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บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 2/2563 

  (หน่วย : ล้ำนบำท) 
งวดหกเดือน  

+/(-)% 
 ไตรมำส 2 

+/(-)% 
2562 2563  2562 2563 

รายไดร้วม 1,766.2 1,853.4 4.9%  869.4 887.3 2.1% 
     รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และการใหบ้รกิาร 1,708.9 1,816.6 6.3%  830.3 873.6 5.2% 
     ก าไรขัน้ตน้ 479.1 473.2 (1.2)%  232.5 213.6 (8.1)% 
     อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 28.0% 26.0%   28.0% 24.5%  
     รายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้น 57.4 36.8 (35.9)%  39.1 13.7 (65.0)% 
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 61.5 56.6  (8.0)%  19.0 31.5 65.8% 
และการรว่มคา้        
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท 169.0 141.6 (16.2)%  79.8 48.1 (39.7)%  

อตัราก าไรสทุธิ (%)* 9.6% 7.6%   9.2% 5.4%  
*อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิัท) / รายไดร้วม 
 

     

ในไตรมาส 2/2563 เศรษฐกิจไทยหดตวัสงูจากผลของมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ที่เขม้งวดทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนตอ้งหยุดด าเนินการชั่วคราว 
โดยอปุสงคต์่างประเทศหดตวัสงู ทัง้ภาคการท่องเที่ยวที่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศ 
และภาคการส่งออกสินคา้ที่ไดร้บัผลกระทบจากอุปสงคข์องประเทศคู่คา้ที่อ่อนแอลงมาก ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายัง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องชีก้ารบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน  แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 
2563 คาดว่าจะปรบัตวัลดลงในช่วงรอ้ยละ (-6.0) - (-5.0) เนื่องจากการปรบัตวัลดลงรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณ
การคา้โลก การลดลงรุนแรงของจ านวนและรายไดจ้ากนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ  เง่ือนไขขอ้จ ากดัที่เกิดจากการระบาดของโรค
โควิด19 ในประเทศ และปัญหาภัยแลง้โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลงรอ้ยละ 8.0 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทนุรวมปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 1.7 และรอ้ยละ 2.1 ตามล าดบั อตัราเงินเฟอ้ทั่วไปเฉลี่ยอยูใ่นช่วงรอ้ย
ละ (-1.5) - (-0.5) และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 4.9 ของ GDP*  

 ในไตรมาส 2/2563 บรษัิทฯ มีผลประกอบการในระดบัท่ีนา่พอใจ แมจ้ะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณด์งักลา่ว 
ซึ่งมีผลกระทบในเชิงการลดลงของรายไดแ้ละผลก าไรในบางส่วนงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจการจัดการสินคา้
อนัตรายในสว่นของ ชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนตท์ี่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มสินคา้อนัตราย และธุรกิจขนสง่  เฉพาะส่วนของยาน
ยนต ์แตอ่ยา่งไรก็ตามในสว่นงานอื่นๆ เช่น กลุม่สนิคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นแช่แข็ง กลุม่สนิคา้ทั่วไป มีผลประกอบการที่
ดีขึน้เนื่องจากไดร้บัประโยชนจ์ากอปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้จากสถานการณโ์รคระบาด แสดงใหเ้ห็นถึงจดุแข็งของบรษัิทฯ ซึง่เนน้กล
ยุทธ์ในการประกอบธุรกิจครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภทและมีการขยายงานดา้นโลจิสติกสไ์ปในภูมิภาค ท าให้
สามารถลดความเสี่ยงและรบัประโยชนจ์ากสถานการณด์งักลา่วได้ ผลการด าเนินงานส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 
มิถนุายน 2563 บรษัิทฯ มีรายไดร้วม จ านวน 1,853.4 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 87.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรา 

*ขอ้มลูจากรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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รอ้ยละ 4.9 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมในงวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ มีรายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการบริการรวมทัง้สิน้
1,816.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 107.7 ลา้นบาท หรอืเป็นอตัรารอ้ยละ 6.3 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บรษัิทฯ มีรายไดร้วม
จ านวน 887.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 17.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 2.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
บริษัทฯ มีรายไดค้่าเช่าและบริการ จ านวน 873.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 43.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.2 
เมื่อเทียบกบัรายไดค้่าเช่าและบริการของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดส้ว่นใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการจดัเก็บ
และบรหิารสนิคา้ และกลุม่ธุรกิจอาหาร 

จากรายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการบรกิารท่ีเพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ลา่วไปขา้งตน้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวด
หกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 473.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 26.0 ลดลงจ านวน 5.9 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 479.1 ลา้นบาท และอตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.0 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 213.6 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 24.5 
ลดลงจ านวน 18.9 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 8.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 232.5 ลา้น
บาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 28.0  โดยการลดลงของก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขึน้ตน้มีสาเหตุสว่นใหญ่มาจากกลุ่ม
ธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารรถยนตท์ี่ไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัตามภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตท์ี่
ไดร้บัผลกระทบทั่วโลก และกลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้อนัตรายที่ไดร้บัผลกระทบต่อเนื่องจากซพัพลายเชน
ของชิน้สว่นและอะไหลย่านยนต ์ประกอบกบัการชะลอตวัของปริมาณสารเคมีที่ผ่านเขา้-ออกในไตรมาส 2  อย่างไรก็ตาม
สถานการณข์องอตุสาหกรรมยานยนต ์และปริมาณสินคา้อนัตรายและเคมีมีแนวโนม้ดีขึน้ตามล าดบัในไตรมาส 3 และคาด
วา่จะสามารถกลบัสูภ่าวะปกติไดใ้นปี 2564 

 

กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 
รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ าแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นตาราง 
 

กลุ่มธุรกิจ 
งวดหกเดือน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของ
รำยได้
รวม 

 

งวดสำมเดือน ไตรมำส 2 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้ รวม 

2562 2563  2562 2563 

1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 1,426.6 1,380.5 76.0%  706.8 642.6 73.6% 

2. ธุรกิจอาหาร 268.0 427.7 23.5%  116.1 228.2 26.1% 

3. ธุรกิจอ่ืนๆ 14.3 8.4 0.5%  7.4 2.8 0.3% 

รวม 1,708.9 1,816.6 100.0%  830.3 873.6 100.0% 
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ก ำไรขัน้ต้น 
งวดหกเดือน 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไร 
ขัน้ต้น
(ร้อยละ) 

 

 งวดสำมเดือน  
ไตรมำส 2 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 
 (ร้อยละ) 

 

2562 2563  2562 2563 

1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 464.1 453.1 32.8%  229.2 205.0 31.9% 

2. ธุรกิจอาหาร 24.3 12.9 3.0%  8.0 5.8 2.5% 

3. ธุรกิจอ่ืนๆ (9.3) (19.0) (226.1)%  (4.7) (10.1) (360.7)% 

รวม 479.1 447.0 24.6%  232.5 200.7 23.0% 

ยอดเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี
ใหม ่

- 26.2  
 

- 12.9 
 

ก าไรขัน้ตน้หลงัปรบัปรุงแลว้ 479.1 473.2 26.0%  232.5 213.6 24.5% 

 

1.1 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรจัดเกบ็และบริหำรสินค้ำ 

ประเภทสินค้ำ 
งวดหกเดือน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ
ของรำยได้

รวม 

 
งวดสำมเดือน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้รวม 

 

2562 2563  2/2562 2/2563 2/2562 2/2563 
1.1.1 สินคา้ทั่วไป 169.6 211.4 11.6%  86.9 107.3 10.5% 12.3% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 284.9 221.1 12.2%  145.4 99.0 17.5% 11.3% 
1.1.3 รถยนต ์ 230.0 185.2 10.2%  114.3 60.4 13.8% 6.9% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 304.1 387.8 21.3%  148.0 199.4 17.8% 22.8% 

1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 55.2 57.4 3.2%  27.3 28.4 3.3% 3.2% 
รวม 1,043.8 1,062.9 58.5%  521.9 494.5 62.9% 56.6% 

 

ก ำไรขัน้ต้น 
งวดหกเดือน 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไร
ขัน้ต้น
(ร้อยละ) 

 
งวดสำมเดือน 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

2562 2563  2/2562 2/2563 2/2562 2/2563 
1.1.1 สินคา้ทั่วไป 38.2 71.1 33.7%  20.9 41.7 24.1% 38.9% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 130.4 81.5 36.8%  65.1 29.0 44.7% 29.3% 
1.1.3 รถยนต ์ 76.6 50.3 27.2%  38.7 6.5 33.8% 10.7% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 122.8 170.8 44.0%  59.5 90.5 40.2% 45.4% 
1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 25.1 27.5 47.9%  12.3 13.7 45.0% 48.2% 
รวม 393.1 401.2 37.7%  196.5 181.4 37.6% 36.7% 
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1.1.1 สินค้ำทั่วไป 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ทั่วไปส าหรบัส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563  
จ านวน 211.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรบัฝากสนิคา้จ านวน 119.2 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการ 
จ านวน 48.6 ลา้นบาท รายไดก้ารด าเนินพิธีการศลุกากร จ านวน 11.4 ลา้นบาท และรายไดจ้ากบรกิารเสรมิ จ านวน 32.2 
ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 41.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 24.6 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มี
รายได ้จ านวน 107.3 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 20.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.5 
เนื่องจากลกูคา้มีความตอ้งการใชค้ลงัเก็บสินคา้ทั่วไปเพิ่มเติมอนัเป็นอานิสงคจ์ากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19 นอกเหนือจากนัน้ทางบริษัท ไดร้บังานจากลกูคา้รายใหม่ที่จดัเก็บในคลงัเก็บสินคา้เคมีภณัฑเ์ป็นจ านวนมาก 
จึงท าใหร้ายไดใ้นสว่นนีเ้พิ่มสงูขึน้ และบรษัิทฯ คาดวา่จะมีการใชพ้ืน้ท่ีคลงัสนิคา้อยูใ่นระดบัสงูตอ่เนื่องจนถึงสิน้ปี 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 71.1 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 33.7 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 32.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 86.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 38.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.5 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 41.7  ลา้นบาท  อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 38.9 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 20.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
99.5 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 20.9  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 24.1 

 

1.1.2 สินค้ำอันตรำย  

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้อนัตรายส าหรบังวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
จ านวน 221.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากลานวางตูส้ินคา้อันตราย จ านวน 215.3 ลา้นบาท และรายไดจ้าก
คลงัสนิคา้อนัตรายจ านวน 5.8 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลง จ านวน 63.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 22.4 เมื่อเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตมุาจากจ านวนตูส้นิคา้อนัตรายทีผ่า่นเขา้ทา่เรอืแหลมฉบงั (Throughput) มีจ านวนลดลง 
โดยงวดหกเดือน มีจ านวน 79,042 TEU* ลดลงเป็นอตัรารอ้ยละ 10.9  ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 
99.0 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 46.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.9 เมื่อเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อน อนัมีสาเหตมุาจาก ซพัพลายเชนชิน้สว่นและอะไหลย่านยนต ์เช่น ถงุลมนิรภยั (Air Bag) รวมทัง้
ปรมิาณการน าเขา้-สง่ออกสนิคา้เคมีที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากมาตรการ lockdown ในหลายประเทศ อยา่งไรก็ตาม
คาดวา่สถานการณข์องสนิคา้อนัตรายจะมีแนวโนม้ดีขึน้ตามล าดบัในครึง่ปีหลงั 

ปริมำณ 
งวดหกเดือน 

2562 2563 

ลานวางตูส้ินคา้อนัตราย (TEU*) 88,714 79,042 

คลงัสินคา้อนัตราย (Revenue Ton) 10,293 10,735 

*TEU (Twenty Equivalent Unit) คอื เทยีบเท่าจ านวนตูค้อนเทนเนอรข์นาด 20 ฟตุ 
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บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 81.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้

รอ้ยละ 36.8 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 48.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 37.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 130.4 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.8 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 29.0 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 29.3 ลดลง จ านวน 36.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 55.5 
เมื่อเทียบกบัจากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 65.1 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.7  
 
1.1.3 รถยนต ์

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารรถยนตส์  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563  จ านวน 
185.2 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากการรบัฝากสินคา้จ านวน 98.0 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการจ านวน 
87.2 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 44.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.5 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มี
รายได ้จ านวน 60.4 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 53.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 47.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
การลดลงของรายไดด้งักลา่ว เนื่องจากกลุม่ธุรกิจฯ ไดร้บัผลกระทบจากการปิดโรงงาน และชะลอก าลงัการผลติของผูผ้ลิต
รถยนตใ์นประเทศ ในช่วงไตรมาส 2/2563 ซึง่บรษัิทไดบ้รหิารจดัการเพื่อรบัมือกบัสถานการณด์งักลา่ว เช่นการลดการจา้ง
ผูใ้หบ้ริการภายนอก (Outsource) เพื่อลดตน้ทุนลง อย่างไรก็ตามคาดว่าธุรกิจยานยนตจ์ะมีแนวโนม้ดีขึน้ในไตรมาส 3 
และคาดวา่ในครึง่ปีหลงั จะมีผลประกอบการดีกวา่ในไตรมาส 2 เนื่องจากภาพรวมของอตุสาหกรรมยานยนตเ์ริม่กลบัมามี
กิจกรรมเป็นปกติ 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 50.3 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 27.2  ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 26.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 34.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 76.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 33.3 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 6.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.7 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 32.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
83.2  จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 38.7  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 33.8 

โดยในปัจจุบันมีการใหบ้ริการจัดการลานจอดรถยนตจ์ านวน 395,287 ตารางเมตร และการใหบ้ริการ On-site 
service คิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 658,425 ตารางเมตร การเพิ่มขึน้ของพืน้ที่ดงักลา่ว เกิดจากลกูคา้ใหม ่จ านวน 2 ราย เขา้
มาใชบ้รกิารเพิ่มเติม  

อตัราการใชพ้ืน้ท่ี (Occupancy Rate) ไมร่วมพืน้ท่ีการใหบ้รกิารประเภท On-Site Service เฉลีย่ส  าหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 92.5 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอตัราการใชพ้ืน้ที่รอ้ยละ 89.1 
สาเหตสุ  าคญัที่ท  าใหอ้ตัราการใชพ้ืน้ที่เพิ่มขึน้มาจากสนิคา้จากการผลิตเสร็จคงคา้งอยูใ่นพืน้ท่ีจดัเก็บ อนัเนื่องมาจากการ
ชะลอตวัของการน าเขา้-สง่ออก ในขณะท่ีกิจกรรมอื่นๆไมไ่ดม้ีมากนกั 
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1.1.4 สินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ 

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายไดส้  าหรบังวดหกเดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 387.8 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 83.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
27.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บรษัิทฯ มีรายไดจ้ านวน 199.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
51.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ34.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
ปริมาณสินคา้จดัเก็บในคลงัสินคา้โดยเฉพาะสตัวปี์ก และสินคา้ที่เก่ียวกบัการบริโภคในประเทศ ซึ่งกลุม่ธุรกิจไดร้บัอานิ
สงคจ์ากอปุทานของตลาดที่เพิ่มสงูขึน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 และคาดว่าความตอ้งการใน
การใชบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งนีจ้ะมีต่อเนื่องไปจนถึงสิน้ปี โดยในไตรมาส3 เริม่
มีปรมิาณปลาทนูา่เขา้มาจดัเก็บในคลงัสนิคา้เพิ่มขึน้ 

บรษัิทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  จ านวน 170.8 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 44.0 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 48.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 39.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 122.8 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 40.4 ส  าหรบัไตรมาส 2/2563 บรษัิทฯ มีก าไร 
ขัน้ตน้จ านวน 90.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.4 เพิ่มขึน้จ านวน 31.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 52.1 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 59.5  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 40.2 

การใชพ้ืน้ท่ี (Occupancy Rate) เฉลีย่ส  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 อยูท่ี่รอ้ยละ 78.8 เพิ่มขึน้
จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีการใชพ้ืน้ท่ีรอ้ยละ 78.2 อตัราการใชพ้ืน้ท่ีเฉลีย่ส  าหรบังวดสามเดือนอยูท่ี่รอ้ยละ 77.9 
ใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 78.6 ทัง้นีก้ลุม่ธุรกิจฯ มีพืน้ที่ใหบ้ริการเพิ่มขึน้จากปีก่อน อนัเป็นผล
จากการเปิดใหบ้ริการหอ้งเย็นอาคารใหม่ (อาคาร 8) ซึ่งใชร้ะบบอตัโนมตัิในการบริหารจดัการสินคา้ ซึ่งนอกจากจะเป็น
การเพิ่มความสามารถในการท ารายไดข้องกลุม่ธุรกิจฯแลว้ ยงัสง่ผลดีต่อการควบคมุตน้ทนุค่าใชจ้่ายจากบริหารจัดการ
สนิคา้ที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ช่วยลดการพึง่พิงแรงงาน และลดการใชพ้ลงังาน ซึง่จะสง่ผลใหธุ้รกิจมีความสามารถ
ในการท าก าไรไดเ้พิ่มขึน้ตามล าดบั 

1.1.5 เอกสำรและข้อมูล 

ธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากเอกสารและขอ้มูลมีรายไดส้  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 57.4 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิารรบัฝากเอกสาร จ านวน 48.2 ลา้นบาท และรายไดก้ารใหบ้รกิารจดัการเอกสารและ
บริการขนสง่ จ านวน 9.2 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 2.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 4.0 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 28.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1.1 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 4.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลมาจากปริมาณเอกสารที่จดัเก็บและใหบ้ริการเพิ่ม
สงูขึน้ดงัรายละเอียดที่แสดงไวใ้นตาราง 
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จ ำนวน 
งวดหกเดือน 

2562 2563 

กลอ่งเอกสาร เฉลีย่ (กลอ่ง) 905,265 977,688 

แฟม้เอกสาร เฉลีย่ (แฟม้) 10,701,966 11,438,775 

งานแสกน รวม (หน่วย) 2,858,067 2,639,829 

 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 27.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 47.9 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 2.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่
มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 25.1 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 45.5 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 13.7 
ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 48.2 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 1.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 11.4 เมื่อเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 12.3 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 45.0 

1.2 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนส่งสินค้ำ  

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนสง่สินคา้มีรายไดส้  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน จ านวน 202.7 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขนสง่สนิคา้ทั่วไปจ านวน 38.3 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สนิคา้อนัตรายจ านวน 51.4 ลา้น
บาท รายไดจ้ากการขนสง่รถยนตจ์ านวน 55.4 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สินคา้แช่เย็นแช่แข็งจ านวน 32.2 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการขนสง่ขา้มแดน จ านวน 15.2 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขนสง่เฉพาะทางส าหรบัสินคา้ขนาดใหญ่พิเศษ 
จ านวน 10.2 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลง จ านวน 24.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ไตรมาส 2/2563 บรษัิทฯ มีรายได ้จ านวน 95.3 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 16.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 14.4 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของรายไดจ้ากการขนสง่รถยนต ์เนื่องจากผลกระทบจากการ
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ท าใหก้ลุม่อตุสาหกรรมรถยนต ์ปรบัลดการผลิตและปิดโรงงานชั่วคราว 
รวมไปถึงการขนสง่สินคา้อนัตราย ที่มีสาเหตมุาจากปริมาณตู้สินคา้อนัตรายที่ผ่านเขา้ท่าเรือแหลมฉบงัลดลง ท าใหก้าร
ขนส่งสินคา้อนัตรายลดลงดว้ยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการขนส่งในกลุ่มอื่นๆ รวมถึงการขนส่งสินคา้ขา้มแดนยงัคง
ด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติส  าหรบั และคาดวา่การขนสง่รถยนตจ์ะดีขึน้ในครึง่ปีหลงั 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562  จ านวน 33.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 16.5 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 6.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 22.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 27.3 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 12.0 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 17.9 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 18.8 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 5.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
44.4 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 12.4 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.1 
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1.3 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศมีรายไดส้  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563  
จ านวน 77.7 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบริการขนยา้ยสิ่งของเครื่องใชส้  าหรบัที่พกัอาศยั จ านวน 70.7 ลา้นบาท 
บริการขนยา้ยอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน  5.3 ลา้นบาท และบริการขนยา้ยสิ่งของส าหรบังานแสดงสินคา้และศิลปะ 
จ านวน 1.7 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลง จ านวน 47.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 37.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 33.9 ลา้นบาท รายไดร้วม ลดลงจ านวน 25.7 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 43.1 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากมกีารตดัรายไดข้องบรษัิทยอ่ยฯ บรษัิท โอ
เช่ียน แอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“OAI”) ออกจากงบการเงิน จากการขายกิจการบรษัิทดงักลา่วนบัตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม 
2562 เป็นตน้มา 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 17.3 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 22.2 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 22.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 56.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 39.5 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31.6 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 5.0 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 14.6 ลดลงจ านวน 14.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 74.7 จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 19.8  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 33.3 

 

1.4 กลุ่มธุรกจิโครงสร้ำงพืน้ฐำนโลจสิตกิส ์

บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกสต์ัง้แต่ปี 2561 โดยบริษัทฯ ไดร้บัมอบหมายจากทางการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นผูป้ระกอบการที่รบัหนา้ที่ยกขนตูส้ินคา้ที่มาจากทางราง  (Rail Yard Management) ผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบงั ที่มาจาก 3 สายหลกั คือ สายใต ้สายตะวนัออกเฉียงเหนือ และสายที่มาจากมาบตาพดุ จนเมื่อสิน้ปีที่
ผา่นมาบรษัิทฯ ไดช้นะการประมลูงานจากการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย ใหท้ าการยกขนและเคลือ่นยา้ยตูส้ินคา้ทา่เทียบเรือ
ชายฝ่ังA (Barge Terminal) ของทา่เรอืแหลมฉบงั ท าใหบ้รษัิทฯ มีรายไดเ้พิ่มเติมจากทัง้สองงานนี ้และจะมีรายไดเ้พิ่มเตมิ
ต่อไปเป็นล าดบั ทางบริษัทฯ จึงแยกกลุม่ธุรกิจนีเ้พื่อใหเ้ห็นสดัสว่นชดัเจนมากขึน้ โดยส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 
มิถนุายน 2563  กลุม่ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์มีรายไดจ้ านวน 24.9 ลา้นบาท รายไดใ้กลเ้คียงกบังวดเดียวกัน
ของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 12.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 1.2 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 10.8 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 5.8 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 23.4 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 2.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 28.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่
มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 8.1 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 32.7 ส  าหรบัไตรมาส 2/2563 บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน
2.1 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 17.1 ลดลงจ านวน 1.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 34.4 จากงวดเดียวกนั
ของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 3.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 29.1 
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1.5 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรเกบ็ของใช้ส่วนตัว ของมีค่ำ และผลงำนศิลปะ 

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของใชส้ว่นตวั ของมีคา่ และผลงานศิลปะ (Self-Storage, Self-Deposit and Art Space)
ในปัจจุบนัธุรกิจใหบ้ริการเก็บของใชส้ว่นตวัเปิดใหบ้ริการ 5 สาขา ไดแ้ก่ ศรีกรีฑา สยาม รามอินทรา เทียมรว่มมิตร และ
พระราม9-รามค าแหง ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของมีคา่ และผลงานศิลปะใหบ้ริการอยูท่ี่สาขาสยาม กลุม่ธุรกิจมีรายไดส้  าหรบั
งวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 12.3 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 6.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 127.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 6.6 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 3.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 127.6 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนขัน้ตน้ ส าหรบังวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 4.6 ลา้นบาท อัตรา
ขาดทนุขัน้ตน้รอ้ยละ 37.8 ส  าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีผลขาดทนุขัน้ตน้จ านวน 1.3 ลา้นบาท อตัราขาดทนุขัน้ตน้
รอ้ยละ 20.4 ทัง้นีก้ลุ่มธุรกิจยงัมีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่และอยู่ในช่วงของการขยายงานอย่าง
ตอ่เนื่อง 

2. กลุ่มธุรกจิอำหำร 

กลุ่มธุรกิจธุรกิจอาหารมีรายได้ ส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 427.7 ลา้นบาท 
รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 159.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 59.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตร
มาส 2/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 228.2 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 112.1 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
96.6 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดเ้กิดจากการยอดขายสินคา้ผกัตดัส าเร็จรูป (Cut 
Vegetable) ที่มีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ อีกทัง้ยอดขายโดยรวมของอาหารแช่แข็งมีแนวโนม้เติบโตไดด้ี เนื่องจากไดร้บัอานิสงค์
จากอปุทานของตลาดที่เพิ่มสงูขึน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19   

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 12.9 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 3.0 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 11.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 46.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 24.3 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 9.1 ส  าหรบัไตรมาส 2/2563 บรษัิทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 5.8 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 2.5 ลดลงจ านวน 2.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ  27.5 จาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 8.0  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 6.9 การลดลงของอตัราก าไร
ขัน้ตน้มีสาเหตสุ  าคญัมาจากการธุรกิจอาหารที่ไตห้วนัไดร้บัผลกระทบจากความลา่ชา้และค่าใชจ้่ายในการน าเขา้สินคา้ที่
สงูขึน้ สง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุขาย  
 
3. กลุ่มธุรกจิอืน่  

กลุม่ธุรกิจอื่นมีรายได ้ส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 จ านวน 8.4 ลา้นบาท ลดลง 5.9 ลา้น
บาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 41.2  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
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ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

บรษัิทฯ มีสว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้  ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 
มิถนุายน 2563 จ านวน 56.6 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 4.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 2/2563  กลุม่บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไร จากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้จ านวน 31.5 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 12.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 65.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  โดยปัจจุบนั
บริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ คลงัสินคา้ในประเทศกมัพชูา , นิคมอตุสาหกรรม Phnom 
Penh SEZ Plc.(PPSP) และ ลานจดัเก็บตูส้นิคา้ Bok Seng PPSEZ Dry port ในประเทศกมัพชูา, คลงัสนิคา้หอ้งเย็น Adib 
Cold Logistics (ACL) ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท Samudera, JWD Bokseng Logistics ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจด้าน Project Cargo Logistics ในประเทศไทยและภูมิภาค , CJ JWD Logistics ซึ่งด าเนินธุรกิจด้าน E-
Commerce Logistics (B2C C2C) ในประเทศไทย และ บรษัิท TRANSIMEX CORPORATION 
 
 (TMS) บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจิมินห ์(HOSE) ประเทศเวียดนาม อยา่งไรก็ตามสาเหตทุี่สว่นแบง่ก าไรมี
จ านวนลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากนิคมอตุสาหกรรมPPSP มีการรบัรูร้ายไดจ้ านวนมากจากการขายทีด่ิน
ในช่วงไตรมาส 1/2562 ที่ผา่นมา 

รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อืน่ 

บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้,เงินปันผล และรายไดอ้ื่น ส  าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 36.8
ลา้นบาท ลดลงจ านวน 20.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 35.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้
เหล่านีม้าจากลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ( AIMIRT) และ 
ดอกเบีย้รบัจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่น ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้, เงิน
ปันผล และรายไดอ้ื่น จ านวน 13.7 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 25.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 65.0 โดยผลมาจาก
เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563  จ านวน 313.9 ลา้น
บาท ลดลง จ านวน 39.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 11.2 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนส าหรบัไตรมาส 
2/2563 มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 163.6 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 17.5  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.7 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายการค่าใชจ้่ายที่ลดลงสว่นใหญ่มาจากควบคมุค่าใชจ้่ายเพื่อรบัสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 เช่น การยกเลิกการเดินทาง และใชก้ารประชมุผ่านระบบออนไลน ์การลดค่าใชจ้่าย
ดา้นการพฒันาธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการชะลอการลงทนุในภาวะที่เศรษฐกิจมีความไมแ่นน่อน เป็นตน้ 
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ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินส าหรบังวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  จ านวน 99.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 47.5 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 91.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 2/2563 มีตน้ทนุ
ทางการเงิน จ านวน  48.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 22.2  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 84.6 โดยการเพิ่มขึน้นีเ้ป็นผลหลกั
มาจากการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีใหม ่TFRS 16 เรือ่งสญัญาเช่า มีผลท าใหต้น้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ จ านวน 
36.3 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรก 

ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 141.6 
ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 7.6 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 27.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 16.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรสทุธิสว่นของที่เป็นของบริษัท จ านวน 169.0 ลา้นบาท และมี
อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 9.6 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บริษัทฯมีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 48.1 ลา้นบาท 
อตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 5.4 ลดลงจ านวน 31.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 39.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น
ซึง่มีก าไรสทุธิสว่นของที่เป็นของบรษัิท จ านวน 79.8 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่รอ้ยละ 9.2 
 

กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
สินทรัพย ์

บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 9,100.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 จ านวน 1,281.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.4 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม ่เรือ่ง สญัญาเช่า TFRS 16 จ านวนเงิน 1,493.9 ลา้นบาท 
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หน่วย : ลา้นบาท

31 ธันวาคม 2562

สินทรพัยห์มนุเวียน

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น

หนีส้ินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น

สว่นของผูถื้อหุน้

30 มิถนุายน 2563
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สินทรพัยส์่วนใหญ่ประกอบดว้ยสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์  สินทรพัยส์ิทธิการใช ้และเงิน
ลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 35.8 19.5 และ 12.1 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 
 

 สินทรัพยห์มุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 1,666.3 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรพัยห์มนุเวียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 604.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 26.6  โดยมีรายการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญั
จากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 308.8 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น ลดลง
จ านวน 243.4 ลา้นบาท  และไดร้บัการรบัช าระคืนเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้จากการกู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน
จ านวน 81.5 ลา้นบาท ในขณะท่ี สนิคา้คงเหลอืเพิ่มขึน้ 50.1 ลา้นบาท จากธุรกิจอาหารและผลงานศิลปะ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 จ านวน 7,434.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 1,886.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 34.0 โดยมีรายการเปลีย่นแปลง
ที่ส  าคญัจากผลกระทบจากสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้จ านวน 1,782.1 ลา้นบาท ซึง่เกิดจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ รวมกบัการจดัประเภทบญัชีสิทธิการเช่า และบญัชีอปุกรณภ์ายใตส้ญัญาเช่าซือ้ เงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่ม
คา้เพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 132.9 ลา้นบาท จากการรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรของการรว่มคา้และบริษัทรว่ม และอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ
การลงทนุ เพิ่มขึน้ จ านวน 96.1 ลา้นบาท จากโครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร  

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีส้ิน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 5,979.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 เป็นจ านวน 1,430.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 31.4 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้จากการเปลีย่นแปลง
มาตรฐานการบญัชีใหม ่หนีส้นิตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 1,579.7 ลา้นบาท หุน้กูท้ี่เพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 600.0 ลา้น
บาท โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการช าระหนีต้ั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีครบก าหนด 

หนีส้ินหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 2,053.7 ลา้นบาท ลดลงจากหนีส้ินหมุนเวียน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 409.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.6 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการกูย้ืมเงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ที่ลดลงจ านวน 633.5 ลา้นบาท และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
หมนุเวียนอื่น ลดลง จ านวน 116.5 ลา้นบาท ในขณะที่หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 199.1 ลา้นบาท 
โดยสว่นใหญ่เกิดจากจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม ่และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี เพิ่มขึน้จ านวน 141.8 ลา้นบาท  
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หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 3,925.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินไมห่มนุเวียน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,839.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 88.2 หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
เพิ่มขึน้จ านวน 1,365.1 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่  หุน้กู้ที่เพิ่มขึน้ 
จ านวนเงิน 600.0 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลงจ านวน 132.7 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 3,121.6 ลา้นบาท ลดลงจากสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 148.5 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 4.5 โดยเป็นผลมาจากการบนัทกึก าไรสทุธิและการ
บนัทกึสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุสทุธิกบัเงินปันผลระหวา่งกาลจ่าย 
 อนึ่ง บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาในอตัรา 0.25 
บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 255.0 ลา้นบาทจากก าไรสทุธิของบรษัิทฯ  
 
กำรวิเครำะหส์ภำพคล่อง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งวดหกเดือน 

2562 2563 

เงนิสดต้นงวด : 1 มกรำคม  456.4 885.5 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 317.0 548.9 
กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (707.2) (362.5) 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 356.3 (548.4) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 9.9 53.2 

กระแสเงินเงินสดเพิ่มขึน้/(ลดลง) สทุธิ (24.0) (308.8) 

เงินสดที่ถกูจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 2.6 - 

เงนิสดปลำยงวด : 30 มิถุนำยน 435.0 576.7 
   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบั สิน้สดุวนัที่  30 มิถนุายน 2563 จ านวน 548.9
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 231.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 73.2 สว่นหนึ่งเป็นผลจากการไดร้บัการช าระเงินจาก
ลกูคา้เรว็ขึน้  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทนุ สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 362.5 ลา้นบาท ลดลง 
จ านวน 344.7 ลา้นบาท  หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 48.7 โดยกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุลดลงอยา่งมีนยัยะส าคญั  
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เนื่องจากการชะลอแผนการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบักบัสถานการณปั์จจุบนั  คงเหลือเพียงการลงทนุในโครงการที่มีความ
ชัดเจนบางโครงการ  เช่น การซือ้ที่ดินและก่อสรา้งอาคารหอ้งเย็นหลงัใหม่ ท่ีมหาชัย จ.สมุทรสาคร  และโครงการเจ
ดบัเบิล้ยดูี นวนคร เป็นตน้  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 

บรษัิทฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 548.4 ลา้นบาท ลดลง 
จ านวน 904.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 253.9 โดยมีรายการที่ส  าคญัจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม และการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

 งวดหกเดือน 
2562 2563 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 28.0% 26.0% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.6% 7.6% 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 0.76 0.81 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.23 1.92 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.94 1.65 

หมายเหต ุ
อตัราก าไรขัน้ตน้    = ก าไรขัน้ตน้ / รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 
อตัราก าไรสทุธิ     = ก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของบรษัิท) / รายไดร้วม 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง    = สินทรพัยห์มนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้  = หนีส้ินรวม / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้= หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 


