บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ ไตรมาส 1/2560
ไตรมาส

(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ คา่ เช่าและรายได้ จากการบริ การ
กําไรขันต้ น
อัตรากําไรขันต้ น (%)
กําไรสุทธิสว่ นที-เป็ นของบริ ษัท
อัตรากําไรสุทธิ (%)*
*อัตรากํ าไรสุทธิ = กํ าไรสุทธิ (ส่วนที เป็ นของบริ ษัท) / รายได้รวม

1/2559
545.8
183.2
33.6%
46.0
8.4%

1/2560
572.8
173.1
30.2%
40.3
6.9%

เปลี2ยนแปลง +/(-)
27.0
(10.1)
(3.4%)
(5.7)
(1.5%)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2560 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ คา่ เช่าและรายได้ จากการบริ การรวมทังสิน 572.8 ล้ านบาท
เพิ-มขึน 27.0 ล้ านบาท หรื อเป็ นอัตราร้ อยละ 4.9 เมื-อเทียบกับรายได้ คา่ เช่าและรายได้ จากการบริ การในงวดเดียวกันของปี
ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ-มขึนของรายได้ กลุม่ ธุรกิจให้ บริ การจัดเก็บและบริ หารสินค้ า และธุรกิจขนส่งสินค้ า
บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้ นสําหรับไตรมาส 1/2560 รวม 173.1 ล้ านบาท ลดลงเป็ นจํานวน 10.1 ล้ านบาท หรื อเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 5.5 เมื-อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของกําไรขันต้ นของกลุ่มธุรกิจรับ
ฝากและบริ หารสินค้ า บริ ษัทฯ มีอตั รากําไรขันต้ นไตรมาส 1/2560 อยูท่ ี-ร้อยละ 30.2 ลดลงจากปี ก่อน 3.4%
รายได้ และอัตรากําไรขันต้ นจําแนกตามกลุม่ ธุรกิจมีรายละเอียดดังที-แสดงไว้ ในตาราง
กลุ่มธุรกิจ
1.บริ การรับฝากและบริ หารสินค้ า
2.บริ การขนส่งสินค้ า
3.บริ การขนย้ ายในประเทศ
และต่างประเทศ
4.รับฝากเอกสารและข้ อมูล
5.ธุรกิจอื-นๆ
รวม

รายได้ (ล้ านบาท)

ร้ อยละของ
รายได้ รวม

อัตรากําไรขันต้ น
(ร้ อยละ)
1/2559
1/2560
36.3
32.5
23.2
20.3

1/2559
382.0
79.3

1/2560
400.0
91.2

56.7

54.1

9.4

28.9

25.0

22.5
5.3
545.8

24.2
3.3
572.8

4.3
0.6
100.0

59.1
(64.2)
33.6

62.0
(121.2)
30.2

69.8
15.9
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การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
1.กลุ่มธุรกิจให้ บริการรับฝากและบริหารสินค้ า
ประเภทสินค้ า
สินค้ าทัว- ไป
สินค้ าอันตราย
รถยนต์
สินค้ าควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง
รวม

รายได้
(ล้ านบาท)
1/2559
1/2560
81.7
76.7
100.0
119.4
86.2
109.1

ร้ อยละของ
รายได้ รวม

114.1

94.8

16.6

46.5

41.2

382.0

400.0

69.8

36.3

32.5

13.4
20.8
19.0

อัตรากําไรขันต้ น
(ร้ อยละ)
1/2559
1/2560
17.7
6.3
44.0
43.6
31.3
31.4

1.1 สินค้ าทั2วไป
ธุรกิจให้ บริ การรับฝากและบริ หารสินค้ าทัว- ไปมีรายได้ ในไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 76.7 ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายได้
จากการรับฝากสินค้ า 39.7 ล้ านบาท รายได้ จากการให้ บริ การจัดการ 17.0 ล้ านบาท รายได้ การดําเนินพิธีการศุลกากร 6.5
ล้ านบาท และรายได้ จากบริ การเสริ ม 13.5 ล้ านบาท รายได้ รวมลดลง 5.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 6.1 สาเหตุ
หลักเกิ ดจากโครงการศูนย์ กระจายสินค้ าเคมีภัณฑ์ (JWD Chemical Supply Chain : JCS) ซึ-งเริ- ม เปิ ดดําเนินการใน
ไตรมาสที- 3 ปี 2559 แต่ยังมีป ริ มาณการใช้ บริ ก ารยังไม่ถึงจุดคุ้ม ทุน และโครงการศูน ย์ รวมในการเก็ บ และกระจาย
สินค้ าเข้ าตู้คอนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub) ซึ-งยังไม่มีรายได้ และคาดว่าจะสามารถเริ- มเปิ ดให้ บริ การในเดือน
พฤษภาคม ปี 2560 นี
กําไรขันต้ นไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 4.8 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 9.8 ล้ านบาท อัตรากําไรขันต้ นเท่ากับร้ อยละ 6.3
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเนื-องจากโครงการศูนย์กระจายสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ (JCS) ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนและโครงการ
ศูนย์รวมในการเก็บและกระจายสินค้ าเข้ าตู้คอนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub) ยังไม่เปิ ดดําเนินการ ประกอบกับมี
การสินสุดสัญญาใช้ บริ การของลูกค้ ารายใหญ่บางราย ซึง- จะมีงานเข้ ามาทดแทนในช่วงครึ-งปี หลังของปี 2560
1.2 สินค้ าอันตราย
ธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารรั บ ฝากและบริ ห ารสิ น ค้ า อัน ตรายมี ร ายได้ สํ า หรั บ ไตรมาส 1/2560 เท่ า กั บ 119.4 ล้ า นบาท
ประกอบด้ วย รายได้ จากลานวางตู้สนิ ค้ าอันตราย 115.8 ล้ านบาท และรายได้ จากคลังสินค้ าอันตราย 3.6 ล้ านบาท รายได้
รวมเพิ-มขึน 19.4 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 19.4 สาเหตุหลักมาจากสินค้ าอันตรายที-ผ่านท่าเรื อมีปริ มาณเพิ-มขึน โดย
จํานวนตู้สนิ ค้ าที-ลานวางตู้สนิ ค้ าอันตรายให้ บริ การสําหรับไตรมาส 1/2560 มีจํานวน 42,733 TEU* เพิ-มขึนในอัตราร้ อยละ
18.7 เมื-อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ปริ มาณ
ลานวางตู้สินค้ าอันตราย (TEU*)

ไตรมาส
1/2559
1/2560
36,003
42,733

คลังสินค้ าอันตราย (Revenue Ton)
4,431
3,795
*TEU (Twenty Equivalent Unit) คื อ เที ยบเท่าจํ านวนตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต
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ธุรกิจฯมีกําไรขันต้ นสําหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 52.0 ล้ านบาท เพิ-มขึน 8.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
18.2 เมื-อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีอตั รากําไรขันต้ นอยูท่ ี-ร้อยละ 43.6 อยูใ่ นระดับเดียวกันกับงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน เป็ นผลมาจากปริ มาณตู้สินค้ าเพิ-มขึนมาก ถึงแม้ ว่าจะมีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ ให้ กบั การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
เพิ-มขึนก็ตาม
1.3 รถยนต์
ธุรกิจให้ บริ การรับฝากและบริ หารรถยนต์มีรายได้ สําหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 109.1 ล้ านบาท แบ่งเป็ นรายได้
จากการรับฝากสินค้ า 65.9 ล้ านบาท และรายได้ จากการให้ บริ การจัดการ 43.2 ล้ านบาท รายได้ รวมเพิ-มขึน 22.9 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 26.6 มีสาเหตุหลักมาจากการให้ บริ การจัดการลานจอดรถยนต์และบริ การ On-site ที-ได้ งานเพิ-ม
ต่อเนื-องตังแต่ไตรมาส 2/2559 ที-ผา่ นมา
กําไรขันต้ นสําหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 34.3 ล้ านบาท เพิ-มขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 7.3 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราร้ อยละ 27.0 อัตรากําไรขันต้ นเท่ากับร้ อยละ 31.4 อยูใ่ นระดับเดียวกันกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยในปั จจุบนั
มีการให้ บริ การจัดการลานจอดรถยนต์ จํานวน 395,287 ตารางเมตร และการให้ บริ การ On-site service คิดเป็ นพืนทีประมาณ 273,542 ตารางเมตร
อัตราการใช้ พืนที- (Occupancy Rate) ไม่รวมพืนที-การให้ บริ การประเภท On-Site เฉลีย- สําหรับไตรมาส 1/2560 อยูท่ ีร้ อยละ 88.3 เพิ-มขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึง- เท่ากับร้ อยละ 82.6
1.4 สินค้ าควบคุมอุณหภูมิแช่ เย็นและแช่ แข็ง
ธุรกิจให้ บริ การรับฝากและบริ หารสินค้ าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายได้ สําหรับไตรมาส 1/2560 จํานวน
94.8 ล้ านบาท ลดลง 19.3 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 16.9 โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบจากปริ มาณการจัดเก็บ
วัตถุดิบของผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรู ปส่งออกที-ลดลงตังแต่ไตรมาส 2/2559 จากปั ญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU
Fishing) ซึง- เริ- มทยอยมีปริ มาณการจัดเก็บวัตถุดิบเพิ-มขึนอย่างต่อเนื-องตังแต่ปลายปี ที-ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั
กําไรขันต้ นของธุรกิจฯสําหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 39.0 ล้ านบาท ลดลง 14.0 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
26.4 เมื-อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน อัตรากําไรขันต้ นเท่ากับร้ อยละ 41.1 ลดลงจากปี ก่อนซึ-งเท่ากับร้ อยละ
46.5
อัตราการใช้ พืนที- (Occupancy Rate) เฉลี-ยไตรมาส 1/2560 อยู่ที-ร้อยละ 61.0 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนซึ-ง เท่ากับร้ อยละ 63.8 เนื-อ งจากบริ ษัท ยังได้ รั บผลกระทบบางส่ว นจากปั ญ หาการทํ าประมงผิ ดกฎหมาย (IUU
Fishing) ในช่วงต้ นไตรมาส 1/2560
2.กลุ่มธุรกิจให้ บริการขนส่ งสินค้ า
กลุม่ ธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ ามีรายได้ สาํ หรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 91.2 ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายได้ จากการ
ขนส่งสินค้ าทัว- ไป 23.4 ล้ านบาท รายได้ จากการขนส่งสินค้ าอันตราย 27.6 ล้ านบาท รายได้ จากการขนส่งรถยนต์ 23.4
ล้ านบาท และรายได้ จากการขนส่งสินค้ าแช่เย็นแช่แข็ง 16.8 ล้ านบาท รายได้ รวมของธุรกิจฯเพิ-มขึน 11.9 ล้ านบาท หรื อ
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คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 เมื-อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ-มขึนของรายได้ จากการให้ บริ การ
ขนส่งข้ ามแดน และบริ การขนส่งรถยนต์
กลุม่ ธุรกิจมีกําไรขันต้ นสําหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 18.5 ล้ านบาทซึง- อยูใ่ นระดับเดียวกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
อัตรากําไรขันต้ นอยูท่ ี-ร้อยละ 20.3 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึง- อยูท่ ี-ร้อยละ 23.2
3.กลุ่มธุรกิจให้ บริการขนย้ ายในประเทศและต่ างประเทศ
กลุ่มธุรกิ จให้ บริ การขนย้ ายในประเทศและต่างประเทศมีรายได้ สําหรั บไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 54.1 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยรายได้ จากบริ การขนย้ ายสิ-งของเครื- องใช้ สําหรับที-พกั อาศัยจํานวน 42.6 ล้ านบาท บริ การขนย้ ายสิ-งของ
สําหรับงานแสดงสินค้ าและศิลปะจํานวน 1.9 ล้ านบาท บริ การขนย้ ายอุปกรณ์เครื- องจักรสําหรับโรงงานจํานวน 5.4 ล้ าน
บาทและบริ การขนย้ ายอุปกรณ์สาํ นักงานจํานวน 4.2 ล้ านบาท
รายได้ รวมของกลุม่ ธุรกิจลดลง 2.6 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.6 เมื-อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ ในส่วนบริ การขนย้ ายสิ-งของสําหรับงานแสดงสินค้ าและศิลปะ และการขนย้ าย
อุปกรณ์เครื- องจักรสําหรับโรงงาน
กําไรขันต้ นของกลุม่ ธุรกิจฯ สําหรับไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 13.5 ล้ านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จํานวน
2.9 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 17.7 โดยมีอตั รากําไรขันต้ นของธุรกิจฯอยูท่ ี-ร้อยละ 25.0
4.กลุ่มธุรกิจให้ บริการรับฝากเอกสารและข้ อมูล
กลุม่ ธุรกิจให้ บริ การรับฝากเอกสารและข้ อมูลมีรายได้ สาํ หรับไตรมาส 1/2560 จํานวน 24.2 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
รายได้ จากบริ การรับฝากเอกสารจํานวน 20.8 ล้ านบาทและรายได้ การให้ บริ การจัดการเอกสารและบริ การขนส่งจํานวน
3.4 ล้ านบาท รายได้ รวมของกลุม่ ธุรกิจเพิ-มขึน 1.7 ล้ านบาทหรื อเป็ นอัตราร้ อยละ 7.6 เมื-อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
อันเป็ นผลมาจากปริ มาณเอกสารที-จดั เก็บและให้ บริ การเพิ-มขึนดังรายละเอียดที-แสดงไว้ ในตาราง
จํานวน

ไตรมาส

กล่องเอกสาร (กล่อง)

1/2559
766,789

1/2560
808,073

แฟ้มเอกสาร (แฟ้ม)

7,894,378

8,896,631

กลุม่ ธุรกิจมีกําไรขันต้ นสําหรับไตรมาส 1/2560 จํานวน 15.0 ล้ านบาทซึ-งเพิ-มขึนเป็ นจํานวน 1.7 ล้ านบาทหรื อเป็ น
อัตราร้ อยละ 12.8 เมื-อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีอตั รากําไรขันต้ นอยู่ที-ร้อยละ 62.0 เพิ-มขึนจากปี ก่อนซึ-งมี
อัตรากําไรขันต้ นอยูท่ ี-ร้อยละ 59.1
5.กลุ่มธุรกิจอื2น
กลุม่ ธุรกิจอื-นมีรายได้ สําหรับไตรมาส 1/2560 จํานวน 3.3 ล้ านบาท ลดลงเป็ นจํานวน 2.0 ล้ านบาทหรื อเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 37.7 เมื-อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
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รายได้ จากการลงทุนและรายได้ อ2 นื
บริ ษัทฯมีรายได้ จากการลงทุนและรายได้ อื-นสําหรับไตรมาส 1/2560 จํานวน 7.5 ล้ านบาท เพิ-มขึน 4.1 ล้ านบาท เมื-อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับไตรมาส 1/2560 จํานวน 107.4 ล้ านบาทลดลงจากปี ก่อน 4.6 ล้ าน
บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.1 สาเหตุหลักเกิดจากการประหยัดค่าใช้ จ่ายที-เกี-ยวข้ องกับการขยายธุรกิจ
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทฯมีต้นทุนทางการเงินสําหรับไตรมาส 1/2560 จํานวน 22.8 ล้ านบาท เพิ-มขึนเป็ นจํานวน 1.2 ล้ านบาทหรื อเป็ น
อัตราร้ อยละ 5.6 เมื-อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน จากดอกเบียหุ้นกู้จํานวน 500 ล้ านบาทที-ออกในไตรมาส 4/2560
กําไรสุทธิ
บริ ษัทฯมีกําไรสุทธิสว่ นของที-เป็ นของบริ ษัทฯ สําหรับไตรมาส 1/2560 จํานวน 40.3 ล้ านบาท ซึ-งลดลงเป็ นจํานวน
5.7 ล้ านบาทหรื อเป็ นอัตราร้ อยละ 12.4 เมื-อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนและมีอตั รากําไรสุทธิอยู่ที-ร้อยละ 6.9 ลดลง
จากอัตรากําไรสุทธิสาํ หรับงวดเดียวกันของปี ก่อนซึง- อยูท่ ี-ร้อยละ 8.4 มาจากเหตุผลดังกล่าวไว้ ข้างต้ น
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
5,318.0

5,318.0

5,284.6

5,284.6

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,031.2

834.7

1,044.6

816.5

หนีสินหมุนเวียน

อสังหาริ มทรัพย์เพื-อการลงทุน

906.0

1,630.6

897.5

1,576.1
245.4

เงินกู้ยืมระยะยาว
หนีสินไม่หมุนเวียนอื-น

2,646.6

ส่วนของผู้ถือหุ้น

240.1

ที-ดิน อาคาร อุปกรณ์

2,573.0

2,552.2
2,612.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื-น

807.8

31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้ านบาท

790.4

31 มีนาคม 2560

สินทรัพย์
บริ ษัทฯมีสินทรัพย์รวม ณ วันที- 31 มีนาคม 2560 จํ านวน 5,284.6 ล้ านบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวม ณ วันที- 31
ธันวาคม 2559 จํานวน 33.4 ล้ านบาท
สินทรัพย์สว่ นใหญ่ประกอบด้ วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้ แก่ ที-ดิน อาคาร อุปกรณ์และอสังหาริ มทรัพย์เพื-อการลงทุน
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 48.3 และ 17.0 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที- 31 มีนาคม 2560 จํานวน 1,044.6 ล้ านบาท เพิ-มขึนจากสินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที- 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 13.4 ล้ านบาท โดยมีรายการเปลี-ยนแปลงที-สําคัญจากการลดลงของเงินลงทุน
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ชัว- คราว 72.7 ล้ านบาท ซึ-งมาจากการนําเงินในกองทุนตราสารหนีระยะสันไปคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการ
เพิ-มขึนของลูกหนีการค้ าจํานวน 47.5 ล้ านบาท
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
บริ ษัทฯมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที- 31 มีนาคม 2560 จํานวน 4,240.0 ล้ านบาท ลดลงจากวันที- 31 ธันวาคม
2559 จํานวน 46.8 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการตัดค่าเสือ- มราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื-อการลงทุน และที-ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
หนีสิน
บริ ษัทฯมีหนีสิน ณ วันที- 31 มีนาคม 2560 จํานวน 2,638.0 ล้ านบาทลดลงจากหนีสินรวม ณ วันที- 31ธันวาคม 2559
เป็ นจํานวน 67.4 ล้ านบาทหรื อเป็ นอัตราร้ อยละ 2.6 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการชําระคืนหนีเงินกู้ระยะยาว
หนีสินหมุนเวียน
บริ ษัทฯมีหนีสินหมุนเวียน ณ วันที- 31 มีนาคม 2560 จํานวน 816.5 ล้ านบาท ลดลงจากหนีสินหมุนเวียน ณ วันที- 31
ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 18.3 ล้ านบาท โดยลดลงจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที-มีกําหนดชําระภายในหนึง- ปี
หนีสินไม่ หมุนเวียน
บริ ษัทฯมีหนีสินไม่หมุนเวียน ณ วันที- 31 มีนาคม 2560 จํานวน 1,821.6 ล้ านบาท ลดลงจากหนีสินไม่หมุนเวียน ณ
วันที- 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 49.1 ล้ านบาท สาเหตุหลักจากการชําระคืนหนีเงินกู้ระยะยาว
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น ณ วันที- 31 มีนาคม 2560 จํานวน 2,646.6 ล้ านบาท เพิ-มขึนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 34.0 ล้ านบาท จากกําไรสุทธิสาํ หรับไตรมาส 1/2560
การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
(หน่วย : ล้ านบาท)
เงินสดต้ นงวด : 1 มกราคม

2559

2560
191.0

259.8

กระแสเงินสดได้ มา / (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

144.7

113.3

กระแสเงินสดได้ มา / (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

(38.3)

17.5

(112.9)

(91.9)

(6.5)
184.5

38.9
298.7

กระแสเงินสดได้ มา / (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ2มขึน / (ลดลง) สุทธิ
เงินสดปลายงวด : 31 มีนาคม
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนสินสุดวันที- 31 มีนาคม 2560 จํานวน
113.3 ล้ านบาท โดยมีรายการที-สําคัญจากกําไรสุทธิ 36.6 ล้ านบาท, รายการบวกกลับค่าเสื-อมราคาอาคารและอุปกรณ์
75.0 ล้ านบาท, ต้ นทุนทางการเงิน 22.8 ล้ านบาทและภาษี เงินได้ 8.0 ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริ ษัทฯมีกระแสเงิ นสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุนสําหรั บงวด 3 เดือนสินสุดวันที- 31 มีนาคม 2560 จํ านวน 17.5
ล้ านบาทโดยมีรายการที-สําคัญจากการซือที-ดิน อาคารและอุปกรณ์ 48.8 ล้ านบาท ขณะที-เงินลงทุนชัว- คราวลดลง 72.4
ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับสําหรับงวด 3 เดือนสินสุดวันที- 31 มีนาคม 2560 จํานวน
91.9 ล้ านบาทโดยมีรายการที-สําคัญจากการ ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากสถาบันการเงินจํานวน 70.5 ล้ านบาท
และดอกเบียจ่าย 25.6 ล้ านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินที2สาํ คัญ
ไตรมาส
1/2559

1/2560

อัตรากําไรขันต้ น (%)

33.6%

30.2%

อัตรากําไรสุทธิ (%)

8.4%

6.9%

อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)

0.77

1.28

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.85

1.00

อัตราส่วนหนีสินที-มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.61

0.72

หมายเหตุ:
อัตรากําไรขันต้ น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีสินที-มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

= กําไรขันต้ น / รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
= กําไรสุทธิ (ส่วนที-เป็ นของบริ ษัท) / รายได้ รวม
= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนีสินหมุนเวียน
= หนีสินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
= หนีสินที-มีภาระดอกเบีย / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
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