บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อิ นโฟโลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)
กำรวิ เครำะห์และคำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร ไตรมำส 3/2559
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

ไตรมำส
2/2559 3/2559
557.6
558.0
153.8
150.4
27.6% 27.0%
132.9
15.2

+/(-)

3/2558
YoY
QoQ
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการ
596.2
(6.4)%
0.1%
กาไรขัน้ ต้น
215.3
(30.1)%
(2.2)%
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
36.1%
กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี
233.4
(93.5)%
(88.6)%
และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
อัตรากาไร EBITDA (%)
38.6% 23.7%
2.7%
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั
86.5
7.7 (105.1) (221.5)% (1,464.9)%
ประมาณการหนี้สนิ
- (129.5)
EBITDA ไม่รวมประมาณการหนี้สนิ
233.4
132.9
144.7
(38.0)%
8.9%
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั
86.5
7.7
24.4
(71.8)%
216.9%
ไม่รวมประมาณการหนี้สนิ
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)*
14.3%
1.4% (18.5)%
*อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ = กาไร (ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั / รายได้รวม

งวดเก้ำเดือน
+/(-)
2558
2559
1,743.0
1,661.4 (4.7)%
638.4
487.4 (23.7)%
36.6%
29.3%
689.4
315.7 (54.2)%
38.8%
243.0
689.4
243.0

18.8%
(51.4) (121.2)%
(129.5)
445.2 (35.4)%
78.1 (67.9)%

13.7%

(3.1)%

ผลการดาเนินงานของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สาหรับไตรมาส
3/2559 มีขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั เท่ากับ 105.1 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิสาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2559 จานวน 51.4 ล้านบาท เกิดจากรายการสาคัญคือการตัง้ ประมาณการหนี้สนิ จานวน 129.5 ล้านบาท
ซึง่ จะอธิบายรายละเอียดในส่วนต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมประมาณการหนี้สนิ ดังกล่าว บริษทั ฯ มีกาไรสุท ธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั สาหรับไตร
มาส 3/2339 จานวน 24.4 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 78.1
ล้านบาท
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการเปลีย่ นแปลงลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนเป็ นผลจากการปิ ดปรับปรุง
คลังสินค้าและปญั หาการประมงผิดกฎหมายซึง่ มีกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้ของกลุ่มธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า
อย่ างไรก็ต าม ในไตรมาส 3/2559 ธุร กิจหลายกลุ่ ม มีแ นวโน้ ม ฟื้ นตัว ดีข้นึ เช่น ปริม าณตู้สิน ค้า ที่เข้ามาใช้บ ริก าร
คลังสินค้าอันตรายปรับตัวเพิม่ ขึน้ ฐานลูกค้าของธุรกิจรับฝากรถยนต์และบริหารรถยนต์ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ปริมาณสินค้า
สัตว์ปีกทีจ่ ดั เก็บในคลังสินค้าห้องเย็นในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ และปริมาณงานขนส่งสินค้าข้ามแดนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เป็ นต้น
รำยได้ค่ำเช่ำและรำยได้จำกกำรบริกำร
สาหรับไตรมาส 3/2559 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการรวมทัง้ สิน้ 558.0 ล้านบาท
ลดลงจากไตรมาส 3/2558 จานวน 38.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 6.4 การลดลงของรายได้ดงั กล่าว ส่วนใหญ่
เกิดจากการปิ ดปรับปรุงคลังสินค้าทัวไปจ
่ านวน 1 หลัง ซึง่ อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการขออนุ ญาตเพื่อเปิ ดเป็ นศูนย์รวมตู้
สินค้า ประกอบกับสถานการณ์ปญั หาการประมงผิดกฎหมายส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อปริมาณอาหารทะเลซึง่ เป็ น
สินค้าหลักสาหรับคลังสินค้าห้องเย็น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2559 รายได้ค่าเช่าและรายได้จาก
การให้บริการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
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สาหรับผลการดาเนินงานงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและ
รายได้จากการบริการรวม 1,661.4 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 81.6 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 4.7 สาเหตุหลักของรายได้ทล่ี ดลง เกิดจากรายได้จากธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าทัวไปและสิ
่
นค้า
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นแช่แข็งทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น
กำไรขัน้ ต้น
บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นสาหรับไตรมาส 3/2559 จานวน 150.4 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2558 จานวน
64.9 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 30.1 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ทล่ี ดลงแต่ยงั คงมีภาระต้นทุนคงทีบ่ างส่วนอยู่
เช่น ค่าเสื่อมราคา ทาให้กาไรขัน้ ต้นลดลง อัตรากาไรขัน้ ต้นสาหรับไตรมาส 3/2559 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 27.0 ลดลง
จากไตรมาส 3/2558 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 36.1
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2559 กาไรขัน้ ต้นเปลีย่ นแปลงลดลง 3.4 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ
2.2 เกิดจากการเปิ ดให้บริการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (JWD Chemical Supply Chain : JCS) และคลังสินค้าใน
ประเทศพม่าในช่วงไตรมาส 3/2559 ทาให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ แต่ในขณะเดียวกันก็มตี น้ ทุนคงทีเ่ กิดขึน้ เช่น ค่าเสือ่ มราคา
และค่าเช่า ทาให้กาไรขัน้ ต้นยังคงไม่เพิม่ ขึน้ ในช่วงแรกของการเปิ ดให้บริการ สาหรับอัตรากาไรขัน้ ต้นคิดเป็ นร้อยละ
27.0 ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 2/2559 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 27.6
บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นสาหรับ งวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 รวม 487.4 ล้านบาท ลดลงเป็ น
จานวน 151.0 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ 23.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากรายได้ทล่ี ดลง
ขณะทีย่ งั คงมีต้นทุนคงทีบ่ างส่วนอยู่ อัตรากาไรขัน้ ต้นคิดเป็ นร้อยละ 29.3 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึง่ เท่ากับ
ร้อยละ 36.6
ประมำณกำรหนี้ สิน
ในไตรมาส 3/2559 บริษัทฯ มีการบันทึกประมาณการหนี้ สนิ จานวน 2 รายการจากคดีฟ้องร้อ งและค่ า
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่ เติมต่อการท่าเรือแห่งประเทศไทย จานวนรวม 129.5 ล้านบาท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ดอกเบีย้ ที่เกิดจากคดีฟ้องร้องค่าเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าในปี 2555 จานวน 13.7 ล้านบาท ซึ่ง
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สนิ ในส่วนค่าเสียหายที่
โจทก์ฟ้องร้องจานวน 57.0 ล้านบาทในปี 2557 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
2. ประมาณการค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการของบริษทั ฯ ส่วนเพิม่ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี 2553 ถึง
2558 ย้อนหลัง จานวน 115.8 ล้านบาท ซึง่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ส่งหนังสือเรียกเก็บมาในเดือน
กันยายน 2559 อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั บริษทั ฯกาลังดาเนินการเจรจากับกทท. เพื่อหาข้อยุตสิ าหรับการเรียก
เก็บดังกล่าว เนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวกาหนดเพิ่มเติมตามประกาศการท่าเรือในปี 2554 ซึ่งไม่ได้
กาหนดอยู่ในสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอันตรายปี 2546 และกทท.ไม่เคยเรียกเก็บค่า
ผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาก่อน
ทัง้ นี้ บันทึกประมาณการหนี้สนิ ดังกล่าว ไม่ได้มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานและสภาพคล่องของบริษทั ฯ
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กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริษทั
บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ฯ สาหรับ ไตรมาส 3/2559 จานวน 105.1 ล้านบาท ลดลงจาก
ไตรมาส 3/2558 เท่ากับ 191.6 ล้านบาท และลดลงจากไตรมาส 2/2559 จานวน 112.8 ล้านบาท อัตรากาไรสุทธิสว่ นที่
เป็ นของบริษทั สาหรับไตรมาส 3/2559 เท่ากับร้อยละ -18.5
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทจานวน
51.4 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจานวน 294.4 ล้านบาท อัตรากาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั เท่ากับ
ร้อยละ -3.1
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็ นขาดทุนสุทธิ มีสาเหตุจากการบันทึกประมาณการหนี้สนิ ในไตรมาส
3/2559 ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวไปข้างต้น ซึง่ หากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษทั ฯ จะมี กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ดังตาราง
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
ไม่รวมประมำณกำรหนี้ สิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)

ไตรมำส
3/2558 2/2559 3/2559
86.5
14.3%

7.7
1.4%

24.4
4.3%

+/(-)
YoY

QoQ

(71.8)%

216.9%

งวดเก้ำเดือน
2558
2559
243.0
13.7%

+/(-)

78.1 (67.9)%
4.7%

กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษทั สาหรับไตรมาส 3/2559 ไม่รวมประมาณการหนี้สนิ เท่ากับ 24.4 ล้านบาท
ลดลงจากไตรมาส 3/2558 จานวน 62.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 71.8 สาเหตุหลักเกิดจากกาไรขัน้ ต้นที่ลดลง
ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจที่เพิม่ ขึ้นจากการขยายกิจการ ทาให้กาไรสุทธิ
เปลีย่ นแปลงลดลง อัตรากาไรสุทธิทเ่ี ป็ นของบริษทั สาหรับไตรมาส 3/2559 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.3 ลดลงจากไตรมาส
3/2558 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 14.3
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2559 เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ 16.7 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 216.9 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้อ่นื เพิม่ ขึน้ 6.4 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง
7.2 ล้านบาท ทาให้อตั รากาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั คิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.3 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนซึง่ เท่ากับร้อย
ละ 1.4
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั จานวน 78.1
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 164.9 ล้านบาท จากการลดลงของกาไรขัน้ ต้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้อตั รากาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั เท่ากับร้อยละ 4.7 ลดลง
จากปี ก่อนซึง่ เท่ากับร้อยละ 13.7
ควำมคืบหน้ ำโครงกำรลงทุน
รายละเอียดโครงการลงทุนต่างๆ สาหรับไตรมาส 3/2559 มีดงั นี้
- เดือนกรกฎาคม 2559 เปิ ดให้บริการโครงการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (JWD Chemical Supply Chain :
JCS) มีอตั ราการใช้พน้ื ทีใ่ นปจั จุบนั คิดเป็ นอัตราร้อยละ 40.0
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- เดือนสิงหาคม 2559 เปิ ดให้บริการคลังสินค้าทัวไปพื
่
้นที่ 3,300 ตารางเมตรในประเทศพม่า เพิ่มเติมจาก
คลังสินค้าห้องเย็นทีเ่ ปิ ดดาเนินการไปแล้วในช่วงไตรมาส 2/2559
ความคืบหน้าโครงการลงทุนอื่นๆ ได้แก่
- คลังสินค้าในกัมพูชา พืน้ ทีร่ วม 4,428 ตารางเมตรจะเริม่ เปิ ดให้บริการได้ในช่วงไตรมาส 4/2559
- โครงการศูนย์รวมในการเก็บและกระจายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub) กาลังอยู่ใน
ระหว่างขัน้ ตอนการขอใบอนุญาต คาดว่าจะเริม่ เปิ ดดาเนินการได้ในไตรมาส 4/2559
- คลังสินค้าทีข่ ยายเพิม่ เติมในลาวพืน้ ทีร่ วม 3,354 ตารางเมตร จะเริม่ ก่อสร้างในไตรมาส 1/2560 และคาดว่าจะ
แล้วเสร็จและเริม่ เปิ ดดาเนินการในไตรมาส 4/2560
กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
รายได้และอัตรากาไรขัน้ ต้นจาแนกตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังทีแ่ สดงไว้ในตาราง
รำยได้
1. บริการรับฝากและบริหารสินค้า
2. บริการขนส่งสินค้า
3. บริการขนย้ายในประเทศ
และต่างประเทศ
4. รับฝากเอกสารและข้อมูล
5. ธุรกิจอื่นๆ
รวม
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
1. บริการรับฝากและบริหารสินค้า
2. บริการขนส่งสินค้า
3. บริการขนย้ายในประเทศ
และต่างประเทศ
4. รับฝากเอกสารและข้อมูล
5. ธุรกิจอื่นๆ
รวม

ไตรมำส (ล้ำนบำท)
ร้อยละของ
3/2558 2/2559 3/2559 รำยได้รวม
442.5
426.1
417.1
74.7%
28.7
32.3
31.2
5.6%

งวดเก้ำเดือน (ล้ำนบำท) ร้อยละของ
รำยได้รวม
2558
2559
1,353.7
1,271.7
76.5%
80.4
96.3
5.8%

93.3

62.5

80.6

14.4%

217.6

199.8

12.0%

22.9
8.8
596.2

22.8
13.9
557.6

23.4
5.7
558.0

4.2%
1.0%
100.0%

65.1
26.2
1,743.0

68.7
24.9
1,661.4

4.1%
1.5%
100.0%

ไตรมำส (ร้อยละ)
3/2558
2/2559
37.0
28.9
9.1
14.9

3/2559
27.5
14.1

งวดเก้ำเดือน (ร้อยละ)
2558
2559
38.3
30.5
6.2
17.0

33.1

28.5

30.5

31.9

29.4

56.3
59.1
36.1

59.6
(40.3)
27.6

62.4
(142.1)
27.0

55.7
34.2
36.6

60.4
(68.7)
29.3
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1.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสิ นค้ำ
รำยได้
1.1 สินค้าทัวไป
่
1.2 สินค้าอันตราย
1.3 รถยนต์
1.4 สินค้าควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
รวม
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
1.1 สินค้าทัวไป
่
1.2 สินค้าอันตราย
1.3 รถยนต์
1.4 สินค้าควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
รวม

ไตรมำส (ล้ำนบำท)
ร้อยละของ
3/2558 2/2559 3/2559 รำยได้รวม
109.0
93.3
87.7
15.7%
132.4
134.0
132.8
23.8%
89.7
105.7
111.4
20.0%

งวดเก้ำเดือน (ล้ำนบำท) ร้อยละของ
รำยได้รวม
2558
2559
332.6
266.2
16.0%
414.7
391.8
23.6%
265.4
315.6
19.0%

111.4

93.1

85.2

15.3%

341.0

298.1

17.9%

442.5

426.1

417.1

74.7%

1,353.7

1,271.7

76.5%

ไตรมำส (ร้อยละ)
3/2558
2/2559
39.3
20.0
36.7
29.1
28.5
31.3

3/2559
14.9
34.2
29.4

งวดเก้ำเดือน (ร้อยละ)
2558
2559
35.6
18.1
39.8
34.2
30.5
30.4

41.9

34.8

27.7

45.2

36.7

37.0

28.9

27.5

38.3

30.5

1.1 สิ นค้ำทัวไป
่
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทัวไป
่ ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2559 มีการปิ ดคลังสินค้าจานวน 2
หลัง เพื่อปรับปรุงเป็ นโครงการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (JWD Chemical Supply Chain : JCS) และโครงการศูนย์
รวมในการเก็บ และกระจายสิน ค้า เข้า ตู้ ค อนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub) ซึ่ง ในไตรมาส 3/2559 เริ่ม เปิ ด
ให้บริการ JCS เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการ LCL อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการขอใบอนุ ญาตประกอบกิจกรรมการ
รวมตูส้ นิ ค้า จึงทาให้ยงั ไม่มรี ายได้ในส่วนดังกล่าว
สาหรับไตรมาส 3/2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจฯ จานวน 87.7 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการรับ
ฝากสินค้า 48.7 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการจัดการ 15.8 ล้านบาท รายได้การดาเนินพิธกี ารศุลกากร 7.1 ล้าน
บาท และรายได้จากบริการเสริม 16.1 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 2/2559 คิดเป็ น
อัตราร้อยละ 19.5 และร้อยละ 5.6 ตามลาดับ
สาหรับรายได้สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 266.2 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้
จากการรับฝากสินค้า 142.1 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการจัดการ 51.6 ล้านบาท รายได้การดาเนินพิธกี ารศุลกากร
22.5 ล้านบาท และรายได้จากบริการเสริม 50.0 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 20.0
เนื่องจากการปิ ดคลังสินค้าทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น
รายได้ทล่ี ดลงดังกล่าวประกอบกับต้นทุนคงทีท่ ห่ี ลีกเลีย่ งไม่ได้ เช่น ค่าเช่าและค่าเสื่อมราคา ส่งผลให้กาไร
ขัน้ ต้นไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 13.1 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นคิดเป็ นร้อยละ 14.9 ลดลงจากไตรมาส 3/2558 และไตร
มาส 2/2559 ซึง่ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 39.3 และร้อยละ 20.0 ส่วนกาไรขัน้ ต้นงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559 เท่ากับ 48.1 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 18.1 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึง่ เท่ากับร้อยละ
35.6
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1.2 สิ นค้ำอันตรำย
สาหรับผลการดาเนินงานของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอันตราย ได้รบั ผลกระทบจากการที่
ปริมาณตู้สนิ ค้าอันตรายที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบังลดต่ าลงในช่วงไตรมาสแรกของปี ทาให้รายได้สะสมเก้าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 391.8 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากลานวางตู้สนิ ค้าอันตราย 384.0 ล้านบาท
และรายได้จากคลังสินค้าอันตราย 7.8 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 5.5 อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั
ปริมาณตูส้ นิ ค้าได้กลับมาเป็ นปกติแล้ว ทาให้รายได้สาหรับไตรมาส 3/2559 ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/2558 และไตรมาส
2/2559 โดยรายได้ไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 132.8 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากลานวางตู้สนิ ค้าอันตราย 131.0
ล้านบาท และรายได้จากคลังสินค้าอันตราย 1.8 ล้านบาท
ไตรมำส
3/2558
2/2559
ลานวางตูส้ นิ ค้าอันตราย (TEU*)
36,912
38,752
คลังสินค้าอันตราย (Revenue Ton)
3,686
3,686
*TEU (Twenty Equivalent Unit) คือ เทียบเท่าจานวนตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
ปริ มำณ

3/2559
40,379
5,325

งวดเก้ำเดือน
2558
2559
115,265
115,133
12,033
13,441

ในไตรมาส 3/2559 บริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งรายได้ทถ่ี ูกเรียกเก็บจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เพิม่ เติม
ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นลดลง โดยกาไรขัน้ ต้นสาหรับไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 45.4 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อย
ละ 34.2 ลดลงจากไตรมาส 3/2558 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 36.7 แต่เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 2/2559 ซึง่ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นเท่ากับ
ร้อยละ 29.1 สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากธุรกิจฯ เท่ากับ 134.1 ล้าน
บาท อัตรากาไรขัน้ ต้นอยู่ทร่ี อ้ ยละ 34.2 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึง่ เท่ากับร้อยละ 39.8
1.3 รถยนต์
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์ มผี ลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ จากการขยายการให้บริการไปยังพืน้ ที่
ของลูกค้ามากขึน้ โดยบริษทั มีการขยายพืน้ ทีใ่ นส่วนดังกล่าวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจานวน 185,542 ตารางเมตร รวมทัง้ ได้
งานจากผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหม่เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มรี ายได้สาหรับไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 111.4 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้
จากการรับฝากสินค้า 59.2 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจัดการ 52.2 ล้านบาท รายได้รวมใกล้เคียงกับไตร
มาส 2/2559 และเพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 3/2558 ร้อยละ 24.2
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจฯ เท่ากับ 315.6 ล้านบาท
แบ่งเป็ นรายได้จากการรับฝากสินค้า 170.4 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจัดการ 145.2 ล้านบาท รายได้รวม
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 18.9
กาไรขัน้ ต้นของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์ สาหรับไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 32.8 ล้านบาท
อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อ ยละ 29.4 ใกล้เคียงกับไตรมาส 2/2559 และเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ขึ้นจากไตรมาส 3/2558
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 กาไรขัน้ ต้นเท่ากับ 96.1 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ
30.4 ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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1.4 สิ นค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
ปญั หาการทาประมงที่ผดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU Fishing) ที่ยงั ไม่คลี่คลาย ให้ผู้ผลิต
อาหารทะเลแปรรูปส่งออกยังคงระดับวัตถุดบิ คงเหลือสาหรับเตรียมการผลิตอยู่ในระดับต่ า ตัง้ แต่ไตรมาส 2/2559 เป็ น
ต้นมา ทาให้มรี ายได้และกาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง
อย่างไรก็ตาม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว บริษทั ฯมีการหาสินค้าควบคุมอุณหภูมปิ ระเภทอื่นๆเข้ามา
จัดเก็บในคลังสินค้าเพิม่ เติม เช่น สัตว์ปีกและสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อทดแทนสินค้าประมงทีม่ ปี ริมาณลดลง นอกจากนี้
ยังมีการควบคุมต้นทุนผันแปรต่างๆให้อยู่ในระดับต่าเพื่อยังคงอัตรากาไรไว้ ซึง่ ในปจั จุบนั ธุรกิจฯ มีสนิ ค้าสัตว์ปีกทีเ่ ข้า
ฝากในคลังสินค้าและงานรับจ้างผสมชีสในเขตห้องเย็นปลอดอากรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
รายได้สาหรับไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 85.2 ล้านบาท เปลีย่ นแปลงลดลงจากไตรมาส 3/2558 และไตรมาส
2/2559 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 23.5 และร้อยละ 8.5 ตามลาดับ และมีรายได้สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559 จานวน 298.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.6 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กาไรขัน้ ต้นของธุรกิจฯ สาหรับไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 23.6 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 27.7
ลดลงจากไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 2/2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 41.9 และ 34.8 ตามลาดับ สาหรับงวดเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากธุรกิจฯ จานวน 109.5 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อย
ละ 36.7 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึง่ เท่ากับร้อยละ 45.2 เนื่องจากรายได้ทล่ี ดลง ขณะทีย่ งั คงมีต้นทุนคงทีอ่ ยู่
เช่น ค่าเสือ่ มราคา เป็ นต้น
2.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรขนส่งสิ นค้ำ
กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า มีการขยายขอบเขตการให้บริการขนส่งข้ามแดนเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ ต้นปี 2559
ตามลาดับ ทาให้รายได้และกาไรขัน้ ต้นเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ โดยรายได้สาหรับไตรมาส 3/2559 ใกล้เคียงกับไตรมาส
2/2559 และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ จากไตรมาส 3/2558 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 8.7 ทัง้ นี้รายได้สาหรับไตรมาส 3/2559
เท่า กับ 31.2 ล้า นบาท ประกอบด้ว ยรายได้จ ากการขนส่งสิน ค้า ทัวไป
่ 10.4 ล้านบาท รายได้จ ากการขนส่งสินค้า
อันตราย 4.3 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งรถยนต์ 7.0 ล้านบาท และรายได้จากการขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง 9.5
ล้านบาท
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจฯ เท่ากับ 96.3 ล้านบาท
ประกอบด้วยรายได้จากการขนส่งสินค้าทัวไป
่ 30.8 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าอันตราย 14.7 ล้านบาท
รายได้จากการขนส่งรถยนต์ 18.2 ล้านบาท และรายได้จากการขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง 32.6 ล้านบาท รายได้รวม
ของธุรกิจฯเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.8 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
กลุ่มธุรกิจฯ มีกาไรขัน้ ต้นสาหรับไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 4.4 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 14.1
ใกล้เคียงกับไตรมาส 2/2559 และเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 3/2558 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 9.1 สาหรับงวดเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มธุรกิจฯ มีกาไรขัน้ ต้น เท่ากับ 16.4 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นอยู่ท่ีร้อยละ 17.0
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งอยู่ท่รี อ้ ยละ 6.2 สาเหตุหลักมาจากกาไรจากการให้บริการขนส่งข้ามแดนซึง่ สูง
กว่าการขนส่งภายในประเทศ ประกอบกับจานวนเที่ยวรถขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็งทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทาให้ต้นทุน
คงทีต่ ่อหน่วยลดลง
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3.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
กลุ่มธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศมีรายได้สาหรับไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 80.6 ล้าน
บาท ประกอบด้วยรายได้จากบริการขนย้ายสิง่ ของเครื่องใช้สาหรับที่พกั อาศัยจานวน 66.2 ล้านบาท บริการขนย้าย
อุปกรณ์ สานักงานจานวน 4.0 ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องจักรสาหรับโรงงานจานวน 8.0 ล้านบาทและ
บริการขนย้ายสิง่ ของสาหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะจานวน 2.4 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากไตรมาส 3/2558 ร้อย
ละ 13.6 โดยส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณงานขนย้ายทีพ่ กั อาศัยและงานแสดงศิลปะทีล่ ดลง ขณะทีเ่ มื่อเปรียบเทียบกับไตร
มาส 2/2559 กลุ่มธุรกิจฯ มีรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.0 จากปริมาณงานขนย้ายสิง่ ของเครื่องใช้สาหรับทีพ่ กั อาศัยและ
งานขนย้ายอุปกรณ์เครื่องจักรสาหรับโรงงานทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้
ส าหรับ งวดเก้ า เดือ น สิ้น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 กลุ่ ม ธุ ร กิจ ฯ มีร ายได้ เ ท่ า กับ 199.8 ล้า นบาท
ประกอบด้วยรายได้จากบริการขนย้ายสิง่ ของเครื่องใช้สาหรับทีพ่ กั อาศัยจานวน 153.5 ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์
สานักงานจานวน 10.0 ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องจักรสาหรับโรงงานจานวน 22.3 ล้านบาทและบริการขน
ย้ายสิง่ ของสาหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะจานวน 14.0 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจฯลดลงร้อยละ 8.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ในส่วนบริการขนย้ายสิง่ ของเครื่องใช้
สาหรับทีพ่ กั อาศัยทีล่ ดลง
กาไรขัน้ ต้นของกลุ่มธุรกิจฯ สาหรับไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 24.6 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ
30.5 ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 2/2559 สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ
58.8 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 29.4 เปลีย่ นแปลงลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน
4.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
กลุ่ ม ธุ ร กิจ ให้บ ริก ารรับ ฝากเอกสารและข้อ มูล มีร ายได้สาหรับ ไตรมาส 3/2559 จ านวน 23.4 ล้า นบาท
ประกอบด้วยรายได้จากบริการรับฝากเอกสารจานวน 20.1 ล้านบาทและรายได้การให้บริการจัดการเอกสารและบริการ
ขนส่งจานวน 3.3 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจฯใกล้เคียงกับไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 2/2559
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ธุรกิจฯ มีรายได้เท่ากับ 68.7 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากบริการรับฝากเอกสารจานวน 59.4 ล้านบาทและรายได้การให้บริการจัดการเอกสารและบริการขนส่ง จานวน
9.3 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจฯเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนอันเป็ นผลมาจาก
ปริมาณเอกสารทีจ่ ดั เก็บและให้บริการเพิม่ ขึน้ ดังรายละเอียดทีแ่ สดงไว้ในตาราง
จำนวน
กล่องเอกสารเฉลีย่ (กล่อง)
แฟ้มเอกสาร (แฟ้ม)

3/2558
709,467
6,793,887

ไตรมำส
2/2559
778,595
8,007,135

3/2559
789,165
8,224,561

งวดเก้ำเดือน
2558
2559
713,536
775,871
7,050,806
8,019,940

กลุ่มธุรกิจฯมีกาไรขัน้ ต้นสาหรับไตรมาส 3/2559 จานวน 14.6 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นสาหรับไตรมาส
3/2559 เท่ากับร้อยละ 62.4 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 2/2559 ซึ่งมีอตั รากาไรอยู่ท่รี ้อยละ 59.6 และ
56.3 ตามลาดับ
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สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มธุรกิจฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 41.5 ล้านบาทและมี
อัตรากาไรขัน้ ต้นอยู่ทร่ี อ้ ยละ 60.4 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนซึง่ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ทร่ี อ้ ยละ 55.7
5.กลุ่มธุรกิ จอื่น
กลุ่มธุรกิจอื่นมีรายได้สาหรับไตรมาส 3/2559 จานวน 5.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2558 และไตรมาส
2/2559 คิดเป็ นร้อยละ 35.2 และ 59.0 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีร่ อการ
รับรูร้ ายได้
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มธุรกิจอื่นมีรายได้ 24.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าเช่าคลังสินค้าทีล่ ดลง
รำยได้อื่น
บริษทั ฯมีรายได้อ่นื สาหรับไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 9.1 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/2558 และเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 237.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2559 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าบริการอื่นๆและค่าบริการ Management Fee
ทีเ่ พิม่ ขึน้
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จานวน 14.2 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 58.4 เมื่อ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อ น เนื่ องจากในปี 2558 มีการรับรู้รายได้ค่า สินไหมทดแทนรถ Reach
Stacker ทีเ่ สียหายจากอุบตั เิ หตุ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาหรับไตรมาส 3/2559 จานวน 111.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตร
มาส 3/2558 เท่ากับ 18.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.2 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกีย่ วข้องกับการขยายธุรกิจ ขณะทีเ่ มื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 7.2 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.1 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านทีป่ รึกษาและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการตรวจประเมินด้าน
ภาษีอากรทีล่ ดลง
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 342.5
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 50.2 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 17.2 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าทีป่ รึกษา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนขยายธุรกิจ
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงิน สาหรับไตรมาส 3/2559 จานวน 22.4 ล้า นบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2558
เท่ากับ 9.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.1 และเพิม่ ขึน้ 2.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 9.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
2/2559
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงิน จานวน 64.3 ล้านบาท
ลดลงเป็ นจานวน 35.9 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 35.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมีการนาเงิน
จากการเสนอขายหุน้ สามัญ (IPO) บางส่วนมาชาระคืนเงินกูย้ มื
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กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
4,982.7

4,982.7

5,084.7

5,084.7

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

804.8
840.4

908.1

771.1
909.4

1,248.6

หนี้สนิ หมุนเวียน

ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์

2,661.8

1,164.5
106.7

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

2,564.9

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,331.8
96.7

2,611.1

2,646.1
675.7

31 ธันวาคม 2558

793.1

30 กันยายน 2559

สิ นทรัพย์
บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 5,084.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสินทรัพย์รวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 102.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 2.0
สินทรัพย์สว่ นใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 51.4 และ 17.9 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 771.1 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 33.7 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ 4.2 โดยมีรายการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ าคัญจากการลดลงของเงินลงทุนชัวคราวจ
่
านวน 169.2 ล้านบาท ขณะที่เงินสดเพิม่ ขึน้ 70.5 ล้านบาท ลูกหนี้อ่นื
เพิม่ ขึน้ 47.0 ล้านบาท จากลูกหนี้เช่าซื้อและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดบิ ชีส และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 16.1
ล้านบาทจากภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 4,313.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 135.7 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 3.2 โดยมีรายการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ าคัญจากการเพิม่ ขึน้ ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 69.0 ล้านบาทเป็ นผลจากการปรับปรุงคลังสินค้าใน
โครงการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (JWD Chemical Supply Chain : JCS) และเงินลงทุนระยะยาวอื่นจานวน 66.8
ล้านบาท จากการลงทุนในหุน้ สามัญ เพิม่ ทุน (IPO) ของบริษทั Phnom Penh SEZ Plc. (PPSP) และเงินให้กยู้ มื ระยะ
ยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 47.6 ล้านบาท
หนี้ สิน
บริษทั ฯมีหนี้สนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 2,519.8 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 183.2 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 7.8
หนี้ สินหมุนเวียน
บริษัท ฯมีห นี้ สิน หมุ น เวีย น ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 จ านวน 1,248.6 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากหนี้ สิน
หมุ น เวีย น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 เป็ น จ านวน 340.5 ล้ า นบาทหรือ เป็ น อัต ราร้อ ยละ 37.5 โดยมีร ายการ
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เปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญจากการกู้ยมื เงินระยะสัน้ เพิม่ เติมเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการตัง้ ประมาณการ
หนี้สนิ
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
บริษัทฯมีหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 1,271.2 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สนิ ไม่
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 157.3 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 11.0 สาเหตุหลักจากการชาระ
คืนหนี้เงินกูร้ ะยะยาว
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 2,564.9 ล้านบาท ลดลงจากส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 81.2 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ 3.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ดังกล่าว มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากขาดทุนสุทธิ (รวมส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม) งวดเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 62.8 ล้านบาท และการจ่ายเงินปนั ผลส่วนทีเ่ ป็ นเงินสดให้ผถู้ อื หุน้ จานวน 23.3
ล้านบาท
อนึ่ง บริษทั ฯมีการจ่ายหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2559 ในอัตรา 10 หุน้ เดิมต่อ 7 หุน้ ปนั
ผล ทาให้ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 510.0 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึง่ เท่ากับ 300.0 ล้านบาท
กำรวิ เครำะห์สภำพคล่อง
งวดเก้ำเดือน

(หน่วย : ล้านบาท)

2558

2559

เงิ นสดต้นงวด : 1 มกรำคม

201.9

191.0

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ นสดเพิ่ มขึน้ / (ลดลง) สุทธิ

678.1
(406.2)
140.4
412.3

383.1
(243.3)
(69.3)
70.5

เงิ นสดปลำยงวด : 30 กันยำยน

614.2

261.5

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
บริษทั ฯมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
จานวน 383.1 ล้านบาท โดยเกิดจากขาดทุนสุทธิ 62.8 ล้านบาท รายการบวกกลับ ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
210.6 ล้านบาท ประมาณการค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าธรรมเนียม 115.8 ล้านบาทและต้นทุนทางการเงิน
64.3 ล้านบาท

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝา่ ยจัดการ ประจาไตรมาส 3/2559 | หน้า 11/12

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
บริษทั ฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน
243.3 ล้านบาทโดยมีรายการที่สาคัญ จากการซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 137.1 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนเพิม่ ขึน้ 107.4 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวเพิม่ ขึน้ 73.0 ล้านบาท จากการซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (IPO) ของ
บริษทั Phnom Penh SEZ Plc. (PPSP) ขณะทีม่ รี ายการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
169.7 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
บริษทั ฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
จานวน 69.3 ล้านบาทโดยมีรายการทีส่ าคัญจากการชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 250.1 ล้าน
บาท และดอกเบีย้ จ่าย 63.5 ล้านบาท ขณะทีไ่ ด้รบั เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 162.0 ล้านบาท
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
ไตรมำส
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

3/2558
36.1%
14.3%
0.96
1.02
0.72

2/2559
27.6%
1.4%
0.76
0.92
0.61

งวดเก้ำเดือน
3/2559
27.0%
(18.5)%
0.62
0.98
0.61

2558
36.6%
13.7%
0.96
1.02
0.72

2559
29.3%
(3.1)%
0.62
0.98
0.61

หมายเหตุ:
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

= กาไรขัน้ ต้น / รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
= กาไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ) / รายได้รวม
= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน
= หนี้สนิ รวม / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
= หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
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