บริ ษทั เจดับเบิ ลยูดี อิ นโฟโลจิ สติ กส์ จํากัด (มหาชน)
การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ไตรมาส 2/2560
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ
กําไรขัน1 ต้น
อัตรากําไรขัน1 ต้น (%)
กําไรก่อนหักดอกเบีย1 ภาษีและค่าเสือ9 มราคา (EBITDA)

อัตรากําไร EBITDA (%)
กําไรสุทธิสว่ นทีเ9 ป็ นของบริษทั
อัตรากําไรสุทธิ (%)*

งวดหกเดือน
2559
2560
1,103.4 1,150.6
337.0
345.7
30.5% 30.0%
300.5
342.1
27.1% 29.2%
53.7
89.8
4.8%
7.7%

+/(-)
4.3%
2.6%
13.8%
67.2%

ไตรมาส 2
2559 2560
557.6 577.8
153.8 172.6
27.6% 29.9%
132.9 186.1
23.7% 29.5%
7.6
49.5
1.4% 8.4%

+/(-)
3.6%
12.2%
40.0%
551.3%

*อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ (ส่วนทีเป็ นของบริษทั ) / รายได้รวม

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือน สิน1 สุดวันที9
30 มิถุ น ายน 2560 กลุ่ ม บริษัท ฯ มีร ายได้ค่ า เช่ า และ
บริการรวมทัง1 สิน1 1,150.6 ล้านบาท เพิม9 ขึ1น 47.2 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.3 เมื9อเทียบกับรายได้ค่า
เช่าและบริการในงวดเดียวกันของปี ก่อน สําหรับไตรมาส
2/2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและบริการ 577.8
ล้านบาท เพิม9 ขึน1 20.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 3.6 เมื9อเทียบกับรายได้ค่าเช่าและบริการของปี ก่อน
การเพิม9 ขึน1 ของรายได้สาํ หรับงวดหกเดือน ส่วนใหญ่เกิด
จากรายได้กลุ่มธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้า
และกลุ่ ม ธุ ร กิจ ขนส่ ง สิน ค้า โดยเพิ9ม ขึ1น ร้อ ยละ 6.3%
สําหรับกลุ่มธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้า และ
เพิม9 ขึน1 ร้อยละ 14.0% สําหรับกลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่ง
สินค้า เมื9อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ในส่วนของ
ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2/2560 รายได้เพิม9 ขึน1
จากกลุ่มธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าและกลุ่ม
ธุ ร กิจ ขนส่ ง สิน ค้ า เช่ น เดี ย วกัน เนื9 อ งจากในปี 2559
บริษทั ได้มกี ารปิ ดปรับปรุงคลังสินค้าทัวไปจํ
9 านวน 2 หลัง
ซึ9 ง คลั ง ทั ง1 L หลั ง ได้ เ ปิ ดให้ บ ริ ก ารแล้ ว ในป จั จุ บ ั น
นอกจากนั น1 ในไตรมาส 2/2559 ธุ ร กิจ ห้ อ งเย็น ได้ ร ับ
ผลกระทบจากปริมาณสินค้าประมงที9ซบเซาจากปญั หา
การทําประมงที9ผดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และขาด
การควบคุม (IUU Fishing) โดยในปจั จุบนั ปริมาณการ
รับฝากสินค้าในห้องเย็นได้กลับมามีปริมาณการฝากใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื9อง

บริษัทฯ มีกําไรขัน1 ต้นสําหรับงวดหกเดือน สิน1 สุด
วันที9 30 มิถุนายน 2560 รวม 345.7 ล้านบาท เพิม9 ขึ1น
เป็ นจํานวน 8.7 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 2.6
เมื9อ เทีย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น สํา หรับ ไตรมาส
2/2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขัน1 ต้นจํานวน 172.6 ล้าน
บาท เพิม9 ขึน1 18.8 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 12.2
ซึง9 การเพิม9 ขึน1 ของกําไรขัน1 ต้นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นผล
มาจากความสามารถในการทํ า กํา ไรที9สูง ขึ1น ของกลุ่ ม
ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิส่วนที9เป็ นของบริษัทสําหรับ
งวดหกเดือ น สิ1น สุ ด วัน ที9 30 มิถุ น ายน 2560 จํ า นวน
89.8 ล้านบาท เพิม9 ขึน1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน
36.1 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 67.2 สําหรับไตรมาส
2/2560 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิ 49.5 ล้านบาท เพิม9 ขึน1 จาก
ไตรมาส 2/2559 จํานวน 41.9 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 551.3 โดยสาเหตุหลักของการเพิม9 ขึน1 ของอัตรา
กําไรสุทธิน1ี เกิดจากในปี ไตรมาส 2/2559 บริษัทได้รบั
ผลกระทบจากการปญั หา IUU Fishing ทีไ9 ด้กล่าวไปแล้ว
ประกอบกับบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที9เกิดขึ1น
เพี ย งครัง1 เดี ย ว เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที9 เ กิ ด จากการตรวจ
ประเมิ น ด้ า นภาษี อ ากร ค่ า ที9 ป รึ ก ษาคดี ค วามทาง
กฎหมาย อีกทัง1 ยังมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ เช่น
ค่าจ้างที9ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายในการลงทุน
และขยายกิจการ ซึง9 ได้มกี ารบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายไว้แล้ว
ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2559 และในปี 2560 บริษทั ไม่
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มี ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า ว อี ก ทั ง1 บริ ษั ท ฯ มี ก ารควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้อยู่ในระดับทีเ9 หมาะสม จึง
ทําให้อตั รากําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนและงวดสาม

เดือ น สิ1นสุดวัน ที9 30 มิถุ นายน 2560 เพิ9ม ขึ1น จากงวด
เดียวกันของปี ก่อนอย่างมีนยั สําคัญ

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
รายได้และอัตรากําไรขัน1 ต้นจําแนกตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังทีแ9 สดงไว้ในตาราง
กลุ่มธุรกิ จ
1. บริการรับฝากและบริหารสินค้า
2. บริการขนส่งสินค้า
3. บริการขนย้ายในประเทศ
และต่างประเทศ
4. รับฝากเอกสารและข้อมูล
5. ธุรกิจอื9นๆ
รวม

งวดหกเดือน
รายได้ (ล้านบาท)
2559
2560
759.2
806.7
160.5
183.0

ร้อยละของ
รายได้รวม
70.1
15.9

งวดหกเดือน
อัตรากําไรขันต้น (ร้อยละ)
2559
2560
32.9
33.0
22.2
18.7

119.2

106.9

9.3

28.6

24.5

45.3
19.2
1,103.4

48.2
5.8
1,150.6

4.2
0.5
100.0

59.4
(46.9)
30.5

60.6
(174.1)
30.0

งวดหกเดือน
รายได้ (ล้านบาท)
2559
2560
169.5
151.6
206.8
237.7
180.4
210.4

ร้อยละของ
รายได้รวม

1.กลุ่มธุรกิ จให้บริการรับฝากและบริหารสิ นค้า
ประเภทสิ นค้า
สินค้าทัวไป
9
สินค้าอันตราย
รถยนต์
สินค้าควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง
รวม

13.2
20.6
18.3

งวดหกเดือน
อัตรากําไรขันต้น (ร้อยละ)
2559
2560
17.7
5.7
37.2
41.5
31.8
33.3

202.5

207.0

18.0

42.0

42.9

759.2

806.7

70.1

32.9

33.0

1.1 สิ นค้าทัวไป
@
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทัวไปมี
9
รายได้สําหรับงวดหกเดือน สิ1นสุดวันที9 30 มิถุนายน
2560 จํานวน 151.6 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จาก
การรับ ฝากสิน ค้ า 79.2 ล้ า นบาท รายได้ จ ากการ
ให้บริการจัดการ 37.0 ล้านบาท รายได้การดําเนินพิธี
การศุ ล กากร 10.9 ล้า นบาท และรายได้จ ากบริก าร
เสริม 24.5 ล้านบาท รายได้รวมลดลง 17.9 ล้านบาท

หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 13.2 สาเหตุหลักเกิดจากการ
สิน1 สุดสัญญาเช่าของลูกค้ารายใหญ่ L ราย ซึ9งมีการ
จัด หาลู ก ค้ า ใหม่ ท ดแทนแล้ ว บางส่ ว นในป จั จุ บ ัน ,
โค รง ก าร ศู น ย์ ก ระ จ าย สิ น ค้ า เ ค มี ภั ณ ฑ์ (JWD
Chemical Supply Chain : JCS) ซึง9 เริม9 เปิ ดดําเนินการ
ในไตรมาสที9 3/2559 แม้ จ ะมีร ายได้ เ พิ9 ม ขึ1น อย่ า ง
ต่อเนื9อง แต่จะถึงจุดคุ้มทุนในไตรมาสที9 h/Lijk และ
โครงการศูนย์รวมในการเก็บและกระจายสินค้าเข้าตู้
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คอนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub) ซึ9งเริม9 เปิ ด
ให้บริการในเดือนพฤษภาคม Lijk แต่ยงั ต้องใช้เวลา
ในการสร้างฐานลูกค้าเพิม9 ขึน1
กําไรขัน1 ต้นสําหรับงวดหกเดือน สิน1 สุดวันที9 30
มิถุนายน 2560 เท่ากับ 8.6 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
21.4 ล้า นบาท อัต รากํา ไรขัน1 ต้น เท่ า กับ ร้อ ยละ 5.7
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเนื9องจากภาระต้นทุน
คงที9ท9ีมีอ ยู่ ใ นขณะที9ร ายได้ ล ดลงตามรายละเอีย ด
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
อัตราการใช้พ1นื ที9 (Occupancy Rate) เฉลี9ยงวด
หกเดือน สิ1นสุด วันที9 30 มิถุนายน 2560 คิดเป็ น
ร้อ ยละ 61.2 ลดลงจากช่ ว งเดีย วกัน ของปี ก่ อ นซึ9ง
เท่ากับร้อยละ 76.6 เป็ นผลมาจากการการหมดสัญญา
ของลูกค้าหลักและอยู่ระหว่างจัดหาลูกค้าใหม่ทดแทน
1.2 สิ นค้าอันตราย
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอันตราย
มีรายได้สาํ หรับงวดหกเดือน สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน
2560 เท่า กับ 237.7 ล้า นบาท ประกอบด้ว ย รายได้
จากลานวางตู้ ส ิน ค้า อัน ตราย 230.8 ล้า นบาท และ
รายได้จากคลัง สิน ค้า อันตราย 6.9 ล้า นบาท รายได้
รวมเพิม9 ขึน1 30.9 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 14.9
สาเหตุ ห ลัก มาจากสิน ค้ า อั น ตรายที9 ผ่ า นท่ า เรื อ มี
ปริมาณเพิม9 ขึน1 โดยจํานวนตู้สนิ ค้าที9ลานวางตู้สนิ ค้า
อันตรายสําหรับงวดหกเดือน สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน
2560 มีจํานวน 85,211 TEU* เพิม9 ขึ1นในอัตราร้อยละ
14.0 เมื9อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็
ตาม แม้ปริมาณสินค้าที9จดั เก็บในคลังสินค้าอันตราย
(Revenue Ton) จะมีปริมาณลดลงแต่กม็ ผี ลกระทบต่อ
รายได้รวมเพียงเล็กน้อย
ปริ มาณ
ลานวางตูส้ นิ ค้าอันตราย (TEU*)

งวดหกเดือน
2559
2560
74,754 85,211

คลังสินค้าอันตราย (Revenue Ton)
8,117 6,936
*TEU (Twenty Equivalent Unit) คือ เทียบเท่าจํานวนตูค้ อนเทน
เนอร์ขนาด 20 ฟุต

ธุรกิจฯ มีกําไรขัน1 ต้นสําหรับงวด 6 เดือน สิน1 สุด
วันที9 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 98.6 ล้านบาท เพิม9 ขึน1
21.6 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 28.1 เมื9อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีอตั รากําไรขัน1 ต้นอยู่ท9ี
ร้อยละ 41.5 เพิม9 ขึน1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ น
ผลมาจากสินค้าอันตรายทีผ9 ่านท่าเรือมีปริมาณเพิม9 ขึน1
และการลดต้นทุนในการปฏิบตั งิ านจากการใช้เครนสูง
(Rubber tyred gantry: RTG) ทดแทนการใช้ ร ถยก
(Reach stacker: RSK) ในสัดส่วนทีม9 ากขึน1
1.3 รถยนต์
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์มรี ายได้
สําหรับงวดหกเดือ น สิ1นสุด วันที9 30 มิถุนายน 2560
เท่ากับ 210.4 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้จากการรับฝาก
สินค้า 121.8 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ
จัดการ 88.6 ล้านบาท รายได้รวมเพิ9ม ขึ1น 30.0 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 16.6 มีสาเหตุ หลักมาจาก
ธุร กิจ รถยนต์ได้งานเพิ9มจากทัง1 ลูกค้าเดิมและลูก ค้า
ใหม่ระหว่างปี 2560
กําไรขัน1 ต้นสําหรับงวดหกเดือน สิน1 สุดวันที9 30
มิถุนายน 2560 เท่ากับ 70.1 ล้านบาท เพิม9 ขึน1 จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 12.8 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรา
ร้อ ยละ 22.3 อัต รากํ า ไรขัน1 ต้ น เท่ า กับ ร้อ ยละ 33.3
เพิม9 ขึน1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
อัตราการใช้พน1ื ที9 (Occupancy Rate) ไม่รวมการ
ให้บริการในพื1นที9ของลูก ค้า (On-Site) เฉลี9ยสําหรับ
งวดหกเดือน สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560 อยู่ทร9ี อ้ ย
ละ 88.3 เพิม9 ขึน1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึง9 เท่ากับ
ร้อยละ 86.5
1.4 สิ นค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุม
อุณ หภู มิแ ช่ เ ย็น และแช่ แ ข็ง มีร ายได้สํา หรับงวดหก
เดือน สิ1นสุดวัน ที9 30 มิถุน ายน 2560 จํานวน 207.0
ล้านบาท เพิ9มขึ1น 4.5 ล้านบาท คิดเป็ น อัตราร้อยละ
2.2 และสําหรับงวดสามเดือนสิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน
2560 มีรายได้ 112.2 ล้านบาท เพิม9 ขึน1 23.8 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 26.9 เนื9องจากในไตรมาส 2/2559 ธุรกิจ
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ได้รบั ผลกระทบจากปริมาณสินค้าประมงทีซ9 บเซาจาก
ปญั หาการทําประมงที9ผดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน
และขาดการควบคุม (IUU Fishing) ที9ย ังไม่ คลี9ค ลาย
ทํ า ให้ ผู้ ผ ลิ ต อาหารทะเลแปรรู ป ส่ ง ออกคงระดั บ
วัตถุดบิ คงเหลือสําหรับเตรียมการผลิตอยู่ในระดับตํ9า
ซึ9ง ระดับ ปริม าณการฝากสิน ค้า ในคลัง ได้เ ริ9ม ทยอย
เพิ9ม ขึ1น ตัง1 แต่ ไ ตรมาส 4/2559 และได้ก ลับ มาอยู่ใ น
ระดับปกติตงั 1 แต่ปลายไตรมาส 1/2560 ทีผ9 ่านมา และ
อยู่ในระดับที9สูงอย่างต่อเนื9องในปจั จุบนั ประกอบกับ
บริษทั ได้รบั งานเพิม9 เติมจากลูกค้ากลุ่มอื9นๆ เช่น สัตว์
ปี ก , วัต ถุ ดิบ ที9ใ ช้ ใ นการประกอบอาหารและสิน ค้ า
อุปโภค-บริโภคอื9นๆ เพิม9 เติมมากขึน1
กํ า ไรขัน1 ต้ น ของธุ ร กิ จ ฯสํ า หรับ งวดหกเดื อ น
สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 88.8 ล้านบาท
เพิม9 ขึน1 3.7 ล้านบาทหรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.3 เมื9อ
เปรีย บเทีย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น อัต รากํา ไร
ขัน1 ต้นเท่ากับร้อยละ 42.9 เพิม9 ขึน1 จากปี ก่อนซึง9 เท่ากับ
ร้อ ยละ 42.0 และกํ า ไรขัน1 ต้น สํา หรับ งวดสามเดือ น
สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 49.8 ล้านบาท
เพิ9 ม ขึ1น 17.7 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.1 จาก
ปริมาณการฝากสินค้าทีเ9 พิม9 ขึน1 ซึง9 กลับมาสู่ระดับปกติ
ในไตรมาส 1/2560
อั ต ราการใช้ พ1ื น ที9 (Occupancy Rate) เฉลี9 ย
สําหรับงวดสามเดือน สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560
อยู่ท9รี ้อยละ 73.0 เพิม9 ขึน1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนซึง9 เท่ากับร้อยละ 48.6 เนื9องจากในปี 2559 ผูผ้ ลิต
อาหารทะเลแปรรู ป ส่ ง ออกลดปริม าณการจัด เก็ บ
วัตถุ ดิบเพื9อการผลิตลงมาอยู่ใ นระดับตํ9า ซึ9งปริม าณ
การจัดเก็บได้กลับเข้าสูร่ ะดับปกติในไตรมาส 1/2560
2.กลุ่มธุรกิ จให้บริการขนส่งสิ นค้า
กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้ามีรายได้สําหรับ
งวดหกเดือน สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ
183.0 ล้า นบาท ประกอบด้ว ยรายได้จ ากการขนส่ ง
สินค้าทัวไป
9 33.0 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้า
อันตราย 63.3 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งรถยนต์
43.9 ล้านบาท รายได้จ ากการขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่
แข็ง 31.7 ล้านบาท และรายได้จากการขนส่งข้ามแดน

11.1 ล้า นบาท รายได้ร วมของธุ ร กิจ ฯเพิ9ม ขึ1น 22.5
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.0 เมื9อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม9 ขึน1
ของรายได้จ ากการขนส่งสินค้าประเภทสินค้าทัวไป,
9
สิน ค้า ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ, การขนส่ง รถยนต์ และการ
ให้บริการขนส่งข้ามแดน
กลุ่ ม ธุ ร กิจ ฯมีกํ า ไรขัน1 ต้ น สํา หรับ งวดหกเดือ น
สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 34.3 ล้านบาท
ลดลงเป็ นจํานวน 1.3 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ
3.7 เมื9อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน อัตรากําไร
ขัน1 ต้นอยู่ท9ีร้อยละ 18.7 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนซึ9งอยู่ท9รี ้อยละ 22.2 สาเหตุหลักมาจากการเพิ9ม
จํานวนรถเพื9อรองรับการขยายการให้บริการซึ9งยังไม่
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื9องจากรถ
ใหม่ดงั กล่าวเพิง9 เริม9 จะนํามาใช้งาน
3.กลุ่มธุรกิ จให้บริการขนย้ายในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารขนย้ า ยในประเทศและ
ต่างประเทศมีรายได้สําหรับงวดหกเดือน สิ1นสุดวันที9
30 มิ ถุ น า ย น 2560 เ ท่ า กั บ 106. 9 ล้ า น บ า ท
ประกอบด้วยรายได้จากบริการขนย้ายสิง9 ของเครื9องใช้
สําหรับที9พกั อาศัยจํานวน 83.9 ล้านบาท บริการขน
ย้า ยอุ ป กรณ์ เ ครื9อ งจัก รสํา หรับ โรงงานจํ า นวน 10.9
ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์สํานักงานจํานวน 6.9
ล้านบาท และบริการขนย้ายสิง9 ของสําหรับงานแสดง
สินค้าและศิลปะจํานวน 5.2 ล้านบาท รายได้รวมของ
กลุ่มธุรกิจฯลดลง 12.3 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ
10.3 เมื9 อ เปรีย บเทีย บกับ งวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ในส่วนบริการ
ขนย้ายสิง9 ของเครื9องใช้สาํ หรับทีพ9 กั อาศัย, เครื9องจักร
และงานแสดงสินค้าและศิลปะ ทีม9 กี ารแข่งขันในตลาด
สูง
กําไรขัน1 ต้นของกลุ่มธุรกิจฯ สําหรับงวดหกเดือน
สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 26.2 ล้านบาท
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 7.9 ล้านบาท
คิดเป็ นอัต ราร้อยละ 23.2 และอัต รากําไรขัน1 ต้นของ
ธุรกิจฯอยู่ท9รี อ้ ยละ 24.5 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
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ก่อนซึ9งเท่ากับร้อยละ 28.6 จากรายได้ในการขนย้าย
ลดลง

จํา นวน 20.3 ล้า นบาท เพิ9ม ขึ1น 12.9 ล้า นบาท เมื9อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน

4.กลุ่มธุรกิ จให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูลมี
รายได้สําหรับงวดหกเดือน สิ1นสุดวันที9 30 มิถุนายน
2560 จํานวน 48.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จาก
บริก ารรับ ฝากเอกสารจํ า นวน 41.7 ล้ า นบาทและ
รายได้การให้บริการจัดการเอกสารและบริการขนส่ง
จํ า นวน 6.5 ล้ า นบาท รายได้ ร วมของกลุ่ ม ธุ ร กิจ ฯ
เพิ9ม ขึ1น 2.9 ล้า นบาทหรือ เป็ น อัตราร้อยละ 6.4 เมื9อ
เทีย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นอัน เป็ น ผลมาจาก
ปริม าณเอกสารที9จ ัด เก็บ และให้ บ ริ ก ารเพิ9ม ขึ1น ดัง
รายละเอียดทีแ9 สดงไว้ในตาราง
จํานวน
กล่องเอกสาร (กล่อง)
แฟ้มเอกสาร (แฟ้ม)

งวดหกเดือน
2559
2560
778,595
830,310
8,007,135 9,110,748

กลุ่ ม ธุ ร กิจ ฯมีกํ า ไรขัน1 ต้ น สํา หรับ งวดหกเดือ น
สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560 จํานวน 29.2 ล้านบาท
ซึง9 เพิม9 ขึน1 เป็ นจํานวน 2.3 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อย
ละ 8.6 เมื9อ เทีย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น โดยมี
อัตรากําไรขัน1 ต้นอยู่ท9รี ้อยละ 60.6 เพิม9 ขึน1 จากปี ก่อน
ซึง9 มีอตั รากําไรขัน1 ต้นอยู่ทร9ี อ้ ยละ 59.4
5.กลุ่มธุรกิ จอื@น
กลุ่มธุรกิจอื9นมีรายได้สาํ หรับงวดหกเดือน สิน1 สุด
วันที9 30 มิถุนายน 2560 จํานวน 5.8 ล้านบาท ลดลง
13.4 ล้านบาท เมื9อเทีย บกับ งวดเดียวกัน ของปี ก่ อ น
ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการลดลงของรายได้ จ ากการ
ให้ บ ริ ก ารระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศแก่ ลู ก ค้ า
ภายนอกองค์ก ร เนื9 อ งจากมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที9 ใ ช้ ภ ายในกิ จ การให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึน1
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื@น
บริษัท ฯมีร ายได้จ ากการลงทุ น และรายได้อ9ืน
สําหรับงวดหกเดือ น สิ1นสุด วันที9 30 มิถุนายน 2560

บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับ
งวดหกเดือน สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560 จํานวน
215.6 ล้า นบาทลดลงจากปี ก่ อ น 15.3 ล้า นบาท คิด
เป็ นอัตราร้อยละ 6.6 สาเหตุ หลัก เกิดจากในปี 2559
บริษัท ฯมีค่ า ใช้จ่ ายในการบริหารที9เ กิดขึ1น เพีย งครัง1
เดียว เช่น ค่าใช้จ่ายที9เกิดจากการตรวจประเมินด้าน
ภาษีอากร ค่าทีป9 รึกษาคดีความทางกฎหมาย อีกทัง1 ยัง
มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ เช่น ค่าจ้างที9ปรึกษา
ทางการเงินและกฎหมายในการลงทุนและขยายกิจการ
ซึ9 ง บริ ษั ท มี ก ารควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยเหล่ า นี1 อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน1 ในปจั จุบนั
ต้นทุนทางการเงิ น
บริษทั ฯมีต้นทุนทางการเงินสําหรับงวดหกเดือน
สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560 จํานวน 45.2 ล้านบาท
เพิม9 ขึน1 เป็ นจํานวน 3.2 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ
7.6 เมื9อ เทีย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น เนื9 อ งจาก
ดอกเบี1ยหุ้นกู้จํานวน 500 ล้านบาทที9ออกในไตรมาส
4/2560
กําไรสุทธิ
บริ ษั ท ฯมี กํ า ไรสุ ท ธิ ส่ ว นที9 เ ป็ นของบริ ษั ท ฯ
สําหรับสําหรับงวดหกเดือน สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน
2560 จํานวน 89.8 ล้านบาท เพิม9 ขึน1 เป็ นจํานวน 36.1
ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 67.2 เมื9อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อนและมีอ ัตรากําไรสุท ธิอยู่ท9ีร้อยละ
7.7 เพิม9 ขึน1 จากอัตรากําไรสุทธิสาํ หรับงวดเดียวกันของ
ปี ก่ อนซึ9งอยู่ท9ีร้อ ยละ 4.8 และสํา หรับ งวดสามเดือ น
สิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน 2560 บริษทั ฯมีกาํ ไรสุทธิสว่ น
ทีเ9 ป็ นของบริษทั ฯ จํานวน 49.5 ล้านบาท เพิม9 ขึน1 เป็ น
จํานวน 41.9 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 551.3 เมื9อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนและมีอตั รากําไรสุทธิ
อยู่ท9ี 8.4 เพิม9 ขึ1นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ9งอยู่ท9ี
ร้อยละ 1.4 โดยกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิทเ9ี พิม9 ขึน1
นี1มสี าเหตุสาํ คัญมาจากการเพิม9 ขึน1 ของรายได้จากการ
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ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า กลุ่มสินค้าอันตราย
กลุ่มรถยนต์ และกลุ่มห้องเย็น รวมทัง1 การให้บริการ
ขนส่งสินค้า โดยเฉพาะในกลุ่มห้องเย็นซึง9 ในปี 2559 ที9
ผ่ า นมาธุ ร กิจ ได้ร ับ ผลกระทบจากปริม าณการฝาก
ั หาการประมงผิด
สิน ค้า ประมงในคลัง ลดลงจากป ญ
กฎ ห ม า ย (IUU Fishing) ที9 ย ั ง ไม่ มี ค ว าม ชั ด เ จ น

นอกจากนัน1 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเ9 กิดขึน1
เพียงครัง1 เดียวในปี 2559 เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ9 กิดจากการ
ตรวจประเมินด้านภาษีอากร ค่าทีป9 รึกษาคดีความทาง
กฎหมาย อีกทัง1 ยังมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ เช่น
ค่าจ้างทีป9 รึกษาทางการเงินและกฎหมายในการลงทุน
และขยายกิจการ

การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น

สินทรัพย์หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื(อการลงทุน

5,318.0

5,240.3

5,240.3

1,031.2

834.7

968.8

897.3

หนี .สินหมุนเวียน

1,651.6

897.2

1,491.6

เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี .สินไม่หมุนเวียนอื(น

906.0

243.7

219.1

ที(ดิน อาคาร อุปกรณ์

2,573.0

2,583.6
2,612.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น

หน่วย : ล้ านบาท

5,318.0

807.8

31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์

2,607.7

ส่วนของผู้ถือหุ้น

790.7

30 มิถนุ ายน 2560

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที9 30 มิถุนายน 2560
จํานวน 5,240.3 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพ ย์รวม ณ
วันที9 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 77.7 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 1.5

บริ ษั ท ฯมี ส ิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น ณ วั น ที9 30
มิถุ น ายน 2560 จํานวน 4,271.5 ล้า นบาทอยู่ใ นระดับ
เดียวกันกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที9 31 ธันวาคม
2559

สิ น ทรั พ ย์ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่
ห มุ น เ วี ย น ไ ด้ แ ก่ ที9 ดิ น อ า ค า ร อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์เพื9อการลงทุน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 49.3
และ 17.1 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ

หนี สิ น

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที9 30 มิถุนายน
2560 จํ า นวน 968.8 ล้ า นบาท ลดลงจากสิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียน ณ วันที9 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 62.4
ล้ า นบาท หรื อ เป็ น อั ต ราร้ อ ยละ 6.1 โดยมี ร ายการ
เปลีย9 นแปลงทีส9 าํ คัญจากการลดลงของเงินลงทุนชัวคราว
9
ซึง9 นําไปใช้ในการบริหารงานของบริษทั ฯ

บริ ษั ท ฯมี ห นี1 ส ิ น ณ วั น ที9 30 มิ ถุ น ายน 2560
จํานวน 2,632.6 ล้านบาทลดลงจากหนี1สนิ รวม ณ วันที9
31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 72.8 ล้านบาทหรือเป็ น
อัตราร้อยละ 2.7
หนี สิ นหมุนเวียน
บริษัทฯมีหนี1สนิ หมุนเวียน ณ วันที9 30 มิถุนายน
2560 จํ า นวน 897.3 ล้ า นบาท เพิ9 ม ขึ1 น จากหนี1 ส ิ น
หมุนเวียน ณ วันที9 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 62.6
ล้ า นบาทหรื อ เป็ นอั ต ราร้ อ ยละ 7.5 โดยมี ร ายการ
เปลี9ยนแปลงที9สําคัญจากการกู้ยืมเงินระยะสัน1 เพิ9มเติม
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ9 งึ กําหนดชําระภายในหนึ9งปี
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และหนี1 ส ิน ตามสัญ ญาเช่ า การเงิน ที9ถึ ง กํ า หนดชํ า ระ
ภายในหนึ9งปี
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
บริษทั ฯมีหนี1สนิ ไม่หมุนเวียน ณ วันที9 30 มิถุนายน
2560 จํ า นวน 1,735.2 ล้ า นบาท ลดลงจากหนี1 ส ิน ไม่
หมุนเวียน ณ วันที9 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 135.4
ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 7.2 สาเหตุ หลักจากการ
ชําระคืนหนี1เงินกูร้ ะยะยาว

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที9 30 มิถุนายน
2560 จํานวน 2,607.7 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกันกับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที9 31 ธันวาคม 2559
อนึ9ง บริษทั ฯมีการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เมื9อ
เดือน พฤษภาคม 2560 ทีผ9 ่านมา ในอัตรา 0.08 บาทต่อ
หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 81.6 ล้านบาทจากกําไรสุทธิ
ของบริษทั ฯ

การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
งวดหกเดือน

(หน่วย : ล้านบาท)

2559

เงิ นสดต้นงวด : 1 มกราคม
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลีย9 นทีม9 ตี ่อเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
กระแสเงิ นสดเพิ@ มขึน / (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดปลายงวด : 30 มิ ถนุ ายน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
บริษัท ฯมีก ระแสเงิน สดสุ ท ธิไ ด้ม าจากกิจ กรรม
ดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิน1 สุดวันที9 30 มิถุนายน
2560 จํานวน 313.4 ล้านบาท โดยมีรายการทีส9 าํ คัญจาก
กําไรสุทธิ 82.7 ล้านบาท รายการบวกกลับค่าเสือ9 มราคา
และค่าตัดจําหน่ ายต่างๆรวม 197.5 ล้านบาทและต้นทุน
ทางการเงิน 45.2 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
บริษัท ฯมีกระแสเงิน สดใช้ไ ปจากกิจ กรรมลงทุ น
สํ า หรับ งวดหกเดื อ นสิ1น สุ ด วัน ที9 30 มิ ถุ น ายน 2560

2560
191.0

259.8

285.0
(129.5)
10.1
(0.3)

313.4
(40.8)
(253.5)
0.3

165.3

19.4

356.3

279.2

จํานวน 40.9 ล้า นบาทโดยมีร ายการที9สําคัญจากที9ดิน
อ า ค า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ เ พิ9 ม ขึ1 น 119. 7 ล้ า น บ า ท
อสังหาริมทรัพย์เพื9อการลงทุนที9เพิม9 ขึน1 20.0 ล้านบาท
ขณะทีม9 รี ายการขายเงินลงทุนชัวคราว
9
121.7 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
สํา หรับ สํา หรับ งวดหกเดือ นสิ1น สุ ด วัน ที9 30 มิถุ น ายน
2560 จํานวน 253.5 ล้านบาทโดยมีรายการทีส9 าํ คัญจาก
การชําระคืนเงินกู้ยืม ระยะยาวจํานวน 140.6 ล้านบาท
เงินปนั ผลจ่ายให้ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 81.6 ล้านบาท และ
ดอกเบีย1 จ่าย 49.4 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิ นที@สาํ คัญ
งวดหกเดือน
อัตรากําไรขัน1 ต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
อัตราส่วนหนี1สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี1สนิ ทีม9 ภี าระดอกเบีย1 ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

2559
30.5%
4.8%
0.76
0.92
0.71

2560
30.0%
7.7%
1.08
1.01
0.77

หมายเหตุ:
อัตรากําไรขัน1 ต้น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี1สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี1สนิ ทีม9 ภี าระดอกเบีย1 ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

= กําไรขัน1 ต้น / รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
= กําไรสุทธิ (ส่วนทีเ9 ป็ นของบริษทั ) / รายได้รวม
= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี1สนิ หมุนเวียน
= หนี1สนิ รวม / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
= หนี1สนิ ทีม9 ภี าระดอกเบีย1 / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
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