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- 
บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 1/2565 
 

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

(ร้อยละ) 1/2564 1/2565  
รายไดร้วม  1,147.1 1,410.4  23.0% 
     รายไดค้า่เชา่และรายไดจ้ากการบรกิาร 1,049.8 1,364.5  30.0% 
     ก าไรขัน้ตน้    269.5    332.0  23.2% 
     อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)    25.7%     24.3%   
     ก าไรจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได ้
     เสียที่ถืออยูก่่อน 

  78.6[1] -  
 

     รายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้น 18.7 45.9  145.5% 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม และการรว่มคา้ 17.8 74.1  316.3% 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท 140.8 125.7  (10.7%) 
อตัราก าไรสทุธิ (%)* 12.3% 8.9%   
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท - ไมร่วมรายการพิเศษ 96.8 125.7  29.9% 

อตัราก าไรสทุธิ - ไมร่วมรายการพิเศษ (%)* 8.4% 8.9%   

*อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิัท) / รายไดร้วม     

[1] ส  าหรบัไตรมาส 1/2564 มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จากรายการพิเศษ จากบันทึกก าไรจากการปรบัมลูค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทนุในบริษัท EMLOG Logistics & Warehousing Pte Ltd. (“EMLOG”) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบรษัิทรว่มเป็นบริษัทย่อย จ านวน 78.6 ลา้น
บาท ซึ่งในขณะเดียวกัน มีการรบัรูภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีส  าหรบัการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุดงักล่าว การรบัรูร้ายการผลขาดทนุจ าก
การยกเลิกกิจการและการรบัรูส้่วนแบ่งผลการขาดทุนจากการขายสินทรพัยท์ี่ประเทศลาว และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จึงท  าใหบ้ริษัทฯ รบัรู ้
ก  าไรสทุธิจากรายการนีเ้ป็นจ านวนทัง้สิน้ 44.0 ลา้นบาท ในเดือน มีนาคม 2564  

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 1/2565 เศรษฐกิจไทยปรบัดีขึน้จากไตรมาสก่อน ตามมลูค่าการสง่ออกสินคา้ที่
ปรบัเพิ่มขึน้เนื่องจากอุปสงคป์ระเทศคู่คา้ปรบัดีขึน้ ดา้นจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึน้หลงัมีการผ่อนคลาย
มาตรการจ ากดัการเดินทางระหวา่งประเทศ นอกจากนี ้เครือ่งชีก้ารบรโิภคและการลงทนุของภาคเอกชนยงัปรบัเพิ่มขึน้ แม้
จะชะลอลงบา้งจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron และตน้ทุนการผลิตและค่าครองชีพที่สูงขึน้ ดา้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้มากตามราคาพลงังานและราคาอาหารสด เช่นเดียวกับอตัราเงินเฟ้อ
พืน้ฐานที่เพิ่มขึน้จากราคาอาหารส าเร็จรูป ดา้นตลาดแรงงานปรบัดีขึน้บา้ง แต่โดยรวมยังเปราะบาง ขณะที่ดุลบญัชี
เดินสะพดัขาดดลุใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อน* 

 

 

 

*ขอ้มลูจากแถลงขา่วเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมีนาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2565 มีรายไดร้วม ทัง้สิน้จ านวน 1,410.4 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้
จ านวน 263.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 23.0 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมในงวดเดียวกนัของปีก่อน บรษัิทฯ มีรายได้
ค่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการรวมทัง้สิน้ 1,364.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 314.7 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 30.0 
เมื่อเทียบกบัรายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการบรกิารในงวดเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการ
จดัเก็บและบรหิารสนิคา้ กลุม่ธุรกิจอาหาร และกลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้  

จากรายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการที่เพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ลา่วไปขา้งตน้ สง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบั
ไตรมาส 1/2565 จ านวน 332.0 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 24.3 เพิ่มขึน้จ านวน 62.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 23.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 269.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ย
ละ 25.7  
 
ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท  

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิทฯ ส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 125.7 ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่
รอ้ยละ 8.9 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 15.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10.7 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรสทุธิสว่นของที่เป็นของบริษัท จ านวน 140.8 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่รอ้ยละ 12.3 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะก าไรสทุธิที่มาจากการด าเนินงานหลกัของบริษัทโดยไม่รวมรายการพิเศษที่
เกิดขึน้ จะพบว่าในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัท (ไม่รวมรายการพิเศษ) จ านวน 125.7 ลา้น
บาท อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 8.9 เพิ่มขึน้จ านวน 28.9 ลา้นบาทหรือเป็นอตัรารอ้ยละ 29.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนซึ่งมีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ (ไม่รวมรายการพิเศษ) จ านวน 96.8 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่
รอ้ยละ 8.4 แสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานที่ดีขึน้กวา่ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนอยา่งมีนยัส าคญั 

กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน  

รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ าแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นตาราง 

กลุ่มธุรกิจ 
รำยได้ (ล้ำนบำท) ร้อยละของ

รำยได้รวม 

 ก ำไรขัน้ต้น  
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น  
(ร้อยละ) 

1/2564 1/2565 1/2564 1/2565 1/2564 1/2565 
1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 789.1 1,058.8 77.6%  255.0 299.6 32.3% 28.3% 

2. ธุรกิจอาหาร 257.1 295.9 21.7%  13.2 33.5 5.1% 11.3% 
3. ธุรกิจอ่ืนๆ 3.6 9.8 0.7%  (6.2) (10.7) (172.2)% (109.6)% 
รวม 1,049.8 1,364.5 100%  262.0 322.4 25.0% 23.6% 
ยอดเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการ
บญัชีใหม ่

- - - 
 

7.5 9.6 0.7% 0.7% 

ก าไรขัน้ตน้หลงัปรบัปรุงแลว้ 1,049.8 1,364.5 100%  269.5 332.0 25.7% 24.3% 
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1.1 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรจัดเกบ็และบริหำรสินค้ำ  

รำยได้ (ล้ำนบำท) 
ไตรมำส  

 
ร้อยละของ
รำยได้รวม 

 

 
ก ำไรขัน้ต้น  
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

 

1/2564 1/2565  1/2564 1/2565 1/2564 1/2565 

1.1.1 สินคา้ทั่วไป 100.5 107.5 7.9%  16.0 19.1 15.9% 17.8% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 135.3 152.7 11.2%  60.7 67.8 44.9% 44.4% 
1.1.3 รถยนต ์ 117.4 94.8 6.9%  40.5 29.5 34.5% 31.1% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็น
และแชแ่ข็ง 

193.8 207.7 15.2%  87.1 91.4 45.0% 44.0% 

1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 29.1 34.1 2.5%  13.3 15.5 45.7% 45.3% 
รวม 576.1 596.8 43.7%  217.6 223.3 37.8% 37.4% 

 

1.1.1 สินค้ำทั่วไป 

รายได้จากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทั่ วไปส าหรับไตรมาส 1/2565 จ านวน 107.5 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรบัฝากสินคา้จ านวน 54.5 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการ จ านวน 34.0 ลา้นบาท 
รายไดก้ารด าเนินพิธีการศุลกากร จ านวน 5.5 ลา้นบาท และรายไดจ้ากบริการเสริม จ านวน 13.5 ลา้นบาท รายไดร้วม
เพิ่มขึน้ จ านวน 7.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 19.1 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 17.5 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้ จ านวน 3.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
16.0 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 15.9 การเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ดงักลา่วมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนมี
การลดสดัสว่นของการใชค้ลงันอกนอ้ยลงและเพิ่มสว่นงานท่ีท าใหก้่อเกิดก าไรเพิ่มขึน้  

 

1.1.2 สินค้ำอันตรำย  

รายได้ของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายส าหรับไตรมาส 1/2565 จ านวน 152.7 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย รายไดจ้ากลานวางตูส้ินคา้อนัตราย จ านวน 148.7 ลา้นบาท และรายไดจ้ากคลงัสินคา้อนัตรายจ านวน 3.9  
ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 17.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.9 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดย
ปริมาณตูส้ินคา้อันตรายที่ผ่านเขา้ท่าเรือแหลมฉบัง (Throughput) ในไตรมาส 1/2565 มีจ านวน 43,241 TEU* ลดลง
เลก็นอ้ยเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากรายไดท้ีเ่พิ่มขึน้มาจากการจดัเก็บและบรหิารตูส้นิคา้อนัตราย
ทีเ่พิ่มขึน้ ประกอบกบัรายไดจ้ากการจดัเก็บตูส้นิคา้อนัตรายที่คงคา้งนานในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 นอกจากนีย้งัไดร้บัอานิ
สงคจ์ากปรมิาณตูส้นิคา้บรรจรุถยนตท์ี่น  ามาใชแ้สดงในงานมอเตอรโ์ชวใ์นช่วงเดือนมีนาคม 2565 อีกดว้ย 
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ปริมำณ 
ไตรมำส 

1/2564 1/2565 

ลานวางตูส้ินคา้อนัตราย (TEU*) 43,263 43,241 

คลงัสินคา้อนัตราย (Revenue Ton) 4,951 6,071 

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

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 67.8 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.4 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้ จ านวน 7.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 11.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
60.7 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.9 

1.1.3 รถยนต ์

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารรถยนตส์  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 94.8 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายได้
จากการรบัฝากสนิคา้ จ านวน 43.0 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการ จ านวน 51.8 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลง
จ านวน 22.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น เนื่องจากสถานการณข์าดแคลน
Semiconductor ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคญัในการผลิตรถยนต์ ส่งผลใหผู้ผ้ลิตรถยนตล์ดปริมาณการผลิตลงในช่วงไตร
มาส 1/2565 ที่ผา่นมา 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 29.5 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31.1 ก าไรขัน้ตน้
ลดลงจ านวน 11.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 27.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
40.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 34.5 โดยในปัจจุบนัมีการใหบ้ริการจดัการลานจอดรถยนตจ์ านวน 392,638 
ตารางเมตร และการให้บริการ  On-site service คิดเป็นพื ้นที่ประมาณ 658,425 ตารางเมตร อัตราการใช้พื ้นที่  
(Occupancy Rate) ไม่รวมพืน้ที่การใหบ้ริการประเภท On-Site Service เฉลี่ยส าหรบัไตรมาส 1/2565 อยู่ที่รอ้ยละ 50.9 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอตัราการใชพ้ืน้ที่รอ้ยละ 65.4 อนัเป็นผลมาจากการลดปริมาณการผลิตรถยนต์
ดงักลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

 

1.1.4 สินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ 

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 
1/2565 จ านวน 207.7 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 13.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.2 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน โดยเกิดจากการเพิ่มขึน้ของปรมิาณสนิคา้จดัเก็บในคลงัสนิคา้เทียบจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 91.4 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.0 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 4.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 4.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
87.1 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.0  

อตัราการใชพ้ืน้ท่ี (Occupancy Rate) เฉลีย่ไตรมาส 1/2565 อยูท่ี่รอ้ยละ 75.5 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึง่
มีการใชพ้ืน้ที่รอ้ยละ 74.2 ทัง้นีใ้นเดือนมีนาคม 2565 กลุม่ธุรกิจฯ มีพืน้ที่ใหบ้ริการเพิ่มขึน้จากการเปิดใหบ้ริการหอ้งเย็น
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แห่งใหมใ่นจงัหวดัสมทุรสาคร ไดแ้ก่ โครงการ PACM ขนาดพืน้ท่ี 10,800 ตารางเมตร อนัเป็นการรว่มทนุกบัลกูคา้ส าคญั
รายหนึง่ ซึง่เป็นผูป้ระกอบการอาหารทะเลแปรรูปชัน้น าของประเทศไทย อนัจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการท ารายได้
ของกลุม่ธุรกิจฯ รองรบัอปุสงคข์องลกูคา้ดงักลา่วรวมถึงอปุสงคข์องตลาดโดยรวมที่เพิ่มขึน้อยา่งมากในปัจจบุนั และท าให้
ธุรกิจมีความสามารถในการท าก าไรไดเ้พิ่มขึน้ตอ่เนื่องในระยะยาว เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ในช่วงตน้ไตรมาส 1/2565 มีการเบิก
ใชส้ินคา้ในสดัสว่นที่สงูขึน้จากลกูคา้กลุม่อาหารทะเลและไก่ อนัเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของอตัราค่าระวางเรือ ค่าน า้มนั 
และราคาอาหารสตัว ์ท าใหผู้ผ้ลิตน าสินคา้ในสต๊อกเดิมมาใชเ้พื่อคงราคาตน้ทนุสินคา้ไว ้สง่ผลใหเ้มื่อเปรียบเทียบอตัรา
การใชพ้ืน้ท่ี (Occupancy Rate) กบัไตรมาสที่ผา่นมามีระดบัลดลงเลก็นอ้ย อยา่งไรก็ตาม สดัสว่นการเก็บสนิคา้ในคลงัได้
ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้เป็นปกตินบัตัง้แตเ่ดือนมีนาคมที่ผา่นมา 

1.1.5 เอกสำรและข้อมูล 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลูมีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 34.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายได้
จากบริการรบัฝากเอกสาร จ านวน 26.0 ลา้นบาท และรายไดก้ารใหบ้ริการจดัการเอกสารและบริการขนส่ง จ านวน 8.1 
ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 5.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผล
มาจากปริมาณเอกสารที่จัดเก็บและใหบ้ริการเพิ่มสงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานแสกนเอกสารซึ่งกลุ่มธุรกิจ
สามารถปิดงานโครงการเพิ่มเติมเขา้มาไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง ดงัรายละเอียดที่แสดงไวใ้นตาราง 

จ ำนวน 
ไตรมำส 

1/2564 1/2565 

กล่องเอกสาร เฉลี่ย (กล่อง) 1,021,990 1,084,883 

แฟ้มเอกสาร เฉลี่ย (แฟ้ม) 11,878,201 12,539,941 

งานแสกน รวม (หน่วย) 760,134 3,987,766 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 15.5 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.3 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 2.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.5  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
13.3 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 45.7  

1.2 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนส่งสินค้ำ  

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนสง่สินคา้มีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 323.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก
การขนส่งสินคา้ทั่วไปจ านวน 36.7 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนส่งสินคา้อนัตรายจ านวน 28.3 ลา้นบาท รายไดจ้ากการ
ขนสง่รถยนตแ์ละชิน้สว่นรถยนต ์จ านวน 194.8 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สินคา้แช่เย็นแช่แข็งจ านวน 30.6 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการขนสง่ขา้มแดน จ านวน 16.4 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขนสง่เฉพาะทางส าหรบัสินคา้ขนาดใหญ่พิเศษ 
จ านวน 16.5 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 193.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 148.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน เป็นผลมาจากกลุม่ธุรกิจฯ มีการรบัรูร้ายไดข้องบรษัิท วีเอ็นเอส ทรานสปอรต์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือ
หุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 82.8 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้เป็นรายไดห้ลกั ประกอบกับรายไดจ้ากการขนสง่
สินคา้ในหมวดตา่ง ๆ มีจ านวนเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ สินคา้ทั่วไป สินคา้รถยนต ์และสินคา้แช่เย็นแช่แข็ง เป็น
ตน้  
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บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 51.5 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 15.9 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 32.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 172.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
18.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 14.5  

1.3 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรในต่ำงประเทศ 

บริษัทฯไดจ้ดัท าการแบ่งกลุม่ธุรกิจเพิ่มเติมไดแ้ก่ กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการในตา่งประเทศ เนื่องจาก JWD Asia Holding 
Private Limited (“JWDAH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ JWD ถือหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9 ไดเ้ขา้ซือ้หุน้เพิ่มเติมใน EMLOG 
Logistics & Warehousing Pte Ltd. (“EMLOG”) ในช่วงมีนาคม 2564 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.0 ส่งผลให้ 
EMLOG เป็นบรษัิทยอ่ยของ JWD โดยทางออ้มและประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 100 ในบรษัิท JWD Asia 
Logistics (Cambodia) Co., Ltd. ผูใ้หบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง สนิคา้ทั่วไป การ
ขนส่งสินคา้ขา้มแดน และด าเนินพิธีการศุลกากรในประเทศกัมพูชา ส่งผลใหบ้ริษัทฯ เริ่มรบัรูร้ายไดแ้ละผลก าไรจาก
กิจกรรมในประเทศกมัพชูาดงักลา่ว ตัง้แตเ่ดือน เมษายน 2564 ที่ผา่นมา ดงันัน้บรษัิทฯ จึงแบง่เป็นกลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารใน
ต่างประเทศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั ธุรกิจของบริษัทฯ ที่เติบโตและขยายงานออกไปหลายสว่น โดยกลุม่ธุรกิจใหบ้ริการใน
ต่างประเทศมีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 43.8 ลา้นบาท ก าไรขัน้ตน้ จ านวน 10.5 ลา้นบาท และอตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 23.9 ทัง้นีก้ารขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกลุม่บริษัท ท าใหปั้จจุบนักลุม่บริษัทเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติ
กสอ์ย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลมุการใหบ้ริการรบัฝากสินคา้ การใหบ้ริการจดัการสินคา้ และการใหบ้ริการขนสง่สินคา้ทัง้
ไทยและตา่งประเทศ 

1.4 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศมีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 56.3 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการขนยา้ยสิ่งของเครื่องใชส้  าหรบัที่พกัอาศยั จ านวน 52.5 ลา้นบาท บริการขนยา้ยอปุกรณ์
ส านกังาน จ านวน  3.1 ลา้นบาท และบรกิารขนยา้ยสิง่ของส าหรบังานแสดงสนิคา้และศิลปะ จ านวน 0.7 ลา้นบาท รายได้
รวมเพิ่มขึน้ จ านวน 18.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 47.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นอานิสงคจ์าก
การผ่อนคลายความกงัวลในสถานการณโ์รคระบาดท าใหล้กูคา้มีการใชบ้ริการขนยา้ยเพิ่มขึน้เป็นอยา่งมากเมื่อเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 11.3 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 20.1 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 3.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 36.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 
8.3 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 21.7  
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1.5 กลุ่มธุรกจิโครงสร้ำงพืน้ฐำนโลจสิตกิส ์

กลุ่มธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส์มีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 25.3 ลา้นบาท รายได้ลดลง 
จ านวน 7.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 18.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลกระทบจากงานทา่เรอื
ชายฝ่ังทีม่ีความสามารถในการยกขนลดลงเนื่องจากอปุกรณย์กขนเกิดความช ารุด ท าใหป้รมิาณการขนยา้ยตูล้ดลงในช่วง
ระยะเวลาหนึง่  

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 0.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 2.2 ก าไรขัน้ตน้
ลดลง จ านวน 7.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 94.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 8.4 
ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25.9 โดยสาเหตหุลกัเนื่องจากการช ารุดของอปุกรณย์กขนดงักลา่วขา้งตน้ อยา่งไรก็
ตาม ผลประกอบการจะปรบัตวัดีขึน้ในไตรมาส 2/2565 หลงัจากที่การซอ่มแซมอปุกรณเ์สรจ็สมบรูณ ์

1.6 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรเกบ็ของใช้ส่วนตัว ของมีค่ำ ผลงำนศิลปะ และจัดเกบ็ไวน ์

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการเก็บของใชส้ว่นตวั ของมีค่า ผลงานศิลปะและจดัเก็บไวน ์(Self-Storage, Self-Deposit, Art 
Space and Wine Bank) ในปัจจุบนัธุรกิจใหบ้ริการเก็บของใชส้ว่นตวัเปิดใหบ้ริการ 6 สาขา ไดแ้ก่ ศรีกรีฑา สยาม ราม
อินทรา เทียมรว่มมิตร  พระราม 9-รามค าแหง และภเูก็ต ธุรกิจใหบ้ริการเก็บของมีค่า ผลงานศิลปะ และบริการเช่าหอ้ง
จัดเก็บไวน ์(Wine Bank) โดยเปิดใหบ้ริการอยู่ที่สาขาสยาม กลุ่มธุรกิจฯ มีรายไดส้  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 13.2 
ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 0.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 2.4 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 18.0 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 0.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 33.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
1.8 ลา้นบาท และอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ  14.6 ทั้งนีใ้นช่วงระยะเวลาหลายไตรมาสที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจเริ่มมีผล
ประกอบการท่ีดีขึน้ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการเติบโตและการท าก าไร อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัคงมุง่มั่นใน
การพฒันาธุรกิจนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากยงัถือเป็นธุรกิจใหมแ่ละมีโอกาสในการขยายงานไดอ้ีกมาก  

 
 
2. กลุ่มธุรกจิอำหำร 

กลุม่ธุรกิจธุรกิจอาหารมีรายได ้ส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 295.9 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 38.8 
ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดเ้กิดจากยอดขายสินคา้
ผักตัดส าเร็จรูป (Cut Vegetable) การปรบัขึน้ราคาสินคา้ประเภทเครื่องปรุงหมอ้ไฟ และการท าโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้
ยอดขายตา่งๆ 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 33.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.3 ก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้จ านวน 20.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 153.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
13.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.1 เป็นที่น่าสงัเกตว่าผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจนีม้ีการฟ้ืนตวัขึน้เป็น
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อย่างดีเมื่อเทียบกบัในปีที่ผ่านมา และกลุม่ธุรกิจฯ คาดว่าจะสามารถคงผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องไดต้ลอดทัง้ปีนี ้
จากการปรบัแผนธุรกิจใหม ่
 
 
3. กลุ่มธุรกจิอืน่  

กลุ่มธุรกิจอื่นมีรายได  ้ส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 9.8 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 6.2 ลา้นบาท 
หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 172.2 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

 

ส่วนแบ่งก ำไร จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้   ส าหรบัไตรมาส1/2565  จ านวน 74.1 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ จ านวน 56.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 316.3 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยสว่นแบง่ก าไร
ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ สว่นแบง่ก าไรจาก TMS  จ านวน 56.8 ลา้นบาท สว่นแบง่ก าไรจาก อีสเทิรน์ซี แหลมฉบงั เทอรม์ินลั จ านวน 
23.7 ลา้นบาท เป็นตน้ โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ คลงัสินคา้ในประเทศ
กัมพูชา, นิคมอุตสาหกรรม Phnom Penh SEZ Plc. (PPSP) และลานจัดเก็บตู้สินค้า Bok Seng PPSEZ Dry port ใน
ประเทศกัมพูชา, คลงัสินคา้หอ้งเย็น Adib Cold Logistics (ACL) ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท 
Samudera, JWD Bokseng Logistics ซึ่งด าเนินธุรกิจดา้น Project Cargo Logistics ในประเทศไทยและภูมิภาค, CJ 
JWD Logistics ซึ่ งด า เนินธุ ร กิจด้าน  E-Commerce Logistics (B2C C2C) ในประ เทศไทย  บริ ษัท TRANSIMEX 
CORPORATION (TMS) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจิมินห ์(HOSE) ประเทศเวียดนาม, บริษัท อีสเทิรน์ซี 
แหลมฉบงั เทอรม์ินลั จ ากัด (“ESCO”) ซึ่งด าเนินธุรกิจใหบ้ริการจดัการตูค้อนเทนเนอรภ์ายในท่าเทียบเรือ (Container 
Port Operation) และใหบ้ริการสนบัสนุนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการขนส่งสินคา้, คลงัสินคา้ออนไลน ์MyCloud Fulfillment 
และ บรษัิท แปซิฟิค ทียเูอ็ม โคลด ์สโตเรจ จ ากดั (“PACT”) ซึง่ด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ 

 

รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อืน่ 

บรษัิทฯ มีรายไดด้อกเบีย้,เงินปันผล และรายไดอ้ื่น ส  าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 45.9 ลา้นบาท รายไดเ้พิ่มขึน้
จ านวน 27.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 144.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยผลสว่นใหญ่มาจากก าไร
จากการโอนที่ดินบริเวณมหาชยัของบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินลงทนุในบริษัท แปซิฟิค ทียเูอ็ม โคลด ์สโตเรจ จ ากดั (“PACT”)   
และก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
 

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 230.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 59.8 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 35.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ มีสาเหตหุลกัมาจาก
การรวมค่าใชจ้่ายของบริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอรต์ จ ากัด (“VNS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ซือ้กิจการเขา้มาตัง้แต่
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เดือน เมษายน 2564 ทัง้นีห้ากเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4/2564 ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร ลดลงจ านวน 47.7 
ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 17.2 เนื่องจากในไตรมาส 4/2564 ที่ผา่นขาย บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการวา่จา้งที่ปรกึษา
เพื่อลงทนุและพฒันาธุรกิจคอ่นขา้งสงู  

 
 
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

บริษัทฯ มีตน้ทนุทางการเงินส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 71.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 24.2 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 51.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยตน้ทนุทางการเงินที่เพิ่มขึน้นีม้ีสาเหตหุลกัมาจากเงิน
กูย้ืมและหุน้กูท้ี่มีจดัสรรเพิ่มเติมส าหรบัการลงทนุและขยายธุรกิจในช่วงปีที่ผา่นมา 

กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 

 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
สินทรัพย ์

บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 12,568.0 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 จ านวน 36.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.3 โดยสว่นใหญ่ลดลงจากการลดลงของเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสด  

สินทรพัยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ เงินลงทนุในบริษัทรว่มและการ
รว่มคา้ และสนิทรพัย ์สทิธิการใช ้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 31.5, 20.5 และ 12.7 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 
     

 สินทรัพยห์มุนเวียน 

บรษัิทฯ มีสนิทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 2,506.1 ลา้นบาท ลดลงจากสนิทรพัยห์มนุเวยีน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวน 210.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.7  โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั

12,604.9 12,604.9 12,568.0 12,568.0

5,498.5 5,504.5

3,842.7 3,964.7

547.6 592.7

2,716.1 2,506.1

3,978.4 4,015.1

1,614.9 1,569.0

3,952.5 3,845.3

3,059.1 3,138.6

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธันวาคม 2564

สินทรพัยห์มนุเวียน

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น

หนีส้ินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น

สว่นของผูถื้อหุน้

31 มีนาคม 2565
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จากการลดลงอย่างเป็นสาระส าคญัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 383.6 ลา้นบาท และเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่
บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพิ่มขึน้จ านวน 149.0 ลา้นบาท 

  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 10,061.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 173.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.8 ซึ่งเกิดจากการ ที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ ์เพิ่มขึน้ จ านวน 122.0 ลา้นบาท จากโครงการลงทนุในกลุม่ธุรกิจคลงัสินคา้หอ้งเย็น และเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมและการร่วมคา้เพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 92.0 ลา้นบาท จากการเขา้ลงทุนเพิ่มใน Pacific TUM Cold Storage Co., Ltd 
(“PACT”) ในสดัสว่น 49.99% จ านวนทนุท่ีช าระ 80.0 ลา้นบาท และรบัรูส้ว่นแบง่ก าไรในบรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ เป็น
จ านวนเงิน 74.1 ลา้นบาท ในขณะท่ีสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ลดลง จ านวน 32.5 ลา้นบาท  

หนีส้ิน 

บรษัิทฯ มีหนีส้นิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 8,552.9 ลา้นบาท ลดลงจากหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 เป็นจ านวน 73.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.9 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน จ านวน 582.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีหุน้กูเ้พิ่มขึน้ จ านวน 494.1 ลา้นบาท  

หนีส้ินหมุนเวียน 

บรษัิทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 3,138.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้นิหมนุเวียน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 105.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.5 โดยสว่นใหญ่เกิดจากสว่นของหุน้กูท้ี่ก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี เพิ่มขึน้ จ านวน 598.7 ลา้นบาท จากการจดัประเภทรายการทางบญัชีของอายตุามสญัญาหุน้กูท้ี่ครบ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้จ านวน 72.3 ลา้นบาท ในขณะที่เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลงจ านวน 589.0 ลา้นบาท  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 5,414.3 ล้านบาท ลดลงจากหนีส้ินไม่
หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 178.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.2 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ลดลงของหุน้กู ้จ านวน 104.6 ลา้นบาท จากการจดัประเภทรายการทางบญัชีของอายตุามสญัญาหุน้กูท้ี่ครบก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี สทุธิกบัหุน้กูท้ี่ออกเพิ่มเติม และหนีส้ินตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี TFRS16 ลดลง จ านวน 76.6 
ลา้นบาท  
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ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 4,015.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสว่นของผูถื้อหุน้ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน 36.7 ลา้นบาท หรอืเป็นอตัรารอ้ยละ 0.9  โดยเป็นผลมาจากการบนัทกึก าไรสทุธิ การ
บนัทกึสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุและองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ 

 

กำรวิเครำะหส์ภำพคล่อง 

(หนว่ย : ลา้นบาท) 
ไตรมำส 

2564 2565 
เงนิสดต้นงวด : 1 มกรำคม 815.0 1,421.6 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 285.4 299.7 
กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (417.2) (445.1) 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 628.8 (234.7) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (3.9) (3.5) 

กระแสเงินเงินสดเพิ่มขึน้/(ลดลง) สทุธิ 493.1 (383.6) 
เงนิสดปลำยงวด : 31 มีนำคม 1,308.1 1,038.0 
   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบั สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 299.7 
เพิ่มขึน้ จ านวน 14.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 5.0 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายการกระแสเงินสดรบัจากการ
เปลีย่นแปลงของเจา้หนีไ้มห่มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ จ านวน 27.6 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทนุ สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 445.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
จ านวน 28.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 6.7 โดยสว่นหนึง่เป็นผลจากกระแสเงินสดจ่ายส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้
แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั เพิ่มขึน้ จ านวน 149.0 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้เพิ่มขึน้ 
จ านวน 64.8 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทนุชั่วคราวลดลงสทุธิ จ านวน 170.0 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 

บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 234.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
จ านวน 863.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 137.3 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินสดช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้สทุธิ จ านวน 610.8 ลา้นบาท  
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
 ไตรมำส 

1/2564 1/2565 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 25.7% 24.3% 
อตัราก าไรสทุธิ ไมร่วมรายการพิเศษ (%) 8.4% 8.9% 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 1.00 0.80 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 2.00 2.13 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)*ไมร่วมสว่นของหนีส้ินที่เกิดจาก
มาตรฐานบญัชี เรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16) 

1.56 1.74 

อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.75 1.78 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)* ไมร่วมสว่น
ของหนีส้ินที่เกิดจากการมาตรฐานบญัชี เรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16) 

1.28 1.39 

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) 

  


