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บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 3/2564 
 

  (หน่วย : ล้ำนบำท) 
งวดเก้ำเดือน  

+/(-)% 
 ไตรมำส 3 

+/(-)% 
2563 2564  3/2563 2/2564 3/2564 

รายไดร้วม 2,847.2 3,817.2 34.1%  993.8 1,281.9 1,388.1 39.7% 

     รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และการใหบ้รกิาร 2,797.8 3,660.4 30.8%  981.2 1,253.3 1,357.3 38.3% 

     ก าไรขัน้ตน้ 707.7 905.0 27.9%  234.5 312.9 322.5 37.5% 

     อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 25.3% 24.7%   23.9% 25.0% 23.8%  

     ก าไรจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได ้

        เสียที่ถืออยูก่่อน 

- 78.6[1]   - - -  

     รายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้น 49.4 78.2[2] 58.3%  12.6 28.6[2] 30.8 144.4% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 
    และการรว่มคา้ 

87.3 72.8 (16.6)%  30.8 13.9 41.1 33.4% 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท 214.1 395.4 84.7%  72.5 115.5 139.1 91.9%  

อตัราก าไรสทุธิ (%)* 7.5% 10.4%   7.3% 9.0% 10.0%  

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท – ไมร่วม
รายการพิเศษ 

214.1 342.4[1,2] 59.9%  72.5 106.5[2] 139.1 91.9% 

อตัราก าไรสทุธิ - ไมร่วมรายการพิเศษ (%)* 7.5% 9.0%   7.3% 8.3% 10.0%  

*อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิัท) / รายไดร้วม 
 

      

 

รายการพิเศษ  

[1] ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จากรายการพิเศษ 
จ านวน 53.0 ลา้นบาท  เป็นผลมาจากบนัทกึก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในบรษัิท EMLOG Logistics & 
Warehousing Pte Ltd. (“EMLOG”) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย จ านวน 78.6 ล้านบาท ซึ่งใน
ขณะเดียวกัน มีการรบัรูภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว การรบัรูร้ายการผล
ขาดทนุจากการยกเลกิกิจการและการรบัรูส้ว่นแบง่ผลการขาดทนุจากการขายสนิทรพัยท์ี่ประเทศลาว และคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญู จึงท าใหบ้รษัิทฯ รบัรูก้  าไรสทุธิจากรายการนีเ้ป็นจ านวนทัง้สิน้ 44.0 ลา้นบาท  

 [2] บริษัทฯ มีการบนัทึกก าไรจากการขายสินทรพัยส์ทุธิ จ านวน 9.0 ลา้นบาท จากการขายสินทรพัยโ์ครงการเจ
ดบัเบิล้ยดูี นวนคร ใหแ้ก่กองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์อไอเอ็ม อินดสัเทรยีล 
โกรท (“AIMIRT”) ในช่วงครึง่ปีแรกที่ผา่นมา 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3/2564 ไดร้บัผลกระทบต่อเนื่องจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทัง้ใน
และตา่งประเทศ ท าใหภ้าครฐัยกระดบัการลอ็กดาวนใ์นหลายจงัหวดัทั่วประเทศ พรอ้มดว้ยมาตรการควบคมุการระบาดที่
เขม้ขึน้ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การลงทนุภาคเอกชนและการผลติภาคอตุสาหกรรมลดลงตามภาวะอปุสงค ์ประกอบกบัในภาค
การผลติบางสว่นไดร้บัผลกระทบจากปัญหา supply disruption ทัง้ในและตา่งประเทศ อาทิ การปิดโรงงานชั่วคราวในไทย
เพื่อจ ากดัการระบาด ปัญหาการขนสง่สนิคา้ และการขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร ์สง่ผลใหป้รมิาณการผลติรถยนตล์ดลง* 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีผลประกอบการที่ดีขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจกลุม่สินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น
แช่แข็ง ธุรกิจจดัการสินคา้อนัตราย รวมไปถึงธุรกิจขนสง่ที่มีผลประกอบการที่ดีอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งบริษัทฯ คาดการว่ากลุม่
ธุรกิจเหล่านีจ้ะไดร้บัประโยชนจ์ากอุปสงคท์ี่เพิ่มขึน้จากสถานการณโ์รคระบาดอย่างนอ้ยจนถึงสิน้ปี ผลการด าเนินงาน
ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีรายไดร้วม จ านวน 3,817.2 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้
จ านวน 970.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 34.1 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมในงวดเดียวกนัของปีก่อน บรษัิทฯ มีรายได้
ค่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการรวมทัง้สิน้ 3,660.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 862.6 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 30.8 
ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 1,388.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 394.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 39.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ มีรายไดค้่าเช่าและบริการ จ านวน 1,357.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 376.1 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 38.3 เมื่อเทียบกบัรายไดค้า่เช่าและบรกิารของปีก่อน เกิดจากรายไดจ้าก
ธุรกิจใหบ้ริการจดัเก็บและบริหารสินคา้ กลุม่ธุรกิจอาหาร กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนสง่สินคา้ และกลุม่ธุรกิจดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานโลจิสติกสท์ี่มียอดปรบัตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผา่นมา 

จากรายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการที่เพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 905.0 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 24.7  เพิ่มขึน้
จ านวน 197.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 27.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 707.7 
ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25.3 ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 322.5 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 23.8 เพิ่มขึน้จ านวน 88.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 37.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 234.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 23.9 

 

ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท  

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 395.4 
ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 10.4 ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จ านวน 181.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 84.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรสทุธิส่วนของที่เป็นของบริษัท จ านวน 214.1 ลา้นบาท 
และมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 7.5 ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯมีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 139.1 
ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 10.0 ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ เพิ่มขึน้จ านวน 66.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 91.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีก าไรสทุธิสว่นของที่เ ป็นของบริษัท จ านวน 72.5 ลา้นบาท และมีอตัรา
ก าไรสทุธิอยูท่ี่รอ้ยละ 7.3 
 
 
*ขอ้มลูจากรายงานเศรษฐกิจและการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ในงวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จากรายการพิเศษ 
จ านวน 53.0 ลา้นบาท มีผลท าใหบ้รษัิทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิท (ไมร่วมรายการพิเศษ) จ านวน 342.4 ลา้นบาท 
อตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่รอ้ยละ 9.0 เพิ่มขึน้จ านวน 128.3 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 59.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อนซึ่งมีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ (ไม่รวมรายการพิเศษ) จ านวน 214.1 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ย
ละ 7.5  

 

กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน  
รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ าแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นตาราง 
 

รำยได้ 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้

รวม 

 
งวดสำมเดือน  
ไตรมำส 3 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้รวม 

2563 2564  3/2563 3/2564 

1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 2,087.9 2,745.3 75.0%  707.4 1,003.7 73.9% 

2. ธุรกิจอาหาร 697.9 899.0 24.6%  270.2 349.9 25.8% 

3. ธุรกิจอ่ืนๆ 12.0 16.1 0.4%  3.6 3.7 0.3% 

รวม 2,797.8 3,660.4 100.0%  981.2 1,357.3 100.0% 

 

ก ำไรขัน้ต้น 

งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไร 
ขัน้ต้น
(ร้อยละ) 

 

 งวดสำมเดือน  
ไตรมำส 3 
(ล้ำนบำท) 

 
อัตรำก ำไร
ขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

 2563 2564  3/2563 3/2564 

1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 674.0 846.8 30.8%  220.9 300.4 29.9% 

2. ธุรกิจอาหาร 26.9 49.2 5.5%  14.0 17.9 5.1% 

3. ธุรกิจอ่ืนๆ (29.0) (23.2) (144.1)%  (10.0) (6.9) (186.5)% 

รวม 671.9 872.8 23.8%  224.9 311.4 22.9% 

ยอดเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการ
บญัชี TFRS16 

35.8 32.2 0.9% 
 

9.6 11.1 0.9% 

ก าไรขัน้ตน้หลงัปรบัปรุงแลว้ 707.7 905.0 24.7%  234.5 322.5 23.8% 
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1.1 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรจัดเกบ็และบริหำรสินค้ำ 

รำยได้ 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
รำยได้รวม 

 
งวดสำมเดือน  
ไตรมำส3 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้รวม 

 

2563 2564  3/2563 3/2564 3/2563 3/2564 
1.1.1 สินคา้ทั่วไป 301.0 297.3 8.1%  89.7 98.7 9.1% 7.3% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 330.0 439.3 12.0%  108.9 156.3 11.1% 11.5% 
1.1.3 รถยนต ์ 278.8 345.7 9.4%  93.6 107.1 9.5% 7.9% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็น 
และแชแ่ข็ง 

582.1 611.5 16.7%  194.1 214.9 19.8% 15.8% 

1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 88.2 87.2 2.5%  30.8 28.6 3.1% 2.1% 
รวม 1,580.1 1,781.0 48.7%  517.1 605.6 52.7% 44.6% 

 

ก ำไรขัน้ต้น 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไร
ขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

 
งวดสำมเดือน  
ไตรมำส 3 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไร
ขัน้ต้น 

 (ร้อยละ) 
2563 2564  3/2563 3/2564 3/2563 3/2564 

1.1.1 สินคา้ทั่วไป 91.7 36.1 12.1%  20.6 11.0 23.0% 11.1% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 122.8 202.6 46.1%  41.4 73.9 38.0% 47.3% 
1.1.3 รถยนต ์ 73.2 122.5 35.4%  22.9 37.2 24.5% 34.7% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็น 
และแชแ่ข็ง 

256.2 287.2 47.0%  85.5 105.6 44.0% 49.1% 

1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 43.1 38.8 44.5%  15.6 12.2 50.6% 42.7% 
รวม 587.0 687.2 38.6%  186.0 239.9 36.0% 39.6% 

1.1.1 สินค้ำทั่วไป 

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ทั่วไปมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564  
จ านวน 297.3 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรบัฝากสนิคา้จ านวน 158.1 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการ 
จ านวน 82.8 ลา้นบาท รายไดก้ารด าเนินพิธีการศลุกากร จ านวน 14.8 ลา้นบาท รายไดจ้ากบรกิารเสรมิ จ านวน 41.6 ลา้น
บาท รายไดร้วมลดลง จ านวน 3.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.2 ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บรษัิทฯ มีรายได ้จ านวน 
98.7 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น จ านวน 9.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.0  เนื่องจากลกูคา้ยงั
มีความตอ้งการใชค้ลงัเก็บสินคา้ทั่วไปอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง อนัเป็นอานิสงคจ์ากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
ไวรสั COVID-19  

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 36.1 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 12.1 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 55.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 60.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 91.7 ลา้นบาท และอัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 30.5 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 
3/2564 จ านวน 11.0 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.1 ก าไรขัน้ตน้ ลดลง จ านวน 9.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 46.6 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 20.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.9 โดยมี 
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สาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุค่าบริการที่เพิ่มสงูขึน้จากการเช่าคลงัสินคา้และการจา้งแรงงานภายนอกเพิ่มเติมเพื่อตอบสนอง
อปุสงคข์องลกูคา้ทีส่งูขึน้ในช่วงระยะเวลาปัจจบุนั 

1.1.2 สินค้ำอันตรำย  

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้อนัตรายมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
จ านวน 439.3 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากลานวางตูส้ินคา้อันตราย จ านวน 431.1 ลา้นบาท และรายไดจ้าก
คลงัสินคา้อนัตรายจ านวน 8.2 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 109.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 33.1 เมื่อ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตมุาจากจ านวนตูส้นิคา้อนัตรายทีผ่า่นเขา้ทา่เรอืแหลมฉบงั (Throughput) มีจ านวน
เพิ่มขึน้ โดยงวดเกา้เดือน มีจ านวน 132,076 TEU* เพิ่มขึน้เป็นอตัรารอ้ยละ 12.0 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 156.3 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 
47.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากสถานการณ์ supply chain ของสินคา้
อนัตรายที่มีการปรบัตวัดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องประกอบกบัมาตรการควบคมุโควิดและสถานการณต์ูค้อนเทนเนอรข์าดแคลนท า
ใหส้ายเรือลา่ชา้ ไม่สามารถก าหนดเวลาเทียบท่าที่แน่นอน ส่งผลให้มีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการที่ลกูคา้ฝากสินคา้นานขึน้ 
ประกอบกบัปรมิาณตูท้ี่ผา่นทา่มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องดงัรายละเอียดที่แสดงไวใ้นตาราง 

ปริมำณ 
งวดเก้ำเดือน  งวดสำมเดือน 

2563 2564  3/2563 3/2564 
ลานวางตูส้ินคา้อนัตราย (TEU*) 117,922 132,076  38,880 44,029 

คลงัสินคา้อนัตราย (Revenue Ton) 15,151 15,804  4,416 5,001 

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

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 202.6 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 46.1 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 79.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 65.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 122.8 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 37.2 ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 73.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.3 เพิ่มขึน้ จ านวน 32.5 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
78.5 เมื่อเทียบกบัจากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 41.4 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 38.0  

1.1.3 รถยนต ์

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารรถยนต์มีรายไดส้  าหรบังวดเก้าเดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
จ านวน 345.7 ลา้นบาท แบง่เป็นรายไดจ้ากการรบัฝากสนิคา้จ านวน 166.4 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการ
จ านวน 179.3 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 66.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 24.0 ส าหรบัไตรมาส 3/2564 
บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 107.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 13.5 ลา้นบาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 14.4 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากสถานการณอ์ตุสาหกรรมยานยนตข์องประเทศฟ้ืนตวัไดร้วดเรว็กวา่ที่คาดการณ ์ประกอบกบั
บริษัทฯ  ไดม้ีการท าสญัญาเพิ่มเติมกบัลกูคา้รายใหม่  อีกทัง้นบัแต่ตน้ปีที่ผ่านมาโรงงานผลิตรถยนตส์ามารถด าเนินการ
ผลิตไดอ้ย่างต่อเนื่อง ท าใหม้ีปริมาณงานเพิ่มสูงขึน้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อุตสาหกรรมยานยนตไ์ดร้บั
ผลกระทบ จากการหยดุการผลิตในภาวะโรคระบาด อย่างไรก็ตาม แมใ้นช่วงไตรมาสที่ 3 สถานการณก์ารขาดแคลนเซมิ-
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คอนดกัเตอรจ์ะมีผลท าใหป้ริมาณการผลิตรถยนตใ์นประเทศปรบัลดลงบางสว่น แต่ปริมาณชิน้สว่นยานยนตด์งักลา่วได้
ปรบัตวัดีขึน้ในช่วงปลายปี กลุม่ธุรกิจจึงยงัคงคาดการณผ์ลประกอบการท่ีดีอยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปีนี ้ 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 122.5 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 35.4 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 49.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 67.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 73.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 26.3 ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 37.2 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 34.7 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 14.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 62.4 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 22.9  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 24.5 

1.1.4 สินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ 

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 611.5 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 29.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
5.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 214.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
20.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ10.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเกิดจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณ
สินค้าจัดเก็บในคลังสินค้าโดยเฉพาะสัตว์ปีก และสัตว์ทะเลโดยเฉพาะสินค้าประเภทกุ้งและปลาทูน่า ในพืน้ที่  จ. 
สมทุรสาคร ซึง่ไดร้บัอานิสงคจ์ากอปุสงคข์องตลาดที่เพิ่มสงูขึน้จากสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 และคาด
วา่ความตอ้งการในการใชบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งนีจ้ะมีตอ่เนื่องไปจนถึงสิน้ปี 

บรษัิทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  จ านวน  287.2 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.0 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 31.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 256.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.0 ส  าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 105.6 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 49.1 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 20.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 23.5 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 85.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.0 

การใชพ้ืน้ที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 79.0 
ใกลเ้คียงกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มกีารใชพ้ืน้ท่ีรอ้ยละ 79.0 ในขณะทีอ่ตัราการใชพ้ืน้ท่ีเฉลีย่ส  าหรบังวดสามเดอืน
อยู่ที่รอ้ยละ 82.8 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 79.4 ทัง้นีใ้นปี 2564 กลุม่ธุรกิจฯ มีพืน้ที่ใหบ้ริการ
เพิ่มขึน้ใหมต่ัง้แตช่่วงไตรมาสที่ 1 ไดแ้ก่ การเปิดใหบ้รกิารหอ้งเย็นระบบอตัโนมตัิอาคาร 9 มหาชยั ซึง่ใชร้ะบบอตัโนมตัิใน
การบรหิารจดัการสนิคา้ซึง่เป็นการพฒันาตอ่ยอดความส าเรจ็ในการพฒันาคลงัสินคา้หอ้งเย็นอาคาร 8 ที่เปิดใหบ้รกิารมา
ตัง้แต่ปี 2562 อันจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการท ารายไดข้องกลุ่มธุรกิจฯ รองรบัอุปสงคท์ี่เพิ่มขึน้อย่างมากใน
ปัจจุบนั ทัง้ยงัสง่ผลดีต่อการควบคมุตน้ทนุค่าใชจ้่ายจากการบริหารจดัการสินคา้ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ช่วยลด
การพึง่พิงแรงงาน และลดการใชพ้ลงังาน ท าใหธุ้รกิจมีความสามารถในการท าก าไรไดเ้พิ่มขึน้ 
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1.1.5 เอกสำรและข้อมูล 

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลูมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 
87.2 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการรบัฝากเอกสาร จ านวน 75.0 ลา้นบาท และรายไดก้ารใหบ้ริการจัดการ
เอกสารและบริการขนสง่ จ านวน 12.2 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลง จ านวน 1.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.1 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหนา้ ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 28.6 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 2.2 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 7.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากรายไดใ้นส่วนของการ
ใหบ้ริการจดัการเอกสารและบริการขนสง่ลดลงจากมาตรการการท างานที่บา้น (Work from home) แมป้ริมาณการจดัเก็บ
เอกสารจะเพิ่มสงูขึน้ในช่วงที่ผา่นมาดงัรายละเอียดที่แสดงไวใ้นตาราง 

จ ำนวน 
งวดเก้ำเดือน  งวดสำมเดือน 

2563 2564  3/2563 3/2564 

กลอ่งเอกสาร เฉลีย่ (กลอ่ง) 981,130 1,036,653  988,015 1,049,721 

แฟม้เอกสาร เฉลีย่ (แฟม้) 11,500,046 12,017,063  11,622,589 12,150,120 

งานแสกน รวม (หน่วย) 3,798,796 2,911,060  1,158,967 897,572 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 38.8 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 44.5 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 4.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 43.1 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 48.9 ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
12.2 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 42.7 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 3.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 21.8 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 15.6 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 50.6 สาเหตุที่ก าไรขัน้ตน้ของ
กลุม่ธุรกิจฯ ลดลง เนื่องจากมีพืน้ที่ใหบ้ริการเพิ่มขึน้  จากการเปิดใหบ้ริการคลงัจดัเก็บเอกสารระบบอตัโนมตัิอาคารใหม่  
(สวุินทวงศ ์จ.ฉะเชิงเทรา) ในช่วงตน้ปีที่ผ่านมา ซึ่งใชร้ะบบอตัโนมตัิในการบริหารจดัเก็บเอกสารและขอ้มลูครบวงจร เพื่อ
ช่วยในการเคลือ่นยา้ยและจดัเรยีงสนิคา้ไดส้ะดวกรวดเรว็ แมน่ย าและปลอดภยัสงู ช่วยลดระยะเวลาในการจดัเก็บ ลดการ
พึง่พิงแรงงาน เพิ่มพืน้ท่ีใหบ้รกิารจดัเก็บเอกสาร มีพืน้ท่ีรวม 4,955 ตารางเมตร สามารถเก็บกลอ่งเอกสารไดก้วา่ 600,000 
กล่อง นับเป็นคลังจัดเก็บเอกสารขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศที่ใช้ระบบจัดเก็บแบบอัตโนมัติ  ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการท าก าไรในระยะยาวของกลุม่ธุรกิจตอ่ไป 

1.2 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนส่งสินค้ำ  

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนสง่สินคา้มีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 570.3 ลา้น
บาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขนสง่สนิคา้ทั่วไปจ านวน 69.1 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สนิคา้อนัตรายจ านวน 84.3 
ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่รถยนต์และชิน้สว่นรถยนต ์จ านวน 271.3 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สินคา้แช่เย็นแช่
แข็งจ านวน 92.0 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนส่งขา้มแดน จ านวน 31.4  ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขนส่งเฉพาะทาง
ส าหรบัสนิคา้ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 22.2 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 256.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 81.9 
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 237.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
126.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 114.4 จากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจฯ มีการรบัรูร้ายได้
ของ บริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอรต์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 99.9 ใหบ้ริการขนสง่และขน
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ถ่ายสนิคา้เป็นรายไดห้ลกั นอกจากนี ้การขนสง่สนิคา้ในกลุม่สนิคา้อนัตราย และ การขนสง่สนิคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมยาน
ยนตม์ีรายไดเ้พิ่มสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั เป็นไปในทิศทางเดียวกบัฟ้ืนตวัสนิคา้อนัตรายและอตุสาหกรรมยานยนตด์งักลา่ว
มาแลว้ขา้งตน้  

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564  จ านวน 70.4 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 12.3 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 18.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 35.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 52.1 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 16.6 ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 28.0 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.8 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 9.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 50.5 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 18.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 16.8 

1.3 กลุ่มธุรกิจให้บรกิำรในตำ่งประเทศ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดท าการแบ่งกลุ่มธุรกิจเพิ่มเติม ไดแ้ก่  กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการในต่างประเทศ เนื่องจาก JWD Asia 
Holding Private Limited ("JWDAH") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ JWD ถือหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9 ไดเ้ขา้ซือ้หุน้เพิ่มเติมใน 
EMLOG Logistics & Warehousing Pte Ltd. (“EMLOG”) ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 
60.0 ส่งผลให ้EMLOG เป็นบริษัทย่อยของ JWD โดยทางออ้มและประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 100 ใน
บริษัท JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. ผูใ้หบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคมุอุณหภูมิแช่เย็นและแช่
แข็ง สินคา้ทั่วไป การขนสง่สินคา้ขา้มแดน และด าเนินพิธีการศลุกากรในประเทศกมัพชูา สง่ผลใหบ้ริษัทฯ เริ่มรบัรูร้ายได้
และผลก าไรจากกิจกรรมในประเทศกมัพูชาดงักลา่ว ตัง้แต่เดือน เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ดงันัน้บริษัทฯ จึงแบ่งเป็นกลุม่
ธุรกิจใหบ้ริการในต่างประเทศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั ธุรกิจของบริษัทฯ ที่เติบโตและขยายงานออกไปหลายสว่น โดยกลุม่
ธุรกิจฯ มีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 82.4 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บรษัิท  
มีรายได ้จ านวน 44.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 7.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2564 
ซึง่บรษัิทฯ มีรายได ้จ านวน 37.6 ลา้นบาท จากการฟ้ืนตวัดีขึน้จากสถานการณโ์ควิด 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 17.3 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 21.0 ส าหรบัไตรมาส 3/2564 มีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 8.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.2 ใกลเ้คียงกบั
ไตรมาส 2/2564ที่ผา่นมา ทัง้นีก้ารขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องของกลุม่บรษัิท ท าใหปั้จจบุนักลุม่บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโล
จิสติกสอ์ยา่งครบวงจร ซึง่ครอบคลมุการใหบ้รกิารรบัฝากสินคา้ การใหบ้รกิารจดัการสนิคา้ และการใหบ้รกิารขนสง่สินคา้
ทัง้ไทยและตา่งประเทศ 

1.4 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2564  จ านวน 154.6 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการขนยา้ยสิ่งของเครื่องใชส้  าหรบัที่พกัอาศยั  จ านวน 139.3 
ลา้นบาท บริการขนยา้ยอปุกรณส์ านกังาน จ านวน 9.7 ลา้นบาท และบริการขนยา้ยสิ่งของส าหรบังานแสดงสินคา้และ
ศิลปะ จ านวน 5.6 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 29.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 23.7เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 69.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 21.9 ลา้นบาท หรือ
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คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 46.3 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เป็นผลมาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากสว่นงานบริการ
ขนยา้ยสิง่ของเครือ่งใชส้  าหรบัท่ีพกัอาศยัที่มีปรมิาณเพิ่มสงูขึน้ 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 35.5 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 23.0 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 8.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 33.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 26.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 21.2 ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 15.8 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.8 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 6.5 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 69.9 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 9.3  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.6 

1.5 กลุ่มธุรกจิโครงสร้ำงพืน้ฐำนโลจสิตกิส ์

บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกสต์ัง้แต่ปี 2561 โดยบริษัทฯ ไดร้บัมอบหมายจากทางการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นผูป้ระกอบการที่รบัหนา้ที่ยกขนตูส้ินคา้ที่มาจากทางราง (Rail Yard Management) ผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบงั ที่มาจาก 3 สายหลกั คือ สายใต ้สายตะวนัออกเฉียงเหนือ และสายที่มาจากมาบตาพดุ จนเมื่อสิน้ปีที่
ผา่นมาบรษัิทฯ ไดช้นะการประมลูงานจากการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย ใหท้ าการยกขนและเคลือ่นยา้ยตูส้ินคา้ทา่เทียบเรือ
ชายฝ่ัง A (Barge Terminal) ของท่าเรือแหลมฉบัง ท าให้บริษัทฯ มีรายไดเ้พิ่มเติมจากทั้งสองงานนี ้และจะมีรายได้
เพิ่มเติมตอ่ไปเป็นล าดบั ทางบรษัิทฯ จึงแยกกลุม่ธุรกิจนีเ้พื่อใหเ้ห็นสดัสว่นชดัเจนมากขึน้ โดยส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  กลุม่ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์มีรายไดจ้ านวน 98.5 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 
49.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 102.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได ้
จ านวน 32.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 8.3 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 34.7 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
เป็นผลมาจากปริมาณตูส้ินคา้ที่ผ่านท่าเทียบเรือชายฝ่ัง A (Barge Terminal) ของท่าเรือแหลมฉบงั มีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ 
และมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกุไตรมาส 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 22.1 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 22.4  ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 7.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 51.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 14.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 30.0 ส  าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 5.9 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 18.4 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 2.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
33.0 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 8.8 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 37.0  

1.6 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรเกบ็ของใช้ส่วนตัว ของมีค่ำ ผลงำนศิลปะ และจัดเกบ็ไวน ์

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของใชส้ว่นตวั ของมีคา่ และผลงานศิลปะ (Self-Storage, Self-Deposit and Art Space)
ในปัจจุบันธุรกิจใหบ้ริการเก็บของใช้ส่วนตวัเปิดใหบ้ริการ 6 สาขา ไดแ้ก่ ศรีกรีฑา สยาม รามอินทรา เทียมร่วมมิตร  
พระราม 9-รามค าแหงและภเูก็ต ธุรกิจใหบ้ริการเก็บของมีค่า ผลงานศิลปะ และบริการเช่าหอ้งจดัเก็บไวน ์(Wine Bank) 
โดยเปิดใหบ้ริการอยู่ที่สาขาสยาม กลุ่มธุรกิจมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 58.5 
ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 38.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 185.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บรษัิทฯ มีรายได ้จ านวน 14.2 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 6.0 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 73.2 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากกลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของใชส้ว่นตวัไดร้บัผลบวกจาก
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การเติบโตของธุรกิจ E-commerce ในปัจจุบนั และกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการเก่ียวกบัผลงานศิลปะไดร้บัอุปสงคส์งูขึน้ในช่วง
สถานการณโ์รคระบาด 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 14.3 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 24.4 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 20.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 327.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกัน
ของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 2.1 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 14.8 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 3.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 231.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นีใ้นช่วงระยะเวลา
หลายไตรมาสที่ผา่นมากลุม่ธุรกิจเริม่มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการเติบโตและการท า
ก าไร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นในการพฒันาธุรกิจนีอ้ยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากยงัถือเป็นธุรกิจใหม่และมีโอกาสใน
การขยายงานไดอ้ีกมาก  

2. กลุ่มธุรกจิอำหำร 

กลุ่มธุรกิจอาหารมีรายได  ้ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 899.0 บาท รายไดร้วม
เพิ่มขึน้ จ านวน 201.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 28.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 
3/2564 บรษัิทฯ มีรายได ้จ านวน 349.9 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 79.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 29.5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดเ้กิดจากยอดขายสินคา้ผกัตดัส าเร็จรูป (Cut Vegetable) 
สนิคา้อาหารแช่แข็ง (Frozen Food) และสินคา้เครื่องปรุงหมอ้ไฟ (Hotpot Ingredients)  ที่มีปริมาณเพิ่มสงูขึน้เนื่องจาก
ไดร้บัการตอบรบัท่ีดีจากตลาดที่ขยายใหมแ่ละยงัไดร้บัอานิสงคจ์ากอปุสงคข์องตลาดที่เพิ่มสงูขึน้จากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 49.2 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.5 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 22.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 82.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 26.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 3.9 ส  าหรบัไตรมาส 3/2564 บรษัิทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 17.9 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.1 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 3.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ  27.9 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 14.0  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.2 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้สอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่เพิ่มสงูขึน้ 

3. กลุ่มธุรกจิอืน่  

กลุม่ธุรกิจอื่นมีรายได ้ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 16.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 
4.1 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 34.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2564 บรษัิทฯ มีรายได ้
จ านวน 3.7 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 0.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 2.8 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน 
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ส่วนแบ่งก ำไร จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

บรษัิทฯ มีสว่นแบง่ก าไร จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้  ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 จ านวน 72.8 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 14.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2564  บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไร จากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้จ านวน 41.1 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ จ านวน 10.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 33.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  โดยปัจจุบนับริษัทฯ 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 3/2564 บริษัทฯ ไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจาก TMS จ านวน 
46.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 19.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 71.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และใน
ขณะเดียวกนัก็ไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากนิคมอตุสาหกรรม PPSP ลดลงอย่างมีนยัส าคญัเนื่องจากไม่สามารถขายที่ดินใน
นิคมอตุสาหกรรมแก่นกัลงทนุตา่งชาติในช่วงภาวะโรคระบาดได ้อยา่งไรก็ตาม PPSP คาดวา่จะมีรายไดจ้ากการขายที่ดิน
เพิ่มเติมจากสว่นท่ีขาดหายไป (Backlog) หากประเทศกมัพชูาเปิดประเทศภายหลงัจากภาวะโรคระบาดคลีค่ลาย  

รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อืน่ 

บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ้ื่น ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 
78.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 28.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 58.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบั
ไตรมาส 3/2564 บรษัิทฯ มีรายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ้ื่น จ านวน 30.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 18.2 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 144.4 โดยผลส่วนใหญ่มาจาก การบันทึกรายไดพ้ิเศษจากการใหเ้ช่าระยะยาวในทรพัยส์ิน
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี นวนคร โดยให้เช่าทรัพย์สินแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์อไอเอ็ม อินดสัเทรยีล โกรท (“AIMIRT”) และเงินปันผลจากการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564  จ านวน 536.4 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 62.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 13.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนส าหรบัไตร
มาส 3/2564 มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 189.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน  28.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 17.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายการค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่ายที่ผนัแปร
ตามการเพิ่มขึน้ของรายไดแ้ละผลก าไร ค่าใชจ้่ายจากบริษัทย่อยที่บริษัทเขา้ซือ้กิจการ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการว่าจา้งที่
ปรึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี ้บริษัทฯ ยังคงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วน
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารตอ่รายไดร้วมอยูท่ี่รอ้ยละ 14.1 
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ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุทางการเงินส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  จ านวน 153.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
10.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2564 มีตน้ทนุทางการเงิน 
จ านวน  54.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 10.5  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 24.2 โดยตน้ทนุทางการเงินทีเ่พิ่มขึน้นีม้ีสาเหตุ
หลกัมาจากเงินกูย้ืมเพื่อการลงทนุซือ้ธุรกิจใหมเ่พิ่มเติมในช่วงที่ผา่นมา 

กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 
  
 
 

 
 
 
 
สินทรัพย ์

บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 11,000.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยร์วม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1,526.9ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.1 โดยสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนีก้ารคา้ สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่ม
คา้ และที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

สนิทรพัยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์สนิทรพัย ์สทิธิการใช ้และเงิน
ลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 33.4 14.6 และ 13.9 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่  30 กันยายน 2564 จ านวน 2,329.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัย์
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 547.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.7  โดยมีรายการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 216.2 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 
จ านวน 211.9 ลา้นบาท และสนิคา้คงเหลอื จ านวน 52.5 ลา้นบาท  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 8,670.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 979.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.7 ซึง่เกิดจากการ ที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ ์เพิ่มขึน้ จ านวน 538.3 ลา้นบาท จากโครงการลงทนุในกลุม่ธุรกิจคลงัสนิคา้หอ้งเยน็และการลงทนุใน บรษัิท วี
เอ็นเอส ทรานสปอรต์ จ ากดั และเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้เพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 310.5 ลา้นบาท จากการรบัรู ้
ส่วนแบ่งก าไรและการเขา้ลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ และสินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 
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จ านวน 185.7 ลา้นบาท จากการเขา้ลงทนุเพิ่มเติมและปรบัมลูคา่เงินลงทนุในทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์อไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) ในขณะที่ สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ลดลง จ านวน 88.1 
ลา้นบาท และ เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่น ลดลง จ านวน 64.1 ลา้นบาท  

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีส้ิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 7,298.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 1,076.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 17.3 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของหุน้กู ้
จ านวน 700.0 ลา้นบาท ที่ออกในช่วงไตรมาส 1/2564 และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 

หนีส้ินหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 2,906.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินหมนุเวียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 495.1 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 20.5 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเจา้หนีก้ารคา้
และเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ จ านวน 251.6 ลา้นบาท เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน ทีเ่พิ่มขึน้จ านวน 147.7 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี เพิ่มขึน้
จ านวน 54.3 ลา้นบาท  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  จ านวน 4,392.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินไม่
หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 581.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.3 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการ
เพิ่มขึน้ของหุน้กู ้จ านวน 700.0 ลา้นบาท ในขณะที่หนีส้ินตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี TFRS16 ลดลง จ านวน 
84.6 ลา้นบาท และ เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลง จ านวน 111.6 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  จ านวน 3,701.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสว่นของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวน 450.3 ลา้นบาท หรอืเป็นอตัรารอ้ยละ 13.8  โดยเป็นผลมาจากการบนัทกึก าไรสทุธิ
และการบนัทกึสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ 
  



 

                                         การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาส 3/2564 | หน้า 14 

 

กำรวิเครำะหส์ภำพคล่อง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งวดเก้ำเดือน 

2563 2564 
เงนิสดต้นงวด : 1 มกรำคม 885.5 815.0 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 844.5 904.5 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (566.9) (905.8) 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (572.1) 199.2 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 62.3 18.3 

กระแสเงินเงินสดเพิ่มขึน้/(ลดลง) สทุธิ (232.2) 216.2 

เงนิสดปลำยงวด : 30 กันยำยน 653.3 1,031.2 
   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564  
จ านวน 904.5 เพิ่มขึน้ จ านวน 60.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.1 สว่นหนึง่เป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงาน
ที่เพิ่มขึน้  ประกอบกบั มีรายการกระแสเงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้จ านวน 
364.5 ลา้นบาท และรายการกระแสเงินสดรบัจากการเปลี่ยนแปลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น เพิ่มขึน้จ านวน 226.6 
ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564  จ านวน 
905.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 338.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 59.8 โดยสว่นหนึง่เป็นผลจากกระแสเงินสดจ่าย
เพื่อซือ้บรษัิทยอ่ยสทุธิจากเงินสดที่ไดม้า จ านวน 135.9 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้
เพิ่มขึน้ จ านวน 161.3 ลา้นบาท และ เงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทนุระยะยาวอื่นเพิ่มขึน้ จ านวน 178.6 ลา้นบาท ในขณะที่ 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ เพิ่มขึน้ 96.5 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 

บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  จ านวน 
199.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 771.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 134.8 โดยสว่นหนึง่เป็นผลมาจากกระแสเงินสด
กระแสเงินสดรบัจากการ ออกหุน้กูเ้พิ่มขึน้ จ านวน 100.0 ลา้นบาท เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุในบรษัิทยอ่ยเพิ่มขึน้ จ านวน 
74.7 ลา้นบาท เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ จ านวน 70.8 ลา้นบาท ในขณะที่ เงินสดจ่าย
เพื่อช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลง จ านวน 722.4 ลา้นบาท และเงินสด
จ่ายเพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 128.6 ลา้นบาท 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
 งวดเก้ำเดือน 

2563 2564 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 25.3% 24.7% 
อตัราก าไรสทุธิ ไมร่วมรายการพิเศษ (%) 7.5% 9.0% 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 0.82 0.80 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.88 1.97 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)*ไมร่วมสว่นของหนีส้ินที่เกิดจาก 
   มาตรฐานบญัชี เรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16) 

1.35 1.54 

อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.62 1.64 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)* ไมร่วมสว่น 
   ของหนีส้ินที่เกิดจากการมาตรฐานบญัชี เรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16) 

1.10 1.20 

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) 
  


