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บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 3/2565 

 

  (หน่วย : ล้ำนบำท) 
งวดเก้ำเดือน  

+/(-)% 
 ไตรมำส 3 

+/(-)% 
2564 2565  3/2564 2/2565 3/2565 

รายไดร้วม 3,817.2 4,402.3 15.3%  1,388.1 1,398.9 1,593.0 14.8% 
     รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และการ
ใหบ้รกิาร 

3,660.4 4,322.2 18.1% 
 1,357.3 1,373.4 1,584.3 16.7% 

     ก าไรขัน้ตน้ 905.0 987.8 9.2%  322.5 305.9 349.9 8.5% 
     อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 24.7% 22.9%   23.8% 22.3% 22.1%  
     ก าไรจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสว่น
ไดเ้สียที่ถืออยูก่่อน 

78.6[1] - 
 

 - - -  

     รายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายได้
อ่ืน 

79.6[2] 80.2 0.8%  32.2 25.5 14.7 (54.3)% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และการรว่มคา้ 

72.8 266.3 265.8%  41.1 123.5 68.8 
 

67.4% 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท 395.4 391.5 (1.0)%  139.1 154.1 111.7 (19.7)%  

อตัราก าไรสทุธิ (%)* 10.4% 8.9%   10.0% 11.0% 7.0%  
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท – ไมร่วม
รายการพิเศษ 

342.4[1,2] 391.5 14.3%  139.1 154.1 111.7 (19.7)% 

อตัราก าไรสทุธิ - ไมร่วมรายการพิเศษ 
(%)* 

9.0% 8.9%   10.0% 11.0% 7.0%  

*อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิัท) / รายไดร้วม       
 [1] ส าหรบัไตรมาส 1/2564 มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จากรายการพิเศษ จากบนัทึกก าไรจากการปรบัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในบริษัท EMLOG 

Logistics & Warehousing Pte Ltd. (“EMLOG”) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย จ านวน 78.6 ลา้นบาท ซึ่งในขณะเดียวกัน มีการรบัรูภ้าษีเงินไดร้อตัด
บญัชีส  าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว การรบัรูร้ายการผลขาดทุนจากการยกเลิกกิจการและการรับรูส้่วนแบ่งผลการขาดทุนจ ากการขายสินทรัพยท่ี์
ประเทศลาว และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จึงท าใหบ้ริษัทฯ รบัรูก้  าไรสทุธิจากรายการนีเ้ป็นจ านวนทัง้สิน้ 44.0 ลา้นบาท ในเดือน มีนาคม 2564 

[2] บริษัทฯ มีการบนัทึกก าไรจากการขายสินทรพัยส์ทุธิ จ านวน 9.0 ลา้นบาท จากการขายสินทรพัยโ์ครงการเจดับเบิล้ยดีู นวนคร ใหแ้ก่กองทรสัตเ์พ่ือการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์อไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) ในช่วงครึง่ปีแรกท่ีผ่านมา 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3/2565 เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัตอ่เนื่องจากไตรมาสก่อน โดยเครือ่งชีก้ารบรโิภค 
และการลงทนุภาคเอกชนปรบัเพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกบัการผลติภาคอตุสาหกรรม สว่นหนึง่เป็นผลจากการขาดแคลนชิน้ส่วน
การผลิตที่คลี่คลายลงส าหรบัภาคบริการฟ้ืนตวัต่อเนื่องตามจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ปรบัเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม 
มลูค่าการสง่ออกสินคา้ปรบัลดลงตามอปุสงคป์ระเทศคู่คา้ที่ชะลอตวั ประกอบกบั มีปัจจยัชั่วคราวดา้นอปุทาน อาทิ การ
บริหารจดัการสินคา้คงคลงัของโรงกลั่นน า้มนั และสภาพอากาศที่ไมเ่อือ้อ านวยต่อการเพาะปลกู ส่วนการใชจ้่ายภาครฐั
หดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อนทัง้รายจ่ายประจ าและ รายจ่ายลงทนุของรฐับาลกลางดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราเงิน
เฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้ตามอตัราเงินเฟ้อหมวด อาหารสดและอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน ขณะที่ตลาดแรงงานทยอยฟ้ืนตวัตามภาวะ
เศรษฐกิจ  

*ขอ้มลูจากแถลงขา่วเศรษฐกิจและการเงิน เดือนตลุาคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ผลการด าเนินงานส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายาว 2565 บริษัทฯ มีรายไดร้วม จ านวน 4,402.3 
ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 585.1 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.3 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมในงวดเดียวกนั
ของปีก่อน บริษัทฯ มีรายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการบริการรวมทัง้สิน้ 4,322.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 661.8 ลา้นบาท 
หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 18.1 ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บรษัิทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 1,594 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 204.9
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 14.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ มีรายไดค้่าเช่าและบริการ จ านวน 
1,584.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 227.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.7 เมื่อเทียบกับรายไดค้่าเช่าและบริการ
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากกลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนสง่สินคา้ กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนยา้ย กลุม่
ธุรกิจบรกิารจดัเก็บและบรหิารสนิคา้ทั่วไป กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารในตา่งประเทศ และ กลุม่ธุรกิจอาหาร ตามล าดบั  

จากรายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการที่เพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 987.8 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.9 เพิ่มขึน้
จ านวน 82.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 905.0 
ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 24.7 ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 349.9 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.1 เพิ่มขึน้จ านวน 27.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 322.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 23.8 

ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท  

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 391.5 
ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 8.9 ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ่งมีก าไรสทุธิสว่นของที่เป็นของบริษัท จ านวน 395.4 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 10.4 ส าหรบัไตร
มาส 3/2565 บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ จ านวน 111.7 ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 7.0 ก าไรสทุธิสว่น
ที่เป็นของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 27.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมี
ก าไรสทุธิสว่นของที่เป็นของบริษัท จ านวน 139.1 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่รอ้ยละ 10.0 ซึ่งสาเหตหุลกัของการ
ลดลงของก าไรสทุธิในไตรมาสนีม้าจากตน้ทุนการใหบ้ริการที่สงูขึน้ในส่วนของค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 
รวมถึงตน้ทนุคงที่ในรูปของคา่เสื่อมราคาคลงัสนิคา้ที่เปิดใหบ้รกิารใหม ่ประกอบกบัคา่ใชจ้่ายในการบรหิารที่เพิ่มเติมจาก
คา่บรกิารท่ีปรกึษาในการพฒันาธุรกิจ คา่ใชจ้่ายในการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ และตน้ทนุทางการเงิน 

นอกจากนี ้หากพิจารณาก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ โดยไม่รวมรายการพิเศษ ในงวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2565 มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ (ไมร่วมรายการพิเศษ) ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2565 จ านวน 391.5 ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 8.9 เพิ่มขึน้จ านวน 49.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
14.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรสุทธิสว่นของที่เป็นของบริษัทฯ จากรายการพิเศษ จ านวน 53.0 ลา้น
บาท มีผลท าใหบ้รษัิทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิท (ไมร่วมรายการพิเศษ) จ านวน 342.4 ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยู่
ที่รอ้ยละ 9.0 ส  าหรบัไตรมาส 3/2565 บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ (ไมร่วมรายการพิเศษ)จ านวน 111.7 ลา้น
บาท อตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 7.0 ลดลงจ านวน 27.4 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 
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ก่อนบรษัิทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯ จากรายการพิเศษ จ านวน 9.0 ลา้นบาท มีผลท าใหบ้รษัิทฯ มีก าไรสทุธิสว่น
ที่เป็นของบรษัิท (ไมร่วมรายการพิเศษ) จ านวน 139.1 ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่รอ้ยละ 10.0 

กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน  
รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ าแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นตาราง 

กลุ่มธุรกิจ 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้

รวม 

 
งวดสำมเดือน  
ไตรมำส 3 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้

รวม 

2564 2565  2564 2565 

1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 2,745.3 3,333.3 77.1%  1,003.7 1,195.2 75.4% 

2. ธุรกิจอาหาร 899.0 964.4 22.3%  349.9 381.7 24.1% 

3. ธุรกิจอ่ืนๆ 16.1 24.5 0.6%  3.7 7.4 0.5% 

รวม 3,660.4 4,322.2 100.0%  1,357.3 1,584.3 100.0% 

 

ก ำไรขัน้ต้น 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไร 
ขัน้ต้น
(ร้อยละ) 

 

 งวดสำมเดือน  
ไตรมำส 3 
(ล้ำนบำท) 

 
อัตรำก ำไร
ขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

 2564 2565  2564 2565 

1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 846.8 910.0 27.3%  300.4 325.2 27.2% 

2. ธุรกิจอาหาร 49.2 75.0 7.8%  17.9 19.2 5.0% 

3. ธุรกิจอ่ืนๆ (23.2) (25.5) (104.0)%  (6.9) (5.7) (76.7)% 

รวม 872.8 959.5 22.2%  311.4 338.7 21.4% 
ยอดเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี
ใหม ่

32.2 28.3 0.7%  11.1 11.3 0.7% 

ก าไรขัน้ตน้หลงัปรบัปรุงแลว้ 905.0 987.8 22.9%  322.5 350.0 22.1% 

1.1 กลุ่มธุรกิจให้บรกิำรจัดเกบ็และบริหำรสินค้ำ 

ประเภทสินค้ำ 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ
ของ
รำยได้
รวม 

 
งวดสำมเดือน  
ไตรมำส3 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้รวม 

 

2564 2565  2564 2565 2564 2565 
1.1.1 สินคา้ทั่วไป 297.3 370.5 8.6%  98.7 136.7 7.3% 8.6% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 439.3 425.0 9.7%  156.3 129.6 11.5% 8.2% 
1.1.3 รถยนต ์ 345.7 283.5 6.6%  107.1 105.6 7.9% 6.7% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุอณุหภมิู
แชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

611.5 638.0 14.8%  214.9 219.3 15.8% 13.8% 

1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 87.2 102.5 2.4%  28.6 34.3 2.1% 2.2% 
รวม 1,781.0 1,819.5 42.1%  605.6 625.5 44.6% 39.5% 
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ก ำไรขัน้ต้น 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำ
ก ำไร
ขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

 
งวดสำมเดือน  
ไตรมำส 3 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 
ไตรมำส 3 
(ร้อยละ) 

2564 2565  2564 2565 2564 2565 
1.1.1 สินคา้ทั่วไป 36.1 67.8 18.3%  11.0 26.5 11.1% 19.4% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 202.6 178.0 41.9%  73.9 51.7 47.3% 39.9% 
1.1.3 รถยนต ์ 122.5 85.3 30.1%  37.2 38.2 34.7% 36.2% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุอณุหภมิู
แชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

287.2 262.8 41.2%  105.6 86.6 49.1% 39.5% 

1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 38.8 46.4 45.2%  12.2 15.7 42.7% 45.7% 
รวม 687.2 640.3 35.2%  239.9 218.7 39.6% 35.0% 

1.1.1 สินค้ำทั่วไป 

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ทั่วไปมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565  
จ านวน 370.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรบัฝากสนิคา้จ านวน 191.3 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการ 
จ านวน 116.3 ลา้นบาท รายไดก้ารด าเนินพิธีการศลุกากร จ านวน 21.5 ลา้นบาท รายไดจ้ากบริการเสริม จ านวน 41.4 
ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 73.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 24.6 ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มี
รายได ้จ านวน 136.7 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 38.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 38.5 
ในปี 2565 ตลาดมีอปุสงคใ์นการใช้คลงัสินคา้ทั่วไปที่สงูอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหก้ลุม่ธุรกิจมีอตัราการใชพ้ืน้ที่สงูกวา่ 90% 
ตัง้แตต่น้ปี และคาดวา่จะสามารถคงอตัราการใชพ้ืน้ท่ีในระดบัสงูเช่นนีไ้ดอ้ยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 67.8 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 18.3 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 31.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 87.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 36.1 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 12.1 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัไตรมาส 
3/2565 จ านวน 26.5 ลา้นบาท  อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.4 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 15.5 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 140.9 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 11.0 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.1 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการที่เพิ่มตามปริมาณการใช้พืน้ที่คลงัสินคา้และรายไดเ้พิ่มจากงานบริการ
มลูคา่เพิ่มทีม่ีอตัราก าไรสงูขึน้  

1.1.2 สินค้ำอันตรำย  

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้อนัตรายมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565จ านวน 
425.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากลานวางตูส้ินคา้อนัตราย จ านวน 415.4 ลา้นบาท และรายไดจ้ากคลงัสินคา้
อนัตรายจ านวน 9.6 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลง จ านวน 14.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.3 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน โดยจ านวนตูส้ินคา้ส าหรบังวดเก้าเดือนมีจ านวน 130,538 TEU* ลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บรษัิทฯ มีรายได ้จ านวน 129.6 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากงวดเดียวกนั 



 

                                         การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาส 3/2565 | หน้า 5 
  

 

ของปีก่อน จ านวน 26.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากอตุสาหกรรมเค
มิคอลสแ์ละปิโตรเคมีอยูใ่นช่วงขาลงจากวิกฤตตน้ทนุพลงังานสงูขึน้ ประกอบกบัลกูคา้สว่นใหญ่มีระยะเวลาการออกของตู้
เรว็ ท าใหร้ายไดจ้ากคา่ภาระฝากตูห้นกันอ้ยลง 
 

ปริมำณ 
งวดเก้ำเดือน  งวดสำมเดือน 

2564 2565  3/2564 3/2565 
ลานวางตูส้ินคา้อนัตราย (TEU*) 132,076 130,538  44,029 43,791 

คลงัสินคา้อนัตราย (Revenue Ton) 15,804 17,863  5,001 5,731 

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

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 178.0 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 41.9 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 24.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 202.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 46.1 ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 51.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 39.9 ลดลงจ านวน 22.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
30.0 เมื่อเทียบกบัจากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 73.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.3 

1.1.3 รถยนต ์

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารรถยนต์มีรายไดส้  าหรบังวดเก้าเดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565  
จ านวน 283.5 ลา้นบาท แบง่เป็นรายไดจ้ากการรบัฝากสนิคา้จ านวน 125.0 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการ
จ านวน 158.5 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลง จ านวน 62.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 18.0 ส าหรบัไตรมาส 3/2565 
บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 105.6 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน อย่างไรก็ตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ส  าหรบัช่วงครึ่งปีหลงัปรบัตัวดีขึน้ตามล าดบั จากการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตรถยนต ์รวมถึงอปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้ของรถยนตไ์ฟฟา้ สง่ผลใหก้ลุม่ธุรกิจมีรายไดเ้พิ่มขึน้ทัง้จากการใหบ้รกิาร
ในโครงการของกลุม่ลกูคา้ปัจจบุนั และโครงการรถยนตไ์ฟฟา้จากลกูคา้ใหมห่ลายราย 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 85.3 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 30.1 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 37.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 30.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 122.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 35.4 ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 38.2 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 36.2 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 1.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 2.7 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 37.2  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 34.7 
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1.1.4 สินค้ำควบคุมอุณหภมิูแช่เยน็และแช่แข็ง 

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 638.0 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 26.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
4.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 219.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
4.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 2.0 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยเกิดจากปรมิาณของพืน้ท่ีการจดัเก็บใน
คลงัสนิคา้เพิ่มขึน้เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

บรษัิทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  จ านวน  262.8 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 41.2 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 24.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 287.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.0 ส  าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 86.6 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 39.5 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 19.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 18.0 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 105.6  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 49.1 
สาเหตหุลกัเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุและคา่เสือ่มราคาจากการเปิดใหบ้รกิารหอ้งเย็นแหง่ใหม ่(หอ้งเย็นสระบรุ)ี 

การใชพ้ืน้ที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 อยู่ที่รอ้ยละ 75.9ลดลงจาก
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีการใชพ้ืน้ที่รอ้ยละ 79.0 ในขณะที่อตัราการใชพ้ืน้ที่เฉลี่ยส าหรบังวดสามเดือน
อยู่ที่รอ้ยละ 78.5 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 82.8 ทัง้นีใ้นปี 2565 กลุ่มธุรกิจฯ มีพืน้ที่ใหบ้ริการ
เพิ่มขึน้ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม จากการเปิดใหบ้รกิารหอ้งเย็นแหง่ใหมใ่นจงัหวดัสมทุรสาคร ไดแ้ก่ โครงการ PACM ขนาดพืน้ท่ี 
10,800 ตารางเมตร อันเป็นการร่วมทุนกับลูกคา้ส าคัญรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการอาหารทะเลแปรรูปชั้นน าของ
ประเทศไทย, และเพิ่มพืน้ที่ใหบ้ริการตัง้แต่เดือนกนัยายน จากการเปิดใหบ้ริการหอ้งเย็นแห่งใหม่ในจงัหวดัสระบรุี ไดแ้ก่ 
โครงการ PACS ขนาดพืน้ที่ 8,000 ตารางเมตร อนัจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการท ารายไดข้องกลุม่ธุรกิจฯ รองรบั
อปุสงคข์องลกูคา้ดงักลา่วรวมถึงอปุสงคข์องตลาดโดยรวมที่เพิ่มขึน้อย่างมากในปัจจบุนั และท าใหธุ้รกิจมีความสามารถ
ในการท าก าไรไดเ้พิ่มขึน้ตอ่เนื่องในระยะยาว  

 

1.1.5 เอกสำรและข้อมูล 

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากเอกสารและขอ้มลูมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 
102.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการรบัฝากเอกสาร จ านวน 79.4 ลา้นบาท และรายไดก้ารใหบ้ริการจัดการ
เอกสารและบริการขนสง่ จ านวน 23.1 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 15.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 17.5 
เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 34.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
5.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลมาจากปรมิาณเอกสารที่จดัเก็บ
และใหบ้รกิารเพิ่มสงูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นของงานสแกนเอกสารซึง่กลุม่ธุรกิจสามารถปิดงานโครงการเพิ่มเติมเขา้
มาไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง ดงัรายละเอียดที่แสดงไวใ้นตาราง 
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จ ำนวน 
งวดเก้ำเดือน 

2564 2565 

กลอ่งเอกสาร เฉลีย่ (กลอ่ง) 1,036,653 1,117,993 

แฟม้เอกสาร เฉลีย่ (แฟม้) 12,017,063 12,823,112 

งานสแกน รวม (หน่วย) 2,911,060 10,767,607 

 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 46.4 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 45.2 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 7.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 38.8 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 44.5 ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 
15.7 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.7 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 3.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 28.7 เมื่อ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 12.2 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 42.7  

1.2 กลุ่มธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ  

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนสง่สินคา้มีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 951.3 ลา้น
บาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขนส่งสินคา้ทั่วไปจ านวน 127.1 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนส่งสินคา้อนัตรายจ านวน 
89.8 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่รถยนตแ์ละชิน้สว่นรถยนต ์จ านวน 564.5 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สนิคา้แช่เย็น
แช่แข็งจ านวน 84.6 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่ขา้มแดน จ านวน 58.0  ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขนสง่เฉพาะทาง
ส าหรบัสนิคา้ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 27.2 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 381.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 66.8 
เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากกลุม่ธุรกิจฯ มีการรบัรูร้ายไดข้องบริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอรต์ จ ากดั 
ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้ทางออ้มในสดัสว่นรอ้ยละ 82.8 ใหบ้รกิารขนสง่และขนถ่ายสนิคา้เป็นรายไดห้ลกั ส าหรบั
ไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 322.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 85.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 35.8 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลจากรายไดจ้ากการขนสง่สินคา้ในหมวดตา่งๆ มีจ านวนเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
ไดแ้ก่ สนิคา้ทั่วไป สนิคา้รถยนต ์และสนิคา้ขา้มแดน เป็นตน้ 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565  จ านวน 159.4 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 16.8 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 89.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 126.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 70.3 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 12.3 ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 56.7 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 17.6 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 28.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 102.5 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 28.0 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.8 

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 โดยถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 60.0 
สง่ผลให ้EMLOG เป็นบริษัทย่อยของ JWD โดยทางออ้มและประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 100 ในบริษัท 
JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. ผูใ้หบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง  
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สนิคา้ทั่วไป การขนสง่สนิคา้ขา้มแดน และด าเนินพิธีการศลุกากรในประเทศกมัพชูา สง่ผลใหบ้รษัิทฯ เริม่รบัรูร้ายไดแ้ละผล
ก าไรจากกิจกรรมในประเทศกมัพชูาดงักล่าว ตัง้แต่เดือน เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ดงันัน้บริษัทฯ จึงแบ่งเป็นกลุม่ธุรกิจ
ใหบ้ริการในตา่งประเทศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั ธุรกิจของบริษัทฯ ที่เติบโตและขยายงานออกไปหลายสว่น โดยกลุม่ธุรกิจฯ 
มีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 180.1 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 97.7 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 118.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีรายได ้
จ านวน 78.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 34.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 76.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากการฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกิจในประเทศกมัพชูา  

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565  จ านวน 48.7 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 27.0 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 31.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 181.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 17.3 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 21.0 ส  าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 21.6 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 27.4 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 13.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 151.2 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 8.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.3  

 

1.4 กลุ่มธุรกิจให้บริกำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2565 จ านวน 236.7 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการขนยา้ยสิ่งของเครื่องใชส้  าหรบัที่พกัอาศยั จ านวน 225.3 
ลา้นบาท บริการขนยา้ยอปุกรณส์ านกังาน จ านวน 8.5 ลา้นบาท และบริการขนยา้ยสิ่งของส าหรบังานแสดงสินคา้และ
ศิลปะ จ านวน 2.9 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 82.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 53.1 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 110.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 41.2 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 59.5 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมากจากการผอ่นคลายความกงัวล
ในภาวะโรคระบาดท าใหม้ีกิจกรรมการขนยา้ยเพิ่มขึน้อยา่งมีสาระส าคญั ประกอบกบัฤดกูาลของการขนยา้ยที่มีปรมิาณ
สงูกวา่ช่วงอื่น 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 45.4 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 19.2 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 9.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 27.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 35.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 23.0 ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 20.8 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 18.8  ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 5.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 31.6 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 15.8 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.9 
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1.5 กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพืน้ฐำนโลจิสติกส ์

กลุม่ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์มีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 91.2 
ลา้นบาท รายไดร้วมลดลง จ านวน 7.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตร
มาส 3/2565 บริษัทฯ มีรายได้ จ านวน 38.7 ลา้นบาทเพิ่มขึน้ จ านวน 6.5 ลา้นบาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 20.2 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น เนื่องจากการซอ่มแซมอปุกรณย์กขนจากงานทา่เรอืชายฝ่ังทีช่  ารุดเสรจ็สมบรูณแ์ละ
กลบัมาด าเนินงานไดต้ามปกติแลว้เป็นผลท าใหก้ลุม่ธุรกิจเริม่ปรบัตวัดีขึน้ 
 บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 2.9 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 3.2 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 19.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 86.9 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น ซึง่
มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 22.1 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.4 ส  าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีผลก าไรขัน้ตน้
จ านวน 2.8 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 7.4 อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 3.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
52.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก าไรขั้นต้นจ านวน 5.9 ล้านบาท และอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 18.4 แม้ผล
ประกอบการจะปรบัตวัดีขึน้ในไตรมาส 3/2565 แตย่งัแบกรบัตน้ทนุสงูจากราคาน า้มนัท่ีปรบัตวัสงูขึน้  

1.6 กลุ่มธุรกิจให้บริกำรเก็บของใช้ส่วนตัว ของมีค่ำ ผลงำนศิลปะ และจัดเก็บไวน ์

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของใชส้ว่นตวั ของมีคา่ ผลงานศิลปะ และจดัเก็บไวน ์(Self-Storage, Self-Deposit, Art 
Space and Wine Bank) ในปัจจุบนัธุรกิจใหบ้ริการเก็บของใชส้่วนตวัเปิดใหบ้ริการ 7 สาขา ไดแ้ก่ ศรีกรีฑา สยาม ราม
อินทรา เทียมรว่มมิตร  พระราม 9-รามค าแหง ภเูก็ต และลาดพรา้ว ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของมีคา่ ผลงานศิลปะ และบรกิาร
เช่าหอ้งจดัเก็บไวน ์(Wine Bank) โดยเปิดใหบ้ริการอยู่ที่สาขาสยาม  กลุม่ธุรกิจมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2565 จ านวน 54.6 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 3.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 6.7 เมื่อเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 19.0 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 4.8 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 33.8 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มของพืน้ที่ใหบ้ริการ จาก
การขยายสาขาเพิ่มเป็น 7 สาขา  

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 13.5 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 24.7 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 0.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปี
ก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 4.6 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 24.4 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้
จ านวน 2.5 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 119.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

2. กลุ่มธุรกิจอำหำร 

กลุม่ธุรกิจธุรกิจอาหารมีรายได้ ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 964.4 บาท รายได้
รวมเพิ่มขึน้ จ านวน 65.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 
3/2565 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 381.7 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 31.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.1 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลมาจากยอดขายผลติภณัฑผ์กัแช่แข็ง และยอดขายผลติภณัฑไ์อศกรมี ที่
เพิ่มขึน้ในช่วงไตรมาส 3/2565 
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บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 75.0 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 7.8% ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 25.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 52.4 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 49.2 ลา้นบาท และอัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ  5.5 ส  าหรบัไตรมาส 3/2565  
บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 19.1 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.0 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จ านวน 1.2 ลา้นบาท หรอืคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ  6.7 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 17.9  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.1 
ก าไรขัน้ตน้เป็นที่น่าสงัเกตว่าผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจนีม้ีการฟ้ืนตวัขึน้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา และ
กลุม่ธุรกิจฯ คาดวา่จะสามารถคงผลประกอบการท่ีดีอย่างตอ่เนื่องไดต้ลอดทัง้ปีนีจ้ากการปรบัแผนธุรกิจใหม่ 

3. กลุ่มธุรกิจอืน่  

กลุม่ธุรกิจอื่นมีรายได ้ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 24.5 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จ านวน  
8.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 51.2  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2565 บรษัิทฯ มีรายได ้
จ านวน จ านวน 7.4 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 3.7  ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 100.0 เมื่อเปรยีบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อน 

ส่วนแบ่งก ำไร จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

บรษัิทฯ มีสว่นแบง่ก าไร จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2565 จ านวน 266.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 193.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 265.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2565  บริษัทฯ มีสว่นแบง่ก าไร จากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้จ านวน 68.8 ลา้น
บาทเพิ่มขึน้จ านวน 27.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 67.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  โดยปัจจบุนั บรษัิท
ฯ มีการลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ คลงัสินคา้ในประเทศกมัพชูา , นิคมอตุสาหกรรม Phnom Penh 
SEZ Plc. (PPSP) และลานจดัเก็บตูส้นิคา้ Bok Seng PPSEZ Dry port ในประเทศกมัพชูา, คลงัสนิคา้หอ้งเย็น 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 บริษัท TRANSIMEX CORPORATION (TMS) บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยโ์ฮจิมินห ์(HOSE) ประเทศเวียดนาม, บริษัท อีสเทิรน์ซี แหลมฉบงั เทอรม์ินลั จ ากดั (“ESCO”) ซึ่งด าเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการจดัการตูค้อนเทนเนอรภ์ายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และใหบ้ริการสนบัสนนุอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการขนสง่สินคา้, คลงัสินคา้ออนไลน ์MyCloud Fulfillment, บริษัท แปซิฟิค ทียเูอ็ม โคลด ์สโตเรจ จ ากดั (“PACT”) ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจให้บริการรับฝากสินค้า , Alpha Industrial Solutions Company Limited (ALPHA) ด าเนินธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมพรอ้มบรกิารครบวงจร, และFUZE POST (FUZE) ด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่สินคา้
แบบควบคมุอณุหภมูิ 
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รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น 

บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ้ื่น ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 
80.2 ลา้นบาทลดลงจ านวน  78.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 49.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยผล
ส่วนใหญ่มาจากก าไรจากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท EMLOG Logistics & Warehousing Pte Ltd. 
(“EMLOG”) ซึง่เปลีย่นสถานะจากบรษัิทรว่มเป็นบรษัิทยอ่ย จ านวน 78.6 ลา้นบาท ซึง่ในขณะเดียวกนั มีการรบัรูภ้าษีเงิน
ไดร้อตัดบญัชีส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจากไตรมาส 1/2564, ก าไรจากการโอนที่ดินบริเวณ
มหาชัยของบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินลงทุนในบริษัท แปซิฟิค ทียูเอ็ม โคลด ์สโตเรจ จากัด (“PACT”) และก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในไตรมาส2/2565ที่ผ่านมา และส าหรบัไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ้ื่น 
จ านวน 14.7 ลา้นบาทลดลงจ านวน 17.5 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 54.3 เนื่องจากขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 673.5 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 135.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 25.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยรายการ
ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ สาเหตหุลกัเป็นผลมาจากการรวมคา่ใชจ้่ายของบริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอรต์ จ ากดั (“VNS”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ซือ้กิจการเขา้มาตัง้แต่เดือน เมษายน 2564 ส าหรบัไตรมาส 3/2565 มีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร จ านวน 232.9 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จ านวน  42.5  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 22.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายที่ปรกึษาในการพฒันาธุรกิจ ค่าใชจ้่ายในการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 
ผลขาดทนุจากการปรบัมลูคา่ตราสารอนพุนัธ ์และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ 

 

 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุทางการเงินส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  จ านวน 216.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 63.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 41.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2565 มีตน้ทนุ
ทางการเงิน จ านวน  72.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 18.9  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 35.0 โดยตน้ทุนทางการเงินที่
เพิ่มขึน้นีม้ีสาเหตหุลกัมาจากเงินกูย้ืมและหุน้กูท้ี่มีจดัสรรเพิ่มเติมสาหรบัการลงทนุและขยายธุรกิจในช่วงปีที่ผา่นมา 
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 

 

 
สินทรัพย ์

บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 13,171.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยร์วม ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 566.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 4.5 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของ
ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินลงทนุในการรว่มคา้ และอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทนุ 

สินทรพัยส์ว่นใหญ่ประกอบดว้ยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์เงินลงทนุในบริษัทรว่มและ
การรว่มคา้ และสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 32.4, 20.6 และ 10.8 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่  30 กันยายน 2565 จ านวน 2,728.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัย์
หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน 12.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5  โดยมีรายการเปลีย่นแปลง
ที่ส  าคญัจากการเพิ่มขึน้ของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 194.0 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอื 
เพิ่มขึน้จ านวน 86.2 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้จ านวน 127.3 ลา้นบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลดลงจ านวน 400.9 ลา้นบาท 
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สินทรพัยห์มนุเวียน

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น

หนีส้ินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น

สว่นของผูถื้อหุน้

31 ธันวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

บรษัิทฯ มีสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 10,442.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสนิทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 554.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.6 ซึ่งเกิดจากที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ ์เพิ่มขึน้ จ านวน 428.1 ลา้นบาท จากโครงการลงทนุในกลุม่ธุรกิจคลงัสินคา้หอ้งเย็น และเงินลงทนุในการรว่มคา้
เพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 132.3 ลา้นบาท  

 

หนี้สิน 

บรษัิทฯ มีหนีส้นิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 9,073.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 เป็นจ านวน 446.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.2 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และ
เจา้หนีห้มนุเวียนอื่นเพิม่ขึน้จ านวน 243.7 ลา้นบาทและหุน้กูเ้พิ่มขึน้ จ านวน 512.8 ลา้นบาท ในขณะที่เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 288.3 ลา้นบาท 

       หนี้สินหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 3.647.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินหมนุเวียน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 614.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 20.2 โดยสว่นใหญ่เกิดจากสว่นของหุน้กูท้ี่
ก  าหนดช าระภายในหนึง่ปี เพิ่มขึน้ จ านวน 599.4 ลา้นบาท จากการจดัประเภทรายการทางบญัชีของอายตุามสญัญาหุน้กู้
ที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี  

      หนี้สินไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  จ านวน 5,425.8 ลา้นบาท ลดลงจากหนีส้ินไม่
หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 167.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.0 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ลดลงของหุน้กู ้จานวน 86.6 ลา้นบาท จากการจดัประเภทรายการทางบญัชีของอายตุามสญัญาหุน้กูท้ี่ครบกาหนดช าระ
ภายใน 1 ปี สทุธิกบัหุน้กูท้ี่ออกเพิ่มเติม และลดลงจากหนีส้นิตามสญัญาเช่าจ านวน 81.7 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565  จ านวน 4,098.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสว่นของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวน 119.9 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการบนัทึกก าไรสทุธิ การจ่ายเงินปันผล การ
บนัทกึสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุและองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ 
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กำรวิเครำะหส์ภำพคล่อง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งวดเก้ำเดือน 

2564 2565 
เงนิสดต้นงวด : 1 มกรำคม 815.0 1,421.6 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 904.5 913.9 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (905.8) (986.4) 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 199.2 (368.0) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 18.3 39.6 

กระแสเงินเงินสดเพิ่มขึน้/(ลดลง) สทุธิ 216.2 (400.9) 
เงนิสดปลำยงวด : 30 กันยำยน 1,031.2  1,020.7 
   

 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565  
จ านวน 913.9 เพิ่มขึน้ จ านวน 9.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.0 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายการกระแสเงินสด
จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น ลดลงจ านวน 22.1 ลา้นบาท และรายการกระแสเงินสดรบัจาก
การเปลีย่นแปลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น เพิ่มขึน้จ านวน 28.9 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565  จ านวน 
986.4 ลา้นบาทเพิ่มขึน้ จ านวน 80.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.9 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสเงินสดจ่าย
ส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั เพิ่มขึน้ จ านวน 194.0 ลา้นบาท และกระแสเงินสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน 
อาคารและอปุกรณเ์พิ่มขึน้ จ านวน 168.9 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565  จ านวน 
368.0  ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 567.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 284.7 โดยสว่นหนึง่เป็นผลมาจากเงินสดช าระ
คืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้สทุธิ จ านวน 425.9 ลา้นบาท 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 งวดเก้ำเดือน 

2564 2565 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 24.7% 22.9% 
อตัราก าไรสทุธิ ไมร่วมรายการพิเศษ (%) 9.0% 8.9% 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 0.80 0.75 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.97 2.21 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)*ไมร่วมสว่นของหนีส้ินที่เกิดจาก
มาตรฐานบญัชี เรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16) 

1.54 1.84 

อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.64 1.82 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)* ไมร่วมสว่น
ของหนีส้ินที่เกิดจากการมาตรฐานบญัชี เรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16) 

1.20 1.45 

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) 
  


