บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

16.

คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน

16.1 คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
16.1.1 หลักกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม
บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นใหม่เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรนำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อให้เกิดกำรส่งเสริมทำงธุรกิจระหว่ำงบริษัทในกลุ่มบริษัทมำกขึน้ ในกำรนี้
บริษทั ฯ จึงได้จดั ทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนขึน้ เพื่อสะท้อนถึงโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ โดย
ข้อมูลทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ถูกจัดทำขึน้ เสมือนประหนึ่งว่ำบริษัทฯ ได้มกี ำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกรำคม 2555
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม
2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ ได้จดั ทำโดยรวมผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

ประเทศที่
จดทะเบียน

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นโดยตรง
1
2
3

บริษทั ออโต้ลอจิค จำกัด
บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ จำกัด
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

4

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ไทย

100.0

100.0

100.0

5

บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ จำกัด

ไทย

100.0

100.0

100.0

6

บริษทั ดำต้ำเซฟ จำกัด

ไทย

100.0

100.0

100.0

7

บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด

ไทย

100.0

100.0

100.0

8

บริษทั ไดนำมิค ไอที โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ไทย

100.0

100.0

100.0

9

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค จำกัด

ไทย

-

99.3

99.3

10 บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค แลนด์ จำกัด

ไทย

-

66.7

66.7

ไทย
ไทย
ไทย

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

-

66.7

66.7

-

-

100.0

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั จำแพ็ค โฮลดิ้ ง จำกัด
11 บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
12 บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด
13 บริท แปซิฟิค ฟู้ด โปร จำกัด
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจดับเบิ้ ลยูดี แปซิ ฟิค จำกัด
14 บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ จำกัด
ไทย
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจดับเบิ้ ลยูดี เอเชีย จำกัด
15 บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท จำกัด
สิงคโปร์
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจวีเค อิ นเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส จำกัด
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ชื่อบริ ษทั
16

บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส (ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ) จำกัด

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

ประเทศที่
จดทะเบียน

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

สหรัฐอเมริกำ

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

-

50.0

-

50.0

บริษทั เจวีเค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศ
เวียดนำม
100.0
เวียดนำม)
บริ ษทั ร่วมที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจดับเบิ้ ลยูดี เอเชีย โฮลดิ้ ง ไพรเวท จำกัด
18 บริษทั EM Logistics & Warehousing Private จำกัด
สิงคโปร์
บริ ษทั ร่วมที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั EM Logistics & Warehousing Private Limited
19 บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย โลจิสติกส์
กัมพูชำ
17

บริ ษทั ร่วมที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่ำนบริ ษทั เจวีเค อิ นเตอร์เนชั ่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด
20 บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชำ)
21

บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์
ตะวันออก)

กัมพูชำ

50.0

50.0

50.0

ติมอร์
ตะวันออก

50.0

50.0

50.0

หมำยเหตุ: บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private จำกัด จัดตัง้ เมื่อ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2558 โดยเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท เจ
ดับเบิ้ลยูดี เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท จำกัด

โดยทีง่ บกำรเงินของบริษทั ย่อยทีไ่ ด้มกี ำรจัดตัง้ ในต่ำงประเทศนัน้ บริษทั ฯ ได้แปลงค่ำเงินต่ำงประเทศเป็ น
ค่ำเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ งวดบัญชีสำหรับรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สนิ และใช้อตั รำแลกเปลีย่ น
ถัวเฉลีย่ รำยเดือนสำหรับรำยกำรทีเ่ ป็ นรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ซึง่ ผลต่ำงทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวแสดงไว้เป็ น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อนึ่ง ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษทั ฯ รำยกำรค้ำระหว่ำงกันทีม่ สี ำระสำคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในบัญชี
ของบริษทั ฯ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยได้ตดั ออกจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว
16.1.2 ภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำ
ด้วยสภำพภูมศิ ำสตร์ของประเทศไทยทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ ต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำนหลำยประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่ำ
ประเทศลำว ประเทศกัมพูชำ และประเทศมำเลเซีย รวมทัง้ ประเทศไทยมีพน้ื ทีท่ ่ำเรือน้ ำลึกทำให้เหมำะแก่กำรเป็ น
ศูนย์กลำงกำรลงทุนและกำรขนส่งของภูมภิ ำค ประกอบกับนโยบำยส่งเสริมกิจกรรมกำรลงทุนของภำครัฐ ทำให้
ผูป้ ระกอบกำรทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศตัดสินใจตัง้ ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย ทำให้เกิดควำมต้องกำรบริกำร
ทำงด้ำนโลจิสติกส์ ซึง่ นับได้ว่ำเป็ นบริกำรหลักของบริษทั ฯ
ในช่วงระหว่ำงปี 2555 ถึงปี 2557 บริษทั ฯ มีกำรขยำยกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ กำรลงทุนดังกล่ำว เป็ นทัง้
กำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจเดิมของบริษทั ฯ เช่น กำรลงทุนเพื่อขยำยคลังสินค้ำทัวไปทั
่ ง้ ในพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ และพืน้ ที่ใน
เขตปลอดอำกร (Free Zone) กำรลงทุนขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive
Yard) และกำรลงทุนในคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เป็ นต้น

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 11

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ภำพรวมของกำรขยำยกำรลงทุนแสดงในตำรำงต่อไปนี้
1) กำรขยำยกำรลงทุนในคลังสินค้ำ
(หน่วย: ตำรำงเมตร)

2555

2556

2557

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไป
่

96,360

109,800

111,720

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำอันตรำย

10,032

10,032

10,032

คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

19,276

28,740

42,441

คลังสินค้ำสำหรับรับฝำกเอกสำร

17,880

16,440

14,520

คลังสินค้ำอื่น

8,415

8,415

15,183

รวมทัง้ หมด

151,963

173,427

193,896

2555

2556

2557

ลำนวำงตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำย

125,968

125,968

173,968

พืน้ ทีร่ บั ฝำกรถยนต์

310,580

481,780

383,643

รวมทัง้ หมด

436,548

607,748

557,611

2) กำรขยำยกำรลงทุนในลำนรับฝำกสินค้ำ
(หน่วย: ตำรำงเมตร)

หมำยเหตุ; พื้นที่รบั ฝำกรถยนต์ปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 บริษทั ฯ รับงำนจำกลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกจำกนโยบำยรถคันแรก และ
ลดลงในปี 2557 ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทีล่ ดลง

จำกปจั จัยดังกล่ำว ทำให้รำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรของบริษทั ฯ เติบโตในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรเท่ำกับ 1,644.3
ล้ำนบำท 2,090.6 ล้ำนบำท และ 2,266.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR)
ร้อยละ 17.41
รำยละเอียดรำยได้เมื่อแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
กลุม่ ธุรกิ จ
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำ
บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
ร้อยละ
รำยได้
ร้อยละ
รำยได้
ร้อยละ
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
1,207.4
73.43
1,631.5
78.04
1,731.9
76.40
70.0
264.1

4.26
16.06

77.4
278.3

3.70
13.31

94.4
349.8

4.17
15.43
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กลุม่ ธุรกิ จ
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
รับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ1
รวม

สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
ร้อยละ
รำยได้
ร้อยละ
รำยได้
ร้อยละ
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
66.2
4.02
71.4
3.42
77.6
3.42
36.6
2.23
32.0
1.53
13.1
0.58
1,644.3
100.00
2,090.6
100.00
2,266.8
100.00

1ธุรกิจอื่นๆ

ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS และธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลังสินค้ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำน
ของ BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP

ทัง้ นี้ จำกตำรำงดังกล่ำวจะเห็นว่ำบริษทั ฯ มีรำยได้หลักจำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ ซึง่ ธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็ นธุรกิจทีเ่ ติบโตมำกทีส่ ดุ ในช่วง 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ เนื่องมำจำกปจั จัยดังต่อไปนี้
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 จำนวน 446.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.14 เนื่องจำกปจั จัยดังต่อไปนี้ 1. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำก
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 ธันวำคม
2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปเท่
่
ำกับ 340.4 ล้ำนบำท และ 472.7 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ เพิ่ม ขึ้น 132.3 ล้ำ นบำท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 38.87 เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ มีก ำรลงทุ น เพื่อขยำย
คลังสินค้ำทัวไปในเขตพื
่
น้ ทีท่ ่ำเรือแหลมฉบังในปี จำนวน 13,440 ตำรำงเมตร เป็ นผลให้บริษทั ฯ มีพน้ื ทีค่ ลังสินค้ำ
ทัวไปส
่ ำหรับให้บริกำรเพิม่ ขึน้
2. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดย
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับ
ฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เท่ำกับ 170.4 ล้ำนบำท และ 297.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เพิม่ ขึน้ 127.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 74.82 ซึง่ เป็ นผลมำจำกในปี 2556 PCS และ JPAC ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ เปิ ดคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ เติม พืน้ ทีร่ วมประมำณ 9,464 ตำรำงเมตร ทำให้
บริษทั ฯ มีพน้ื ทีใ่ นกำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้รำยได้ในส่วนดังกล่ำวของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
3. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ เท่ำกับ 251.6 ล้ำนบำท และ 412.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 160.4 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 63.75 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้รบั งำนจำกลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกในปี 2556 ซึง่ เป็ นผลมำจำกนโยบำยรถ
คันแรกในขณะนัน้ ทำให้มปี ริมำณรถยนต์เป็ นจำนวนมำก และทำให้มลี ูกค้ำนำสินค้ำประเภทรถยนต์มำฝำกกับ
บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2556 จำนวน 176.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.43 เนื่องจำกปจั จัยดังต่อไปนี้
1. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
อันตรำยเท่ำกับ 448.9 ล้ำนบำท และ 497.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 49.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.92
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ซึง่ เพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณสินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ นี้บริษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รบั สัมปทำนในกำรบริหำรจัดกำร
คลังสินค้ำอันตรำยเพียงผูเ้ ดียวในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง รวมทัง้ ในปี 2557 กำรท่ำเรือแหลมฉบังมีมำตรกำรเข้มงวดที่
กำหนดให้กำรนำเข้ำและส่งออกตู้สนิ ค้ำอันตรำยในเขตท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนลำนวำงตู้สนิ ค้ำอันตรำย ส่งผล
ให้สนิ ค้ำอันตรำยทัง้ หมดทีจ่ ะทำกำรนำเข้ำและส่งออกผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนคลังสินค้ำอันตรำยของบริษทั
ฯ
2. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดย
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับ
ฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เท่ำกับ 297.9 ล้ำนบำท และ 422.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เพิม่ ขึน้ 124.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.72 ซึ่ง JPAC และ JPK บริษัทย่อยของบริษทั ฯ ได้เปิ ดให้บริกำร
อำคำรคลังสินค้ำ ทำให้กลุ่มบริษทั มีพน้ื ทีก่ ำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ 13,700 ตำรำงเมตร ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรำยได้จำก
กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำเพิม่ ขึน้
ปจั จัยดังกล่ำว เป็ นผลทำให้กลุ่มบริษทั มีรำยได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 1,041.6 ล้ำนบำท 1,248.7 ล้ำนบำท และ 1,462.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นตำม
รำยได้ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ส่วนประกอบหลักของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร ได้แก่ ค่ำเช่ำ และค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและ
อุปกรณ์
กำไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 602.7 ล้ำนบำท 841.9 ล้ำนบำท และ 804.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขัน้ ต้น ร้อ ยละ 36.66 ร้อ ยละ 40.27 และร้อ ยละ 35.48 ทัง้ นี้ อ ัต รำก ำไรขัน้ ต้น เพิ่มขึ้นในปี บ ัญชีส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีสดั ส่วนรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งทีม่ อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นสูงทีส่ งู ขึน้ กำไรขัน้ ต้นในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เล็กน้อยเนื่องจำกบริษทั ฯ มี
กำรขยำยพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรเพิม่ เติม ในส่วนของคลังสินค้ำทัวไปและคลั
่
งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
ซึง่ ทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ ในขณะทีพ่ น้ื ทีด่ งั กล่ำวยังให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่เต็มพืน้ ที่ นอกจำกนัน้ อัตรำกำไรขัน้ ต้น
ในส่วนของกำรให้บริกำรรับฝำกรถยนต์ลดลงจำกปี ก่ อนหน้ ำ เนื่องจำกจำนวนรถยนต์ท่ลี ูกค้ำนำมำฝำกลดลง
ในขณะทีต่ น้ ทุนคงทีล่ ดลงในกำรให้บริกำรดังกล่ำวไม่มำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรของบริษัทฯ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 341.1 ล้ำนบำท 331.3 ล้ำนบำท และ 413.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
คิดเป็ นร้อยละ 20.74 ร้อยละ 15.85 และร้อยละ 18.23 ของรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรให้บริกำร ตำมลำดับ โดย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับบุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง และผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยุตธิ รรมจำกกำรรวมธุรกิจ ทัง้ นี้กำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและกำรบริหำรของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ บุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษทั ฯ
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริทฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จำนวน 85.0 ล้ำน
บำท ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทโดยผู้ประเมินอิสระ
ทัง้ นี้จำกกำรประเมินพบว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่วนมีมลู ค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำทำงบัญชี
บริษทั ฯ จึงบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำว
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นอกจำกนี้ บริษทั ฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี้สนิ จำนวน 57.0 ล้ำนบำท เกิดจำกศำลชัน้ ต้นได้
มีคำพิพำกษำให้บริษัทฯ และบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ ร่วมกันชำระค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ในกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกกำรนำสินค้ำมำฝำกในคลังสินค้ำของบริษทั ฯ และต่อมำได้เกิดเพลิงไหม้ในตัวอำคำรคลิงสินค้ำ
ทำให้สนิ ค้ำเกิดควำมเสียหำย ซึง่ จำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิ ดังกล่ำวใกล้เคียงกับทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องหรือจำนวนที่
ศำลชัน้ ต้นพิพำกษำให้ชำระ ทัง้ นี้ คดีดงั กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์
บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทำงกำรเงินในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 41.2 ล้ำนบำท 79.8 ล้ำนบำท และ 118.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ง ในช่วงปี 2555-2557
ต้นทุนทำงกำรเงินเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำร
บริษทั ฯ มีกำไรก่อนภำษีเงินได้ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 250.8 ล้ำนบำท 451.4 ล้ำนบำท และ 148.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตำมปจั จัยทีก่ ล่ำวมำ
ข้ำงต้น
บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 58.0 ล้ำนบำท 76.2 ล้ำนบำท และ 24.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ
23.13 ร้อยละ 16.88 และร้อยละ 16.35 ของกำไรก่อนภำษีเงินได้ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ
ลดลงเนื่องจำกในปี 2556 ประเทศไทยมีกำรปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลจำกอัตรำร้อยละ 23.00 เหลือร้อยละ
20.00 ของกำไรสุทธิ อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นได้ว่ำอัตรำภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ ในปี 2556 และปี 2557 ต่ ำกว่ำร้อยละ
20.00 ของกำไรสุทธิ เนื่องจำกคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำให้กำไรบำงส่วนไม่ถูกนำมำคิดภำษีเงินได้
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557
เท่ำกับ 192.8 ล้ำนบำท 375.2 ล้ำนบำท และ 124.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ ร้อยละ 11.51
ร้อยละ 17.74 และร้อยละ 5.44 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจำกรำยได้ และกำไรขัน้ ต้น
ทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่ำ
16.1.3 กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
16.1.3.1 กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557
รำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำร
ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำ
และให้บริกำรเท่ำกับ 1,644.3 ล้ำนบำท 2,090.6 ล้ำนบำท และ 2,266.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 17.41
รำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555
จำนวน 446.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.14 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีส่ ำหรับให้บริกำรรับฝำกและ
บริหำรสินค้ำรถยนต์ 171,200 ตำรำงเมตร และสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง 9,464 ตำรำงเมตร ซึง่ ทำ
ให้บริษทั ฯ มีพน้ื ทีใ่ นกำรให้บริกำรเพิม่ เติมและมีรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
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รำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556
จำนวน 176.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.43 เนื่องจำกกำรมีกำรขยำยพืน้ ที่สำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง 13,701 ตำรำงเมตร และกำรเพิม่ ขึน้ ของปริมำณกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำย
ทัง้ นี้ รำยละเอียดรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน) (งบกำรเงิ นรวมเสมือน) (งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

กลุม่ ธุรกิ จ
(หน่ วย: ล้ำนบำท)

รำยได้
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ

บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ

1,207.4

73.43

บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
รับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ1
รำยได้รวมทัง้ หมด

70.0
264.1
66.2
36.6
1,644.3

4.26
16.06
4.02
2.23
100.00

รำยได้
(ล้ำนบำท)

1,631.5
77.4
278.3
71.4
32.0
2,090.6

ร้อยละ

รำยได้
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ

78.11

1,731.9

76.40

3.71
13.32
3.42
1.45
100.00

94.4
349.8
77.6
13.1
2,266.8

4.17
15.43
3.43
0.58
100.00

1ธุรกิจอื่นๆ

ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS ธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลังสินค้ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ
BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP

1)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำถือเป็ นรำยได้หลักของบริษทั ฯ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 73.43 ถึง
78.04 ของรำยได้รวม ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ
มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรเท่ำกับ 1,207.4 ล้ำนบำท 1,631.5 ล้ำนบำท และ 1,731.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิด
เป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 19.77 ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
สำมำรถแบ่งได้ตำมลักษณะของสินค้ำ โดยรำยได้ตำมประเภทสินค้ำสำมำรถแบ่งได้ดงั ต่อไปนี้

สินค้ำทัวไป
่
สินค้ำอันตรำย
รถยนต์
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
รวม

สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
ดำเนิ นกำร
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน) (งบกำรเงิ นรวมเสมือน) (งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
โดย
รำยได้ ร้อยละของ รำยได้ ร้อยละของ รำยได้ ร้อยละของ
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม
บริษทั ฯ
340.4
20.70
472.7
22.61
443.4
19.56
บริษทั ฯ
445.0
27.06
448.9
21.47
497.9
21.96
ATL
251.6
15.30
412.0
19.71
368.4
16.20
PCS, JPK,
170.4
10.37
297.9
14.25
422.2
18.68
JPAC
1,207.4
73.43
1,631.5
78.04
1,731.9
76.40
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1.1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปในปี
่
บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม
2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 340.4 ล้ำนบำท 472.7 ล้ำนบำท และ 443.4ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ น
อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 14.13
ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปสำมำรถจ
่
ำแนกตำมประเภทของกำรให้บริกำร
ได้ดงั นี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จของคลังสิ นค้ำทัวไป
่

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
(Handling)
รำยได้กำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร
(Customs clearance)
รำยได้จำกบริกำรเสริม (Value Added
Service)
รวม

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
(ล้ำนบำท)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
(ล้ำนบำท)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
(ล้ำนบำท)

186.2

213.8

239.9

107.6

203.8

115.1

9.7

19.1

22.2

36.9
340.4

36.0
472.7

66.1
443.4

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ลักษณะรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปสำมำรถอธิ
่
บำยได้ดงั ต่อไปนี้
1. รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage) เป็ นรำยได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จำกลูกค้ำทีน่ ำสินค้ำมำฝำกกับบริษทั
ฯ ซึง่ บริษทั ฯ มีกำรคิดค่ำบริกำรจำกลูกค้ำทัง้ ประเภทตำรำงเมตรต่อเดือน และ Revenue Ton (RT)1 ต่อวัน สำหรับ
กำรคิดค่ำบริกำรประเภทตำรำงเมตรต่อเดือน บริษัทฯ จะตกลงกับลูกค้ำเพื่อหำขนำดพื้นทีท่ ่ลี ูกค้ำต้องกำร ซึ่งใน
กำรรับฝำกสินค้ำลูกค้ำจะชำระเงินให้กบั บริษัทฯ ตำมพื้นที่ท่ี ตกลงจะทำกำรฝำกสินค้ำ โดยคิดเงินเป็ นอัตรำต่ อ
ตำรำงเมตรต่อเดือน สำหรับกำรคิดค่ำบริกำรประเภท RT ต่อวัน บริษทั ฯ จะเก็บเงินตำม จำนวนตันต่อวัน ซึง่ รำคำ
จะขึน้ กับชนิดของสินค้ำ หำกสินค้ำ ใช้พน้ื ทีใ่ นกำรรับฝำกมำก หรือมีควำมยำกในกำรให้บริกำรจัดกำร (Handling)
หรือใช้เวลำในกำรเคลื่อนย้ำยมำก บริษทั ฯ ก็อำจคิดรำคำในอัตรำทีส่ งู ขึน้ ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำสำหรับปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 186.2 ล้ำนบำท 213.8 ล้ำน
บำท และ 239.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 13.51 เนื่องจำกใน
ปี 2556 และปี 2557 บริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ที่ 13,440 ตำรำงเมตรและ 1,920 ตำรำงเมตร ตำมลำดับ
2. รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Handling) เป็ นรำยได้ท่บี ริษัทฯ ได้รบั จำกลูกค้ำในกำรเคลื่อนย้ำย
สินค้ำเป็ นครัง้ ๆ เช่น กำรเคลื่อนย้ำยจำกตู้สนิ ค้ำขึน้ วำงบนชัน้ วำงสินค้ำ (Rack) กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำเข้ำตู้สนิ ค้ำ
(Container Stuffing) รวมทัง้ กำรส่งสินค้ำเข้ำกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ (Sequencing) เป็ นต้น ซึง่ โดยปกติบริษทั ฯ
จะคิดเงินตำมหน่ วย RT หรือลูกบำศก์เมตร ขึน้ กับประเภทสินค้ำและกำรตกลงกับลูกค้ำ ทัง้ นี้ รำยได้จำกให้บริกำร
จัดกำร สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 107.6 ล้ำน
บำท 203.8 ล้ำนบำท และ 115.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ
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3.42 ทัง้ นี้ รำยได้ในส่วนนี้เพิม่ ขึ้นในปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำร รวมทัง้ บริษทั ฯ เริม่
ให้บริกำรกำรส่งสินค้ำเข้ำกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ (Sequencing) ให้กบั ลูกค้ำของบริษทั ฯ ซึง่ งำนดังกล่ำวมีสว่ น
งำนที่เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรมำกกว่ำ งำนโดยทัวไป
่ อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรในปี 2557
ลดลงจำกปี 2556 เนื่ อ งจำกกำรเคลื่อ นไหวของสิน ค้ำ ในคลัง ของบริท ฯ ลดลงตำมปริม ำณกำรผลิต ของลูกค้ำ
โดยเฉพำะลูกค้ำรถยนต์ ซึง่ ลดกำลังกำรผลิตลงในปี 2557
3. รำยได้กำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร (Customs clearance) เป็ นรำยได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรให้บริกำร
พิธกี ำรศุลกำกรที่เกี่ยวกับกำรนำเข้ำและส่งออกต่ำงๆ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม
2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 9.7 ล้ำนบำท 19.1 ล้ำนบำท และ 22.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำ
กำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 51.43 ทัง้ นี้ รำยได้ในส่วนดังกล่ำวเพิม่ ขึน้ อย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกในปี 2555
บริษทั ฯ มีกำรจัดตัง้ หน่ วยงำนสำหรับให้บริกำรลูกค้ำเกีย่ วกับกำรดำเนินพิธศี ุลกำกร จำกเดิมทีใ่ ช้วธิ จี ดั จ้ำง บริษทั
อื่นทำ (Outsourcing)
4. รำยได้จำกบริกำรเสริม (Value Added Service) เป็ นรำยได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรให้บริกำรเสริมต่ำงๆ
เช่น บริกำรเปลีย่ นถ่ำยตู้ (Cross docking) บริกำรจัดผลิตภัณฑ์ในหีบห่อใหม่ (Re-packaging) บริกำรจัดเรียงสินค้ำ
(Sorting) และบริก ำรขนส่ง เป็ น ต้น สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 31 ธัน วำคม 2556 และ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 36.9 ล้ำนบำท 36.0 ล้ำนบำท และ 66.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้ในส่วนนี้เพิม่ ขึน้ ในปี
2557 เนื่องจำกลูกค้ำมีควำมต้องกำรใช้บริกำรขนส่งและบริกำรเสริมต่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเพิม่ ขึน้
ในระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีคลังสินค้ำเพิม่ ขึน้ จำนวน 4 หลัง และมีพ้นื ที่รบั ฝำกสินค้ำ
เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 จำนวน 15,360 ตำรำงเมตร ซึง่ แสดงได้ตำมตำรำงต่อไปนี้
หน่ วย

2555

2556

2557

อำคำร

15

18

19

พืน้ ทีท่ วไป
ั่

ตำรำงเมตร

69,020

70,460

63,260

พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร
(Free Zone)
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้ำ

ตำรำงเมตร

27,340

39,340

48,460

ตำรำงเมตร

96,360

109,800

111,720

จำนวนคลังสินค้ำ

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สำมำรถรับฝำกสินค้ำได้สงู สุดประมำณ 2 RTต่อตำรำงเมตร
1.2) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 445.0 ล้ำนบำท 448.9 ล้ำนบำท และ 497.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 5.78
รำยได้และปริมำณสินค้ำ อันตรำยที่บริษทั ฯ ให้บริกำรในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 18

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

ลำนวำงตูส้ นิ ค้ำอันตรำย
คลังสินค้ำอันตรำย
รวมทัง้ หมด

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

หน่ วย:
ปริ มำณ

ปริ มำณ

TEU1

127,578.8

431.0

134,890.3

436.0

144,110.3

488.5

1,781.0

14.0

2,087.0

12.9

2,214.0

9.4

ลูกบำศก์
เมตร

รำยได้
(ล้ำนบำท)

445.0

ปริ มำณ

รำยได้
(ล้ำนบำท)

448.9

ปริ มำณ

รำยได้
(ล้ำนบำท)

497.9

ทีม่ ำ: บริษทั

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำยมี 2 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่
1. รำยได้ในส่วนของลำนวำงตู้สนิ ค้ำอันตรำย เป็ นรำยได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรรับฝำกตู้สนิ ค้ำอันตรำย
กำรนำตู้สนิ ค้ำอันตรำยจำกกำบเรือมำยังลำนวำงตู้สนิ ค้ำอันตรำย เป็ นต้น รำยได้จำกลำนวำงตู้สนิ ค้ำอันตรำย
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 431.0 ล้ำนบำท
436.0 ล้ำนบำท และ 488.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 6.47 ซึง่
เพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณสินค้ำอันตรำยทีผ่ ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รบั สัมปทำนในกำรบริหำรจัดกำร
คลังสินค้ำอันตรำยเพียงผูเ้ ดียวในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง ดังนัน้ สินค้ำอันตรำยทัง้ หมดทีจ่ ะทำกำรนำเข้ำและส่งออก
ผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนลำนวำงตูส้ นิ ค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ
2. รำยได้จำกคลังสินค้ำอันตรำย เป็ นรำยได้ท่บี ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรรับฝำกสินค้ำอันตรำยในคลังสินค้ำ
อัน ตรำยซึ่ง อยู่ใ นบริเ วณเดียวกับลำนวำงตู้สิน ค้ำ อัน ตรำย ซึ่ง แบ่ ง เป็ น รำยได้ค่ ำ รับฝำก และรำยได้ค่ำ จัดกำร
(Handling) โดยจะคิดรำคำต่อหน่วยลูกบำศก์เมตร สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556
และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 14.0 ล้ำนบำท 12.9 ล้ำนบำท และ 9.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ลดลงร้อยละ 18.11 เนื่องจำกในปี 2556 และ 2557 ลูกค้ำรำยหนึ่งซึง่ เป็ นลูกค้ำหลักที่
ใช้บริกำรคลังสินค้ำอันตรำยมีปญั หำในกระบวนกำรผลิต ส่งผลให้ตอ้ งลดกำรนำเข้ำสินค้ำอันตรำย รวมทัง้ ลูกค้ำบำง
รำยของบริษทั ฯ นำตูส้ นิ ค้ำอันตรำยออกจำกพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำเร็วขึน้ ส่งผลให้รำยได้ของบริษทั ฯ ในส่วนนี้ลดลง
1.3) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัรบั ฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 251.6 ล้ำนบำท 412.0 ล้ำนบำท และ 368.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 21.0
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์ทบ่ี ริษทั ฯ ให้บริกำรในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้

1

TEU หมำยถึง Twenty Equivalent Unit หรือเทียบเท่ำกับตูค้ อนเทนเนอร์ขนำด 20 ฟุต

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 19

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จของคลังสิ นค้ำทัวไป
่

รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage)
รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร
(Operation)
รวม

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

รำยได้
(ล้ำนบำท)
160.6
91.0

รำยได้
(ล้ำนบำท)
291.5
120.5

รำยได้
(ล้ำนบำท)
283.1
85.3

251.6

412.0

368.4

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

1. รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำ (Storage) เป็ นรำยได้ทไ่ี ด้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำประเภทรถยนต์
ในพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ ซึง่ กำรรำยได้จำกกำรรับฝำกมีหลำยลักษณะ เช่น คำนวณจำกพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้งำนจริง คำนวณจำก
พืน้ ทีท่ ข่ี อให้บริษทั ฯ จัดให้เป็ นรำยเดือน เป็ นต้น รำยได้ในส่วนนี้สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 160.6 ล้ำนบำท 291.5 ล้ำนบำท และ 283.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 32.76 ทัง้ นี้ รำยได้ดงั กล่ำวเพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจำก
บริษทั ฯ มีลูกค้ำทีห่ ำพืน้ ทีฝ่ ำกรถยนต์ระยะสัน้ จำนวนหนึ่งเนื่องจำกมีปริมำณรถทีจ่ ะขำยในประเทศเป็ นจำนวนมำก
ตำมนโยบำยรถคันแรกของรัฐบำลในขณะนัน้ อย่ำงไรก็ตำมรำยได้ปี 2557 ลดลงเนื่องจำกลูกค้ำลดปริมำณกำรฝำก
รถยนต์ สำเหตุหลักมำจำกกำรชะลอตัวของกำลังซือ้ รถยนต์ของผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้ถูกดึงไปก่อนหน้ำนี้ตำมนโยบำยรถคัน
แรก ทำให้ลกู ค้ำลดระดับกำรผลิตลง ส่งผลให้รำยได้จำกกำรรับฝำกสินค้ำในส่วนนี้ของบริษทั ฯ ลดลง
2. รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Operation) เป็ นรำยได้ทไ่ี ด้จำกกำรให้บริกำรเพิม่ เติมในพืน้ ที่รบั ฝำก
สินค้ำประเภทรถยนต์ เช่น บริกำรขับรถยนต์จำกลำนจอดขึน้ เรือสำหรับส่งออก กำรกระจำยรถยนต์ไปยังตัวแทน
จำหน่ ำย กำรให้บริกำรล้ำงทำควำมสะอำด กำรให้บริกำรตรวจสอบสภำพก่อนส่งมอบ เป็ นต้น รำยได้ในส่วนนี้
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 91.0 ล้ำนบำท
120.5 ล้ำนบำท และ 85.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ลดลงร้อยละ
3.16 ทัง้ นี้ รำยได้ดงั กล่ำวเพิม่ ขึน้ ในปี 2556 ตำมกำรขยำยพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรของบริษทั ฯ จำนวนรถยนต์ทใ่ี ห้บริกำร
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และกำรเสนอบริกำรใหม่ให้ลูกค้ำ เช่น บริกำรตรวจสิง่ ปลอมปน (Seed Contamination) ทีอ่ ำจติดไปกับ
รถยนต์ทท่ี ำกำรส่งออก อย่ำงไรก็ตำมรำยได้ปี 2557 ลดลง ตำมปริมำณกำรฝำกรถยนต์ทล่ี ดลง และกำรลดพืน้ ทีใ่ น
กำรให้บริกำร เนื่องจำกผลกระทบของนโยบำยรถคันแรก
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ ทีร่ บั ฝำกรถระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557
หน่ วย

2555

2556

2557

พืน้ ทีท่ วไป
ั่

ตำรำงเมตร

230,580

345,780

246,472

พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร
(Free Zone)
รวมพืน้ ที่คลังสิ นค้ำ

ตำรำงเมตร

80,000

136,000

137,171

ตำรำงเมตร

310,580

481,780

383,643

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 20

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

1.4) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 170.4 ล้ำนบำท 297.9 ล้ำนบำท และ
422.2 ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 57.40
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน 127.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ
74.82 เนื่องจำก PCS และ JPAC ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เปิ ดอำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและ
แช่แข็งเพิม่ เติมในปี 2556 พืน้ ทีร่ วมประมำณ 9,464 ตำรำงเมตร ทำให้บริษทั ฯ มีพน้ื ทีใ่ นกำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ ส่งผล
ให้ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำเพิม่ ขึน้
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2557 สูงกว่ำ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 124.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.73
เนื่องจำก JPAC ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรโดยเปิ ดพื้นที่ รบั ฝำกและบริหำรสินค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งในส่วนพื้นทีป่ ลอดอำกร และJPK ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ เปิ ด
อำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ เติม ทำให้พน้ื ทีร่ วมในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 ประมำณ
13,700 ตำรำงเมตร ส่งผลให้ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำเพิม่ ขึน้
ตำรำงต่อไปนี้แสดงพื้นที่คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำ ควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งระหว่ำงปี 2555 ถึง
2557
หน่ วย

2555

2556

2557

จำนวนคลังสินค้ำ

อำคำร

6

7

8

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำ

ตำรำงเมตร

19,276

28,740

42,441

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

2)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 70.0 ล้ำนบำท 77.4 ล้ำนบำท และ 94.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัว
เฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 16.12

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 21

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

รำยได้และปริมำณเทีย่ วแบ่งตำมประเภทสินค้ำทีข่ นส่งในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

กำรขนส่งสินค้ำทัวไป
่
กำรขนส่งสินค้ำอันตรำย
กำรขนส่งรถยนต์
กำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณ
ภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
รวมทัง้ หมด

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

ปริ มำณ

ปริ มำณ

ปริ มำณ

รำยได้

รำยได้

รำยได้

(เที่ยว)
4,699
2,885
N/A
7,008

(ล้ำนบำท)
20.3
17.9
N/A
31.8

(เที่ยว)
2,501
3,376
489
8,064

(ล้ำนบำท)
13.1
19.5
9.2
35.6

(เที่ยว)
3,370
3,415
1,029
7,500

(ล้ำนบำท)
18.2
20.9
22.5
32.8

14,592

70.0

14,430

77.4

15,314

94.4

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธัน วำคม 2555 จ ำนวน 7.4 ล้ำ นบำท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 10.51 ซึ่ง เป็ น ผลมำจำกกำรที่บ ริษัท ฯ ได้เ ริ่ม ให้
ดำเนินกำรขนส่งสินค้ำรถยนต์ (Car carrier) แก่ลูกค้ำภำยนอก และรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ ควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งที่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ซ้อื รถห้องเย็นเพิ่มขึน้ จำนวน 6 คัน ซึ่งทำให้บริษัทฯ
สำมำรถให้บริกำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งได้เพิม่ ขึน้
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2556 จำนวน 17.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.96 ซึ่งเป็ นผลมำจำกบริษัทฯ ให้บริกำรขนส่ง
รถยนต์แก่บุคคภำยนอกเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 95.53 ของรำยได้กำรขนส่งรถยนต์ท่เี พิม่ ขึน้ รวมทัง้ บริษัทฯ เริม่
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ ทัวไปและรถยนต์
่
ขำ้ มแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนคือประเทศลำว อย่ำงไรก็ตำมรำยได้กำร
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งลดลง เนื่องจำกในไตรมำส 2 ปี 2557 บริษทั ฯ ยกเลิกกำรใช้
รถห้องเย็นในกำรให้บริกำรจำนวน 4 คัน ส่งผลให้รำยได้ในปี 2557 ที่ลดลง ในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนที่จะซือ้ รถ
ห้องเย็นเพิม่ เติมจำนวน 4 คัน เพื่อทดแทนรถห้องเย็นเดิมทีใ่ ช้กำรไม่ได้
3)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 264.1 ล้ำนบำท 278.3 ล้ำนบำท และ 349.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 15.09
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศแบ่งตำมประเภท ในช่วงระหว่ำงบัญชีสน้ิ สุด 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
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สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
กลุ่มธุรกิ จ

บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครือ่ งใช้
สำหรับทีพ่ กั อำศัย
บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์สำนักงำน
บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครือ่ งจักร
สำหรับโรงงำน
บริกำรขนย้ำยสิง่ ของสำหรับงำน
แสดงสินค้ำและศิลปะ
รวมทัง้ หมด

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละของ
รำยได้
รำยได้รวม
(ล้ำนบำท)

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละของ
รำยได้
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม

(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละของ
รำยได้
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม

217.8

13.24

239.0

11.44

303.0

13.41

9.7
18.9

0.59
1.15

10.8
14.2

0.52
0.68

10.5
20.6

0.46
0.92

17.7

1.08

14.3

0.67

15.7

0.64

264.1

16.06

278.3

13.31

349.8

15.43

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูง
กว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน 14.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.38 ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำร
ให้บริกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรย้ำยถิน่ ฐำนของบุคลำกรของสถำนทูตทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทำสัญญำด้วยได้เพิม่ กำร
ให้บริกำรมำกขึน้
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 71.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.69 ซึง่ เป็ นผลมำจำกบริกำรขน
ย้ำ ยสิ่ง ของเครื่อ งใช้สำหรับ ที่พ ัก อำศัย ที่เ พิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ มีร ำยได้จ ำกกำรให้บ ริก ำรลู ก ค้ำ สัญ ชำติ
สหรัฐอเมริกำเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้รำยได้เพิม่ ขึน้
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 66.2 ล้ำนบำท 71.4 ล้ำนบำท และ 77.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย
คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 8.33
รำยได้จำกบริกำรรับฝำกเอกสำรและบริกำรจัดกำรเอกสำรและบริกำรขนส่ง ในช่วงระหว่ำงบัญชีสน้ิ สุด 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
กลุ่มธุรกิ จ
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
ร้อยละของ
รำยได้
ร้อยละของ
รำยได้
ร้อยละของ
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม
กำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร
56.0
3.40
60.7
2.90
66.1
2.92
กำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและ
10.2
0.62
10.7
0.51
11.5
0.50
บริกำรขนส่ง
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กลุ่มธุรกิ จ

รวมทัง้ หมด

สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
รำยได้
ร้อยละของ
รำยได้
ร้อยละของ
รำยได้
ร้อยละของ
(ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม (ล้ำนบำท) รำยได้รวม
66.2
4.02
71.4
3.41
77.6
3.42

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

ทัง้ นี้ จำนวนกล่องเอกสำรที่บริษัทฯ รับฝำกในช่วงระหว่ำง ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม
2556 และ 31 ธันวำคม 2557 สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
หน่ วย
จำนวนกล่องทีร่ บั ฝำก

กล่อง

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 55
650,973

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 56
677,850

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 57
682,762

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและ
บริกำรขนส่งเพิ่มขึ้นอย่ำงต่ อเนื่องสอดคล้องกับจำนวนเอกสำรที่มีกำรรับฝำกเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติ
เอกสำรทีล่ กู ค้ำนำมำฝำกกับบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นเอกสำรทีล่ กู ค้ำมีควำมจำเป็ นต้องเก็บไว้ไม่สำมำรถทิง้ หรือทำลำย
ได้ อย่ำงไรก็ตำมเอกสำรดังกล่ำวมีจำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บริษัทฯ มียอดกำรรับฝำกเอกสำรเพิม่ ขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่อง
4)

รำยได้จำกธุรกิจอื่น

รำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรให้เช่ำคลังสินค้ำ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มี
รำยได้จำกธุรกิจอื่น 36.6 ล้ำนบำท 32.0 ล้ำนบำท และ 13.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ
0.58 ถึง 2.23 ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำและให้บริกำรของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้ในส่วนนี้สงู กว่ำ
ในปี อ่นื ๆ เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ทยอยลดกำรให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ซึง่ ดำเนินงำนโดยบริษทั แปซิฟิค ฟู้ด โปร
จำกัด และในปี 2557 ได้เลิกกิจกำรดังกล่ำว รวมทัง้ ธุรกิจของบริษทั ฯ มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ DITS ซึง่
เป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเน้นให้บริกำรภำยในกลุ่มบริษทั มำกกว่ำให้บริกำรบุคคลภำยนอก
รำยได้จำกกำรลงทุน
รำยได้จ ำกกำรลงทุ น ของบริษัท ฯ ส่ว นใหญ่ เ ป็ น รำยได้จ ำก ดอกเบี้ย รับ สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรลงทุนเท่ำกับ 0.4 ล้ำนบำท 6.1
ล้ำนบำท และ 1.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รำยได้อื่น
รำยได้อ่นื ของบริษทั ฯ ได้แก่ เงินได้จำกกำรเคลมประกัน กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ รำยได้สว่ นเพิม่ ค่ำ
สำธำรณู ปโภค เป็ นต้น สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557
บริษัทฯ มีรำยได้อ่นื เท่ำกับ 30.3 ล้ำนบำท 18.2 ล้ำนบำท และ 14.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้อ่นื ในปี 2557
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ลดลง เนื่องจำกกำรลดลงของกำไรจำกกำรจำหน่ ำยทรัพย์สนิ รวมทัง้ ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั เงินได้จำกกำรเคลม
ประกัน
กำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
กำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 และ
ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสุทธิเท่ำกับ 0.6 ล้ำนบำท และ 0.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสุทธิ 1.1 ล้ำนบำท
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร และกำไรขัน้ ต้น
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีต้นทุนค่ำ
เช่ำและบริกำรเท่ำกับ 1,041.6 ล้ำนบำท 1,248.7 ล้ำนบำท และ 1,462.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ส่วนประกอบ
หลักของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร ได้แก่ ค่ำเช่ำ และค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์
สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีกำไร
ขัน้ ต้น เท่ำกับ 602.7 ล้ำนบำท 841.9 ล้ำนบำท และ 804.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อย
ละ 36.66 ร้อยละ 40.27 และร้อยละ 35.48 ตำมลำดับ
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 เท่ำกับ 207.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.88 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีส่ ำหรับให้บริกำรรับฝำก
และบริหำรสินค้ำรถยนต์และส่วนประกอบ 171,200 ตำรำงเมตร และสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง 9,464
ตำรำงเมตร ซึง่ ทำให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยค่ำเช่ำและค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
เท่ำกับ 214.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.14 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีส่ ำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็งในส่วนพืน้ ทีป่ ลอดอำกรซึง่ ดำเนินงำนโดย JPAC และเปิ ดอำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็งเพิม่ เติมทีด่ ำเนินงำนโดย JPK ส่งผลให้พน้ื ทีร่ วมในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 ประมำณ 13,700 ตำรำง
เมตร ทำให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยค่ำเช่ำและค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้
ตำรำงต่อไปนี้แสดงต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร แยกตำมประเภทธุรกิจ
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละ
มุลค่ำ
ของรำยได้
(ล้ำนบำท)
รวม

31 ธ.ค. 56
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
มุลค่ำ
(ล้ำน
บำท)

31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

ร้อยละ
ของรำยได้
มุลค่ำ
รวม
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ
ของรำยได้
รวม

ธุรกิ จให้บริ กำรรับฝำกและบริ หำรสิ นค้ำ
สินค้ำทัวไป
่
สินค้ำอันตรำย
รถยนต์และส่วนประกอบ

173.4
326.7
170.9

10.55
19.87
10.39

252.1
292.8
271.8

12.06
14.01
13.00

274.3
311.1
270.0

12.10
13.72
11.91
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สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
ร้อยละ
มุลค่ำ
ของรำยได้
(ล้ำนบำท)
รวม
สินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
รวม
ธุรกิ จให้บริ กำรขนส่งสิ นค้ำ
ธุรกิ จให้บริ กำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
ธุรกิ จให้บริ กำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิ จอื่นๆ
ต้นทุนค่ำเช่ำและกำรบริ กำร

31 ธ.ค. 56
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)
มุลค่ำ
(ล้ำน
บำท)

31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

ร้อยละ
ของรำยได้
มุลค่ำ
รวม
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ
ของรำยได้
รวม

83.1
754.1
63.6

5.05
45.86
3.87

125.1
941.8
73.1

5.98
45.05
3.50

222.8
1,078.2
89.7

9.83
47.56
3.96

173.4

10.54

184.7

8.83

252.9

11.16

28.5

1.73

35.5

1.70

32.5

1.43

22.0

1.34

13.6

0.65

9.4

0.41

1,041.6

63.34

1,248.7

59.78

1,462.7

64.52

และตำรำงต่อไปนี้แสดงกำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้นแยกตำมประเภทธุรกิจ
สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

31 ธ.ค. 56
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

31 ธ.ค. 57
(งบกำรเงิ นรวมเสมือน)

อัตรำ
กำไร
ขัน้ ต้น
(ร้อยละ)

มุลค่ำ
(ล้ำนบำท)

อัตรำ
กำไร
ขัน้ ต้น
(ร้อยละ)

มุลค่ำ
(ล้ำนบำท)

อัตรำ
กำไร
ขัน้ ต้น
(ร้อยละ)

มุลค่ำ
(ล้ำนบำท)
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
สินค้ำทัวไป
่
สินค้ำอันตรำย
รถยนต์และส่วนประกอบ
สินค้ำควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ
กำไรขันต้
้ นรวม

1)

167.0
118.3
80.7
87.3
6.4
90.7

49.05
26.58
32.10
51.25
9.12
34.34

220.6
156.1
140.2
172.8
4.3
93.6

46.66
34.78
34.05
58.02
5.45
33.63

169.1
186.8
98.4
199.4
4.7
96.9

38.14
37.52
26.69
47.21
5.08
27.71

37.7
14.6
602.7

56.97
39.83
36.66

35.9
18.4
841.9

50.27
57.46
40.27

45.1
3.7
804.1

58.13
28.31
35.48

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
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1.1) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริก ำรจำกกำรให้บ ริก ำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่ สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 173.4 ล้ำนบำท 252.1 ล้ำนบำท และ 274.3 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ จะพบว่ำต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่อง เนื่องจำกมีกำรก่อสร้ำงขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไปในเขตพื
่
น้ ทีแ่ หลมฉบังในช่วงปี
2555 ถึง 2557 ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนค่ำเช่ำและค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรเพิม่ ขึน้
ก ำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บ ริก ำรรับฝำกและบริหำรสิน ค้ำ ทัวไปของบริ
่
ษัทฯ สำหรับ ปี บ ัญชีส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวมคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 167.0 ล้ำนบำท 220.6 ล้ำนบำท และ 169.1
ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 49.05 ร้อยละ 46.66 และร้อยละ 38.14 ตำมลำดับ พบว่ำ
อัตรำกำไรขัน้ ต้นปี 2556 ใกล้เคียงกับอัตรำในปี 2555 และอัตรำกำไรขัน้ ต้นปี 2557 ต่ำกว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นปี 2556
เนื่องจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Handling) ลดลง ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
1.2) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย สำหรับ บัญชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 326.7 ล้ำนบำท 292.8 ล้ำนบำท และ 311.1 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ จะพบว่ำต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรลดลงในปี 2556 เนื่องจำกในปี 2555 บริษัทฯ มีกำรปรับปรุง
ซ่ อ มแซมพื้น ลำนสำหรับ ลำนวำงตู้สิน ค้ำ อัน ตรำยที่มี ค วำมเสีย หำยเพิ่ม ขึ้น ตำมปริม ำณสิน ค้ำ อัน ตรำยที่ผ่ ำ น
คลังสินค้ำของบริษัทฯ และในปี 2556 ค่ำใช้จ่ำยลดลงเล็กน้ อย เนื่องจำกไม่ได้มีกำรซ่อมแซมพื้น ลำนดัง กล่ ำ ว
อย่ำงไรก็ตำมในปี 2557 ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรเพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณกำรให้บริกำรทีเ่ พิม่ สูงขึน้
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บ ริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ อันตรำยของบริษัทฯ สำหรับ บัญชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 118.3 ล้ำนบำท 156.1 ล้ำนบำท และ 186.8 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 26.58 ร้อยละ 34.78 และร้อยละ 37.52 ตำมลำดับ อัตรำกำไร
ขัน้ ต้นเพิ่มขึ้นในปี 2556 และปี 2557 เนื่องจำกมีปริมำณงำนที่เพิม่ ขึน้ ในขณะที่ต้นทุนคงที่ เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ
ทรัพย์สนิ ไม่ได้เพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณงำน
1.3) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์ สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 170.9 ล้ำนบำท 271.8 ล้ำนบำท และ 270.0 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ปจั จัยหลักในกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในปี 2556 เกิดจำกกำรเพิม่ พืน้ ทีใ่ หม่ในกำร
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์และส่วนประกอบทัง้ ในส่วนพื้นทีท่ วไปและพื
ั่
้นที่เขตปลอดอำกร ทำให้มี
ค่ำใช้จ่ำยที่เพิม่ ขึน้ เช่น ต้นทุนค่ำเช่ำพื้นที่ และค่ำเสื่อมรำคำ เป็ นต้น และต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในปี 2557
ใกล้เคียงกับต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในปี 2556
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำรถยนต์ของบริษทั ฯ ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 80.7 ล้ำนบำท 140.2 ล้ำนบำท และ 98.4 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้น ร้อยละ 32.10 ร้อยละ 34.05 และร้อยละ 26.69 ตำมลำดับ จะพบว่ำอัตรำ
กำไรขัน้ ต้นในปี 2556 เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีอตั รำกำรใช้พน้ื ทีใ่ นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำทีด่ ขี น้ึ และมีสดั ส่วน
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 27

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำร (Operation) เพิม่ ขึน้ ซึง่ ถือเป็ นรำยได้สว่ นเพิม่ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้น
เพิ่ม ขึ้น ใน 2556 อย่ ำ งไรก็ต ำมในปี 2557 อัต รำกำรใช้พ้ืน ที่ในกำรให้บ ริก ำรลูก ค้ำ และสัด ส่ว นรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรจัดกำรลดลงเนื่องจำกลูกค้ำฝำกรถยนต์กบั ทำงบริษทั ฯ ลดลง ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
1.4) ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็ง
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง สำหรับ
ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 83.1 ล้ำนบำท 125.1 ล้ำน
บำท และ 222.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ปจั จัยหลักในกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในปี 2556 เกิดจำกกำร
ขยำยพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำเดิม รวมทัง้ มีกำรเปิ ดให้บริกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง แห่งใหม่จำนวน 1
คลัง ในปี 2556 และอีก 1 คลังในปี 2557 ทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยในส่วนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำสำธำรณูปโภคทีเ่ พิม่ ขึน้
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 87.3 ล้ำนบำท
172.8 ล้ำนบำท และ 199.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 51.25 ร้อยละ 58.02 และร้อย
ละ 47.21 ตำมลำดับ จะพบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ ในช่วงระหว่ำงปี 2555 ถึงปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีรำยได้
เพิม่ ขึน้ จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และมีอตั รำกำรใช้พน้ื ทีใ่ นกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำที่เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ ในปี 2556 อย่ำงไรก็ตำมอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงในปี
2557 เนื่องจำกกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ทีเ่ ปิ ดใหม่ในปี 2556 และ 2557 นัน้ มีอตั รำกำรเข้ำ
ใช้พ้นื ที่ของลูกค้ำต่ ำกว่ำคลังสินค้ำเดิม รวมทัง้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนของคลังใหม่ ส่งผลให้
อัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลง
2)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 63.6 ล้ำนบำท 73.1 ล้ำนบำท และ 89.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ปจั จัย
หลักในกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในปี 2556 เกิดจำกกำรลงทุนในรถบรรทุกรถเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำร ซึง่ ทำให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับรถบรรทุกรถและค่ำเสือ่ มรำคำเพิม่ ขึน้ ส่วนปี 2557 ต้นทุนค่ำ
เช่ำและบริกำรเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั มีกำรจ้ำงบุคคลภำยนอก (Outsourcing) เพื่อขนส่งสินค้ำมำกขึน้
ก ำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บ ริก ำรขนส่ง สิน ค้ำ ของบริษัทฯ สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 6.4 ล้ำนบำท 4.3 ล้ำนบำท และ 4.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิด
เป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 9.12 ร้อยละ 5.45 และร้อยละ 5.08 ตำมลำดับ จะพบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้น ลดลงในปี
2556 และปี 2557 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรเพิม่ อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนขัน้ ต่ำ และมีกำรซือ้ รถสำหรับขนส่งรถยนต์ (Car
Carrier) ซึง่ มีอตั รำกำรใช้งำนทีค่ ่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกลูกค้ำบริษทั รถยนต์มกี ำรผลิตรถยนต์น้อยกว่ำทีค่ ำดไว้ ทำให้
อัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลง
3)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ ำงประเทศ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 173.4 ล้ำนบำท 184.7 ล้ำนบำท และ 252.9 ล้ำน
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 28
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บำท ตำมลำดับ กำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรเพิม่ ขึน้ ตำมกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ของบริษทั ฯ โดยต้นทุน
ค่ำบริกำรเพิม่ ขึน้ อย่ำงมำกเนื่องจำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำในกำรให้บริกำร ส่งผลให้ต้นทุนทีเ่ กิดจำกกำรให้บริกำรใน
กำรขนย้ำยเช่น ค่ำน้ำมันรถ ค่ำระวำงกำรขนส่ง เพิม่ สูงขึน้ รวมทัง้ ในปี 2557 บริษทั อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงคลังเก็บ
สินค้ำสำหรับของใช้สว่ นตัว (Self Storage) ส่งผลให้มตี น้ ทุนในส่วนนี้เพิม่ ขึน้
ก ำไรขัน้ ต้น จำกกำรให้บ ริก ำรขนส่ง สินค้ำ ของบริษัทฯ สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 90.7 ล้ำนบำท 93.6 ล้ำนบำท และ 96.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือ
คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 34.34 ร้อยละ 33.63 และร้อยละ 27.71 ตำมลำดับ อัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงในปี 2557
ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีกำรปรับลดรำคำขำยเพื่อจูงใจให้ลูกค้ำมำใช้งำนกับบริษทั ฯ มำกขึน้ เป็ นผลให้มกี ำไรขัน้ ต้นสูงขึน้ แต่
อัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลง
4)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 31 ธัน วำคม 2556 และ 31 ธัน วำคม 2557 เท่ ำ กับ 28.5 ล้ำ นบำท 35.5 ล้ำ นบำท และ 32.5 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ ปจั จัยหลักในกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในช่วงปี 2555 ถึง 2557 เกิดจำกกำรขยำยพืน้ ทีใ่ น
กำรให้บริกำรเก็บเอกสำรและกำรลงทุนเพิม่ ชัน้ วำงกล่องเอกสำรภำยในคลังสินค้ำ ทำให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในเรื่อง
ดังกล่ำวเพิม่ ขึน้ นอกจำกนี้ปี 2556 บริษทั ฯ มีกำรย้ำยคลังรับฝำกเอกสำรจำกพืน้ ทีใ่ นเขตสำมวำมำยังพืน้ ทีใ่ นเขตสุ
วินทวงศ์ ทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยในด้ำนต่ำงๆ เพิม่ ขึน้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพนักงำนในกำรย้ำยคลัง ค่ำขนส่งเอกสำรไปยัง
คลังใหม่ เป็ นต้น
ก ำไรขัน้ ต้น จำกกำรให้บ ริก ำรขนส่ง สินค้ำ ของบริษัทฯ สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 31
ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 37.7 ล้ำนบำท 35.9 ล้ำนบำท และ 45.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือ
คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 56.97 ร้อยละ 50.27 และร้อยละ 58.13 ตำมลำดับ หำกพิจำรณำอัตรำกำไรขัน้ ต้น
จำกกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูลของบริษทั ฯ จะพบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงในปี 2556 เนื่องจำกพืน้ ทีท่ ่ี
ขยำยดังกล่ำวยังมีเอกสำรเข้ำมำเก็บไม่เต็มพื้นที่ ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยคงที่ เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ เพิ่มขึ้น รวมทัง้ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรย้ำยคลังสินค้ำ ทำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
5)

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจอื่นๆ

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรจำกธุรกิจอื่นๆ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556
และ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 22.0 ล้ำนบำท 13.6 ล้ำนบำท และ 9.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ พบว่ำต้นทุนค่ำเช่ำ
และบริกำรในช่วงปี 2555 ถึง 2557 ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ทยอยลดกำรให้บริกำรแปรรูปอำหำร
ทะเล ซึง่ ดำเนินงำนโดยบริษทั แปซิฟิค ฟู้ด โปร จำกัด และในปี 2557 ได้ยกเลิกกิจกำรของบริษทั แปซิฟิค ฟู้ด โปร
จำกัด รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้ลดกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บุคคลภำยนอกลง ซึ่งดำเนินงำนโดย
DITS ทำให้ตน้ ทุนกำรให้บริกำรดังกล่ำวลดลง
กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจอื่นๆ ของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ
31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 14.6 ล้ำนบำท 18.4 ล้ำนบำท และ 3.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นร้อยละ 39.83 ร้อยละ 57.46 และร้อยละ 28.31 ตำมลำดับ จะพบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงในช่วงปี 2555 ถึง
2557 เนื่องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
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 รำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นผลมำจำกกำรเน้นให้บริกำร
บริษัท ในเครือ เพิ่ม ขึ้น และลดกำรให้บ ริก ำรแก่ บุ ค คลภำยนอก ซึ่ง กำรให้บ ริก ำรทำงด้ำ น
เทคโนโลยีแ ก่ บุ ค คลภำยนอกนั น้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กำรให้บ ริก ำรทำงด้ำ นกำรขำยอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึง่ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นทีต่ ่ำ
 รำยได้จ ำกกำรให้บริก ำรแปรรูปอำหำรทะเลที่ลดลง เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ ได้เ ลิก กำรให้บริกำร
ดังกล่ำวในปี 2557 ทำให้รำยได้ในส่วนนี้ลดลงอย่ำงมำก ขณะทีต่ ้นทุนค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ คอื ค่ำ
เสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์ ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและกำรบริหำรเท่ำกับ 341.1 ล้ำนบำท 331.3 ล้ำนบำท และ 413.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 20.74 ร้อยละ 15.85 และร้อยละ 18.23 ของรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำรระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 ซึ่ง
ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยหลัก ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับบุคลำกร ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ปี
บัญชีส้นิ สุด 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 9.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.87 ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะมีค่ำใช้จ่ำย
เกีย่ วกับบุคลำกร และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยสูงขึน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีกำรเข้มงวดมำกขึน้ ในเรื่อง
ของค่ำใช้จ่ำยทำให้ค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนลดลง เช่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพและทีป่ รึกษำ และค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม
2556 เท่ำกับ 82.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.75 ซึง่ มีปจั จัยหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับบุคลำกรทีเ่ พิม่ ขึน้
จำนวน 42.9 ล้ำนบำท จำกกำรเพิม่ จำนวนบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเติบโตของบริษทั และกำรปรับเงินเดือนซึง่ เป็ นไป
ตำมนโยบำยของบริษทั ฯ และค่ำธรรมเนียมวิชำชีพและทีป่ รึกษำทีเ่ พิม่ ขึน้ จำนวน 19.4 ล้ำนบำท
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จำนวน 85.0
ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั โดยผูป้ ระเมินอิสระ
ทัง้ นี้จำกกำรประเมินพบว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่วนมีมลู ค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำทำงบัญชี
บริษทั ฯ จึงบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำว
ขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำรหนี้ สิน
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ บันทึก ขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำร
หนี้สนิ จำนวน 57.0 ล้ำนบำท เกิดจำกศำลชัน้ ต้นได้มคี ำพิพำกษำให้บริษัทฯ และบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ
ร่วมกันชำระค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกกำรนำสินค้ำมำฝำกในคลังสินค้ำของบริษทั ฯ
และต่อมำได้เกิดเพลิงไหม้ในตัวอำคำรคลิงสินค้ำทำให้สนิ ค้ำเกิดควำมเสียหำย ซึง่ จำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิ
ดังกล่ำวใกล้เคียงกับทุนทรัพย์ท่ฟี ้ องหรือจำนวนที่ศำลชัน้ ต้นพิพำกษำให้ชำระ ทัง้ นี้ คดีดงั กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำร
อุทธรณ์
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ต้นทุนทำงกำรเงิ น
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีต้นทุน
ทำงกำรเงิน เท่ำกับ 41.2 ล้ำนบำท 79.8 ล้ำนบำท และ 118.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ต้นทุนทำงกำรเงินของ
บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อทำกำรขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำร
ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ
38.6 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ทม่ี ดี อกเบีย้ 1,900.7 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ ขึน้ 739.3
ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ
38.4 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ท่มี ดี อกเบี้ย 2,689.6 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ ขึน้ 788.9
ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีกำไรก่อน
ภำษีเท่ำกับ 250.8 ล้ำนบำท 451.4 ล้ำนบำท และ 148.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
กำไรก่อนภำษีสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2556 สูงกว่ำปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 200.6
ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 79.98 เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ของบริษทั ฯ และอัตรำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้
กำไรก่อนภำษีสำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุด 31 ธันวำคม 2557 ต่ ำกว่ำปี บญ
ั ชีส้นิ สุด 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ
302.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 67.08 เนื่องจำกในปี 2557 บริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรเพิม่ เติม ซึง่
ทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ ในขณะที่พ้นื ที่ดงั กล่ำวยังให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่เต็มพื้นที่ทำให้มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้น ลดลง
รวมทัง้ มีกำรเพิ่มขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 82.0 ล้ำนบำท กำรบันทึกกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เท่ำกับ 85.0 ล้ำนบำท กำรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี้สนิ เท่ำกับ 57.0 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนทำง
กำรเงิน 38.4 ล้ำนบำท
ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้เท่ำกับ 58.0 ล้ำนบำท 76.2 ล้ำนบำท และ 24.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำภำษีเงินได้รอ้ ยละ
23.11 ร้อยละ 16.89 และร้อยละ 16.35 ของกำไรก่อนภำษีเงินได้ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ
เพิม่ ขึน้ ในปี 2556 ตำมรำยได้ของบริษทั ฯ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และลดลงในปี 2557 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยทีเ่ พิม่ สูงขึน้
กว่ำรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ อัตรำภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ ลดลงเนื่องจำกในปี 2555 ประเทศไทยมีกำรปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติ
บุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30.0 ลงเหลือร้อยละ 23.0 ของกำไรสุทธิ และปรับลดลงเหลืออัตรำร้อยละ 20.0 ของกำไร
สุทธิในปี 2556
อย่ำงไรก็ดี จะเห็นได้ว่ำอัตรำภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ ในปี 2556 และปี 2557 ต่ ำกว่ำร้อยละ 20.0 เนื่องจำก
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของบริษัทฯ ที่เปิ ดในปี 2555 และปี 2556 ได้รบั สิทธิประโยชน์จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำให้กำไรบำงส่วนไม่ถูกนำไปคิดภำษีเงินได้
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กำไรสุทธิ และอัตรำกำไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุด 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557
เท่ำกับ 192.8 ล้ำนบำท 375.2 ล้ำนบำท และ 124.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ ร้อยละ 11.51
ร้อยละ 17.74 และร้อยละ 5.44 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจำกรำยได้ และกำไรขัน้ ต้น
ทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรที่เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่ำ สำหรับอัตรำกำไรสุทธิของ
บริษัทฯ ในปี 2557 ลดลง เนื่องจำกในช่วงระหว่ำงปี 2557 บริษัทฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ และขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 142.0 ล้ำนบำท
16.1.4 กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
ภำพรวมของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
โดย ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน 3,273.3 ล้ำนบำท 4,147.7 ล้ำนบำท และ 4,550.2
ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ ตำมกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี บญ
ั ชี 2555 จำนวน 874.4 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 26.71 กำรเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ซง่ึ เพิม่ ขึน้ 671.2 ล้ำน
บำท อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิม่ ขึน้ 155.5 ล้ำนบำท สิทธิกำรเช่ำเพิม่ ขึน้ 88.1 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินกำรเพิม่ ขึน้ 45.5 ล้ำนบำท ในขณะทีล่ กู หนี้ค่ำหุน้ เสมือนลดลง 170.8 ล้ำนบำท
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี บญ
ั ชี 2556 จำนวน 402.5 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 9.70 โดยกำรเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ ซง่ึ เพิม่ ขึน้ 267.9
ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินกำรเพิม่ ขึน้ 136.7 ล้ำ นบำท และอสัง หำริม ทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนซึง่ เพิม่ ขึน้ 122.5 ล้ำนบำท ในขณะทีล่ กู หนี้ค่ำหุน้ เสมือนลดลง 242.6 ล้ำนบำท
ทัง้ นี้ สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรลงทุนเพื่อขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
อย่ำงต่ อเนื่อง โดยมีกำรขยำยงำนทัง้ ในส่วนของคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ และคลังสินค้ำควบคุณอุณหภูมิ
สำหรับสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็ง
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน
72.6 ล้ำนบำท 130.5 ล้ำนบำท และ 201.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.13 ร้อยละ 3.15 และร้อยละ
4.44 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
ลูกหนี้ กำรค้ำ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีลกู หนี้กำรค้ำจำนวน 269.9 ล้ำนบำท 253.2
ล้ำนบำท และ 301.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมีระยะเวลำกำรรับชำระหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้กำรค้ำ สำหรับปี บญ
ั ชี
2556 และ ปี บญ
ั ชี 2557 เท่ำกับ 45.39 วัน และ 44.85 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับ ระยะเวลำกำรให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้ำ ที่มี
ระยะเวลำ 45 วัน
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ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ ลดลงจำกปี บญ
ั ชี 2555 เท่ำกับ 16.7 ล้ำนบำท หรือลดงร้อย
ละ 6.19 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีควำมเข้มงวดในกำรเรียกเก็บหนี้จำกลูกหนี้กำรค้ำมำกขึน้
ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 2557 ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จำกปี บญ
ั ชี 2556 เท่ำกับ 48.6 ล้ำนบำท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.19 ตำมรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้หำกพิจำรณำจำกระยะเวลำกำรชำระหนี้เฉลีย่ จะใกล้เคียงกับปี 2556
ซึง่ เป็ นระยะเวลำเก็บหนี้ตำมปกติของบริษทั ฯ
ลูกหนี้ อื่น
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 ปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีลูกหนี้อ่นื จำนวน 50.6 ล้ำนบำท 43.2 ล้ำนบำท
และ 51.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ลูกหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 39.4 ล้ำนบำท และ
รำยได้คำ้ งรับ 5.4 ล้ำนบำท
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 ลูกหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 27.5 ล้ำนบำท และ
รำยได้คำ้ งรับ 7.9 ล้ำนบำท
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 ลูกหนี้อ่นื ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 20.9 ล้ำน
บำท และรำยได้คำ้ งรับ 8.2 ล้ำนบำท
ลูกหนี้ ค่ำหุ้นเสมือน
ลูกหนี้ค่ำหุ้นเสมือนเป็ นรำยกำรบัญชีทเ่ี กิดขึน้ จำกกำรจัดทำงบกำรเงินเสมือน ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทได้มกี ำร
ปรับโครงสร้ำงเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2556 และมีกำรควบรวมกิจกำรกับกลุ่มแปซิฟิคเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 ใน
กำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำว บริษทั ฯ ได้มกี ำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อยและกลุ่มแปซิฟิคจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม และบริษทั ฯ ได้
มีกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ เดิมในบริษทั ย่อย และผูถ้ อื หุน้ ในกลุ่มแปซิฟิคเพื่อให้มกี ำรถือหุน้ ตำมสัดส่วนที่
ได้ตกลงกัน กำรทำงบกำรเงินเสมือนจัดทำประหนึ่งว่ำกำรจัดโครงสร้ำงและกำรควบรวมกิจกำรดังกล่ำวดำเนินกำร
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555 ในกำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำว จึงได้สมมติ ให้บริษัทฯ ได้เพิม่ ทุนสำหรับกำรปรับ
โครงสร้ำงและกำรควบรวมกิจกำรแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็ นจริงหุน้ ดังกล่ำวยังไม่ได้ถูกชำระ จึงต้องทำกำร
บันทึกค่ำหุน้ ทีย่ งั มิได้ถูกชำระเป็ นลูกหนี้ค่ำหุน้ เสมือน และค่ำหุน้ เสมือนดังกล่ำวจะลดลงเมื่อมีกำรชำระค่ำหุน้ (มีกำร
ปรับโครงสร้ำงและควบรวมกิจกำร)
ลูกหนี้ค่ำหุน้ เสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 และปี บญ
ั ชี 2556 มีจำนวน 413.4 ล้ำนบำท และ 242.6 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และรับชำระหมดในปี บญ
ั ชี 2557 ซึ่งลูกหนี้ค่ำหุ้นเสมือนลดลง ณ ปี บญ
ั ชี 2556 และ 2557 เนื่องจำก
บริษทั ฯ ได้รบั กำรชำระค่ำหุน้ ในวันที่ 16 ธันวำคม 2556 (มีกำรปรับโครงสร้ำง) และวันที่ 14 มีนำคม 2557 (มีกำร
ควบรวมกิจกำร)
สิ นค้ำคงเหลือ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือจำนวน 1.5 ล้ำนบำท 1.6 ล้ำน
บำท และ 21.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ง ในช่วงปี 2555-2556 บริษัทฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือน้อยมำก เนื่องจำกบริษทั ฯ
ประกอบธุรกิจให้บริกำร ทำให้มสี นิ ค้ำคงเหลือน้อย โดยสินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ สินค้ำสำเร็จรูป
และอะไหล่และวัสดุโรงงำน ซึง่ สินค้ำสำเร็จรูปส่วนใหญ่คอื กล่องกระดำษ เพื่ อใช้ในกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและ
ข้อมูล อย่ำงไรก็ตำมในปี 2557 สินค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ 20.3 ล้ำนบำท เนื่องจำก JPAC เริม่ เปิ ดให้บริกำร และมีกำร
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ให้บริกำรเกีย่ วกับกำรผสมเนยแข็งแก่ลูกค้ำ ซึง่ เนยแข็งดังกล่ำวบันทึกเป็ นสินค้ำคงเหลือ ส่งผลให้มสี นิ ค้ำคงเหลือ
ประเภทชีส ณ สิน้ ปี 2557
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 39.0 ล้ำน
บำท 26.4 ล้ำนบำท และ 20.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเวียนอื่นส่วนใหญ่คอื ภำษีซอ้ื ค้ำงรับ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 3.2 ล้ำน
บำท 0 และ 1.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่เงินลงทุนใน JVKCAM JVKET และ EM เงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วมลดลงในปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ รับรูส้ ่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนตำมวิธสี ่วนได้เสียใน
บริษทั ร่วม และในปี 2557 บริษทั ฯ รับรูส้ ว่ นแบ่งกำไรสุทธิจำกเงินลงทุนตำมวิธสี ว่ นได้เสียใน JVKCAM และ JVKET
จำนวน 1.0 ล้ำนบำท
เงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ นที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีเงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน
จำนวน 12.6 ล้ำนบำท 14.6 ล้ำนบำท และ 24.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน
เป็ นเงินฝำกของบริษทั ฯ และกลุ่มบริษทั ทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันหนังสือค้ำประกันจำกสถำบันกำรเงิน
เงิ นลงทุนระยะยำวอื่น
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยำวอื่น จำนวน 10.6 ล้ำน
บำท 14.2 ล้ำนบำท และ 0.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เงินลงทุนระยะยำวอื่น ได้แก่ เงินฝำกกับสถำบันกำรเงินทีต่ ดิ
ภำระค้ำประกัน เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัท ซุปเปอร์ เค จำกัด และบริษทั ทำฟ่ำ แอลไลแอนซ์ โลจิสติกส์
จำกัด
ณ ปี บญ
ั ชี 2556 เงินลงทุนระยะยำวอื่นของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 เท่ำกับ 3.6 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 33.96 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำกกำรเพิม่ เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั ซุปเปอร์ เค จำกัด จำนวน 6.0 ล้ำนบำท
ณ ปี บญ
ั ชี 2557 เงินลงทุนระยะยำวอื่นของบริษทั ฯ ลดลง จำกปี 2556 เท่ำกับ 13.7 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 96.48 กำรลดลงส่วนใหญ่เนื่องจำกกำรขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัท ซุปเปอร์ เค จำกัด จำนวน
13.9 ล้ำนบำท คงเหลือเพียงเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั ทำฟ่ำ แอลไลแอนซ์ โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 0.5
ล้ำนบำท
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะยำว
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื ระยะยำว จำนวน 11.3 ล้ำนบำท
45.9 ล้ำนบำท และ 0 บำท ตำมลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ให้กบั บุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ ได้รบั ชำระเงินให้กยู้ มื ระยะยำวดังกล่ำวแล้ว
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนิ นกำร
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุ ญำต
ให้ดำเนิ น กำร จ ำนวน 57.7 ล้ำ นบำท 103.2 ล้ำ นบำท และ 239.9 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ ซึ่ง เป็ น สิน ทรัพย์ไม่
หมุนเวียนทีบ่ ริษทั ฯ มีกำรลงทุนในพืน้ ทีต่ ำมสัญญำอนุญำตให้ดำเนินกำร เช่นส่วนปรับปรุงอำคำร และทีด่ นิ เป็ นต้น
ณ สิน้ ปี 2556 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุ ญำตให้ดำเนินกำร เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 จำนวน 45.5 ล้ำนบำท
จำกกำรซ่อมพืน้ ลำนสินค้ำอันตรำย และในปี 2557 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่ำวเพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 จำนวน 136.7
ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรปรับปรุงพืน้ ลำนเพื่อวำงรำงสำหรับกำรใช้รถ RTG (Rubber Tyred Gantry Crane) บริษทั ฯ
เล็งเห็นว่ำกำรเปลีย่ นรถทีเ่ ป็ นตัวยกตูส้ นิ ค้ำ (Reach Stacker) เป็ นรถ RTG ทีว่ งิ่ ตำมรำงจะทำให้ประหยัดค่ำเปลีย่ น
ยำงของรถยกตูส้ นิ ค้ำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ถอื เป็ นสินทรัพย์หลักของบริษทั ฯ โดย ณ สิน้
ปี บ ัญ ชี 2555 ปี บ ัญ ชี 2556 และปี บ ัญชี 2557 บริษัท ฯ มีอ สัง หำริมทรัพย์เ พื่อ กำรลงทุ น และที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์จำนวน 2,190.3 ล้ำนบำท 3,017.0 ล้ำนบำท และ 3,410.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุนและทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สว่ นใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ คลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ คลังสินค้ำสำหรับ
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง พืน้ ทีส่ ำหรับให้บริกำรรับฝำกสินค้ำประเภทรถยนต์ และรถบรรทุกต่ำงๆ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี
2555 จำนวน 826.7 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.74 โดยบริษทั ฯ มีกำรลงทุนประมำณ 411.3 ล้ำนบำท เพื่อ
ขยำยธุรกิจกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่ ซึง่ มีกำรสร้ำงคลังสินค้ำทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ อีก 3 คลัง คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมำณ
13,440 ตำรำงเมตร คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เพิม่ ขึน้ อีก 1 คลัง คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมำณ 9,464
ตำรำงเมตร พื้นที่จอดพักรถยนต์ประมำณ 171,200 ตำรำงเมตร และมีกำรลงทุนเพิม่ ในเครื่องจักรจำนวน 118.2
ล้ำนบำท เช่นตัวยกตู้สนิ ค้ำ (Reach Stacker) รถยก (Forklift) และระบบทำควำมเย็นสำหรับคลังสินค้ำควบคุม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง รวมทัง้ มีกำรลงทุนในยำนพำหนะจำนวน 89.4 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรถทีใ่ ช้ในกำร
ขนรถ (Car Carrier) ส่งผลให้มอี สังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์เพิม่ ขึน้
ณ สิน้ ปี 2557 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 จำนวน 393.3 ล้ำนบำท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.04 โดยบริษทั ฯ มีกำรลงทุนจำนวน 110.3 ล้ำนบำท เพื่อขยำยคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง เพิม่ ขึน้ อีก 1 คลัง คิดเป็ นพื้นที่ประมำณ 13,701 ตำรำงเมตร และเพื่อสร้ำงคลังสินค้ำเพื่อให้เช่ำ
จำนวน 1 คลัง คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมำณ 6,768 ตำรำงเมตร และมีกำรลงทุนเพิม่ ในเครื่องจักรจำนวน 83.4 ล้ำนบำท
ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น เครื่องทำควำมเย็นที่ใช้ในคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง รวมทัง้ มีกำรลงทุนใน
ยำนพำหนะจำนวน 43.3 ล้ำนบำท ส่งผลให้มอี สังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์เพิม่ ขึน้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน จำนวน 91.8 ล้ำนบำท
88.5 ล้ำนบำท และ 112.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ของบริษทั ฯ ได้แก่ ค่ำลิขสิทธิซอฟแวร์
และ
์
ค่ำควำมสัมพันธ์ลกู ค้ำทีเ่ กิดจำกกำรควบรวมกิจกำร
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สิ ทธิ กำรเช่ำ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษัทฯ มีสทิ ธิกำรเช่ำ จำนวน 8.2 ล้ำนบำท 96.3
ล้ำนบำท และ 62.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสิทธิกำรเช่ำของบริษทั ฯ ได้แก่ สิทธิกำรเช่ำกับกำรท่ำเรือแห่งประเทศ
ไทย และสิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ กับบุคคลอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในบริษทั ฯ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 สิทธิกำรเช่ำเพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 จำนวน 88.1 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ
มีกำรทำสัญญำสิทธิกำรเช่ำกับบุคคลอื่นเพื่อขยำยธุรกิจทีด่ ำเนินกำรโดย JPLAND และ JPK
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนลดลงจำก ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 จำนวน 34.3 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 35.62 เนื่องจำกมีกำรบันทึกด้อยค่ำสิทธิกำรเช่ำของทีด่ นิ ทีพ่ ร้อมใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จำนวน
11.2 ล้ำนบำท 18.0 ล้ำนบำท และ 52.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของบริษทั ฯ
ส่วนใหญ่มำจำกค่ำใช่จ่ำยทำงภำษีทเ่ี กิดขึน้ ในอนำคตซึง่ ถูกบันทึกแล้วในทำงบัญชี เช่น ภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 9.4 ล้ำน
บำท 32.4 ล้ำนบำท และ 29.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
เงินมัดจำ/เงินประกันค้ำงรับ
ค่ำควำมนิ ยม
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีค่ำควำมนิยมในแต่ละปี จำนวน 20.0 ล้ำน
บำท ซึง่ เป็ นค่ำควำมนิยมทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรรวมธุรกิจกับกลุ่มแปซิฟิค
16.1.5 กำรวิ เครำะห์แหล่งที่มำของเงิ นทุน
หนี้ สิน
หนี้สนิ หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะยำว เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อ่นื และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
หนี้สนิ รวมของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน 2,121.6 ล้ำนบำท
2,654.6 ล้ำน และ 3,255.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 64.82 ร้อยละ 64.00 และร้อยละ 71.54 ของ
ส่วนของหนี้สนิ และของผูถ้ อื หุน้ รวม ตำมลำดับ
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 สูงกว่ำ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 จำนวน 533.0 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้
จำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินซึง่ เพิม่ ขึน้ 493.5 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนในกำรขยำยงำนทัง้ ในส่วน
ของคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ ลำนสำหรับเก็บสินค้ำประเภทรถยนต์ และคลังสินค้ำควบคุณอุณหภูมสิ ำหรับ
สินค้ำแช่เย็นและแช่แข็ง
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หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 สูงกว่ำ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 จำนวน 600.6 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้
จำกส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ซ่งึ เพิม่ ขึน้ 249.8 ล้ำนบำท และ
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเพิ่มขึ้น 250.0 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนในคลังสินค้ำควบคุ ม
อุณหภูมสิ ำหรับสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็ง ทัง้ ในและต่ำงประเทศ นอกจำกนัน้ เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ 331.8 ล้ำนบำท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ มีกำรเบิกเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน 149.7 ล้ำนบำท 194.4 ล้ำน
บำท และ 137.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ สำหรับ ปี บญ
ั ชี 2556 และ ปี บญ
ั ชี 2557
49.6 วัน 40.9 วัน จะพบว่ำระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ ณ ปี บญ
ั ชี 2556 มีระยะเวลำนำนเมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจำก
ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำรก่อสร้ำงคลังสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และคลังสินค้ำเพื่อให้เช่ำ ทำให้มี
เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงมำก ซึง่ เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงดังกล่ำวมีระยะเวลำชำระหนี้ค่อนข้ำงนำน อย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำชำหนี้
เฉลีย่ ณ ปี บญ
ั ชี 2557 ได้ลดลงจำกปี บญ
ั ชี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีเจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงลดลง
เจ้ำหนี้ อื่น
เจ้ำหนี้อ่นื ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน 129.3 ล้ำนบำท 151.1 ล้ำนบำท
และ 238.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 เจ้ำหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนค้ำงจ่ำย 73.2
ล้ำนบำท และเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ำ 17.8 ล้ำนบำท
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 เจ้ำหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนค้ำงจ่ำย 75.2
ล้ำนบำท และเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ำ 12.2 ล้ำนบำท
ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 2557 เจ้ำหนี้อ่นื ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนค้ำงจ่ำย
137.2 ล้ำนบำท และเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ำ 29.6 ล้ำนบำท
เจ้ำหนี้ ค่ำหุ้นเสมือน
เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือนเป็ นรำยกำรบัญชีทเ่ี กิดขึน้ จำกกำรจัดทำงบกำรเงินเสมือน ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทได้มกี ำร
ปรับโครงสร้ำงเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2556 และมีกำรควบรวมกิจกำรกับกลุ่มแปซิฟิคเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 ใน
กำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำว บริษทั ฯ ได้มกี ำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อยและกลุ่มแปซิฟิคจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม และบริษทั ฯ ได้
มีกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อให้ผถู้ ือหุ้นเดิมในบริษทั ย่อย และผู้ถือหุน้ ในกลุ่มแปซิฟิคเพิม่ ทุนเพื่อให้มกี ำรถือหุน้ ตำม
สัดส่วนที่ได้ตกลงกันก่อนหำ กำรทำงบกำรเงินเสมือนจัดทำประหนึ่งว่ำกำรจัดโครงสร้ำงและกำรควบรวมกิจกำร
ดังกล่ำวดำเนินกำรตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2554 ในกำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำว จึงได้สมมุตใิ ห้บริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุ้น
จำกผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ย่อยและกลุ่มแปซิฟิคแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็ นจริงบริษทั ฯ ยังไม่มกี ำรซือ้ หุน้ จำกผู้
ถือหุน้ เดิมและผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มแปซิฟิค จึงต้องทำกำรบันทึกค่ำหุน้ ทีย่ งั มิได้ถูกซือ้ เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน และเจ้ำค่ำหุน้
เสมือนดังกล่ำวจะลดลงเมื่อมีกำรซื้อหุน้ จริง (มีกำรปรับโครงสร้ำงและควบรวมกิจกำร) อนึ่ง หำกบริษทั ย่อยมีกำร
ลงทุนจัดตัง้ ขึน้ หลังจำกปี 2554 ให้ถอื เสมือนว่ำกำรลงทุนเกิดขึน้ ในปี ทบ่ี ริษทั ย่อยดังกล่ำวจัดตัง้ ขึน้ เจ้ำหนี้ค่ำหุน้
เสมือนจะเพิม่ ขึน้ เมื่อกลุ่มบริษทั รวมถึงเครือแปซิฟิคมีกำรลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อย และจะลดลงเมื่อบริษทั ฯ ได้ชำระ
เงินจริงในกำรลงทุนดังกล่ำว

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 37

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี มีจำนวน 456.5 ล้ำนบำท และ138.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมือนลดลง ณ ปี บญ
ั ชี 2556 และ 2557 เนื่องจำกเจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมือนลดลงเนื่องจำกมีกำรปรับ
โครงสร้ำงกลุ่มบริษทั ในปี 2556 ซึง่ บริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุน้ ของบริษทั ย่อยทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ เดิมทำให้เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน
ลดลง และในปี 2557 กำรควบรวมกิจกำรเกิดขึน้ จริง บริษทั ฯ จึงชำระเจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือนทัง้ หมด
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 และ ปี บญ
ั ชี 2556 มีจานวน 10.0 ล้านบาท
และ 5.0 ล้านบาท ตามลาดับ และได้ชาระคืนทัง้ จานวนในปี 2557
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ ที่ไม่มีหลักประกันจากบริษทั ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในปี 2557 บริษทั ฯมีการกูย้ มื เงินทีไ่ ม่มหี ลักประกันจากบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ทาให้ ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ
มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ดังกล่าว จานวน 250.0 ล้านบาท
ภาษี เงิ นได้ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และ ปี บญ
ั ชี 2557 มีจานวน 16.5 ล้านบาท และ
11.4 ล้านบาท และ 9.0ตามลาดับ
ประมำณกำรหนี้ สิน
ในปี 2557 มีบนั ทึกประมำณกำรหนี้สนิ เท่ำกับ 57.0 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกศำลชัน้ ต้นได้มคี ำพิพำกษำให้
บริษทั ฯ และบริษทั ประกันภัยของบริษทั ฯ ร่วมกันชำระค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำก
กำรนำสินค้ำมำฝำกในคลังสินค้ำของบริษทั ฯ และต่อมำได้เกิดเพลิงไหม้ในตัวอำคำรคลิงสินค้ำทำให้สนิ ค้ำเกิดควำม
เสียหำย ซึง่ จำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิ ดังกล่ำวใกล้เคียงกับทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องหรือจำนวนทีศ่ ำลชัน้ ต้นพิพำกษำให้
ชำระ คดีดงั กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน 48.8 ล้ำนบำท 47.5
ล้ำนบำท และ 13.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภำษีขำยค้ำงจ่ำย 19.6 ล้ำน
บำท และเงินมัดจำและเงินประกันรับล่วงหน้ำ 18.4 ล้ำนบำท
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภำษีขำยค้ำงจ่ำย 15.1 ล้ำน
บำท และเงินมัดจำและเงินประกันรับล่วงหน้ำ 17.8 ล้ำนบำท
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภำษีขำยค้ำงจ่ำย 8.8 ล้ำนบำท
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น และ เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน และ เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เป็ น
ส่วนประกอบหลักของหนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน เป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจกำร
และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน แบ่งออกเป็ นเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระ
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ภำยในหนึ่งปี และเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ซึง่ ตำรำงสรุปส่วนประกอบของเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
เป็ นดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน
รวมเงิ นกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิ น
รวมเงิ นกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิ นทัง้ หมด

สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
87.6
175.5
507.3
203.4

361.3

611.1

870.4

1,363.9

1,321.2

1,073.8

1,725.2

1,932.3

1,161.4

1,900.7

2,439.6

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556
และปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน 87.6 ล้ำนบำท 175.5 ล้ำนบำท และ 507.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งเพิม่ ขึน้ มำกในปี
2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิม่ เติมสำหรับรองรับกำรขยำยกิจกำร ปี 2557 เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 เพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ
เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 มี
จำนวน 1,073.8 ล้ำนบำท 1,725.2 ล้ำนบำท และ 1,932.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั
ฯ มีกำรกู้ยมื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ เพื่อสนับสนุ นกำรลงทุนของบริษัทฯ ทัง้ ในส่วนของคลังสินค้ำสำหรับ
สินค้ำทัวไป
่ และลำนจอดรถยนต์สำหรับเก็บสินค้ำประเภทรถยนต์ และคลังสินค้ำควบคุณอุณหภูมสิ ำหรับสินค้ำแช่
เย็นและแช่แข็ง
โดยบริษทั ฯ มีกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อสนับสนุนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
ปี
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2556

โครงกำร
คลังสินค้ำ ในเขตพืน้ ทีแ่ หลมฉบัง 43 ไร่
คลังสินค้ำ ในเขตพืน้ ทีแ่ หลมฉบัง 18 ไร่
คลังสินค้ำ ในเขตพืน้ ทีแ่ หลมฉบัง 27 ไร่
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ในเขตพืน้ ทีส่ วุ นิ ทวงศ์
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ในเขตพืน้ ทีม่ หำชัย
ลำนจอดพักรถยนต์ ในเขตปลอดอำกร พืน้ ทีเ่ ขตแหลมฉบัง 50 ไร่
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ในเขตพืน้ ทีส่ วุ นิ ทวงศ์

วงเงิน (ล้ านบาท)
290.0
90.0
152.0
224.0
384.0
120.0
383.0
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ปี

โครงกำร

วงเงิน (ล้ านบาท)

2556
2557

คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ในเขตพืน้ ทีบ่ ำงนำ-ตรำก กม.19
คลังสินค้ำให้เช่ำ ในเขตพืน้ ทีบ่ ำงนำ-ตรำด กม.19

325.0
430.0

หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิ น
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน
76.9 ล้ำนบำท 70.9 ล้ำนบำท และ 42.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ส่วนใหญ่เป็ นหนี้สนิ เพื่อใช้ซอ้ื รถยกตูค้ อนเทนเนอร์ รถยนต์ และ รถขนรถ (Car Carrier) โดยหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทั ฯ เริม่ ครบกำหนดชำระ และในปี 2557
บริษทั ฯ ซือ้ รถยกตูค้ อนเทนเนอร์ รถยนต์ และ รถขนรถ (Car Carrier)
ภาระผูกผันผลประโยชน์พนักงาน
ภำระผูกผันผลประโยชน์ พนักงำนของบริษัทฯ ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 มี
จำนวน 17.0 ล้ำนบำท 19.6 ล้ำนบำท และ 22.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยภำระผูกผันผลประโยชน์พนักงำนเป็ น
ภำระผูกผันในกำรให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำนและผลประโยชน์จำกกำรให้บริกำร
ระยะยำว
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน 44.2 ล้ำน
บำท 39.6 ล้ำนบำท และ 34.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ จำกกำรปรับ
มูลค่ำยุตธิ รรมจำกกำรรวมธุรกิจ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน 11.3 ล้ำนบำท 75.8
ล้ำนบำท และ 10.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินมัดจำและเงินประกันรับ
ล่วงหน้ำ 8.9 ล้ำนบำท
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2556 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้รบั ล่วงหน้ำ 9.4 ล้ำน
บำท เงินมัดจำและเงินประกันรับล่วงหน้ำ 3.9 ล้ำนบำท และเจ้ำหนี้สญ
ั ญำเช่ำช่วงทีด่ ำเนินกำรโดย JPLAND เพื่อให้
ได้สทิ ธิกำรเช่ำทีด่ นิ กับบุคคลอื่น 61.9 ล้ำนบำท
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2557 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินมัดจำและเงินประกันรับ
ล่วงหน้ำ 6.1 ล้ำนบำท
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 มีจำนวน 1,151.7 ล้ำน
บำท 1,493.1 ล้ำนบำท และ 1,295.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.18 ร้อยละ 36.00 และร้อยละ
28.46 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 40
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ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จานวน 341.4 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 29.64 เนื่องจากกำไรสะสมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของกำไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรร
จำกผลกำรดำเนินกำรทีม่ กี ำไรของบริษทั ฯ และขณะเดียวกันมีกำรประกำศจ่ำยเงินปนั ผล 15.0 ล้ำนบำท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จานวน 198.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
13.27 ปจั จัยหลักเนื่องจากบริษทั ฯ มีกำรประกำศจ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำลจำนวน 323.3 ล้ำนบำท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีสว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมจานวน 84.3
ล้านบาท 83.4 ล้านบาท และ 59.0 ล้านบาท ตามลาดับ
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษัทฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยู่ท่ี
1.84 เท่ำ 1.78 เท่ำ และ 2.51 เท่ำ ตำมลำดับ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ท่ี 0.94
เท่ำ 1.16 เท่ำ และ 1.49 เท่ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ของบริษทั ฯ นัน้ ส่วนใหญ่เป็ น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ซึง่ สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของบริษทั ฯ ทีม่ กี ำรพัฒนำโครงกำรเพิม่ ขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ และบริษัทฯ คำดว่ำอัตรำส่วนหนี้ สนิ ต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตรำส่วนหนี้สนิ ที่มีภำระ
ดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะลดลงจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้
16.1.6 กำรวิ เครำะห์สภำพคล่อง
จำกผลกำรดำเนินงำนทีด่ ขี องบริษทั ฯ ทำให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษทั ฯ มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ โดยตลอด ซึง่ บริษทั ฯ ได้นำไปใช้ในกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของบริษทั ฯ และชำระคืนเงินกูย้ มื จำกสถำบัน
กำรเงิน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำก
กิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 869.9 ล้ำนบำท และ 561.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน
869.9 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำไรสุทธิ 375.2 ล้ำนบำท ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและอุปกรณ์ 207.8 ล้ำนบำท
และค่ำเสือ่ มรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 39.9 ล้ำนบำท
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน
561.4 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำไรสุทธิ 124.3 ล้ำนบำท ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและอุปกรณ์ 300.5 ล้ำนบำท
ค่ำเสื่อมรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 44.7 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
53.0 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิทธิกำรเช่ำ 32.0 ล้ำนบำท และขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ
57.0 ล้ำนบำท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไ ปใน
กิจกรรมลงทุนจำนวน 1,556.5 ล้ำนบำท และ 1,034.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2556 บริษัท ฯ มีก ระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน
1,556.5 ล้ ำ นบำท โดยรำยกำรหลัก คื อ กำรลงทุ น ซื้อ ที่ดิ น อำคำรและอุ ป กรณ์ 838.5 ล้ ำ นบำท และซื้ อ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 195.4 ล้ำนบำท และกำรลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุ ญำตให้
ดำเนินกำร 68.8 ล้ำนบำท
สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 บริษัท ฯ มีก ระแสเงิน สดใช้ไ ปในกิจกรรมลงทุ น จำนวน
1,034.2 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำรลงทุนซือ้ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ 536.4 ล้ำนบำท ซือ้ อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน 201.2 ล้ำนบำท กำรเพิม่ กำรลงทุนในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุ ญำตให้ดำเนินกำร 175.5
ล้ำนบำท และกำรลดลงของเจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน 138.6 ล้ำนบำท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำก
กิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 744.5 ล้ำนบำท และ 544.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน
744.5 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือ กำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 131.4 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื
ระยะยำว 903.5 ล้ำนบำท ขณะเดียวกันบริษทั ฯ มีกำรชำระคืนเงินกู้ยมื ระยะสัน้ 37.0 ล้ำนบำท ชำระคืนเงินกูย้ มื
ระยะยำว 252.1 ล้ำนบำท จ่ำยดอกเบี้ย 79.8 ล้ำนบำท กำรลดลงของลูกหนี้ค่ำหุ้นเสมือน 170.8 ล้ำนบำทและ
จ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ 37.0 ล้ำนบำท และกำรลดลงของเจ้ำหนี้ค่ำหุน้ เสมือน 317.9 ล้ำนบำท
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน
544.3 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 713.8 ล้ำนบำท กำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ ที่ไม่มหี ลักประกันจำกบริษทั ทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง 250.0 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื ระยะยำว 524.9 ล้ำน
บำท ขณะเดียวกันบริษทั ฯ มีกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 399.1 ล้ำนบำท ชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำว 317.8 ล้ำน
บำท จ่ำยดอกเบีย้ 116.5 ล้ำนบำท กำรลดลงของลูกหนี้ค่ำหุน้ เสมือน 242.6 ล้ำนบำทและจ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้
บริษทั ฯ 323.3 ล้ำนบำท
16.1.7 อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 36.66 ร้อย
ละ 40.27 และร้อยละ 35.48 ทัง้ นี้อตั รำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ในปี บญ
ั ชี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีสดั ส่วน
รำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งทีส่ งู ขึน้ อัตรำกำไรขัน้ ต้นของ
บริษัท ฯ ลดลงเล็ก น้ อ ยในปี บ ัญ ชี 2557 เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ มีก ำรขยำยพื้น ที่ก ำรให้บ ริก ำรเพิ่ม เติม ในส่ว นของ
คลังสินค้ำทัวไปและคลั
่
งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ในขณะทีพ่ น้ื ทีด่ งั กล่ำวยังให้บริกำรแก่ลกู ค้ำไม่เต็ม
พืน้ ที่ รวมทัง้ อัตรำกำไรขัน้ ต้นในส่วนของกำรให้บริกำรรับฝำกรถยนต์ลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกจำนวนรถยนต์
ทีล่ กู ค้ำนำมำฝำกลดลง ในขณะทีต่ น้ ทุนคงทีล่ ดลงในกำรให้บริกำรดังกล่ำวไม่มำก
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 11.51 ร้อยละ
17.74 และร้อยละ 5.44 ทัง้ นี้อตั รำกำไรสุทธิของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีสดั ส่วนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและกำรบริหำรเทียบกับรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรให้บริกำรทีล่ ดลง อย่ำงไรก็ตำมอัตรำกำไรสุทธิลดลงในปี
2557 เนื่องจำกในช่วงระหว่ำงปี 2557 บริทฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง รวมทัง้ บริทฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
และขำดทุนจำกกำรบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 142.0 ล้ำนบำท
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อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.75 เท่ำ 0.62
เท่ำ และ 0.32 เท่ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้อตั รำส่วนสภำพคล่องลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรกูย้ มื เงินจำก
สถำบันกำรเงินเพิม่ เพื่อขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทำให้สว่ นของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยำวทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี เพิม่ สูงขึน้
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ 0.30
เท่ำ 0.34 เท่ำ และ 0.27 เท่ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้อตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในช่วงปี 2555 - 2557 มีอตั รำทีใ่ กล้เคียง
กัน
อัตรำส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 บริษัทฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยู่ท่ี
1.84 เท่ำ 1.78 เท่ำ และ 2.51 เท่ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้อตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2556 ลดลง ถึงแม้เงินกู้
ยืมจำกสถำบันกำรเงินจะเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีเจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมือนลดลงจำกกำรชำระจริงในกำรลงทุนใน
บริษทั ย่อยและมีกำไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี ดงั กล่ำว อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกกำร
เพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินและจำกบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเพื่อขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2555 ปี บญ
ั ชี 2556 และปี บญ
ั ชี 2557 อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ของผูถ้ อื หุน้ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ อยู่ท่ี 0.94 เท่ำ 1.16 เท่ำ และ 1.49 เท่ำ ตำมลำดับทัง้ นี้อตั รำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระของผูถ้ ือหุน้ ต่ อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ เพื่อขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในช่วง
ปี ดงั กล่ำว
16.2 ปัจจัยที่อำจมีผลต่อฐำนะทำงกำรงิ นหรอกำรดำเนิ นงำนอย่ำงมีนัยสำคัญในอนำคต
กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ทงั ้ ในส่วนคลังสินค้ำและกำรขนส่ง ปจั จุบนั มีผใู้ ห้บริกำรใน
ลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับบริษทั ฯ ดังนัน้ หำกมีกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงมำกขึน้ หรือมีผปู้ ระกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำ
อำจทำให้มผี ลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้ ซึง่ กำรแข่งขันอำจทำให้บริษทั ฯ มีลกู ค้ำน้อยลง หรืออำจ
ทำให้บริษทั ฯ ต้องลดรำคำสำหรับกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ซึง่ อำจมีผลทำให้รำยได้ของบริษทั ฯ ลดลง และอำจมี
ผลกระทบทำให้กำไรของบริษทั ฯ ลดลงด้วย
บริษทั ฯ พยำยำมทีจ่ ะยกระดับควำมสำมำรถของกำรให้บริกำรต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล ดังจะ
เห็นได้ว่ำบริษทั ฯ ได้รบั มำตรฐำนและรำงวัลต่ำงๆ เป็ นจำนวนมำก (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2
หัวข้อ 2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน) ซึ่งทำงบริษัทฯ มองว่ำมำตรฐำนและรำงวัลต่ ำงๆ ทำให้บริษัทฯ มีควำม
ได้เปรียบในกำรเสนองำนให้กบั ลูกค้ำ และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับคู่แข่งทีม่ ำจำกต่ำงประเทศ รวมทัง้ มี
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นของตัวเองเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปรับปรุงและนำเสนอบริกำรให้กบั
ลูกค้ำได้ตำมต้องกำร รวมทัง้ ลดค่ำใช้จ่ำยและเพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองงำนแก่ลกู ค้ำ
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กำรจัดหำลูกค้ำ
โดยปกติบริษทั ฯ จะต้องทำกำรลงทุนก่อสร้ำงคลังสินค้ำ ไม่ว่ำจะเป็ นคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ คลังสินค้ำ
สำหรับสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง พืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์เพื่อให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภท
รถยนต์และส่วนประกอบ (Automotive Yard) หรืออำจต้องลงทุนเพื่อซือ้ เครื่องจักรและรถยนต์เพื่อให้บริกำรในกำร
ขนส่ง ซึง่ กำรลงทุนดังกล่ำวอำจทำให้บริษทั ฯ มีต้นทุนคงที่ เช่น ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำ ต้นทุนดอกเบีย้ ต้นทุนค่ำเช่ำ
ที่ดนิ เป็ นต้น ที่เพิม่ ขึน้ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดหำลูกค้ำให้มำใช้บริกำรของบริษัทฯ ได้ตำมเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้
อำจมีผลกระทบทำให้บริษทั ฯ มีกำไรน้อยลง และอำจทำให้สภำพคล่องของบริษทั ฯ ลดน้อยลงด้วย
เพื่อลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว ในกำรลงทุนแต่ละครัง้ ก่อนกำรก่อสร้ำงหรือสังซื
่ อ้ เครื่องจักรและรถยนต์เพื่อให้
บริกำรในกำรขนส่ง บริษทั ฯ จะทำกำรสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรใช้บริกำรดังกล่ำวก่อน หรือในกรณีท่ี
สำมำรถทำได้บริษทั ฯ อำจลงนำมในสัญญำกับลูกค้ำรำยสำคัญก่อนกำรก่อสร้ำงหรือสังซื
่ ้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ฯ จะสำมำรถจัดหำลูกค้ำได้อย่ำงพอเพียง ในบำงโอกำสบริษทั ฯ อำจพิจำรณำดำเนินโครงกำร
โดยเช่ำคลังสินค้ำจำกผู้อ่นื หรือใช้วธิ กี ำรจัดหำบริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นแก่ลูกค้ำเพื่อลดจำนวนเงินลงทุนที่
บริษทั ฯ จะต้องใช้ในกำรขยำยกิจกำรและลดควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนดังกล่ำว
ควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิ จและตลำดกำรเงิ นอำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุรกิ จของบริษทั ฯ
ในปี บญ
ั ชี 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอันตรำย ประมำณร้อยละ
21.80 ของรำยได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเพื่อสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง ประมำณร้อยละ 18.49 ของรำยได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ และมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์และส่วนประกอบ ( Automotive Yard) ประมำณร้อยละ 16.13 ของรำยได้ทงั ้ หมดของ
บริษทั ฯ ซึง่ ควำมต้องกำรของสินค้ำดังกล่ำวสอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดังนัน้
หำกสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับภำวะชะลอตัว ควำมต้องกำรคลังสินค้ำเพื่อ รับฝำกสินค้ำดังกล่ำว
อำจลดลงควำมต้องกำรของสินค้ำทีล่ ดลง ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และกำไรของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
นโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจโลจิสติกส์เป็ นธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจำกนโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
นโยบำยของรัฐบำลที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบำยทำงด้ำนกำรเก็บภำษี เช่น
อัตรำภำษีอำกรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำ นโยบำยพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง นโยบำยกำรลงทุนของภำคเอกชนในพืน้ ที่
ท่ำเรือแหลมฉบัง นโยบำยเกี่ยวกับเขตปลอดอำกร ซึ่งหำกรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยไปในทิศทำงลบ เช่น เพิม่ อัตรำภำษีนำเข้ำ หรือกำรปรับลดพืน้ ทีล่ งทุนของภำคเอกชน ยกเลิกสัญญำเช่ำใน
เขตท่ำเรือแหลมฉบัง ยกเลิกสัญญำสัมปทำน หรือยกเลิกผลประโยชน์สำหรับเขตปลอดอำกร อำจส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ มีกำรเฝ้ำติดตำมนโยบำยของรัฐบำลและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อปรับแผนกำรลงทุนให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปจั จุบนั เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้อง

ส่วนที่ 2.4 หน้ำที่ 44

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

กำรไม่สำมำรถต่อสัญญำหรือถูกยกเลิ กสัญญำเช่ำที่ดิน หรือสัญญำสัมปทำนต่ำงๆ
คลังสินค้ำของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่บนทีด่ นิ ของบุคคลอื่น หรือใช้สนิ ทรัพย์ของผูอ้ ่นื ตำมสัญญำสัมปทำน
ซึ่งหำกสัญญำต่ำงๆ หมดอำยุและบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเจรจำเพื่อต่อสัญญำได้ หรือบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญำ อำจ
ส่งผลกระทบทำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรของบริษัทฯ แก่ลูกค้ ำได้ ซึ่งจะมีผลทำให้รำยได้ และกำไรของ
บริษทั ฯ ลดลง
เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำวบริษทั ฯ จึงจัดทำสัญญำส่วนใหญ่เป็ นสัญญำระยะยำว เพื่อให้ควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำรของบริษัทฯ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยจำกัดให้มสี ญ
ั ญำระยะสัน้ (น้อยกว่ำ 3 ปี ) ในกรณีท่บี ริษัทฯ
ต้องกำรใช้พ้นื ที่เพียงชัวครำว
่
หรือในกรณีท่บี ริษัทฯ มองว่ำอำจจะทำกำรย้ำยคลังสินค้ำไปยังพืน้ ที่ใหม่ท่มี คี วำม
ได้เปรียบทำงด้ำนโลจิสติกส์ในอนำคตเท่ำนัน้
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