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บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 1/2564 (แก้ไข) 
 

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

(ร้อยละ) 1/2563 1/2564  
รายไดร้วม  966.1 1,147.1  18.7% 
     รายไดค้า่เชา่และรายไดจ้ากการบรกิาร 943.0 1,049.8  11.3% 
     ก าไรขัน้ตน้ 259.6 269.5  3.8% 
     อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 27.5% 25.7%   
     รายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้น 23.1 97.3  321.2% 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม และการรว่มคา้ 25.1 17.8  (29.1)% 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท 93.5 140.8  50.6% 
อตัราก าไรสทุธิ (%)* 9.7% 12.3%   
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท - ไมร่วมรายการพิเศษ 93.5 96.8  3.5% 

อตัราก าไรสทุธิ - ไมร่วมรายการพิเศษ (%)* 9.7% 8.4%   

*อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิัท) / รายไดร้วม     

ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 1/2564 เริม่เห็นการฟ้ืนตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป แมว้า่ประเทศไทยจะยงัเผชิญกบั
การระบาดของCOVID-19 ระลอกใหมต่ัง้แต่ช่วงตน้ปี อยา่งไรก็ดีมาตรการควบคมุการระบาดระลอกใหมท่ี่ไมเ่ขม้งวดเทา่ปี
ที่ผา่นมา รวมไปถึงแรงกระตุน้จากมาตรการภาครฐัที่ออกมาอยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกบัการเริม่กระจายวคัซีนแก่ประชาชน 
ส่งผลใหก้ารบริโภคภาคเอกชนเริ่มปรบัตัวดีขึน้ รวมไปถึงการส่งออกสินคา้ที่ฟ้ืนตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ช่วย
สนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย สง่ผลใหส้นิคา้อตุสาหกรรมส าคญัที่ขยายตวัไดด้ีและเป็นตวัขบัเคลือ่นการสง่ออก
ไดแ้ก่ รถยนต ์อปุกรณ ์และสว่นประกอบ ผลิตภณัฑย์าง เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลา้ และผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ ์เป็นตน้ 
มลูคา่การสง่ออกขยายตวัที่รอ้ยละ 7.6 สอดคลอ้งกบัทิศทางเศรษฐกิจคูค่า้และเศรษฐกิจโลกที่ปรบัตวัในทิศทางที่ดีขึน้* 

  พฒันาการดงักลา่วสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีผลประกอบการท่ีฟ้ืนตวัดีขึน้ในหลายสว่นธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจกลุม่
ยานยนต ์และธุรกิจขนส่งที่เก่ียวขอ้งกับยานยนต ์รวมไปถึงธุรกิจจัดการสินคา้อนัตรายก็มีการปรบัตวัดีขึน้ตามล าดับ 
นอกจากนีใ้นส่วนงานอื่นๆ เช่น กลุ่มสินคา้ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง กลุ่มสินคา้ทั่วไป ยงัคงมีผลประกอบการที่ดี
ตอ่เนื่องจากการไดร้บัประโยชนจ์ากอปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้จากสถานการณโ์รคระบาด ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในไตรมาส 
1/2564 มีรายไดร้วม ทัง้สิน้จ านวน 1,147.1 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 181.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
18.7 เมื่อเทียบกับรายไดร้วมในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีรายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการรวมทัง้สิน้ 
1,049.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 106.8 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 11.3 เมื่อเทียบกบัรายไดค้่าเช่าและรายไดจ้าก
การบริการในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการจัดเก็บและบริหารสินคา้ กลุ่มธุรกิจ
อาหาร กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ และกลุม่ธุรกิจดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์

*ขอ้มลูจากรายงานภาวะการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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จากรายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการที่เพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ลา่วไปขา้งตน้ สง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบั
ไตรมาส 1/2564 จ านวน 269.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25.7 เพิ่มขึน้จ านวน 9.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 3.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 259.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
27.5  
 
ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท  

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิทฯ ส าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 140.8 ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่
รอ้ยละ 12.3 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จ านวน 47.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 50.6 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรสทุธิสว่นของที่เป็นของบริษัท จ านวน 93.5 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 
9.7 

ในไตรมาส 1/2564 บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ จากรายการพิเศษ จ านวน 44.0 ลา้นบาท มีผลท า
ใหบ้ริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัท (ไม่รวมรายการพิเศษ) จ านวน 96.8 ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่รอ้ยละ 8.4 
เพิ่มขึน้จ านวน 3.3 ลา้นบาทหรือเป็นอตัรารอ้ยละ 3.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของ
บรษัิทฯ (ไมร่วมรายการพิเศษ) จ านวน 93.5 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่รอ้ยละ 9.7  

กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน  

รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ าแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นตาราง 

กลุ่มธุรกิจ 
รำยได้ (ล้ำนบำท) ร้อยละของ

รำยได้รวม 

 ก ำไรขัน้ต้น  
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น  
(ร้อยละ) 

1/2563 1/2564 1/2563 1/2564 1/2563 1/2564 
1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 737.9 789.1 75.2%  248.1 255.0 33.6% 32.3% 
2. ธุรกิจอาหาร 199.5 257.1 24.5%  7.1 13.2 3.6% 5.1% 
3. ธุรกิจอ่ืนๆ 5.6 3.6 0.3%  (8.9) (6.2) (158.9)% (172.2)% 
รวม 943.0 1,049.8 100.0%  246.3 262.0 26.1% 25.0% 
ยอดเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการ
บญัชีใหม ่

- - - 
 

13.3 7.5 1.4% 0.7% 

ก าไรขัน้ตน้หลงัปรบัปรุงแลว้ 943.0 1,049.8 100.0%  259.6 269.5 27.5% 25.7% 
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1.1 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรจัดเกบ็และบริหำรสินค้ำ  

ประเภทสินค้ำ 
รำยได้ (ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
รำยได้รวม 

 

 
ก ำไรขัน้ต้น  
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

 

1/2563 1/2564  1/2563 1/2564 1/2563 1/2564 
1.1.1 สินคา้ทั่วไป 104.1 100.5 9.6%  29.5 16.0 28.3% 15.9% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 122.1 135.3 12.9%  52.5 60.7 43.0% 44.9% 
1.1.3 รถยนต ์ 124.8 117.4 11.2%  43.8 40.5 35.1% 34.5% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็น
และแชแ่ข็ง 

188.4 193.8 18.5%  80.2 87.1 42.6% 45.0% 

1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 29.1 29.1 2.8%  13.8 13.3 47.4% 45.7% 
รวม 568.5 576.1 54.9%  219.8 217.6 38.7% 37.8% 

1.1.1 สินค้ำทั่วไป 

รายได้จากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทั่ วไปส าหรับไตรมาส 1/2564 จ านวน 100.5 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรบัฝากสินคา้จ านวน 54.6 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการ จ านวน 27.4 ลา้นบาท 
รายไดก้ารด าเนินพิธีการศุลกากร จ านวน 5.3 ลา้นบาท และรายไดจ้ากบริการเสริม จ านวน 13.2 ลา้นบาท รายไดร้วม
ลดลงเลก็นอ้ยจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 3.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.5  

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 16.0 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 15.9 ก าไรขัน้ตน้
ลดลง จ านวน 13.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 45.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
29.5 ลา้นบาท และอัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.3 การลดลงของอัตราก าไรขัน้ตน้ดังกล่าวมีสาเหตุหลกัจากการเปิด
ใหบ้ริการคลงัสินคา้แบบ Built-to-Suit ใหม่ ไดแ้ก่ โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร บนพืน้ที่กว่า 6,000 ตารางเมตร ซึ่งเริ่ม
ด าเนินการตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นตน้มา สง่ผลใหม้ีตน้ทนุสว่นเพิ่มจากการจดัการกระบวนการท างานในช่วง
เริ่มตน้โครงการนี ้อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกบัก าไรขัน้ตน้ของกลุม่ธุรกิจฯ ในไตรมาส 4/2563 ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้อยูท่ี่ 
9.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.6 จะเห็นไดว้า่ก าไรขัน้ตน้ของกลุม่ธุรกิจฯ มีการปรบัตวัดีขึน้จ านวน 6.5 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 68.4 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการลดลงของตน้ทนุการด าเนินงานในโครงการใหม่ดงักลา่ว ในขณะที่การ
ด าเนินงานในโครงการอื่นๆ ยงัคงมีแนวโนม้ที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง 

1.1.2 สินค้ำอันตรำย  

รายได้ของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายส าหรับไตรมาส 1/2564 จ านวน 135.3 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย รายไดจ้ากลานวางตูส้ินคา้อนัตราย จ านวน 132.5 ลา้นบาท และรายไดจ้ากคลงัสินคา้อนัตรายจ านวน 2.8  
ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 13.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10.8 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดย
ปริมาณตูส้ินคา้อนัตรายที่ผ่านเขา้ท่าเรือแหลมฉบงั (Throughput) ในไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 43,263 TEU* เพิ่มขึน้ 
เป็นอัตรารอ้ยละ 1.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากสถานการณ์ supply chain ของสินคา้อันตราย ที่มีการ
ปรบัตวัดีขึน้ท าใหป้รมิาณตูม้ีการเติบโตอย่างตอ่เนื่อง นอกจากนีก้ลุม่ธุรกิจยงัไดร้บัผลบวกจากวิกฤตการณค์ลองสเุอซซึง่
สง่ผลใหก้ลุม่ธุรกิจมีรายไดจ้ากการจดัเก็บตูส้นิคา้ในลานวางตูส้นิคา้อนัตรายสงูขึน้ในระยะเวลาดงักลา่วอีกดว้ย  
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ปริมำณ 
ไตรมำส 

1/2563 1/2564 
ลานวางตูส้ินคา้อนัตราย (TEU*) 42,711 43,263 

คลงัสินคา้อนัตราย (Revenue Ton) 5,338 4,951 

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

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 60.7 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.9 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้ จ านวน 8.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
52.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 43.0 

1.1.3 รถยนต ์

รายไดข้องธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบริหารรถยนตส์  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 117.4 ลา้นบาท แบง่เป็นรายได้
จากการรบัฝากสนิคา้ จ านวน 50.6 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการ จ านวน 66.8 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลง
จ านวน 7.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แต่หากเปรียบเทียบกบัไตรมาส 
4/2563 ซึง่บรษัิทฯ มีรายไดจ้ านวน 109.0 ลา้นบาท จะเห็นไดว้า่รายไดข้องกลุม่ธุรกิจมีรายไดป้รบัตวัดีขึน้จ านวน 8.4 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.7  เนื่องจากสถานการณอ์ุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศฟ้ืนตวัไดร้วดเร็วกว่าที่คาดการณ ์
ประกอบกบับรษัิทฯ ไดร้บังานโครงการใหมจ่ากลกูคา้หลายราย ซึง่ถกูชะลอไวต้ัง้แตช่่วงปีที่ผา่นมา ท าใหธุ้รกิจยานยนตม์ี
แนวโนม้ที่จะมีรายไดเ้พิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกุไตรมาส 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 40.5 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 34.5 ก าไรขัน้ตน้
ลดลงจ านวน 3.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 43.8 
ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 35.1 โดยในปัจจบุนัมีการใหบ้รกิารจดัการลานจอดรถยนตจ์ านวน 392,638 ตาราง
เมตร และการใหบ้ริการ On-site service คิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 658,425 ตารางเมตร อตัราการใชพ้ืน้ที่ (Occupancy 
Rate) ไม่รวมพืน้ที่การใหบ้ริการประเภท On-Site Service เฉลี่ยส าหรบัไตรมาส 1/2564 อยู่ที่รอ้ยละ 65.4 ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีอตัราการใชพ้ืน้ท่ีรอ้ยละ 92.5 

1.1.4 สินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ 

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 
1/2564 จ านวน 193.8 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 5.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 2.9 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกันของปีก่อน โดยเกิดจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณสินคา้จัดเก็บในคลงัสินคา้โดยเฉพาะสตัวปี์ก และสตัวท์ะเล
โดยเฉพาะสินคา้ประเภทกุง้และปลาทนู่า ในพืน้ที่จ. สมทุรสาคร ซึ่งไดร้บัอานิสงคจ์ากอปุสงคข์องตลาดที่เพิ่มสงูขึน้จาก
สถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 และคาดว่าความตอ้งการในการใชบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคมุ
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งนีจ้ะมีตอ่เนื่องไปจนถึงสิน้ปี 
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บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 87.1 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.0 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 6.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
80.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 42.6  

อตัราการใชพ้ืน้ท่ี (Occupancy Rate) เฉลีย่ไตรมาส 1/2564 อยูท่ี่รอ้ยละ 74.2 ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีกอ่นซึง่มี
การใชพ้ืน้ท่ีรอ้ยละ 79.7 ทัง้นีเ้ป็นผลจากการท่ีกลุม่ธุรกิจฯ มีพืน้ท่ีใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ใหมใ่นไตรมาสที่ 1/2564 ไดแ้ก่ การเปิด
ใหบ้รกิารหอ้งเย็นระบบอตัโนมตัิอาคาร 9 มหาชยั ซึง่ใชร้ะบบอตัโนมตัิในการบรหิารจดัการสนิคา้ซึง่เป็นการพฒันาตอ่ยอด
ความส าเรจ็ในการพฒันาคลงัสนิคา้หอ้งเย็นอาคาร 8 ที่เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 2562 อนัจะเป็นการเพิ่มความสามารถใน
การท ารายไดข้องกลุม่ธุรกิจฯ รองรบัอปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้อยา่งมากในปัจจบุนั ทัง้ยงัสง่ผลดีตอ่การควบคมุตน้ทนุคา่ใชจ้่ายจาก
การบริหารจัดการสินคา้ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน และลดการใชพ้ลงังาน ท าใหธุ้รกิจมี
ความสามารถในการท าก าไรไดเ้พิ่มขึน้ 

1.1.5 เอกสำรและข้อมูล 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลูมีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 29.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายได้
จากบริการรบัฝากเอกสาร จ านวน 24.8 ลา้นบาท และรายไดก้ารใหบ้ริการจดัการเอกสารและบริการขนส่ง จ านวน 4.3 
ลา้นบาท รายไดใ้กลเ้คียงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ อนัเป็นผลมาจากปรมิาณเอกสารที่จดัเก็บและใหบ้ริการ
เพิ่มสงูขึน้ดงัรายละเอียดที่แสดงไวใ้นตาราง 

จ ำนวน 
ไตรมำส 

1/2563 1/2564 

กลอ่งเอกสาร เฉลีย่ (กลอ่ง) 969,910 1,021,990 

แฟม้เอกสาร เฉลีย่ (แฟม้) 11,372,536 11,878,201 

งานแสกน รวม (หน่วย) 1,607,504 760,134 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 13.3 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.7 ก าไรขัน้ตน้
ลดลงเลก็นอ้ย เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 13.8 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 47.4 ทัง้นี ้ใน
ไตรมาส 1/2564 กลุม่ธุรกิจฯ มีพืน้ที่ใหบ้ริการเพิ่มขึน้จากปีก่อน จากการเปิดใหบ้ริการคลงัจดัเก็บเอกสารระบบอตัโนมตัิ
อาคารใหม่  (สวุินทวงศ ์จ.ฉะเชิงเทรา) ซึ่งใชร้ะบบอตัโนมตัิในการบริหารจดัเก็บเอกสารและขอ้มลูครบวงจร เพื่อช่วยใน
การเคลือ่นยา้ยและจดัเรยีงสินคา้ไดส้ะดวกรวดเรว็ แมน่ย าและปลอดภยัสงู ช่วยลดระยะเวลาในการจดัเก็บ ลดการพึง่พิง
แรงงาน เพิ่มพืน้ท่ีใหบ้รกิารจดัเก็บเอกสาร มีพืน้ท่ีรวม 4,955 ตารางเมตร สามารถเก็บกลอ่งเอกสารไดก้วา่ 600,000 กลอ่ง 
นบัเป็นคลงัจดัเก็บเอกสารขนาดใหญ่แหง่แรกในประเทศที่ใชร้ะบบจดัเก็บแบบอตัโนมตัิ 

1.2 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนส่งสินค้ำ  

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนสง่สินคา้มีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 130.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก
การขนส่งสินคา้ทั่วไปจ านวน 20.9 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนส่งสินคา้อนัตรายจ านวน 27.6 ลา้นบาท รายไดจ้ากการ
ขนสง่รถยนตจ์ านวน 39.3 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สินคา้แช่เย็นแช่แข็งจ านวน 25.2 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่
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ขา้มแดน จ านวน 10.3 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขนสง่เฉพาะทางส าหรบัสนิคา้ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 6.7 ลา้นบาท 
รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 22.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 21.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการขนสง่
สินคา้ในกลุม่สินคา้แช่เย็นแช่แข็งและการขนสง่สินคา้ขา้มแดนมีรายไดเ้พิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั อีกทัง้การขนสง่สนิคา้
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตก็์มีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ในทิศทางเดียวกบัฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ดงักล่าวมาแลว้
ขา้งตน้  

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 18.9 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 14.5 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 3.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 21.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
15.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 14.5  

1.3 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศมีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 38.3 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการขนยา้ยสิ่งของเครื่องใชส้  าหรบัที่พกัอาศยั จ านวน 32.0 ลา้นบาท บริการขนยา้ยอปุกรณ์
ส านกังาน จ านวน  3.7 ลา้นบาท และบรกิารขนยา้ยสิง่ของส าหรบังานแสดงสนิคา้และศิลปะ จ านวน 2.6 ลา้นบาท รายได้
รวมลดลง จ านวน 5.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 8.3 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 21.7 ก าไรขัน้ตน้ลดลง
จ านวน 4.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 32.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 12.3 
ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.1  

1.4 กลุ่มธุรกจิโครงสร้ำงพืน้ฐำนโลจสิตกิส ์

บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกสต์ัง้แต่ปี 2561 โดยบริษัทฯ ไดร้บัมอบหมายจากทางการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นผูป้ระกอบการที่รบัหนา้ที่ยกขนตูส้ินคา้ที่มาจากทางราง  (Rail Yard Management) ผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบงั ที่มาจาก 3 สายหลกั คือ สายใต ้สายตะวนัออกเฉียงเหนือ และสายที่มาจากมาบตาพดุ และในปี 2563 
บริษัทฯ ไดช้นะการประมลูงานจากการท่าเรือแหง่ประเทศไทย ใหท้ าการยกขนและเคลื่อนยา้ยตูส้ินคา้ท่าเทียบเรอืชายฝ่ัง 
A (Barge Terminal) ของท่าเรือแหลมฉบงั ท าใหบ้ริษัทฯ มีรายไดเ้พิ่มเติมจากทัง้สองงานนี ้และจะมีรายไดเ้พิ่มเติมตอ่ไป
เป็นล าดบั ทางบรษัิทฯ จึงแยกกลุม่ธุรกิจนีเ้พื่อใหเ้ห็นสดัสว่นชดัเจนมากขึน้       

โดยส าหรบัไตรมาส 1/2564 กลุม่ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์มีรายไดจ้ านวน 32.3 ลา้นบาท รายไดเ้พิ่มขึน้ 
จ านวน 19.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 156.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสว่นใหญ่มาจากรายไดท้ี่
เพิ่มขึน้จากงาน Barge Terminal ซึ่งมีปริมาณตูเ้พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องนบัตัง้แต่เริ่มเปิดด าเนินงาน บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ 
ส าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 8.4 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25.9 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 4.7 ลา้นบาท หรอื
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 127.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 3.7 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 29.6 
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1.5 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรเกบ็ของใช้ส่วนตัว ของมีค่ำ และผลงำนศิลปะ 

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของใชส้ว่นตวั ของมีคา่ และผลงานศิลปะ (Self-Storage, Self-Deposit and Art Space)
ในปัจจุบันธุรกิจใหบ้ริการเก็บของใช้ส่วนตวัเปิดใหบ้ริการ 6 สาขา ไดแ้ก่ ศรีกรีฑา สยาม รามอินทรา เทียมร่วมมิตร  
พระราม 9-รามค าแหงและภเูก็ต ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของมีคา่ ผลงานศิลปะ และในไตรมาส 1/2564 กลุม่ธุรกิจฯ ยงัไดเ้ปิด
ใหบ้รกิารใหม ่ไดแ้ก่ บรกิารเช่าหอ้งจดัเก็บไวน ์(Wine Bank) โดยเปิดใหบ้รกิารอยูท่ี่สาขาสยาม 

กลุม่ธุรกิจมีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 12.3 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 6.6 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 116.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 1.8 
ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 14.6 ทัง้นีก้ลุม่ธุรกิจเริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึน้ตามล าดบั แต่ยงัคงตอ้งใชเ้วลาในการ
พฒันาเนื่องจากเป็นธุรกิจใหมแ่ละอยูใ่นช่วงของการขยายงานอยา่งตอ่เนื่อง   
2. กลุ่มธุรกจิอำหำร 

กลุม่ธุรกิจธุรกิจอาหารมีรายได ้ส าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 257.1 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 57.6 
ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 28.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดเ้กิดจากยอดขายสินคา้
ผกัตดัส าเรจ็รูป (Cut Vegetable) และธุรกิจไขแ่ปรรูป (Liquid Eggs)  ที่มีปรมิาณเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากไดร้บัการตอบรบัที่ดี
จากตลาดที่ขยายใหม่และยงัไดร้บัอานิสงคจ์ากอปุสงคข์องตลาดที่เพิ่มสงูขึน้จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19   บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 13.2 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.1 ก าไร
ขัน้ตน้เพิ่มขึน้  จ านวน 6.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 85.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 7.1 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 3.6  
 
3. กลุ่มธุรกจิอืน่  

กลุ่มธุรกิจอื่นมีรายได้ ส าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 3.6 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากไตรมาส 1/2563 
จ านวน 2.0  ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 35.7 

ส่วนแบ่งก ำไร จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้   ส าหรบัไตรมาส1/2564  จ านวน 17.8 ลา้น
บาท ลดลง จ านวน 7.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 29.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น โดยปัจจบุนับรษัิทฯ มี
การลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ คลงัสนิคา้ในประเทศกมัพชูา, นิคมอตุสาหกรรม Phnom Penh SEZ 
Plc.(PPSP) และลานจัดเก็บตู้สินค้า Bok Seng PPSEZ Dry port ในประเทศกัมพูชา, คลังสินค้าห้องเย็น Adib Cold 
Logistics (ACL) ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท Samudera, JWD Bokseng Logistics ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจดา้น Project Cargo Logistics ในประเทศไทยและภมูิภาค, CJ JWD Logistics ซึ่งด าเนินธุรกิจดา้น E-Commerce 
Logistics (B2C C2C) ในประเทศไทย และ บริษัท TRANSIMEX CORPORATION (TMS) บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยโ์ฮจิมินห ์(HOSE) ประเทศเวียดนาม โดยในไตรมาส 1/2564 บริษัทฯ ไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจาก TMS จ านวน 
31.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 12.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 6.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจากการ
ขยายตวัของธุรกิจโลจิสติกสใ์นประเทศเวียดนาม แต่ในขณะเดียวกันก็ไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากนิคมอตุสาหกรรม PPSP 
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ลดลงอย่างมีนยัส าคญัเนื่องจากไม่สามารถขายที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมแก่นกัลงทนุต่างชาติในช่วงภาวะโรคระบาดได ้
อย่างไรก็ตาม PPSP คาดว่าจะมีรายไดจ้ากการขายที่ดินเพิ่มเติมจากสว่นที่ขาดหายไป (Backlog) หากประเทศกมัพชูา
เปิดประเทศภายหลงัจากภาวะโรคระบาดคลี่คลาย นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการเลิกกิจการที่ประเทศ
ลาว จ านวน 11.3 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการพิเศษที่เกิดขึน้ในไตรมาสนีอ้ีกดว้ย 

รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อืน่ 

บรษัิทฯ มีรายไดด้อกเบีย้,เงินปันผล และรายไดอ้ื่น ส  าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 97.3 ลา้นบาท รายไดเ้พิ่มขึน้
จ านวน 74.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 321.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยผลสว่นใหญ่มาจาก การ
บนัทึกรายไดพ้ิเศษจากการลงทนุในบริษัทย่อยฯ EMLOG Logistics & Warehousing Pte Ltd. (“EMLOG”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และเงินปันผลจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรยีล โกรท (“AIMIRT”)  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ส าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 170.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 20.3 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 13.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยรายการค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ สาเหตหุลกั
เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายที่ผนัแปรตามการเพิ่มขึน้ของรายไดแ้ละผลก าไร รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการวา่จา้งที่ปรกึษาเพื่อการ
พฒันาธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงสามารถควบคมุค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอตัราสว่นค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารตอ่รายไดร้วมอยูท่ี่รอ้ยละ 14.9 
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

บริษัทฯ มีตน้ทนุทางการเงินส าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 47.2 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 4.0 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 7.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยตน้ทนุทางการเงินที่ลดลงนีม้ีสาเหตหุลกัมาจากการวิธีการ
บนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี TFRS 16  เรื่องสญัญาเช่า ที่สง่ผลท าใหต้น้ทนุทางการเงินในไตรมาส 1/2564 ลดลง
เป็นจ านวน 3.4 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน  

กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 
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สินทรพัยห์มนุเวียน
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น

หนีส้ินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น

สว่นของผูถื้อหุน้

31 มีนาคม 2564
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สินทรัพย ์

บรษัิทฯ มีสนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 10,417.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 943.5 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10.0 โดยสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสด สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น และที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

สนิทรพัยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้และเงิน
ลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 32.0 15.8 และ 12.1 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 
     

 สินทรัพยห์มุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 2,543.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 760.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 42.6  โดยมีรายการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 493.1 ลา้นบาท เงินลงทนุชั่วคราว 
จ านวน 170.0 ลา้นบาท และลกูหนีก้ารคา้ จ านวน 42.4 ลา้นบาท  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 7,874.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 183.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 2.4 ซึ่งเกิดจากการ ที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ ์เพิ่มขึน้ จ านวน 201.8 ลา้นบาท จากโครงการลงทนุในกลุม่ธุรกิจคลงัสินคา้หอ้งเย็น และเงินลงทนุในบรษัิท
รว่มและการรว่มคา้เพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 46.3 ลา้นบาท จากการรบัรูส้ว่นแบง่ก าไรและการเขา้ลงทนุในกิจการรว่มคา้ 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีส้ิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 6,977.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 754.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.1 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของหุน้กูท้ี่
ออกในช่วงไตรมาส 1/2564  

หนีส้ินหมุนเวียน 

บรษัิทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 2,537.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้นิหมนุเวียน ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 126.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.2 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการกูย้ืมเงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ทีเ่พิ่มขึน้จ านวน 29.8 ลา้นบาท เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีน
อื่น เพิ่มขึน้ จ านวน 52.8 ลา้นบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึน้
จ านวน 49.7 ลา้นบาท  
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หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 4,439.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินไม่
หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 628.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.5 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการ
เพิ่มขึน้ของหุน้กู ้จ านวน 700.0 ลา้นบาท ในขณะที่หนีส้นิตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี TFRS16 ลดลง จ านวน 
58.8 ลา้นบาท และ เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลง จ านวน 31.8 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 3,440.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสว่นของผูถื้อหุน้ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวน 188.7 ลา้นบาท หรอืเป็นอตัรารอ้ยละ 5.8  โดยเป็นผลมาจากการบนัทกึก าไรสทุธิและ
การบนัทกึสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ 

กำรวิเครำะหส์ภำพคล่อง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ไตรมำส 

2563 2564 
เงนิสดต้นงวด : 1 มกรำคม 885.5 815.0 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 213.7 366.5 
กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (137.3) (498.3) 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (423.4) 628.8 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน - (3.9) 

กระแสเงินเงินสดเพิ่มขึน้/(ลดลง) สทุธิ (347.0) 493.1 
เงนิสดปลำยงวด : 31 มีนำคม 538.5 1,308.1 
   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบั สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 366.5 
เพิ่มขึน้ จ านวน 152.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 71.5 สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้  
ประกอบกับ มีรายการกระแสเงินสดรบัจากการเปลี่ยนแปลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ จ านวน 
129.0 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทนุ สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 498.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
จ านวน 361.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 263.0 โดยสว่นหนึ่งเป็นผลจากกระแสเงินสดจ่ายเพื่อการลงทนุในที่ดิน 
อาคารและอปุกรณเ์พิ่มขึน้ จ านวน 169.9 ลา้นบาท และในเงินลงทนุชั่วคราวเพิ่มขึน้ จ านวน 170.0 ลา้นบาท  
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กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงิน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 628.8 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ จ านวน 1,052.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 248.5 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสดรบัจากการ
ออกหุน้กูเ้พิ่มขึน้ จ านวน 100.0 ลา้นบาท และเงินสดช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินเพิ่มขึน้ จ านวน 867.2 ลา้นบาท  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
 ไตรมำส 

1/2563 1/2564 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 27.5% 25.7% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.7% 12.3% 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 0.99 1.00 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.76 2.00 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)*ไมร่วมสว่นของหนีส้ินที่เกิดจาก
มาตรฐานบญัชี เรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16) 

1.27 1.56 

อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.49 1.75 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)* ไมร่วมสว่น
ของหนีส้ินที่เกิดจากการมาตรฐานบญัชี เรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16) 

1.00 1.28 

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


