บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อิ นโฟโลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน)
กำรวิ เครำะห์และคำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร ประจำปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

4/2558
605.7
218.4
36.1%
242.4

ไตรมำส
3/2559 4/2559
558.0
558.0
150.4
162.1
27.0% 29.1%
15.2
157.0

+/(-)
YoY
(7.9)%
(25.8)%

รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการ
กาไรขัสน ต้ส
อัตรากาไรขัสน ต้ส (%)
กาไรก่อสหักดอกเบสยน ภาษส
(35.2)%
และค่าเิื่อมราคา (EBITDA)
อัตรากาไร EBITDA (%)
39.9%
2.7% 27.5%
กาไร (ขาดีดส) ิดีธิิว่ สีสเ่ ป็ สของบริษีั
90.5 (105.1)
42.5
(53.0)%
รายการพิเศษ
- (129.5)
(1.1)
EBITDA ไม่รวมรายการพิเศษ
242.4
144.7
158.1
(34.8)%
กาไร (ขาดีดส) ิดีธิิว่ สีสเ่ ป็ สของบริษีั
90.5
24.4
43.6
(51.8)%
ไม่รวมรายการพิเศษ
อัตรากาไร (ขาดีดส) ิดีธิ (%)*
14.9% (18.5)%
7.4%
*อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ = กาไร (ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั / รายได้รวม

ปี

932.4%

2558
2,348.7
856.8
36.5%
931.8

+/(-)
2559
2,219.4 (5.5)%
649.5 (24.2)%
29.3%
472.7 (49.3)%

(140.4)%
(99.2)%
9.3%
78.7%

39.1%
333.5
931.8
333.5

21.0%
(8.9) (102.7)%
(130.6)
603.3 (35.3)%
121.7 (63.5)%

14.0%

(0.4)%

QoQ
0.0%
7.8%

ผลการดาเสิสงาสของบริษีั เจดับเบิลน ยูดส อิสโฟโลจิิติกิ์ จากัด (มหาชส) (“บริษีั ฯ”) ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่
31 ธัสวาคม 2559 มสขาดีดสิดีธิิ่วสีส่เป็ สของบริษัีเี่ากับ 8.9 ล้าสบาี ลดลงจากปส ก่อสซึ่งมสกาไริดีธิเี่ากับ
333.5 ล้าสบาี เสื่องจากรายการิาคัญ ได้แก่
1. การจ่ายค่าผลประโยชส์ตอบแีสเพิม่ เติมแก่การี่าเรือแห่งประเีศไีย จาสวส 115.8 ล้าสบาี ซึง่ ได้
ตังน ประมาณการหสสนิสิ ไว้ใสไตรมาิ 3/2559
2. การบัสีึกประมาณการหสสนิสิ จากคดสฟ้องร้องไฟไหม้คลังิิสค้า
3. กาไรขัสน ต้สีส่ลดลงจากการปิ ด ปรับปรดงคลังิิสค้าีัวไปจ
่ าสวสิองหลังและปริมาณิิสค้าประมงีสเ่ ข้า
จัดเก็บใสคลังิิสค้าห้องเย็สีสล่ ดลงจากปญั หาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
กาไริดีธิิ่วสีสเ่ ป็ สของบริษีั ิาหรับไตรมาิ 4/2559 จาสวส 42.5 ล้าสบาี ลดลงจากไตรมาิ 4/2558
จาสวส 48.0 ล้าสบาี คิดเป็ สอัตราร้อยละ 53.0 เสื่องจากกาไรขัสน ต้สของคลังิิสค้าีัวไปและคลั
่
งิิสค้าห้องเย็สีส่
ลดลง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรสยบเีสยบกับไตรมาิ 3/2559 ผลการดาเสิสงาสปรับตัวดสขสนึ ตามลาดับ โดยกาไริดีธิ
ิ่วสีสเ่ ป็ สของบริษีั ไม่รวมรายการพิเศษเพิม่ ขึสน 19.2 ล้าสบาี คิดเป็ สอัตราร้อยละ 78.7
รำยได้ค่ำเช่ำและรำยได้จำกกำรบริกำร
ใสปส 2559 บริษีั ฯได้มกส ารปิ ดปรับปรดงคลังิิสค้าีัวไปจ
่ าสวส 2 หลัง และได้เริม่ เปิ ดให้บริการคลังิิสค้าีส่
ปรับปรดงแล้วเิร็จเป็ สศูสย์กระจายิิสค้าเคมสภณ
ั ฑ์ (JWD Chemical Supply Chain : JCS) ใสไตรมาิ 3/2559 ิ่วสอสก
หสึ่งหลังยังไม่เปิ ดให้บริการเสื่องจากอยู่ใสระหว่างขอใบอสดญาตดาเสิสการจากกรมศดลกากรเพื่อเปิ ดให้บริการเก็บและ
กระจายิิสค้าเข้าตู้คอสเีสเสอร์ (LCL Consolidation Hub) ประกอบกับผลกระีบจากปญั หา IUU Fishing ีสย่ งั คง
กดดัสให้ปริมาณิิสค้าประมงใสคลังิิสค้าห้องเย็สอยู่ใสระดับต่า ิ่งผลให้ไตรมาิ 4/2559 บริษีั ฯมสรายได้ค่าเช่าและ
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รายได้จากการบริการรวมีังน ิิสน 558.0 ล้าสบาี ไม่เปลส่ยสแปลงจากไตรมาิ 3/2559 แต่ลดลงจากไตรมาิ 4/2558
จาสวส 47.7 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สอัตราร้อยละ 7.9
ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 ค่าเช่าและรายได้จากการบริการรวมเี่ากับ 2,219.4 ล้าสบาี ลดลง
จากปส ก่อส 129.3 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สอัตราร้อยละ 5.5
กำไรขัน้ ต้น
จากรายได้ีล่ส ดลงตามีสไ่ ด้กล่าวไปข้างต้ส ใสขณะีสม่ ตส ้สีดสคงีสอ่ ยู่ ได้แก่ ค่าเิื่อมราคาและค่าเช่า ิ่งผล
ให้บริษีั ฯ มสกาไรขัสน ต้สิาหรับไตรมาิ 4/2559 จาสวส 162.1 ล้าสบาี ลดลงจากไตรมาิ 4/2558 จาสวส 56.3 ล้าส
บาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 25.8 อัตรากาไรขัสน ต้สเี่ากับร้อยละ 29.1 ลดลงจากไตรมาิ 4/2558 ซึ่งมสอตั รากาไรขัสน ต้ส
เี่ากับร้อยละ 36.1
ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 บริษีั ฯ มสกาไรขัสน ต้ส 649.5 ล้าสบาี ลดลงจากปส ก่อส 207.3 ล้าส
บาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 24.2 อัตรากาไรขัสน ต้ส เี่ากับร้อยละ 29.3 ลดลงจากปส ก่อสซึง่ มสอตั รากาไรเี่ากับร้อยละ 36.5
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรสยบเีสยบกับไตรมาิ 3/2559 อัตรากาไรขัสน ต้สปรับตัวเพิม่ ขึสน จากร้อยละ 27.0 เป็ ส
ร้อยละ 29.1
ควำมคืบหน้ ำโครงกำรลงทุน
ใสเดือสตดลาคม 2559 คลังิิสค้าใสประเีศกัมพูชาได้เปิ ดให้บริการเพิม่ เติม โดยแบ่งเป็ สคลังิิสค้าีัวไป
่
พืสน ีส่ 3,628 ตารางเมตร และคลังิิสค้าห้องเย็สพืสน ีส่ 800 ตารางเมคร ซึง่ ณ เดือสธัสวาคม 2559 มสอตั ราการใช้พสนื ีส่
เี่ากับร้อยละ 33 และร้อยละ 59 ตามลาดับ
ความคืบหส้าโครงการลงีดสอื่สๆ ได้แก่
- โครงการศูสย์รวมใสการเก็บและกระจายิิสค้าเข้าตู้คอสเีสเสอร์ (LCL Consolidation Hub) กาลังอยู่ใส
ระหว่างขัสน ตอสการขอใบอสดญาต คาดว่าจะเริม่ เปิ ดดาเสิสการได้ใสไตรมาิ 2/2560
- คลังิิสค้าีสข่ ยายเพิม่ เติมใสลาวพืสน ีสร่ วม 3,354 ตารางเมตร คาดว่าจะเริม่ ก่อิร้างใสไตรมาิ 2/2560 และ
คาดว่าจะแล้วเิร็จและเริม่ เปิ ดดาเสิสการใสไตรมาิ 4/2560
- เดือส มกราคม 2560 จดีะเบสยสจัดตังน บริษีั ร่วมีดส ิยาม เจดับเบิลน ยูดส โลจิิติกิ์ โดยร่วมลงีดสกับบริษีั
ิยามกลการอดติาหกรรม จากัด เพื่อให้บริการโลจิิติกิ์ิาหรับชินสิ่วสยาสยสต์แบบครบวงจรให้แก่บริษัีใสเครือ
ิยามกลการ ได้แก่ การขสิ่งชินสิ่วสจากโรงงาสมาีสค่ ลังิิสค้า บริหารจัดการอะไหล่ บรรจดหบส ห่อ ก่อสจัดิ่งให้แก่
โรงงาสผลิตรถยสต์ โดยมสแผสจะเปิ ดให้บริการใสไตรมาิ 1/2560
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วิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
รายได้และอัตรากาไรขัสน ต้สจาแสกตามกลด่มธดรกิจมสรายละเอสยดดังีสแ่ ิดงไว้ใสตาราง
รำยได้
1. บริการรับฝากและบริหาริิสค้า
2. บริการขสิ่งิิสค้า
3. บริการขสย้ายใสประเีศ
และต่างประเีศ
4. รับฝากเอกิารและข้อมูล
5. ธดรกิจอื่สๆ
รวม
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
1. บริการรับฝากและบริหาริิสค้า
2. บริการขสิ่งิิสค้า
3. บริการขสย้ายใสประเีศ
และต่างประเีศ
4. รับฝากเอกิารและข้อมูล
5. ธดรกิจอื่สๆ
รวม

ไตรมำส (ล้ำนบำท)
ร้อยละของ
4/2558 3/2559 4/2559 รำยได้รวม
420.2
365.2
388.4
69.6%
82.8
83.1
86.4
15.5%

ปี (ล้ำนบำท)
ร้อยละของ
รำยได้รวม
2558
2559
1,639.6
1,512.8
68.1%
297.6
330.0
14.9%

70.7

80.6

56.0

10.0%

288.3

255.8

11.5%

22.8
9.2
605.7

23.4
5.7
558.0

23.8
3.4
558.0

4.3%
0.6%
100.0%

87.8
35.4
2,348.7

92.5
28.3
2,219.4

4.2%
1.3%
100.0%

ไตรมำส (%)
4/2558
3/2559
40.4%
27.9%
23.6%
21.1%

ปี (%)
4/2559
31.5%
19.7%

2558

2559
40.4%
16.7%

31.3%
21.2%

26.9%

30.6%

27.7%

30.7%

29.0%

59.2%
(34.8)%
36.1%

62.4%
(143.9)%
27.0%

63.0%
(223.5)%
29.1%

56.6%
16.4%
36.5%

61.1%
(87.6)%
29.3%

1.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสิ นค้ำ
รำยได้
1.1 ิิสค้าีัวไป
่
1.2 ิิสค้าอัสตราย
1.3 รถยสต์
1.4 ิิสค้าควบคดมอดณหภูมแิ ช่เย็ส
และแช่แข็ง
รวม
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
1.1 ิิสค้าีัวไป
่
1.2 ิิสค้าอัสตราย
1.3 รถยสต์
1.4 ิิสค้าควบคดมอดณหภูมแิ ช่เย็ส
และแช่แข็ง
รวม

ไตรมำส (ล้ำนบำท)
ร้อยละของ
4/2558 3/2559 4/2559 รำยได้รวม
115.2
82.6
77.7
13.9%
105.2
104.8
116.4
20.9%
78.8
97.3
104.6
18.7%

ปี (ล้ำนบำท)
ร้อยละของ
รำยได้รวม
2558
2559
441.3
329.8
15.0%
438.8
428.0
19.3%
312.4
382.3
17.2%

121.0

80.5

89.7

16.1%

447.1

372.7

16.6%

420.2

365.2

388.4

69.6%

1,639.6

1,512.8

68.1%

ไตรมำส (%)
4/2558
3/2559
44.0%
12.2%
36.6%
37.7%
31.5%
29.6%

ปี (%)
4/2559
16.6%
38.3%
32.4%

2558

2559
38.0%
42.0%
33.2%

16.1%
37.6%
31.4%

46.0%

29.1%

34.3%

46.5%

37.4%

40.4%

27.9%

31.5%

40.4%

31.3%
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1.1 สิ นค้ำทัวไป
่
รายได้จากธดรกิจ ให้บริการรับฝากและบริหาริิสค้าีัวไปิ
่
าหรับไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 77.7 ล้าสบาี
ประกอบด้วยรายได้จากการรับฝากิิสค้า 42.5 ล้าสบาี รายได้จากการให้บริการจัดการ 15.2 ล้าสบาี รายได้การ
ดาเสิสพิธกส ารศดลกากร 8.4 ล้าสบาี และรายได้จากบริการเิริม 11.6 ล้าสบาี รายได้รวมลดลงจากไตรมาิ 4/2558
จาสวส 37.5 ล้าสบาี คิดเป็ สร้อยละ 32.6 เมื่อเปรสยบเีสยบกับไตรมาิ 3/2559 รายได้ลดลงจาสวส 4.9 ล้าสบาี คิด
เป็ สร้อยละ 5.9 เสื่องจากอัตราการใช้พสนื ีสี่ ล่ส ดลงใสคลังิิสค้าบางหลัง
ิาหรับรายได้ิาหรับปส ิิสน ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 เี่ากับ 329.8 ล้าสบาี แบ่งเป็ สรายได้จากการรับ
ฝากิิสค้า 184.7 ล้าสบาี รายได้จากการให้บริการจัดการ 66.8 ล้าสบาี รายได้การดาเสิสพิธกส ารศดลกากร 30.9 ล้าส
บาี และรายได้จากบริการเิริม 47.4 ล้าสบาี รายได้รวมลดลงจากปส ก่อสจาสวส 111.5 ล้าสบาี คิดเป็ สร้อยละ
25.3 รายได้ลดลงจากปส ก่อสเสื่องจากผลกระีบจากการปิ ดคลังิิสค้าเพื่อปรับปรดงจาสวส 2 หลังใสช่วงหกเดือสแรก
ของปส
รายได้ีล่ส ดลงดังกล่าวประกอบกับต้สีดสคงีสี่ ห่ส ลสกเลสย่ งไม่ได้ เช่ส ค่าเช่าและค่าเิื่อมราคา ิ่งผลให้กาไร
ขัสน ต้สไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 12.9 ล้าสบาี อัตรากาไรขัสน ต้สคิดเป็ สร้อยละ 16.6 ลดลงจากไตรมาิ 4/2558 ซึ่งมส
อัตรากาไรขัสน ต้สร้อยละ 44.0 แต่ปรับตัวขึสน จากไตรมาิ 3/2559 ซึง่ มสอตั รากาไรขัสน ต้สร้อยละ 12.2
กาไรขัสน ต้สิาหรับปส ิิสน ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 เี่ากับ 53.0 ล้าสบาี อัตรากาไรขัสน ต้สเี่ากับร้อยละ
16.1 ลดลงจากช่วงเดสยวกัสของปส ก่อสซึง่ เี่ากับร้อยละ 38.0
1.2 สิ นค้ำอันตรำย
รายได้ของธดรกิจให้บริการรับฝากและบริหาริิสค้าอัสตรายิาหรับไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 116.4 ล้าสบาี
ประกอบด้วยรายได้จากลาสวางตู้ิสิ ค้าอัสตราย 112.7 ล้าสบาี และรายได้จากคลังิิสค้าอัสตราย 3.7 ล้าสบาี
รายได้รวมเพิม่ ขึสน จากไตรมาิ 4/2558 เี่ากับ 11.2 ล้าสบาี คิดเป็ สร้อยละ 10.6 และเพิม่ ขึสน จากไตรมาิ 3/2559
เี่ากับ 11.6 ล้าสบาี คิดเป็ สร้อยละ 11.1 เสื่องจากปริมาณตูิ้ สิ ค้าีสเ่ พิม่ ขึสน อย่างมากใสช่วงเดือส ธัสวาคม 2559
ิาหรับปส ิิสน ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 บริษีั ฯ มสรายได้จากธดรกิจฯ เี่ากับ 428.0 ล้าสบาี แบ่งออกเป็ ส
รายได้จากลาสวางตูิ้ สิ ค้าอัสตราย 416.5 ล้าสบาี และรายได้จากคลังิิสค้าอัสตราย 11.5 ล้าสบาี รายได้รวมลดลง
จากปส ก่อส 10.8 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 2.5 เสื่องจากผูป้ ระกอบการสาเข้าและิ่งออกิิสค้าอัสตราย มสระยะเวลา
เก็บิิสค้าไว้ีล่ส าสวางิิสค้าอัสตรายีสิ่ สั น ลง ีาให้รายได้จากการรับฝากิิสค้าลดลงกว่าปส ก่อ สแม้ว่าปริมาณตูิ้ สิ ค้าจะ
เพิม่ ิูงขึสน ก็ตาม
ไตรมำส
4/2558
3/2559
ลาสวางตูิ้ สิ ค้าอัสตราย (TEU*)
37,892
40,379
คลังิิสค้าอัสตราย (Revenue Ton)
3,567
5,324
*TEU (Twenty Equivalent Unit) คือ เทียบเท่าจานวนตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
ปริ มำณ

ปี
4/2559
42,139
5,930

2558
153,157
15,600

2559
157,272
19,371

กาไรขัสน ต้สิาหรับไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 44.6 ล้าสบาี อัตรากาไรขัสน ต้สร้อยละ 38.3 เพิม่ ขึสน เมื่อเีสยบ
กับไตรมาิ 4/2558 และไตรมาิ 3/2559 ซึง่ มสอตั รากาไรขัสน ต้สร้อยละ 36.6 และร้อยละ 37.7 ตามลาดับ เสื่องจากการ
บริหารจัดการต้สีดสีสด่ ขส สนึ และค่าเิือ่ มราคาีสล่ ดลง
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กาไรขัสน ต้สิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 161.1 ล้าสบาี อัตรากาไรขัสน ต้สเี่ากับร้อยละ
37.6 ลดลงจากปส ก่อสซึง่ เี่ากับร้อยละ 42.0 เสื่องจากิ่วสแบ่งรายได้ีถ่ส ูกเรสยกเก็บจากการี่าเรือแห่งประเีศไีย
(กีี.) เพิม่ เติม
1.3 รถยนต์
รายได้ของธดรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยสต์ิาหรับไตรมาิ 4/2559 จาสวส 104.6 ล้าสบาี แบ่ง
ออกเป็ สรายได้จากการรับฝากิิสค้า 41.7 ล้าสบาี และรายได้จากการให้บริการจัดการ 62.9 ล้าสบาี รายได้รวม
เพิม่ ขึสน จากไตรมาิ 4/2558 จาสวส 25.8 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 32.7 และเพิม่ ขึสน จากไตรมาิ 3/2559 เี่ากับ
7.3 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 7.5 ิาเหตดหลักจากการขยายการให้บริการไปยังพืสน ีสข่ องลูกค้ามากขึสน รวมีังน ได้งาส
จากผู้ผลิตรถยสต์รายใหม่มากขึสน ิ่งผลให้รายได้ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 รายได้จากธดรกิจฯเี่ากับ
382.3 ล้าสบาี แบ่งออกเป็ สรายได้จากการรับฝากิิสค้า 149.1 ล้าสบาี และรายได้จากการให้บริการจัดการ 233.2
ล้าสบาี รายได้รวมเพิม่ ขึสน จากปส ก่อส 69.9 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 22.4
กาไรขัสน ต้สของธดรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยสต์ิาหรับไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 33.9 ล้าสบาี
อัตรากาไรขัสน ต้สเี่ากับร้อยละ 32.4 เพิม่ ขึสน จากไตรมาิ 4/2558 และไตรมาิ 3/2559 ซึง่ มสอตั รากาไรขัสน ต้สร้อยละ
31.5 และร้อยละ 29.6 ตามลาดับ เสื่องจากมสการให้บริการใสพืสน ีสข่ องลูกค้าซึง่ มสอตั รากาไรีสิ่ งู กว่า
ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 บริษีั ฯมสกาไรขัสน ต้สจากธดรกิจฯจาสวส 120.0 ล้าสบาี อัตรากาไร
ขัสน ต้สร้อยละ 31.4 ลดลงจากปส ก่อสซึง่ มสอตั รากาไรขัสน ต้สร้อยละ 33.2 เสื่องจากต้สีดสค่าขสิ่งีส่จา้ งบริษีั ภายสอกีส่
เพิม่ ิูงขึสน
1.4 สิ นค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
รายได้ของธดรกิจธดรกิจให้บริการรับฝากและบริหาริิสค้าควบคดมอดณหภูมแิ ช่เย็สและแช่แข็งได้รบั ผลกระีบ
ั หา IUU Fishing ตังน แต่ ไ ตรมาิ 2/2559 เป็ ส ต้ส มา ี าให้ผู้ผ ลิต อาหารีะเลแปรรู ป ิ่ ง ออกยัง คงระดับ
จากป ญ
วัตถดดบิ คงเหลือิาหรับเตรสยมการผลิต ใสระดับต่ า เป็ สผลให้รายได้ของธดรกิจฯ ิาหรับไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 89.7
ล้าสบาี ลดลงจากไตรมาิ 4/2558 จาสวส 31.3 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 25.9 และรายได้ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31
ธัสวาคม 2559 เี่ากับ 372.7 ล้าสบาี ลดลงจากปส ก่อส 74.4 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สอัตราร้อยละ 16.6
จากรายได้ีล่ส ดลง ีาให้กาไรขัสน ต้สของธดรกิจลดลงตามไปด้วยเสื่องจากมสตส้ ีดสคงีสี่ ไ่ส ม่ิามารถหลสกเลสย่ ง
ได้ซง่ึ ิ่วสใหญ่คอื ค่าเิื่อมราคา ิ่งผลให้กาไรขัสน ต้สไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 30.8 ล้าสบาี อัตรากาไรขัสน ต้สร้อยละ
34.3 ลดลงจากไตรมาิ 4/2558 ซึ่งเี่ากับร้อยละ 46.0 ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 มสกาไรขัสน ต้ส 139.3
ล้าสบาี อัตรากาไรร้อยละ 37.4 ลดลงจากปส ก่อสซึง่ เี่ากับร้อยละ 46.5
อย่างไรก็ตาม ผลการดาเสิสงาสเปรสยบเีสยบไตรมาิ 3/2559 และไตรมาิ 4/2559 มสการเปลสย่ สแปลงดสขสนึ
ตามลาดับ เสื่องจากคลังิิสค้าห้องเย็สบริเวณิดวสิ ีวงศ์มอส ตั ราการใช้พสนื ีสี่ ม่ส ากขึสน จากการหาลูกค้าใหม่เพิม่ เติม เป็ ส
ผลให้รายได้จากธดรกิจฯ เพิม่ ขึสน จากไตรมาิก่อส 9.2 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 11.4 และอัตรากาไรขัสน ต้สเพิม่ ขึสน
จากไตรมาิก่อสซึง่ เี่ากับร้อยละ 29.1
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2.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรขนส่งสิ นค้ำ
บริษัี ฯ มสก ารขยายขอบเขตการให้บริก ารขสิ่ง ข้ามแดสตังน แต่ ต้สปส 2559 และมสป ริมาณงาสเพิ่ม ขึนส
ตามลาดับ ีาให้รายได้และกาไรขัสน ต้สเปลสย่ สแปลงเพิม่ ขึสน โดยรายได้จากกลด่มธดรกิจให้บริการขสิ่งิิสค้า ิาหรับไตร
มาิ 4/2559 จาสวส 86.4 ล้าสบาี ประกอบด้วยรายได้จากการขสิ่งิิสค้าีัวไป
่ 19.8 ล้าสบาี รายได้จากการขสิ่ง
ิิสค้าอัสตราย 32.1 ล้าสบาี รายได้จากการขสิ่งรถยสต์ 19.8 ล้าสบาี และรายได้จากการขสิ่งิิสค้าแช่เย็สแช่
แข็ง 14.7 ล้าสบาี รายได้รวมเพิม่ ขึสน จากไตรมาิ 4/2558 จาสวส 3.6 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 4.3
ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 บริษีั ฯมสรายได้จากธดรกิจฯ จาสวส 330.0 ล้าสบาี ประกอบด้วย
รายได้จากการขสิ่งิิสค้าีัวไป
่ 66.1 ล้าสบาี รายได้จากการขสิ่งิิสค้าอัสตราย 127.0 ล้าสบาี รายได้จากการ
ขสิ่งรถยสต์ 73.2 ล้าสบาี และรายได้จากการขสิ่งิิสค้าแช่เย็สแช่แข็ง 63.7 ล้าสบาี รายได้รวมเพิม่ ขึสน จากปส ก่อส
32.4 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 10.9
กาไรขัสน ต้สิาหรับไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 17.0 ล้าสบาี อัตรากาไรขัสน ต้สร้อยละ 19.7 ลดลงจากไตรมาิ
4/2558 ซึง่ เี่ากับร้อยละ 23.6 เสื่องจากใสไตรมาิ 4/2558 มสปริมาณงาสขสิ่งิิสค้าควบคดมอดณหภูมซิ ง่ึ มสอตั รากาไรีส่
ิูงกว่าิิสค้าีัวไป
่ เป็ สปริมาณีสม่ ากกว่า
ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 บริษัีฯมสกาไรขัสน ต้สิาหรับธดรกิจฯ เี่ากับ 70.1 ล้าสบาี อัตรา
กาไรร้อยละ 21.2 เพิม่ ขึสน จากปส ก่อสซึง่ มสอตั รากาไรขัสน ต้สร้อยละ 16.7 ิาเหตดหลักมาจากอัตรากาไรจากการให้บริการ
ขสิ่งข้ามแดสซึง่ มสอตั รากาไรีสิ่ งู กว่าการขสิ่งใสประเีศ
3.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
รายได้จากการให้บริการขสย้ายใสประเีศและต่างประเีศิาหรับไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 56.0 ล้าสบาี
ประกอบด้วยรายได้จากบริการขสย้ายิิง่ ของเครื่องใช้ิาหรับีสพ่ กั อาศัยจาสวส 42.9 ล้าสบาี บริการขสย้ายอดปกรณ์
ิาสักงาสจาสวส 4.0 ล้าสบาี บริการขสย้ายอดปกรณ์เครื่องจักริาหรับโรงงาสจาสวส 6.0 ล้าสบาีและบริการขสย้าย
ิิง่ ของิาหรับงาสแิดงิิสค้าและศิลปะจาสวส 3.1 ล้าสบาี รายได้รวมลดลงจากไตรมาิ 4/2558 จาสวส 14.7 ล้าส
บาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 20.8 เสื่องจากปริมาณงาสีสล่ ดลงโดยเฉพาะบริการขสย้ายิิง่ ของิาหรับงาสแิดงิิสค้าและ
ศิลปะ
ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 รายได้ของธดรกิจฯ เี่ากับ 255.8 ล้าสบาี แบ่งออกเป็ สรายได้จาก
บริการขสย้ายิิง่ ของเครื่องใช้ิาหรับีส่พกั อาศัย 196.4 ล้าสบาี บริการขสย้ายอดปกรณ์ิาสักงาส 14.0 ล้าสบาี
บริการขสย้ายอดปกรณ์เครื่องจักริาหรับโรงงาส 28.3 ล้าสบาีและบริการขสย้ายิิง่ ของิาหรับงาสแิดงิิสค้าและ
ศิลปะ 17.1 ล้าสบาี รายได้รวมลดลงจากปส ก่อส เสื่องจากปริมาณงาสีสล่ ดลงีังน งาสขสย้ายิาหรับีสพ่ กั อาศัยและขส
ย้ายิิง่ ของิาหรับงาสแิดงิิสค้าและศิลปะ
กาไรขัสน ต้สของกลด่มธดรกิจฯ ิาหรับไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 15.5 ล้าสบาี อัตรากาไรขัสน ต้สร้อยละ 27.7
เพิ่มขึนสจากช่วงเดสยวกัสของปส ก่อสซึ่งเี่ากับร้อยละ 26.9 ิ่วสกาไรขัสน ต้สิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559
จาสวส 74.3 ล้าสบาี อัตรากาไรขัสน ต้สร้อยละ 29.0 ใกล้เคสยงกับปส ก่อส
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4.กลุ่มธุรกิ จให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
กลด่ ม ธด ร กิจ ให้บ ริก ารรับ ฝากเอกิารและข้อ มูล มสร ายได้ิาหรับ ไตรมาิ 4/2559 จ าสวส 23.8 ล้า สบาี
ประกอบด้วยรายได้จากบริการรับฝากเอกิารจาสวส 20.4 ล้าสบาีและรายได้การให้บริการจัดการเอกิารและบริการ
ขสิ่งจาสวส 3.4 ล้าสบาี รายได้รวมของกลด่มธดรกิจฯใกล้เคสยงกับไตรมาิ 4/2558 และไตรมาิ 3/2559
ิาหรับ ปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 ธดรกิจฯ มสรายได้เี่ากับ 92.5 ล้าสบาี ประกอบด้วยรายได้จาก
บริการรับฝากเอกิารจาสวส 79.7 ล้าสบาีและรายได้การให้บริการจัดการเอกิารและบริการขสิ่ง จาสวส 12.8 ล้าส
บาี รายได้รวมของกลด่มธดรกิจฯเพิม่ ขึสน 4.7 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 5.4 เมื่อเีสยบกับงวดเดสยวกัสของปส ก่อสอัส
เป็ สผลมาจากปริมาณเอกิารีสจ่ ดั เก็บและให้บริการเพิม่ ขึสน ดังรายละเอสยดีสแ่ ิดงไว้ใสตาราง
จำนวน
กล่องเอกิารเฉลสย่ (กล่อง)
แฟ้มเอกิาร (แฟ้ม)

4/2558
726,643
7,496,827

ไตรมำส
3/2559
789,165
8,224,561

ปี
4/2559
800,439
8,545,335

2558
739,703
7,694,587

2559
782,013
8,151,289

กลด่มธดรกิจฯมสกาไรขัสน ต้สิาหรับไตรมาิ 4/2559 จาสวส 15.0 ล้าสบาี อัตรากาไรขัสน ต้สเี่ากับร้อยละ
63.0 เพิม่ ขึสน จากไตรมาิ 4/2558 และไตรมาิ 3/2559 ซึง่ มสอตั รากาไรอยู่ี่รส อ้ ยละ 59.2 และร้อยละ 62.4 ตามลาดับ
จากรายได้ีเ่ส พิม่ ขึสน
ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 กลด่มธดรกิจฯ มสกาไรขัสน ต้สจาสวส 56.5 ล้าสบาีและมสอตั รากาไร
ขัสน ต้สอยู่ีร่ส อ้ ยละ 61.1 เพิม่ ขึสน จากปส ก่อสซึง่ มสอตั รากาไรขัสน ต้สอยู่ีร่ส อ้ ยละ 56.6
5.กลุ่มธุรกิ จอื่น
กลด่มธดรกิจอื่สมสรายได้ิาหรับไตรมาิ 4/2559 จาสวส 3.4 ล้าสบาี ลดลงจากไตรมาิ 4/2558 และไตรมาิ
3/2559 เี่ากับ 5.8 ล้าสบาีและ 2.3 ล้าสบาีตามลาดับ ิ่วสใหญ่เกิดจากรายได้จากการให้บริการระบบเีคโสโลยส
ิาริสเีศีสร่ อการรับรูร้ ายได้
ิาหรับ ปส ินสิ ิดดวัส ีส่ 31 ธัสวาคม 2559 กลด่ มธดรกิจอื่สมสรายได้ 28.3 ล้าสบาี ลดลง 7.1 ล้าสบาี เมื่อ
เปรสยบเีสยบกับปส ก่อส เสื่องจากการสาคลังิิสค้าีสเ่ คยให้บดคคลภายสอกเช่ามาให้บริษีั ใสเครือใช้ใสการให้บริการ
รำยได้อื่น
บริษีั ฯมสรายได้อ่สื ิาหรับไตรมาิ 4/2559 เี่ากับ 11.6 ล้าสบาี เพิม่ ขึสน จากไตรมาิ 4/2558 และไตรมาิ
3/2559 จ าสวส 11.6 ล้า สบาีและ 2.5 ล้า สบาีตามล าดับ ิ่ ว สใหญ่ เ กิด จากการกลับ รายการขาดีด ส ด้อ ยค่ า
อิังหาริมีรัพย์เพื่อการลงีดสและิิีธิการเช่า
ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 บริษีั ฯ มสรายได้อ่สื จาสวส 25.8 ล้าสบาี ลดลงจากปส ก่อสเี่ากับ
8.3 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 24.3 ิ่วสใหญ่เกิดจากค่าบริหารจัดการและค่าบริการอื่สๆ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริษีั ฯมสค่าใช้จ่ายใสการขายและบริหาริาหรับไตรมาิ 4/2559 จาสวส 113.4 ล้าสบาี เพิม่ ขึสน จากไตร
มาิ 4/2558 เี่ากับ 10.1 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สร้อยละ 9.8 และเพิม่ ขึสน จากไตรมาิ 3/2559 จาสวส 1.8 ล้าสบาี หรือ
คิดเป็ สร้อยละ 1.6 ิ่วสใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายบดคลากรและค่าใช้จ่ายอื่สๆีสเ่ กสย่ วข้องกับการขยายธดรกิจ
ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 บริษัีฯมสค่าใช้จ่ายใสการขายและบริหารจาสวส 455.9 ล้าสบาี
เพิม่ ขึสน จากปส ก่อส 60.3 ล้าสบาี คิดเป็ สอัตราร้อยละ 15.2 ิาเหตดหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายบดคลากร ค่าีส่ปรึกษาและ
ค่าใช้จ่ายอื่สๆ ีสเ่ กสย่ วข้องกับการลงีดสขยายธดรกิจ ซึง่ ค่าใช้จ่ายเหล่าสสนิว่ สใหญ่บริษีั ได้ใช้ไปเพื่อการดาเสิสการศึกษา
โอกาิและวางแผสใสการขยายธดรกิจีังน ใสประเีศและต่างประเีศใสระยะเวลา 3-5 ปส ขา้ งหส้า และจะดาเสิสการตาม
แผสงาสดังกล่าวตังน แต่ปส 2560 เป็ สต้สไป
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
บริษีั ฯมสต้สีดสีางการเงิสิาหรับไตรมาิ 4/2559 จาสวส 22.1 ล้าสบาี ใกล้เคสยงไตรมาิ 4/2558 และ
ไตรมาิ 3/2559
ิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 บริษีั ฯมสตส้ ีดสีางการเงิสจาสวส 86.4 ล้าสบาี ลดลงเป็ สจาสวส
36.1 ล้าสบาีหรือเป็ สอัตราร้อยละ 29.5 เมื่อเีสยบกับปส ก่อส เสื่องจากมสการสาเงิสจากการเิสอขายหดส้ ิามัญ (IPO)
บางิ่วสมาชาระคืสเงิสกูย้ มื
กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น

ิิสีรัพย์หมดสเวสยส
อิังหาริมีรัพย์เพือ่ การลงีดส
ีสด่ สิ อาคาร อดปกรณ์

4,982.7

4,982.7

804.8
840.4

845.8
1,331.8
159.0

2,661.8

5,318.0

5,318.0

หส่วย : ล้าสบาี

1,031.2

906.5

หสสนิสิ หมดสเวสยส

906.0

1,130.6
668.3

เงิสกูย้ มื ระยะยาว
หสสนิสิ ไม่หมดสเวสยสอื่ส

2,612.6

ิ่วสของผูถ้ อื หดส้

2,573.0

2,646.1

ิิสีรัพย์ไม่หมดสเวสยสอื่ส

807.8

675.7

31 ธัสวาคม 2558

31 ธัสวาคม 2559

สิ นทรัพย์
บริษีั ฯมสิสิ ีรัพย์รวม ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 5,318.0 ล้าสบาี เพิม่ ขึสน จากิิสีรัพย์รวม ณ
วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2558 เี่ากับ 335.3 ล้าสบาี หรือคิดเป็ สอัตราร้อยละ 6.7
ิิสีรัพย์ิว่ สใหญ่ประกอบด้วยิิสีรัพย์ไม่หมดสเวสยส ได้แก่ ีสด่ สิ อาคาร อดปกรณ์และอิังหาริมีรัพย์เพื่อ
การลงีดส คิดเป็ สอัตราร้อยละ 48.4 และ 17.0 ของิิสีรัพย์รวมตามลาดับ
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน
บริษีั ฯ มสิสิ ีรัพย์หมดสเวสยส ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 1,031.2 ล้าสบาี เพิม่ ขึสน จากิิสีรัพย์
หมด ส เวสย ส ณ วัส ีส่ 31 ธัส วาคม 2558 เป็ ส จ าสวส 226.4 ล้า สบาี หรือ เป็ ส อัต ราร้อ ยละ 28.1 โดยมสร ายการ
เปลสย่ สแปลงีสิ่ าคัญจากการเพิม่ ขึสน ของเงิสิด 68.8 ล้าสบาี เงิสลงีดสชัวคราว
่
63.7 ล้าสบาี และลูกหสสนอ่สื 72.0
ล้าสบาี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริษีั ฯมสิสิ ีรัพย์ไม่หมดสเวสยส ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 4,286.8 ล้าสบาี เพิม่ ขึสน จากิิสีรัพย์
ไม่หมดสเวสยส ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2558 จาสวส 108.9 ล้าสบาีหรือเป็ สอัตราร้อยละ 2.6 โดยมสรายการเปลสย่ สแปลง
ีส่ิาคัญจากการเงิสลงีดสระยะยาวอื่สเพิม่ ขึนส 75.4 ล้าสบาี จากการลงีดสใสหด้สิามัญเพิม่ ีดส (IPO) ของบริษัี
Phnom Penh SEZ Plc. (PPSP) อิังหาริมีรัพย์เพื่อการลงีดสเพิม่ ขึสน 65.6 ล้าสบาีจากการปรับปรดงคลังิิสค้าใส
โครงการศูสย์กระจายิิสค้าเคมสภณ
ั ฑ์ (JWD Chemical Supply Chain: JCS) และเงิสให้กู้ยมื ระยะยาวเพิม่ ขึสน 46.3
ล้าสบาี ขณะีสี่ ด่ส สิ อาคาร อดปกรณ์ลดลง 88.8 ล้าสบาีจากการตัดค่าเิือ่ มราคาตามอายดการใช้งาส
หนี้ สิน
บริษัีฯมสหสสนิสิ ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 2,705.4 ล้าสบาีเพิม่ ขึสน จากหสสนิสิ รวม ณ วัสีส่ 31
ธัสวาคม 2558 เป็ สจาสวส 368.8 ล้าสบาีหรือเป็ สอัตราร้อยละ 15.8
หนี้ สินหมุนเวียน
บริษีั ฯมสหสสนิสิ หมดสเวสยส ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 906.5 ล้าสบาี เพิม่ ขึสน จากหสสนิสิ หมดสเวสยส
ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2558 เป็ สจาสวส 60.7 ล้าสบาีหรือเป็ สอัตราร้อยละ 7.2 ิ่วสใหญ่เกิดจากเงิสกูย้ มื ระยะิัสน เพื่อ
ใช้หมดสเวสยสใสกิจการ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหสสนิสิ
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
บริษีั ฯมสหสสนิสิ ไม่หมดสเวสยส ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 1,798.9 ล้าสบาี เพิม่ ขึสน จากหสสนิสิ ไม่
หมดสเวสยส ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2558 เป็ สจาสวส 308.1 ล้าสบาีหรือเป็ สอัตราร้อยละ 20.7 ิาเหตดหลักเกิดจากการ
ออกหดส้ กูจ้ าสวส 500.0 ล้าสบาีและการชาระเงิสกูย้ มื ระยะยาวจาสวส 201.2 ล้าสบาี
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษีั ฯ มสิ่วสของผูถ้ อื หด้ส ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 2,612.6 ล้าสบาี ลดลงจากิ่วสของผูถ้ ือ
หดส้ ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2558 เป็ สจาสวส 33.5 ล้าสบาี หรือเป็ สอัตราร้อยละ 1.3 การเปลสย่ สแปลงใสิ่วสของผูถ้ อื
หดส้ ดังกล่าว มสิาเหตดิว่ สใหญ่มาจากขาดีดสิดีธิ (รวมิ่วสีสเ่ ป็ สของิ่วสได้เิสยีสไ่ ม่มอส าสาจควบคดม) ิาหรับปส ิสนิ ิดด
วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 23.5 ล้าสบาี และการจ่ายเงิสปสั ผลิ่วสีสเ่ ป็ สเงิสิดให้ผถู้ ือหด้สจาสวส 23.3 ล้าส
บาี และเงิสลงีดสของิ่วสได้เิสยีสไ่ ม่มอส าสาจควบคดมเพิม่ ขึสน 14.2 ล้าสบาี
อสึ่ง บริษีั ฯมสการจ่ายหดส้ ปสั ผลให้แก่ผถู้ อื หดส้ เมื่อเดือส พฤษภาคม 2559 ใสอัตรา 10 หดส้ เดิมต่อ 7 หดส้ ปสั
ผล ีาให้ีดสจดีะเบสยสและชาระแล้ว ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 เี่ากับ 510.0 ล้าสบาี จาก ณ วัสีส่ 31 ธัสวาคม
2558 ซึง่ เี่ากับ 300.0 ล้าสบาี
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กำรวิ เครำะห์สภำพคล่อง
(หส่วย : ล้าสบาี)

ปี
2558

2559

เงิ นสดต้นงวด : 1 มกรำคม

201.9

191.0

กระแิเงิสิดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเสิสงาส
กระแิเงิสิดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงีดส
กระแิเงิสิดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิส
กระแสเงิ นสดเพิ่ มขึน้ / (ลดลง) สุทธิ

738.5
(733.0)
(16.4)
(10.9)

383.3
(514.5)
200.0
68.8

เงิ นสดปลำยงวด : 31 ธันวำคม

191.0

259.8

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
บริษัีฯมสกระแิเงิสิดิดีธิได้มาจากกิจกรรมดาเสิสงาสิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส
383.3 ล้าสบาี โดยเกิดจากขาดีดสิดีธิ 23.5 ล้าสบาี รายการบวกกลับค่าเิือ่ มราคาอาคารและอดปกรณ์ 279.9 ล้าส
บาี และต้สีดสีางการเงิส 86.4 ล้าสบาี
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
บริษีั ฯมสกระแิเงิสิดใช้ไปใสกิจกรรมลงีดสิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 514.5 ล้าส
บาีโดยมสรายการีส่ิาคัญ จากการซือน เงิสลงีดสชัวคราวิด
่
ีธิ 62.8 ล้าสบาี การซืนอีส่ดสิ อาคารและอดปกรณ์ 171.6
ล้าสบาี อิังหาริมีรัพย์เพื่อการลงีดสเพิม่ ขึสน 108.1 ล้าสบาี เงิสให้กยู้ มื แก่กจิ การีสเ่ กสย่ วข้องกัสเพิม่ ขึสน 96.3 ล้าส
บาี และเงิสลงีดสระยะยาวเพิม่ ขึสน 73.0 ล้าสบาีจากการซือน หดส้ ิามัญเพิม่ ีดส (IPO) ของบริษีั Phnom Penh SEZ
Plc. (PPSP)
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
บริษีั ฯมสกระแิเงิสิดใช้ไปใสกิจกรรมจัดหาเงิสิาหรับปส ิสนิ ิดดวัสีส่ 31 ธัสวาคม 2559 จาสวส 200.0 ล้าส
บาีโดยมสรายการีสิ่ าคัญจากการออกหดส้ กูจ้ าสวส 500.0 ล้าสบาี ขณะีสม่ กส ารชาระคืสเงิสกูย้ มื ระยะยาวจากิถาบัส
การเงิสจาสวส 322.5 ล้าสบาี
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
ไตรมำส
อัตรากาไรขัสต้
น ส (%)
อัตรากาไร (ขาดีดส) ิดีธิ (%)
อัตราิ่วสิภาพคล่อง(เี่า)
อัตราิ่วสหสสนิสิ ต่อิ่วสของผูถ้ อื หดส้ (เี่า)
อัตราิ่วสหสสนิสิ ีสม่ ภส าระดอกเบสยน ต่อิ่วสของผูถ้ อื หดส้ (เี่า)

4/2558
36.1%
14.9%
0.95
0.88
0.64

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

ปี
4/2559
29.1%
7.4%
1.14
1.04
0.76

2558
36.5%
14.0%
0.95
0.88
0.64

2559
29.3%
(0.4)%
1.14
1.04
0.76

หมายเหตด:
อัตรากาไรขัสน ต้ส
อัตรากาไร (ขาดีดส) ิดีธิ
อัตราิ่วสิภาพคล่อง
อัตราิ่วสหสสนิสิ ต่อิ่วสของผูถ้ อื หดส้
อัตราิ่วสหสสนิสิ ีสม่ ภส าระดอกเบสยน ต่อิ่วสของผูถ้ อื หดส้

= กาไรขัสน ต้ส / รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
= กาไร (ขาดีดส) ิดีธิ (ิ่วสีสเ่ ป็ สของบริษีั ) / รายได้รวม
= ิิสีรัพย์หมดสเวสยส / หสสนิสิ หมดสเวสยส
= หสสนิสิ รวม / ิ่วสของผูถ้ อื หดส้ รวม
= หสสนิสิ ีสม่ ภส าระดอกเบสยน / ิ่วสของผูถ้ อื หดส้ รวม
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