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บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 3/2563 

 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
งวดเก้ำเดือน  

+/(-)% 
 ไตรมำส 3 +/(-)% 

2562 2563  3/2562 2/2563 3/2563 YoY QoQ 

รายไดร้วม 2,671.6 2,847.2 6.6%  905.3 887.3 993.8 9.8% 12.0% 

    รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และการใหบ้รกิาร 2,595.0 2,797.8 7.8%  886.1 873.6 981.2 10.7% 12.3% 

    ก าไรขัน้ตน้ 717.9 707.7 (1.4)%  238.8 213.6 234.5 (1.8)% 9.8% 

    อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 27.7% 25.3%   27.0% 24.5% 23.9%   

    รายไดด้อกเบีย้ เงินปันผล และรายไดอ่ื้น 76.6 49.4 (35.5)%  19.2 13.7 12.6 (34.4)% (8.0)% 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิท
รว่มและการรว่มคา้ 

73.9 87.3 18.1%  12.4 31.5 30.8 148.4% (2.2)% 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท 244.0 214.1 (12.3)%  75.0 48.1 72.5 (3.3)% 50.7% 

อตัราก าไรสทุธิ (%)* 9.1% 7.5%   8.3% 5.4% 7.3%   

*อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิัท) / รายไดร้วม     

 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3 ฟ้ืนตัวไปพรอ้มกับความส าเร็จในการควบคุมโควิด19 ในประเทศ โดยมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เช่น การเดินทางทอ่งเที่ยวในประเทศที่ไดร้บัการสง่เสรมิจากมาตรการของรฐั เป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญั สว่นการสง่ออก
สินคา้อตุสาหกรรมก็ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากจดุต ่าสดุในช่วงไตรมาสที่ 2 ภายหลงัการคลาย lockdown ทั่วโลก ซึ่งสินคา้กลุม่อาหาร
และสขุอนามยัที่เป็นที่ตอ้งการมีการขยายตวัตอ่เนื่อง  หากไม่เกิดการระบาดระลอกใหมใ่นประเทศไทย หรือสามารถควบคมุโรค
ใหอ้ยู่ในวงจ ากดัได ้ที่ประชุม กกร. (กกร. : คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั ไดแ้ก่ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) มองว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 4 จะฟ้ืนตวัไดต้่อไป แต่
ยงัคงตอ้งการการสนบัสนนุจากมาตรการของรฐัที่ตอ่เนื่องและตรงจดุ ส าหรบัทัง้ปี 2563 กกร.ประเมินวา่ เศรษฐกิจไทยอาจหดตวั
ในกรอบ -9.0% ถึง -7.0% ขณะทีก่กร. ปรบัประมาณการการสง่ออกในปี 2563 หดตวัในกรอบ -10.0% ถึง -8.0% ดีขึน้จากเดิมที่ 
-12.0% ถึง -10.0% เนื่องจากการส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 3 หดตวันอ้ยกว่าที่คาดไวเ้ดิม ส่วนอตัราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าอยู่ใน
กรอบ -1.5% ถึง -1.0%* 

ในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ฟ้ืนตวัดีขึน้กว่าที่คาดการณ์ไวใ้นหลายส่วนธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจขนส่งที่เก่ียวขอ้งกับยานยนต ์ในขณะที่ธุรกิจจัดการสินคา้อันตรายก็มีการปรบัตัวดีขึน้ตามล าดบั 
อย่างไรก็ตามในสว่นงานอื่นๆ เช่น กลุม่สินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นแช่แข็ง กลุม่สินคา้ทั่วไป มีผลประกอบการท่ีดีเนื่องจากการ
ไดร้บัประโยชนจ์ากอปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้จากสถานการณโ์รคระบาด แสดงใหเ้ห็นถึงจดุแข็งของบรษัิทฯ ซึง่เนน้กลยทุธใ์นการประกอบ
ธุรกิจครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภทและมีการขยายงานดา้นโลจิสติกสไ์ปในภมูิภาค ท าใหส้ามารถลดความเสี่ยงและรบั
ประโยชนจ์ากสถานการณด์งักลา่วได้ บริษัทฯ คาดการณว์่าผลประกอบการณจ์ะปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4 และ
ตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี2564 

* ขอ้มลูจากรายงานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ผลการด าเนินงานส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วม จ านวน 2,847.2 ลา้นบาท 

รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 175.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 6.6 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมในงวดเดียวกนัของปีก่อน บรษัิทฯ 
มีรายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการบริการรวมทัง้สิน้ 2,797.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 202.8 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 7.8 
ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บรษัิทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 993.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 88.5 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.8 
เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ มีรายไดค้่าเช่าและบริการจ านวน 981.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 95.1 ลา้นบาท 
หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10.7 เมื่อเทียบกบัรายไดค้า่เช่าและบรกิารของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดส้ว่นใหญ่เกิดจากรายไดจ้าก
ธุรกิจใหบ้รกิารจดัเก็บและบรหิารสนิคา้ กลุม่ธุรกิจอาหารและกลุม่ธุรกิจดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์

จากรายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการบรกิารท่ีเพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ลา่วไปขา้งตน้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวด
เกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 707.7 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25.3 ลดลงจ านวน 10.2 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 717.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 27.7 ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 234.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 23.9 ลดลงจ านวน 
4.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 1.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 238.8 ลา้นบาท และอตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 27.0 จากก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ดงักลา่ว อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แสดงให้
เห็นวา่บรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการตน้ทนุไดด้ี ถึงแมว้า่จะถกูกดดนัจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัหรอืไดร้บัผลกระทบบา้งในบาง
อตุสาหกรรม อยา่งไรก็ตามคาดวา่จะสามารถกลบัสูภ่าวะปกติไดใ้นปี 2564 

 

กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 
รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ าแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นตาราง 
 

รำยได้ 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้

รวม 

 

งวดสำมเดือน ไตรมำส 3 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้ รวม 

2562 2563  3/2562 3/2563 

1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 2,165.0 2,087.9 74.7%  738.4 707.4 72.1% 

2. ธุรกิจอาหาร 410.8 697.9 24.9%  142.8 270.2 27.5% 

3. ธุรกิจอ่ืนๆ 19.2 12.0 0.4%  4.9 3.6 0.4% 

รวม 2,595.0 2,797.8 100.0%  886.1 981.2 100.0% 
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ก ำไรขัน้ต้น 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไร 
ขัน้ต้น
(ร้อยละ) 

 

 งวดสำมเดือน  
ไตรมำส  
(ล้ำนบำท) 

 
อัตรำก ำไรขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 
 

2562 2563  2562 2563 

1. ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 695.5 674.0 32.3%  231.4 220.9 31.2% 

2. ธุรกิจอาหาร 30.6 26.9 3.9%  6.3 14.0 5.2% 

3. ธุรกิจอ่ืนๆ (8.2) (29.0) (240.0)%  1.1 (10.0) (278.5)% 

รวม 717.9 671.9 24.0%  238.8 224.9 22.9% 

ยอดเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี
ใหม ่

- 35.8  
 

- 9.6 
 

ก าไรขัน้ตน้หลงัปรบัปรุงแลว้ 717.9 707.7 25.3%  238.8 234.5 23.9% 

1.1 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรจัดเกบ็และบริหำรสินค้ำ 

รำยได้ตำมประเภทสินค้ำ 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ
ของรำยได้

รวม 

 
งวดสำมเดือน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ของรำยได้รวม 

 

2562 2563  3/2562 3/2563 3/2562 3/2563 
1.1.1 สินคา้ทั่วไป 249.4 301.0 10.8%  79.9 89.7 9.0% 9.1% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 432.9 330.0 11.8%  148.0 108.9 16.7% 11.1% 
1.1.3 รถยนต ์ 344.7 278.8 10.0%  114.7 93.6 13.0% 9.5% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 458.8 582.1 20.8%  154.7 194.1 17.5% 19.8% 
1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 83.3 88.2 3.2%  28.1 30.8 3.2% 3.1% 
รวม 1,569.1 1,580.1 56.5%  525.4 517.1 59.3% 52.7% 

 

ก ำไรขัน้ต้น 
งวดเก้ำเดือน 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไร
ขัน้ต้น
(ร้อยละ) 

 
งวดสำมเดือน 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

2562 2563  3/2562 3/2563 3/2562 3/2563 
1.1.1 สินคา้ทั่วไป 53.7 91.7 30.5%  15.5 20.6 19.4% 22.9% 
1.1.2 สินคา้อนัตราย 192.2 122.8 37.2%  61.7 41.4 41.7% 38.0% 
1.1.3 รถยนต ์ 117.8 73.2 26.3%  41.2 22.9 35.9% 24.4% 
1.1.4 สินคา้ควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 181.8 256.2 44.0%  59.0 85.5 38.1% 44.0% 
1.1.5 เอกสารและขอ้มลู 37.0 43.1 48.8%  11.9 15.6 42.4% 50.5% 
รวม 582.5 587.0 37.1%  189.3 186.0 36.0% 35.9% 
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1.1.1 สินค้ำทั่วไป 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ทั่วไปส าหรบัส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
จ านวน 301.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรบัฝากสินคา้จ านวน 170.1 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการ 
จ านวน 69.8 ลา้นบาท รายไดก้ารด าเนินพิธีการศลุกากรจ านวน 16.1 ลา้นบาท และรายไดจ้ากบริการเสรมิจ านวน 45.0 ลา้น
บาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 51.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 20.7 ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 
89.7 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 9.8 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.3 เนื่องจากลกูคา้ยงัคง
ความตอ้งการใชค้ลงัเก็บสินคา้ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีบ้ริษัทฯ คาดว่าการใชพ้ืน้ที่คลงัสินคา้ทั่วไปจะคงอยูใ่นระดบัสงูต่อไป
จนถึงสิน้ปี 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 91.7 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ย
ละ 30.5 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 38.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 70.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 53.7 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 21.5 ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 20.6 
ลา้นบาท  อัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.9 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 5.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 32.9 จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 15.5  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.4 

1.1.2 สินค้ำอันตรำย  

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้อนัตรายส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 
330.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากลานวางตูส้นิคา้อนัตราย จ านวน 321.8 ลา้นบาท และรายไดจ้ากคลงัสนิคา้อนัตราย
จ านวน 8.2 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 102.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 23.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน สาเหตุมาจากจ านวนตูส้ินคา้อนัตรายที่ผ่านเขา้ท่าเรือแหลมฉบัง (Throughput) มีจ านวนลดลง โดยงวดเกา้เดือน มี
จ านวน 117,922 TEU* ลดลงเป็นอตัรารอ้ยละ 11.6   ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บรษัิทฯ มีรายไดจ้ านวน 108.9 ลา้นบาท รายได้
รวมลดลงจากงวดเดียวกนัของปีกอ่น จ านวน 39.1 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 26.4 อยา่งไรก็ตาม หากเปรยีบเทียบกบัรายได้
ของกลุ่มธุรกิจฯในไตรมาส 2/2563 ซึ่งมีรายไดอ้ยู่ที่ 99.0 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่ารายไดข้องกลุ่มธุรกิจฯ มีรายไดป้รบัตวัดีขึน้
จ านวน 9.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ10.0 โดยสถานการณข์องสนิคา้อนัตรายมีแนวโนม้ดีขึน้ จากจ านวนตูส้นิคา้อนัตรายที่
ผ่านเขา้ท่าเรือแหลมฉบงั (Throughput) ที่เพิ่มขึน้ โดยในงวดสามเดือนในไตรมาส 3/2563 มีจ านวนตูส้ินคา้อนัตราย 38,880 
TEU* เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 2,549.0 ตูห้รอืคิดเป็นรอ้ยละ 7.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่2 ที่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการ lockdown 
ในหลายประเทศ บรษัิทฯ คาดการณว์า่จ านวนตูส้นิคา้อนัตรายจะกลบัสูภ่าวะปกติภายในปี2564  

ปริมำณ 

 
งวดเก้ำเดือน 

 
 

 
งวดสำมเดือน 

 
2562 2563  2/2562 3/2563 

ลานวางตูส้ินคา้อนัตราย (TEU*) 133,422 117,922  36,331 38,880 
คลงัสินคา้อนัตราย (Revenue Ton) 16,414 15,151  5,397 4,416 

*TEU (Twenty Equivalent Unit) คอื เทยีบเท่าจ านวนตูค้อนเทนเนอรข์นาด 20 ฟตุ 
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บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 122.8 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 37.2 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 69.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 36.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 192.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.4 ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 41.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 38.0 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 20.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 32.9 เมื่อเทียบกบัจากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 61.7 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
41.7  
 
1.1.3 รถยนต ์

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารรถยนตส์  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563  จ านวน 
278.8 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากการรบัฝากสนิคา้จ านวน 133.7 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการจ านวน 
145.1 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 65.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 19.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น 
ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 93.6 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 21.1 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 18.4 
อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2/2563 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 60.4 ลา้นบาท จะเห็นไดว้า่รายไดข้องกลุม่
ธุรกิจมีรายไดป้รบัตวัดีขึน้จ านวน 33.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ55.0  เนื่องจากสถานการณอ์ตุสาหกรรมยานยนตข์อง
ประเทศฟ้ืนตวัไดร้วดเร็วกว่าที่คาดการณ ์ประกอบกบับริษัทฯ ไดร้บังานโครงการใหม่จากลกูคา้หลายราย ซึ่งถกูชะลอไว้
ตัง้แตช่่วงตน้ปีที่ผา่นมา ท าใหธุ้รกิจยานยนตม์ีแนวโนม้ที่จะมีรายไดเ้พิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกุไตรมาส 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 73.2 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 26.3  ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 44.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 37.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 117.8 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 34.2 ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 22.9 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 24.4 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 18.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
44.4  จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 41.2  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 35.9 

โดยในปัจจุบันมีการใหบ้ริการจัดการลานจอดรถยนตจ์ านวน 395,287 ตารางเมตร และการใหบ้ริการ On-site 
service คิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 658,425 ตารางเมตร อัตราการใช้พืน้ที่ (Occupancy Rate) ไม่รวมพืน้ที่การใหบ้ริการ
ประเภท On-Site Service เฉลี่ยส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 87.5 ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีอตัราการใชพ้ืน้ที่รอ้ยละ 90.2 และอตัราการใชพ้ืน้ที่เฉลี่ยส าหรบังวดสามเดือนอยู่ที่รอ้ยละ 77.4 
ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีการใชพ้ืน้ท่ีรอ้ยละ 92.5   
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1.1.4 สินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ 

รายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง มีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 582.1 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 123.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 26.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 194.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 39.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 25.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน รายไดท้ี่เพิ่มขึน้ดงักล่าว โดย
สว่นใหญ่เกิดจากปรมิาณสนิคา้จดัเก็บในคลงัสนิคา้เพิ่มสงูขึน้โดยเฉพาะกลุม่อาหารทะเล โดยในไตรมาส3 มีปรมิาณปลา
ทนูา่เขา้มาจดัเก็บในคลงัสนิคา้เพิ่มขึน้ รวมไปถึงการท ากิจกรรม Value Added Service ที่เพิ่มขึน้อีกดว้ย  

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบัส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562  จ านวน 256.2 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.0 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 74.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 40.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 181.8 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 39.6 ส  าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 85.5 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.0 เพิ่มขึน้จ านวน 26.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
44.9 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 59.0  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 38.1 

การใชพ้ืน้ท่ี (Occupancy Rate) เฉลีย่ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 อยูท่ี่รอ้ยละ 79.0 เพิ่มขึน้
จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีการใชพ้ืน้ท่ีรอ้ยละ 76.5 อตัราการใชพ้ืน้ท่ีเฉลีย่ส  าหรบังวดสามเดือนอยูท่ี่รอ้ยละ 79.4
เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีการใชพ้ืน้ที่รอ้ยละ 73.1 ทัง้นีก้ลุม่ธุรกิจฯ มีพืน้ที่ใหบ้ริการเพิ่มขึน้จากปีก่อน 
อนัเป็นผลจากการเปิดใหบ้ริการหอ้งเย็นระบบอตัโนมตัิอาคาร 8 มหาชยั ซึ่งใชร้ะบบอตัโนมตัิในการบริหารจดัการสนิคา้ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการท ารายไดข้องกลุม่ธุรกิจฯแลว้ ยงัสง่ผลดีต่อการควบคมุตน้ทนุค่าใชจ้่าย
จากการบรหิารจดัการสนิคา้ที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ช่วยลดการพึง่พิงแรงงาน และลดการใชพ้ลงังาน ซึ่งจะสง่ผลให้
ธุรกิจมีความสามารถในการท าก าไรไดเ้พิ่มขึน้ตามล าดบั และกลุม่ธุรกิจจะไดร้บัประโยชนจ์ากการเปิดใหบ้ริการหอ้งเย็น
ระบบอตัโนมตัิอาคารใหม ่(อาคาร 9 มหาชยั) ซึง่จะเปิดใหบ้รกิารไดใ้นไตรมาส1/2564 อีกดว้ย  

1.1.5 เอกสำรและข้อมูล 

ธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากเอกสารและขอ้มูลมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 88.2
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิารรบัฝากเอกสาร จ านวน 72.4 ลา้นบาท และรายไดก้ารใหบ้รกิารจดัการเอกสารและ
บรกิารขนสง่ จ านวน 15.8 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 4.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.9 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 30.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2.7 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลมาจากปริมาณเอกสารที่จดัเก็บและใหบ้ริการเพิ่ม
สงูขึน้ดงัรายละเอียดที่แสดงไวใ้นตาราง 

จ ำนวน 
งวดเก้ำเดือน 

2562 2563 

กลอ่งเอกสาร เฉลีย่ (กลอ่ง) 918,063 981,130 

แฟม้เอกสาร เฉลีย่ (แฟม้) 10,801,827 11,500,046 

งานแสกน รวม (หน่วย) 4,419,979 3,798,796 
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บริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 43.1 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 48.8 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 6.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 37.0 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 44.5 ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 15.6 
ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 50.5 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 3.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 31.1 เมื่อเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 11.9 ลา้นบาท และอตัรารอ้ยละ 42.4 

1.2 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนส่งสินค้ำ  

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนสง่สินคา้มีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน จ านวน 313.5 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขนสง่สนิคา้ทั่วไปจ านวน 72.4 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สนิคา้อนัตรายจ านวน 76.6 ลา้น
บาท รายไดจ้ากการขนสง่รถยนตจ์ านวน 72.2 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขนสง่สินคา้แช่เย็นแช่แข็งจ านวน 51.4 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการขนสง่ขา้มแดนจ านวน 25.5 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขนสง่เฉพาะทางส าหรบัสินคา้ขนาดใหญ่พิเศษ 
จ านวน 15.4 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 34.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 9.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น 
ไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 110.8 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 9.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
7.8 เมื่อเทียบจากงวดเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2/2563 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 
95.3 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่ารายไดข้องกลุ่มธุรกิจมีรายไดป้รบัตัวดีขึน้จ านวน 15.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ16.3  
เนื่องจากการขนสง่สินคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนตม์ีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ตามเหตผุลที่ไดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้ ประกอบกบั
การขนสง่ในกลุม่อื่นๆ เช่นการขนสง่ควบคมุอณุหภมูิ และการขนสง่สนิคา้ขา้มแดนยงัคงมีปรมิาณในระดบัท่ีดี  

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 จ านวน 52.1 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 16.6 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 6.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 13.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 45.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 13.2 ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 18.6 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 16.8 ก าไรขัน้ตน้เทา่กนักบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 
18.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 15.5 

1.3 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุม่ธุรกิจใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563  
จ านวน 125.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิารขนยา้ยสิ่งของเครื่องใชส้  าหรบัที่พกัอาศยัจ านวน 115.0 ลา้นบาท 
บรกิารขนยา้ยอปุกรณส์ านกังานจ านวน  8.1 ลา้นบาท และบรกิารขนยา้ยสิง่ของส าหรบังานแสดงสนิคา้และศิลปะ จ านวน 
1.9 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 81.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 39.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บรษัิทฯ มีรายได ้จ านวน 47.3 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจ านวน 33.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 41.7 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากมีการตดัรายไดข้องบริษัทย่อยฯ บริษัท โอเช่ียน 
แอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“OAI”) ออกจากงบการเงิน จากการขายกิจการบรษัิทดงักลา่วนบัตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2562 
เป็นตน้มา 
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บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 26.6 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 21.2 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 37.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 58.2 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 63.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 30.9 ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 9.3 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.6 ก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 14.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 61.4 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 24.1  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 29.7 

 

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 าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563  กลุม่ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานโลจิสติกส ์มีรายไดจ้ านวน 48.7 ลา้นบาท รายไดเ้พิ่มขึน้ 16.3 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 50.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายได ้จ านวน 23.9 ลา้น
บาท รายไดเ้พิ่มขึน้ จ านวน 16.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 218.7 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน การ
เพิ่มขึน้ของรายไดด้งักล่าว เกิดจากปริมาณการเพิ่มขึน้ของจ านวนตูส้ินคา้ผ่านท่าเทียบเรือชายฝ่ังA (Barge Terminal) 
สงูขึน้ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัไตรมาส2 ที่ผ่านมา ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานจะไดร้บัประโยชนห์ากสถานการณโ์รคระบาด
กลบัสูภ่าวะปกติอนัจะสง่ผลใหร้ะบบซพัพลายเชนของประเทศมีกิจกรรมเพิ่มขึน้สงูกวา่ระดบัปัจจบุนั 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 14.6 ลา้นบาท อตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 30.0 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 4.5 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 44.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 10.1 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31.1 ส  าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 8.8 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 37.0 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 6.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 363.2 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 1.9 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25.7 

1.5 กลุ่มธุรกจิใหบ้ริกำรเกบ็ของใช้ส่วนตัว ของมีค่ำ และผลงำนศิลปะ 

กลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารเก็บของใชส้ว่นตวั ของมีคา่ และผลงานศิลปะ (Self-Storage, Self-Deposit and Art Space)
ในปัจจุบันธุรกิจใหบ้ริการเก็บของใช้ส่วนตวัเปิดใหบ้ริการ 6 สาขา ไดแ้ก่ ศรีกรีฑา สยาม รามอินทรา เทียมร่วมมิตร 
พระราม9-รามค าแหง และภูเก็ต ธุรกิจใหบ้ริการเก็บของมีค่า และผลงานศิลปะใหบ้ริการอยู่ที่สาขาสยาม กลุ่มธุรกิจมี
รายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 20.5 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 10.8 ลา้น
บาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 111.3 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บรษัิทฯ มีรายได ้จ านวน 
8.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 3.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 90.7 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
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บริษัทฯ มีผลขาดทุนขัน้ตน้ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 6.3 ลา้นบาท อัตรา
ขาดทนุขัน้ตน้รอ้ยละ 30.6 ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีผลขาดทนุขัน้ตน้จ านวน 1.6 ลา้นบาท อตัราขาดทนุขัน้ตน้
รอ้ยละ 19.8 ทัง้นีก้ลุ่มธุรกิจยงัมีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่และอยู่ในช่วงของการขยายงานอย่าง
ตอ่เนื่อง  

2. กลุ่มธุรกจิอำหำร 

กลุ่มธุรกิจธุรกิจอาหารมีรายไดส้  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 697.9 ลา้นบาท 
รายไดร้วมเพิ่มขึน้ จ านวน 287.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 69.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตร
มาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 270.2 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ านวน 127.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
89.2 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายไดเ้กิดจากการยอดขายสินคา้ผกัตดัส าเร็จรูป (Cut 
Vegetable) และธุรกิจไขแ่ปรรูป (Liquid Eggs)  ทีม่ีปรมิาณเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากไดร้บัการตอบรบัท่ีดีจากตลาดที่ขยายใหม่
และยงัไดร้บัอานิสงคจ์ากอปุทานของตลาดที่เพิ่มสงูขึน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19   

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 26.9 ลา้นบาท อตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 3.9 ก าไรขัน้ตน้ลดลง จ านวน 3.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 30.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 7.4 ส  าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ตน้จ านวน 14.0 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.2 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จ านวน 7.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ  122.2 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 6.3  ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 4.4 การเพิ่มขึน้
ของอตัราก าไรขัน้ตน้ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่เพิ่มสงูขึน้ 
 
3. กลุ่มธุรกจิอืน่  

กลุม่ธุรกิจอื่นมีรายได ้ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 12.0 ลา้นบาท ลดลง 7.2 ลา้น
บาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 37.5  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้   ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2563 จ านวน 87.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 13.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 18.1 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกันของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2563  กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้
จ านวน 30.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 18.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 148.4 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ส  าคัญ ได้แก่ คลังสินค้าในประเทศกัมพูชา , นิคม
อุตสาหกรรม Phnom Penh SEZ Plc.(PPSP) และ ลานจัดเก็บตูส้ินคา้ Bok Seng PPSEZ Dry port ในประเทศกัมพชูา, 
คลงัสินคา้หอ้งเย็น Adib Cold Logistics (ACL) ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท Samudera, JWD 
Bokseng Logistics ซึ่งด าเนินธุรกิจดา้น Project Cargo Logistics ในประเทศไทยและภูมิภาค, CJ JWD Logistics ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจด้าน E-Commerce Logistics (B2C C2C) ในประเทศไทย  และ บริษัท TRANSIMEX CORPORATION 
(TMS) บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจิมินห ์(HOSE) ประเทศเวียดนาม  
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รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อืน่ 

บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้,เงินปันผล และรายไดอ้ื่น ส  าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 49.4
ลา้นบาท ลดลงจ านวน 27.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 35.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้
เหลา่นีม้าจากการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ( AIMIRT) และ 
ดอกเบีย้รบัจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและกิจการอื่น ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้, เงิน
ปันผล และรายไดอ้ื่น จ านวน 12.6 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 6.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 34.4 อนัเป็นผลมาจาก
การรบัช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในช่วงเวลาที่ผา่นมาท าใหด้อกเบีย้รบัจากเงินกูด้งักลา่วลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563  จ านวน 474.3 ลา้น
บาท ลดลงจ านวน 44.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 8.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 
3/2563 มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน 160.4 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 5.0  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.0
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายการค่าใชจ้่ายที่ลดลงสว่นใหญ่มาจากควบคมุค่าใชจ้่ายเพื่อรบัสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 เช่น การยกเลิกการเดินทาง และใชก้ารประชมุผ่านระบบออนไลน ์การลดค่าใชจ้่าย
ดา้นการพฒันาธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการชะลอการลงทนุในภาวะที่เศรษฐกิจมีความไมแ่นน่อน เป็นตน้ 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563  จ านวน 143.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 62.5 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 77.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัไตรมาส 3/2563 มีตน้ทนุ
ทางการเงิน จ านวน  43.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 15.0  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 52.6 โดยการเพิ่มขึน้นีเ้ป็นผลหลกั
มาจากการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีใหม ่TFRS 16 เรือ่งสญัญาเช่า มีผลท าใหต้น้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 
49.3 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดือน 

ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 214.1 
ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 7.5 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 29.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 12.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรสทุธิสว่นของที่เป็นของบริษัท จ านวน 244.0 ลา้นบาท และมี
อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 9.1 ส าหรบัไตรมาส 3/2563 บริษัทฯมีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 72.5 ลา้นบาท 
อตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 7.3 ลดลงจ านวน 2.5 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่
มีก าไรสทุธิสว่นของที่เป็นของบรษัิท จ านวน 75.0 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่รอ้ยละ 8.3 
  



 

                                         การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาส 3/2563 | หน้า 11 

 

 

กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
สินทรัพย ์

บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 9,243.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 จ านวน 1,424.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 18.2 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม ่เรือ่ง สญัญาเช่า TFRS 16 จ านวนเงิน 1,487.3 ลา้นบาท 

สินทรพัยส์่วนใหญ่ประกอบดว้ยสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์สินทรพัยส์ิทธิการใช ้และเงิน
ลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 32.6 18.8 และ 13.4 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 
 

 สินทรัพยห์มุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 1,693.9 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรพัยห์มนุเวียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 577.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 25.4  โดยมีรายการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญั
จากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 232.2 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น ลดลง
จ านวน 269.4 ลา้นบาท  และไดร้บัการรบัช าระคืนเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้จากการกู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน
จ านวน 81.5 ลา้นบาท ในขณะท่ี สนิคา้คงเหลอืเพิ่มขึน้ 88.5 ลา้นบาท จากธุรกิจอาหารและผลงานศิลปะ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วันที่  30 กันยายน 2563 จ านวน 7,550.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 2,002.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 36.1 โดยมีรายการเปลีย่นแปลง
ที่ส  าคญัจากผลกระทบจากสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้จ านวน 1,738.7 ลา้นบาท ซึง่เกิดจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ เ งินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เพิ่มขึน้จากการรับรู ้ส่วนแบ่งก าไรจ านวนเงิน  166.8 ล้านบาท  และ
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มขึน้ จากโครงการเจดบัเบิล้ยูดี นวนคร และธุรกิจใหบ้ริการเก็บของใชส้่วนตัว (Self-
Storage) จ านวน 182.8 ลา้นบาท  
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อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น

หนีส้ินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น

สว่นของผูถื้อหุน้

30 กนัยายน 2563
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หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีส้ิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 6,033.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 เป็นจ านวน 1,484.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 32.6 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้จากการเปลีย่นแปลง
มาตรฐานการบญัชีใหม ่หนีส้นิตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ จ านวนเงิน 1,564.3 ลา้นบาท  

หนีส้ินหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 2,072.1 ลา้นบาท ลดลงจากหนีส้ินหมุนเวียน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 390.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.9 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการกูย้ืมเงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ที่ลดลงจ านวน 627.2 ลา้นบาท และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
หมนุเวียนอื่น ลดลง จ านวน 104.4 ลา้นบาท ในขณะท่ีสว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ปี เพิ่มขึน้จ านวน 218.2 ลา้นบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน้จ านวน 
129.5 ลา้นบาท  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 3,960.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินไมห่มนุเวียน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,875.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 89.9 หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
เพิ่มขึน้จ านวน 1,326.1 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม่  และหุน้กูท้ี่เพิ่มขึน้ 
จ านวนเงิน 600.0 ลา้นบาท  

 

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 3,210.8 ลา้นบาท ลดลงจากสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 59.3 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 1.8 โดยเป็นผลมาจากการบนัทึกก าไรสทุธิและการ
บนัทกึสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุสทุธิกบัเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 
         อนึง่ บรษัิทฯมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2563 ที่ผา่นมาในอตัรา 0.25 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงินรวม 255.0 ลา้นบาทจากก าไรสทุธิของบรษัิทฯ  
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กำรวิเครำะหส์ภำพคล่อง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งวดเก้ำเดือน 

2562 2563 

เงนิสดต้นงวด : 1 มกรำคม  456.4 885.5 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 466.6 844.5 
กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (980.8) (566.8) 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 439.0 (572.2) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 6.8 62.3 

กระแสเงินเงินสดเพิ่มขึน้/(ลดลง) สทุธิ (68.4) (232.2) 

เงินสดที่ถกูจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 2.5 - 
เงนิสดปลำยงวด : 30 กันยำยน 390.5 653.3 
   

 
 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
จ านวน 844.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 377.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 81.0 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายไดท้ี่
เพิ่มขึน้จากการใหบ้รกิารใหมต่า่งๆ  การควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย รวมถึงการติดตามรบัการช าระเงินจากลกูคา้ทีเ่รว็ขึน้  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 
566.8 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  414.0 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 42.2 โดยกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน
ลดลงอย่างมีนยัยะส าคญั เนื่องจากการชะลอแผนการลงทุนให้สอดคลอ้งกบักบัสถานการณปั์จจุบนั คงเหลือเพียงการ
ลงทุนในโครงการที่มีความชัดเจนบางโครงการ เช่น การซือ้ที่ดินและก่อสรา้งอาคารหอ้งเย็นหลังใหม่ ที่มหาชัย จ.
สมทุรสาคร  และโครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร เป็นตน้  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน ส าหรบังวดเกา้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 
572.2 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1,011.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 230.3 โดยมีรายการที่ส  าคญัจากการจ่ายช าระ
คืนเงินกูย้ืม และการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

 งวดเก้ำเดือน 
2562 2563 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 27.7% 25.3% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.1% 7.5% 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 1.11 0.82 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.23 1.88 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.94 1.62 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)* ไมร่วมสว่น 
ของหนีส้นิท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชีเรื่องสญัญาเช่า (TFRS16) 

0.94 1.14 

หมายเหต ุ
อตัราก าไรขัน้ตน้          = ก าไรขัน้ตน้ / รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 
อตัราก าไรสทุธิ           = ก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของบรษัิท) / รายไดร้วม 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง          = สินทรพัยห์มนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้        = หนีส้ินรวม / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)   = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)   = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ไมร่วม (TFRS16) / สว่นของผูถื้อหุน้รวม  
*ไมร่วมสว่นของหนีส้ินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชีเรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16)      
 
 


