บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อิ นโฟโลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)
กำรวิ เครำะห์และคำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร ไตรมำส 2/2559
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการ
กาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี
และค่าเสือ่ มราคา (EBITDA)
อัตรากาไร EBITDA (%)
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั
อัตรากาไรสุทธิ (%)*

งวดหกเดือน
2558
2559
1,146.8 1,103.4
423.1
337.0
36.9% 30.5%
455.9
300.5
38.9%
156.5
13.3%

27.1%
53.7
4.8%

+/(-)
(3.8%)
(20.3%)
(34.1%)

(65.7%)

ไตรมำส 2
2558
2559
551.6
557.6
199.0
153.8
36.1% 27.6%
220.9
132.9

1.1%
(22.7%)

38.6%
73.4
12.8%

(89.5%)

23.7%
7.7
1.4%

+/(-)

(39.9%)

*อัตรากาไรสุทธิ = กาไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ) / รายได้รวม

ผลการดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่
30 มิถุ น ายน 2559 กลุ่ ม บริษัท ฯ มีร ายได้ค่ า เช่ า และ
รายได้จากการบริการรวมทัง้ สิน้ 1,103.4 ล้านบาท ลดลง
43.4 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับ
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการในงวดเดียวกัน
ของปี ก่ อ น ส าหรับ ไตรมาส 2/2559 กลุ่ ม บริษั ท ฯ มี
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริก าร 557.6 ล้านบาท
ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อน การลดลงของรายได้
สาหรับงวดหกเดือ นดังกล่าว ส่วนใหญ่ เกิดจากรายได้
กลุ่มธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าทีล่ ดลงจาก
การปิ ดปรับปรุงคลังสินค้า ทัวไปจ
่ านวน 2 หลังในพื้นที่
แหลมฉบัง และปริมาณสินค้าประมงที่ยงั คงซบเซาจาก
ปญั หาการทาประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ขาดการควบคุ ม (IUU Fishing) ที่ย ัง ไม่ มีค วามชัด เจน
โดยรายได้จากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวสาหรับงวดหกเดือน
ลดลงจานวน 56.6 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 6.2
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นสาหรับ งวดหกเดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวม 337.0 ล้านบาท ลดลงเป็ น
จานวน 86.1 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ 20.3 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาหรับไตรมาส 2/2559
กลุ่มบริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 153.8 ล้านบาท ลดลง
45.2 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 22.7 การลดลงของ
กาไรขัน้ ต้นดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากรายได้ของ

กลุ่มธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า ที่ลดลง ขณะที่ยงั มี
ต้นทุนคงที่ต่างๆอยู่ เช่น ค่าเช่าและค่าเสื่อมราคา อัตรา
กาไรขัน้ ต้นสาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 คิด เป็ น อัต ราร้ อ ยละ 30.5 ลดลงจากปี ก่ อ นซึ่ ง
เท่ า กับ ร้อ ยละ 36.9 อัต ราก าไรขัน้ ต้น สาหรับ ไตรมาส
2/2559 คิด เป็ น อัต ราร้อ ยละ 27.6 ลดลงจากไตรมาส
2/2558 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 36.1
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิส่ว นที่เป็ นของบริษัทสาหรับ
งวดหกเดือ น สิ้น สุ ด วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2559 จ านวน
53.7 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน
102.5 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 65.7 สาหรับไตร
มาส 2/2559 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 7.7 ล้านบาท ลดลง
จากไตรมาส 2/2558 จ านวน 65.7 ล้า นบาท คิด เป็ น
อัตราร้อ ยละ 89.5 โดยสาเหตุ ข องการลดลงของอัตรา
กาไรสุทธิน้ี ส่วนหนึ่งเกิดจากกาไรขัน้ ต้นที่ลดลงดังทีไ่ ด้
กล่ า วไปแล้ว ประกอบกับ บริษัท ฯ มีค่ า ใช้จ่ า ยในการ
บริหารทีเ่ กิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจประเมินด้านภาษีอากร อีกทัง้ ยังมีค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาธุรกิจ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินและ
กฎหมายในการลงทุ น และขยายกิ จ การ ซึ่ง ได้ มีก าร
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายไว้แล้วในช่วงหกเดือนแรกของปี น้ี
ทาให้อตั รากาไรสุทธิสาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2559 และไตรมาส 2/2559 เท่ากับร้อยละ 4.8
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และร้อยละ 1.4 ตามลาดับ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนเป็ นอย่างมาก
บริษั ท ฯ มีก ระแสเงิน สดสุ ท ธิ ณ 30 มิถุ น ายน
2559 จานวน 356.3 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ จาก
ณ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 176.1 ล้านบาท เนื่องจาก
บริ ษั ท ฯมี ก ารปรับ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น เพื่ อ รั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ ต่ า งๆที่กดดัน รายได้ใ ห้ลดต่ า ลง เช่ น ใช้
วิธีการเช่าสินทรัพ ย์ถาวรแทนการซื้อสาหรับ โครงการ
ลงทุนในต่างประเทศในบางโครงการ เพื่อบริหารจัดการ
สภาพคล่ อ ง ท าให้บ ริษัท ฯ ยัง คงดาเนิ น การลงทุ น ได้
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงกระแสเงิน
สดเพิ่ ม ขึ้น สุ ท ธิส าหรับ งวดหกเดื อ น สิ้น สุ ด วัน ที่ 30
มิถุนายน 2559 จานวน 165.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเงินสดใน
ช่วงเวลาดังกล่าวลดลงสุทธิ 21.7 ล้านบาท
รายละเอียดโครงการลงทุนต่ างๆ สาหรับ ช่วงหก
เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีดงั นี้
- เดือนมกราคม 2559 เปิ ดให้บริการคลังสินค้า
ทัวไปและสิ
่
นค้าควบคุมอุณหภูมพิ ้นื ที่ 704 ตารางเมตร
ในประเทศลาว
- เดือนพฤษภาคม 2559 เปิ ดให้บริการคลังสินค้า
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นแช่แข็ง พืน้ ที่ 1,000 ตารางเมตร
ในประเทศพม่า

- เดือ นพฤษภาคม 2559 ซื้อ หุ้นสามัญเพิ่ม ทุ น
(IPO) จานวน 5.2% ของบริษทั Phnom Penh SEZ Plc.
(PPSP) ซึ่ง เป็ น บริษั ท ร่ ว มทุ น ระหว่ า งผู้ป ระกอบการ
กั ม พู ช าและญี่ ปุ่ น ที่ เ พิ่ ง เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ในกัมพูชา โดยบริษทั ฯ ดังกล่าวเป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
โครงการนิคมอุตสาหกรรมในกรุงพนมเปญ ซึง่ เป็ นนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท่สี ุดในกัมพูชาเพื่อเพิ่มโอกาส
ขยายการลงทุนธุรกิจโลจิสติกส์ในกัมพูชา ร่วมบริหาร
โครงการศูนย์โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ภายในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมเฟสที่ 3
- เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รจด
ทะเบียนบริษทั Link Asia Logistics เพื่อให้บริการขนส่ง
ข้ามแดนในประเทศกลุ่มอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
ความคืบหน้าโครงการลงทุนอื่นๆ ได้แก่ โครงการ
ศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ (JWD Chemical Supply
Chain : JCS) โครงการศูนย์รวมในการเก็บและกระจาย
สิน ค้ า เข้ า ตู้ ค อนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub)
และคลังสินค้าในกัมพูชา พื้นที่รวม 4,428 ตารางเมตร
คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มเปิ ดให้บริการได้ในช่วงไตร
มาส 3/2559 คลัง สิน ค้า ที่เ ปิ ด เพิ่ม เติม ในประเทศพม่ า
พืน้ ที่รวม 3,300 ตารางเมตรคาดว่าจะเปิ ดให้บริการได้
ในไตรมาส 4/2559 และคลังสินค้าทีข่ ยายเพิม่ เติมในลาว
พืน้ ที่รวม 3,354 ตารางเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่ม
เปิ ดดาเนินการในไตรมาส 1/2560

กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
รายได้และอัตรากาไรขัน้ ต้นจาแนกตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังทีแ่ สดงไว้ในตาราง
กลุ่มธุรกิ จ
1. บริการรับฝากและบริหารสินค้า
2. บริการขนส่งสินค้า
3. บริการขนย้ายในประเทศ
และต่างประเทศ
4. รับฝากเอกสารและข้อมูล
5. ธุรกิจอื่นๆ
รวม

งวดหกเดือน
รำยได้ (ล้ำนบำท)
2558
2559
911.2
854.6
51.7
65.1

ร้อยละของ
รำยได้รวม
77.5
5.9

งวดหกเดือน
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
2558
2559
39.0
31.9
4.7
18.4

124.3

119.2

10.8

31.0

28.7

42.2
17.4
1,146.8

45.3
19.2
1,103.4

4.1
1.7
100.0

55.2
21.9
36.9

59.4
(46.8)
30.5
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1.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสิ นค้ำ
ประเภทสิ นค้ำ
สินค้าทัวไป
่
สินค้าอันตราย
รถยนต์
สินค้าควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง
รวม

งวดหกเดือน
รำยได้ (ล้ำนบำท)
2558
2559
223.6
178.5
282.3
259.0
175.7
204.2

ร้อยละของ
รำยได้รวม
16.2
23.5
18.5

งวดหกเดือน
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
2558
2559
33.9
19.6
41.3
34.2
31.4
31.0

229.6

212.9

19.3

46.8

40.4

911.2

854.6

77.5

39.0

31.3

1.1 สิ นค้ำทัวไป
่
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทัวไปมี
่
รายได้สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 เท่ากับ 178.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จาก
การรับ ฝากสิน ค้ า 93.4 ล้ า นบาท รายได้ จ ากการ
ให้บริการจัดการ 35.8 ล้านบาท รายได้การดาเนินพิธี
การศุ ลกากร 15.4 ล้า นบาท และรายได้จ ากบริก าร
เสริม 33.9 ล้านบาท รายได้รวมลดลง 45.1 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 20.2 สาเหตุหลักเกิดจากการ
นาสินค้าประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ซ่งึ มีกจิ กรรมภายใน
คลังสินค้าน้อยออกจากคลังสินค้าจานวน 2 หลัง และ
ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง คลัง สิน ค้า ดัง กล่ า วตัง้ แต่ เ ดือ น
มกราคม 2559 เพื่อใช้ในโครงการศูนย์กระจายสินค้า
เคมีภณ
ั ฑ์ (JWD Chemical Supply Chain : JCS) และ
โครงการศูนย์รวมในการเก็บและกระจายสินค้าเข้าตู้
คอนเทนเนอร์ ( LCL Consolidation Hub) ซึ่ ง เริ่ ม
ดาเนินการและมีรายได้ในไตรมาส 3/2559
กาไรขัน้ ต้นสาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุ น ายน 2559 เท่ า กับ 35.0 ล้า นบาท ลดลงจากปี
ก่อน 40.8 ล้านบาท อัตราก าไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ
19.6 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากภาระ
ต้นทุนคงทีท่ ม่ี อี ยู่ในขณะทีร่ ายได้ลดลง
อัตราการใช้พ้นื ที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยงวด
หกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คิดเป็ น

ร้อ ยละ 76.6 ลดลงจากช่ ว งเดีย วกัน ของปี ก่ อ นซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 91.0 เป็ นผลมาจากการปิ ดปรับปรุงคลัง
1.2 สิ นค้ำอันตรำย
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอันตราย
มีรายได้สาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 เท่า กับ 259.0 ล้า นบาท ประกอบด้ว ย รายได้
จากลานวางตู้ สิน ค้า อัน ตราย 253.0 ล้า นบาท และ
รายได้จากคลัง สิน ค้า อันตราย 6.0 ล้า นบาท รายได้
รวมลดลง 23.3 ล้า นบาท คิด เป็ น อัต ราร้ อ ยละ 8.3
สาเหตุ ห ลัก มาจากสิน ค้ า อั น ตรายที่ ผ่ า นท่ า เรื อ มี
ปริม าณลดลง โดยจ านวนตู้สิน ค้า ที่ลานวางตู้สิน ค้า
อันตรายสาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 มีจ านวน 74,754 TEU* ลดลงในอัต ราร้อ ยละ
4.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ปริม าณตู้สิน ค้า ที่ลดลงส่ ว นใหญ่ ม าจากสิน ค้า
ประเภทยานยนต์และส่วนประกอบ เช่น ถุงลมนิรภัย ที่
มีก ารน าเข้า ส่ ง ออกที่ล ดลง ขณะที่ สิน ค้ า ประเภท
สารเคมีซง่ึ เป็ นสารตัง้ ต้นของการผลิตในอุตสาหกรรม
ต่างๆยังคงมีปริมาณนาเข้าส่งออกทีค่ งที่
ปริ มำณ
ลานวางตูส้ นิ ค้าอันตราย (TEU*)
คลังสินค้าอันตราย (Revenue Ton)

งวดหกเดือน
2558
2559
78,354 74,754
8,348

8,117
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*TEU (Twenty Equivalent Unit) คือ เทียบเท่าจานวนตูค้ อนเทน
เนอร์ขนาด 20 ฟุต

ธุรกิจฯมีกาไรขัน้ ต้น สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 88.7 ล้านบาท ลดลง
27.9 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 23.9 เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ท่ี
ร้อยละ 34.2 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผล
มาจากรายได้ ท่ีล ดลงขณะที่ภ าระต้ น ทุ น คงที่ต่ า งๆ
ยังคงอยู่ เช่น ค่าเสือ่ มราคาและค่าเช่า เป็ นต้น
1.3 รถยนต์
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์มรี ายได้
สาหรับ งวดหกเดือ น สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559
เท่ากับ 204.2 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้จากการรับฝาก
สินค้า 111.2 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ
จัดการ 93.0 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้น 28.5 ล้าน
บาท คิดเป็ น อัตราร้อยละ 16.2 มีสาเหตุ หลักมาจาก
รายได้จากการให้บริการจัดการเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการ
ให้บริการในพืน้ ทีข่ องลูกค้า (On-site) โดยบริษทั มีการ
ขยายพืน้ ทีใ่ นส่วนดังกล่าวเพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อนจานวน 225,542 ตารางเมตร
กาไรขัน้ ต้นสาหรับ งวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2559 เท่ากับ 63.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวด
เดีย วกัน ของปี ก่ อ น 8.1 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น อัต รา
ร้อ ยละ 14.7 อัต ราก าไรขัน้ ต้ น เท่ า กับ ร้อ ยละ 31.0
ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
อัตราการใช้พน้ื ที่ (Occupancy Rate) ไม่รวมการ
ให้บริการในพื้นที่ของลูก ค้า (On-Site) เฉลี่ยสาหรับ
งวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ทร่ี อ้ ย
ละ 84.6 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 86.4
1.4 สิ นค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุม
อุณหภู มิแ ช่ เ ย็น และแช่ แ ข็ง มีร ายได้สาหรับ งวดหก
เดือน สิ้นสุดวัน ที่ 30 มิถุน ายน 2559 จานวน 212.9
ล้า นบาท ลดลง 16.7 ล้า นบาท คิด เป็ น อัตราร้อ ยละ

7.3 เนื่องจากปญั หาการทาประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาด
การรายงาน และขาดการควบคุม (IUU Fishing) ที่ยงั
ไม่ ค ลี่ค ลาย ท าให้ผู้ผ ลิต อาหารทะเลแปรรูป ส่ง ออก
ยังคงระดับวัตถุดบิ คงเหลือสาหรับเตรียมการผลิตอยู่
ในระดับต่า
ก าไรขัน้ ต้ น ของธุ ร กิ จ ฯส าหรับ งวดหกเดื อ น
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 85.9 ล้านบาท
ลดลง 21.5 ล้านบาทหรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 20.0 เมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น อัต ราก าไร
ขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 40.4 ลดลงจากปี ก่อนซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 46.8 จากการที่รายได้ลดลงแต่ ยงั คงมีต้นทุน
คงทีต่ ่างๆอยู่ เช่น ค่าเสือ่ มราคา
อั ต ราการใช้ พ้ื น ที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ ย
สาหรับงวดหกเดือ น สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559
อยู่ท่ีร้อยละ 57.0 ลดลงจากช่ ว งเวลาเดีย วกัน ของปี
ก่ อ นซึ่ง เท่ า กับ ร้อ ยละ 59.2 เนื่ อ งจากผู้ผ ลิต อาหาร
ทะเลแปรรูปส่งออกลดปริมาณการจัดเก็บวัตถุดบิ เพื่อ
การผลิตลงมาอยู่ในระดับต่า
อย่างไรก็ตาม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
บริษัทฯมีการหาสินค้าควบคุมอุณหภูมิประเภทอื่นๆ
เข้ามาจัดเก็บในคลังสินค้า เพิ่มเติม เช่น สัตว์ปีกและ
สิน ค้ า เกษตรแปรรู ป เพื่อ ทดแทนสิน ค้า ประมงที่มี
ปริม าณลดลง นอกจากนี้ย ัง มีก ารควบคุ ม ต้น ทุ น ผัน
แปรต่างๆให้อยู่ในระดับต่าเพื่อยังคงอัตรากาไรไว้ เช่น
การจัดสินค้ามารวมในคลังสินค้าเดียวกันและปิ ดพืน้ ที่
ในส่วนที่ไ ม่มสี นิ ค้า เพื่อลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในคลัง และ
การติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาคลังสินค้าซึง่ จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปี
ละประมาณ 3.0 ล้านบาท คาดว่าจะเริม่ ใช้งานได้ไตร
มาส 1/2560
2.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรขนส่งสิ นค้ำ
กลุ่มธุรกิจ ให้บริการขนส่งสินค้า มีรายได้สาหรับ
งวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ
65.1 ล้า นบาท ประกอบด้ ว ยรายได้จ ากการขนส่ ง
สินค้าทัวไป
่ 20.4 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้า
อันตราย 10.4 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งรถยนต์
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11.2 ล้านบาท และรายได้จากการขนส่งสินค้าแช่เย็น
แช่แข็ง 23.2 ล้านบาท รายได้รวมของธุรกิจฯเพิม่ ขึน้
13.4 ล้ า น บ า ท ห รื อ คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 25.9 เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิด
จากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขนส่งสินค้าประเภท
สินค้าแช่เย็นแช่แข็ง และการให้บริการขนส่งข้ามแดน

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จานวน 4.4 ล้านบาท
คิดเป็ น อัตราร้อยละ 11.4 อย่างไรก็ตาม อัตราก าไร
ขัน้ ต้ น ของธุ ร กิจ ฯอยู่ ท่ีร้ อ ยละ 28.7 ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนซึง่ เท่ากับร้อยละ 31.0

กลุ่ ม ธุ ร กิจ ฯมีก าไรขัน้ ต้ น ส าหรับ งวดหกเดือ น
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 12.0 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 9.6 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ
400.0 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน อัตรากาไร
ขัน้ ต้นอยู่ทร่ี อ้ ยละ 18.4 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนซึ่งอยู่ท่รี ้อยละ 4.7 สาเหตุหลัก มาจากกาไรจาก
การให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ข้ า มแดนซึ่ง สู ง กว่ า การขนส่ ง
ภายในประเทศ ประกอบกับ จ านวนเที่ย วรถขนส่ ง
สินค้าแช่เย็นแช่แข็งที่เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนทาให้ต้นทุน
คงทีต่ ่อหน่วยลดลง

กลุ่มธุรกิจ ให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล มี
รายได้สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 จานวน 45.3 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จาก
บริ ก ารรับ ฝากเอกสารจ านวน 39.3 ล้ า นบาทและ
รายได้การให้บริการจัดการเอกสารและบริการขนส่ง
จ านวน 6.0 ล้ า นบาท รายได้ ร วมของกลุ่ ม ธุ ร กิจ ฯ
เพิ่ม ขึ้น 3.1 ล้า นบาทหรือ เป็ น อัต ราร้อ ยละ 7.3 เมื่อ
เทีย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นอัน เป็ น ผลมาจาก
ปริม าณเอกสารที่จ ัด เก็บ และให้ บ ริ ก ารเพิ่ม ขึ้น ดัง
รายละเอียดทีแ่ สดงไว้ในตาราง

3.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารขนย้ า ยในประเทศและ
ต่างประเทศมีรายได้สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิ ถุ น า ย น 2559 เ ท่ า กั บ 119.2 ล้ า น บ า ท
ประกอบด้วยรายได้จากบริการขนย้ายสิง่ ของเครื่องใช้
สาหรับ ที่พกั อาศัย จานวน 87.3 ล้านบาท บริการขน
ย้ายสิง่ ของสาหรับงานแสดงสินค้า และศิลปะจานวน
11.6 ล้ า นบาท บริ ก ารขนย้ า ยอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจัก ร
สาหรับโรงงานจานวน 14.3 ล้า นบาทและบริก ารขน
ย้ายอุปกรณ์สานักงานจานวน 6.0 ล้านบาท

4.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล

จำนวน
กล่องเอกสาร (กล่อง)
แฟ้มเอกสาร (แฟ้ม)

งวดหกเดือน
2558
2559
703,951
781,329
6,313,329 8,064,633

กลุ่ ม ธุ ร กิจ ฯมีก าไรขัน้ ต้ น ส าหรับ งวดหกเดือ น
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 26.9 ล้านบาท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 3.6 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อย
ละ 15.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
อัตรากาไรขัน้ ต้นอยู่ท่รี ้อยละ 59.4 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
ซึง่ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ทร่ี อ้ ยละ 55.2
5.กลุ่มธุรกิ จอื่น

รายได้รวมของกลุ่ มธุรกิจฯลดลง 5.1 ล้านบาท
คิด เป็ น อัต ราร้ อ ยละ 4.1 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ งวด
เดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของ
รายได้ในส่วนบริการขนย้ายสิง่ ของเครื่องใช้สาหรับที่
พัก อาศัย ในประเทศสหรัฐ อเมริก าที่ ล ดลง ขณะที่
รายได้จากบริการขนย้ายอุปกรณ์สานักงาน เครื่องจักร
และงานแสดงสินค้าและศิลปะเพิม่ มากขึน้

กลุ่มธุรกิจอื่นมีรายได้สาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุด
วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 จ านวน 19.2 ล้ า นบาท
เพิม่ ขึน้ 1.8 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 10.3 เมื่อ
เทีย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น ส่ว นใหญ่ เ กิด จาก
รายได้จากการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กาไรขัน้ ต้นของกลุ่มธุรกิจฯ สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 34.2 ล้านบาท

บริษัท ฯมีร ายได้จ ากการลงทุ น และรายได้อ่ืน
สาหรับ งวดหกเดือ น สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น
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จ านวน 7.4 ล้า นบาท ลดลง 18.4 ล้า นบาท คิด เป็ น
อัตราร้อยละ 71.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่ อ งจากในปี 2558 มี ก ารรั บ รู้ ร ายได้ ค่ า สิ น ไหม
ทดแทนรถ Reach Stacker ทีเ่ สียหายจากอุบตั เิ หตุ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาหรับ
งวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน
230.9 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 32.1 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราร้อยละ 16.1 สาเหตุ หลักเกิดจากค่าใช้จ่าย
บุคลากร ค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนขยายธุรกิจ
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
บริษทั ฯมีต้นทุนทางการเงินสาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 41.9 ล้านบาท
ลดลงเป็ นจานวน 26.6 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ
38.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมี
การนาเงินจากการเสนอขายหุน้ สามัญ (IPO) บางส่วน
มาชาระคืนเงินกูย้ มื

กำไรสุทธิ
บริษัท ฯมีก าไรสุท ธิส่ว นของที่เ ป็ น ของบริษัท ฯ
สาหรับสาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 จ านวน 53.7 ล้ า นบาท ซึ่ง ลดลงเป็ น จ านวน
102.8 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 65.7 เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่อนและมีอตั รากาไรสุทธิอยู่ท่ี
ร้ อ ยละ 4.8 ลดลงจากอัต ราก าไรสุ ท ธิ ส าหรับ งวด
เดียวกันของปี ก่อนซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 13.3 โดยกาไรสุทธิ
และอัตรากาไรสุทธิท่ลี ดลงนี้มสี าเหตุสาคัญมาจากการ
ลดลงของรายได้จ ากการปิ ดปรับ ปรุ ง คลัง สิน ค้า และ
สถานการณ์สนิ ค้าประมงที่ได้รบั ผลกระทบจากปญั หา
การประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ทีย่ งั ไม่มคี วาม
ชัดเจน ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึน้
เพีย งครัง้ เดีย ว เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กิด จากการตรวจ
ประเมิน ด้า นภาษีอ ากร อีก ทัง้ ยัง มีค่ า ใช้จ่ า ยในการ
พัฒ นาธุ ร กิจ เช่ น ค่ า จ้า งที่ป รึก ษาทางการเงิน และ
กฎหมายในการลงทุน ซึง่ ถูกบันทึกไว้ในช่วงหกเดือน
แรกของปี น้ี

กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
4,982.7

4,982.7

5,136.3

5,136.3

สินทรัพย์หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

804.8
840.4

908.1

822.8

1,082.9

หน่วย : ล้านบาท
หนี้สนิ หมุนเวียน

1,271.6
106.5

ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์

2,661.8

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

2,675.3

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

675.7

757.3

31 ธันวาคม 2558

30 มิถุนายน 2559

1,331.8
96.7

915.5
2,640.7

2,646.1

สิ นทรัพย์
บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
จานวน 5,136.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสินทรัพย์รวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 153.6 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 3.1
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 ที่ ดิ น อ า ค า ร อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 51.4
และ 17.8 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 จ านวน 822.8 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากสิน ทรัพ ย์
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 18.0
ล้ า นบาท หรื อ เป็ นอั ต ราร้ อ ยละ 2.2 โดยมี ร ายการ
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เปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญจากการเพิม่ ขึน้ ของภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อ่นื
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริ ษั ท ฯมี สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น ณ วั น ที่ 30
มิถุน ายน 2559 จ านวน 4,313.5 ล้า นบาทเพิ่ม ขึ้น จาก
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558
จานวน 135.6 ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 3.2 โดยมี
รายการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 75.1 ล้านบาทเป็ น
ผลจากการปรับปรุงคลังสินค้าในโครงการศูนย์กระจาย
สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ (JWD Chemical Supply Chain : JCS)
และเงินลงทุนระยะยาวอื่นจานวน 73.8 ล้านบาท จาก
การลงทุนในหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (IPO) ของบริษทั Phnom
Penh SEZ Plc. (PPSP) ซึ่ ง เป็ นผู้ ป ระกอบการนิ ค ม
อุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชา โดยมีสดั ส่วนการลงทุน
คิดเป็ นร้อยละ 5.2
หนี้ สิน
บริ ษั ท ฯมี ห นี้ สิ น ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559
จานวน 2,461.0 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากหนี้สนิ รวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 124.4 ล้านบาทหรือเป็ น
อัตราร้อยละ 5.3
หนี้ สินหมุนเวียน
บริษัทฯมีหนี้สนิ หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 จ านวน 1,082.9 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้น จากหนี้ สิ น
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 174.8

ล้ า นบาทหรื อ เป็ น อัต ราร้ อ ยละ 19.2 โดยมี ร ายการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ จากการกู้ยืมเงินระยะสัน้ เพิ่มเติม
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจานวน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
บริษทั ฯมีหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 จ านวน 1,378.1 ล้ า นบาท ลดลงจากหนี้ สิน ไม่
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 50.4
ล้านบาทหรือเป็ นอัตราร้อยละ 3.5 สาเหตุหลักจากการ
ชาระคืนหนี้เงินกูร้ ะยะยาว
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 จานวน 2,675.3 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากส่วนของผู้
ถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 29.2 ล้าน
บาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ 1.1 การเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากกาไรสุทธิ
(รวมส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม) งวด
หกเดือน สิ้นสุดวัน ที่ 30 มิถุน ายน 2559 จานวน 47.1
ล้านบาท ในขณะทีม่ กี ารจ่ายเงินปนั ผลส่วนทีเ่ ป็ นเงินสด
ให้ผถู้ อื หุน้ จานวน 23.3 ล้านบาท
อนึ่ง บริษทั ฯมีการจ่ายหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมื่อ
เดือน พฤษภาคม 2559 ในอัตรา 10 หุน้ เดิมต่อ 7 หุน้ ปนั
ผล ท าให้ ทุ น จดทะเบี ย นและช าระแล้ ว ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2559 เท่ากับ 510.0 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ เท่ากับ 300.0 ล้านบาท

กำรวิ เครำะห์สภำพคล่อง
งวดหกเดือน

(หน่วย : ล้านบาท)

2558

เงิ นสดต้นงวด : 1 มกรำคม
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ นสดเพิ่ มขึน้ / (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดปลำยงวด : 30 มิ ถนุ ำยน

2559
201.9

191.0

419.1
(231.4)
(209.4)
(21.7)

284.7
(129.5)
10.1
165.3

180.2

356.3
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กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน

การซือ้ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 90.8 ล้านบาท และเงิน
ลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 73.0 ล้านบาท จากการซื้อหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน (IPO) ของบริษทั Phnom Penh SEZ Plc.
(PPSP) ขณะที่มีรายการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
168.9
ล้านบาท

บริษทั ฯมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
ส าหรับ งวดหกเดื อ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559
จานวน 284.7 ล้านบาท โดยมีรายการทีส่ าคัญจากกาไร
สุ ท ธิ 47.1 ล้า นบาท รายการบวกกลับ ค่ า เสื่อ มราคา
อาคารและอุปกรณ์ 139.8 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน
41.9 ล้านบาทและภาษีเงินได้ 20.1 ล้านบาท

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
บริษั ท ฯมีก ระแสเงิน สดได้ม าจากกิจ กรรมจัด หาเงิน
สาหรับ ส าหรับ งวดหกเดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30 มิถุ น ายน
2559 จานวน 10.1 ล้านบาทโดยมีรายการทีส่ าคัญจาก
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ สุทธิ 147.0 ล้านบาท การชาระคืนเงิน
กู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน จ านวน 164.7 ล้า น
บาท และดอกเบีย้ จ่าย 42.3 ล้านบาท

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสาหรับ
งวดหกเดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2559 จ านวน
129.5 ล้ า น บ า ท โ ด ย มี ร า ย ก า ร ที่ ส า คั ญ จ า ก ก า ร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ 100.2 ล้านบาท
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ

งวดหกเดือน
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

2558
36.9%
13.3%
0.35
2.18
1.27

2559
30.5%
4.8%
0.76
0.92
0.71

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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