห์มนุเวียน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 488.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 21.5 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั
จากลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น ลดลงจ านวน 221.0 ลา้นบาท  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จ านวน 
70.6 ลา้นบาท และไดร้บัการรบัช าระคืนเงินกูจ้ากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่น และเงินใหกู้ย้ืม
ระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน  246.0 ลา้นบาท ในขณะที่ สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 
52.9 ลา้นบาท จากธุรกิจอาหารและผลงานศิลปะ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 7,690.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 2,143.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 38.6 โดยมีรายการเปลีย่นแปลงที่
ส  าคญัจากผลกระทบจากสินทรพัยส์ิทธิการใช ้จ านวน 1,696.5 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์เพิ่มขึน้ จ านวน 185.6 ลา้นบาท เงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้เพิ่มขึน้จากการรบัรู ้
สว่นแบ่งก าไรและการใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นเงินลงทนุ จ านวนเงิน 141.2 ลา้นบาท และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ
เพิ่มขึน้ จากโครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร และธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของใชส้ว่นตวั (Self-Storage) จ านวน 200.2ลา้นบาท  

หนีส้ิน 

บรษัิทฯ มีหนีส้นิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 6,222.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 เป็นจ านวน 1,673.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 36.8 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้จากการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบญัชีใหม ่หนีส้นิตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 1,527.1 ลา้นบาท  

หนีส้ินหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 2,411.3 ลา้นบาท ลดลงจากหนีส้ินหมนุเวียน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 51.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 2.1 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการกูย้ืมเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ที่ลดลงจ านวน 572.5 ลา้นบาท และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอืน่ 
ลดลง จ านวน 106.7 ลา้นบาท ในขณะที่ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน้
จ านวน 264.6 ลา้นบาท หนีส้นิตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี เพิ่มขึน้จ านวน 225.1 ลา้นบาท และ หุน้กูท้ี่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี เพิ่มขึน้ 126.7 ลา้นบาท  
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หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

บรษัิทฯ มีหนีส้นิไมห่มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 3,810.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,724.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 82.7 หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ จ านวน 
1,293.1 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม่ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินเพิ่มขึน้จ านวน 323.9 ลา้นบาท  
 

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 3,251.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสว่นของผูถื้อหุน้ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 18.5 ลา้นบาท หรอืเป็นอตัรารอ้ยละ 0.6 โดยเป็นผลมาจากการบนัทกึก าไรสทุธิและการ
บนัทกึสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุสทุธิ  

อนึ่ง บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาในอตัรา 0.25 
บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 255.0 ลา้นบาทจากก าไรสทุธิของบรษัิทฯ  

กำรวิเครำะหส์ภำพคล่อง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ปี 

2562 2563 

เงนิสดต้นงวด : 1 มกรำคม  456.4 885.6 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 452.1 1,188.1 
กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (1,022.3) (710.4) 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 989.6 (553.3) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 7.2 4.9 

กระแสเงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดเพ่ิมขึน้/(ลดลง) สทุธิ 426.6 (70.7) 

เงินสดที่ถกูจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 2.6 - 
เงนิสดปลำยงวด : 31 ธันวำคม 885.6 814.9 
   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  จ านวน 1,188.1 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 736.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 162.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากการ
ใหบ้รกิารใหมต่า่งๆ  การควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย รวมถึงการติดตามรบัการช าระเงินจากลกูคา้ทีเ่รว็ขึน้  
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กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทนุ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 710.4 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวน  311.9 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 30.5 โดยกระแสเงินสดใชใ้นกิจกรรมลงทุนลดลงอย่างมีนัยยะ
ส าคญั เนื่องจากการชะลอแผนการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบักบัสถานการณปั์จจบุนั  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 553.3 ลา้น
บาท ลดลงจ านวน 1,542.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 155.9 โดยมีรายการที่ส  าคญัจากการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม 
และการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

 
หมายเหต ุ
อตัราก าไรขัน้ตน้          = ก าไรขัน้ตน้ / รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 
อตัราก าไรสทุธิ           = ก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของบรษัิท) / รายไดร้วม 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง          = สินทรพัยห์มนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้        = หนีส้ินรวม / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)   = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผูถื้อหุน้รวม  
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)   = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ไมร่วม (TFRS16) / สว่นของผูถื้อหุน้รวม  
*ไมร่วมสว่นของหนีส้ินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชีเรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16)      
 
 

 ปี 
2562 2563 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 28.0% 24.9% 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.9% 7.4% 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 0.92 0.74 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.39 1.91 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.10 1.64 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)* ไมร่วมสว่น 
ของหนีส้นิท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชีเรื่องสญัญาเช่า (TFRS16) 

1.10 1.13 


