บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนี่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ น
เพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
("บริษทั ") ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์และบริษทั ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน
ที่บริษทั ฯ ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ประชาชน
บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อิ นโฟโลจิสติ กส์ จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 21 – 23 กันยำยน 2558)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผูเ้ สนอขาย: บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ("บริษทั ฯ")
ประเภทธุรกิ จ: ให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ภำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจร
จานวนหุ้นที่ เสนอขาย: 120 ล้ำนหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:
ประเภทผูล้ งทุน
จานวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น)
สัดส่วนที่เสนอขาย (ร้อยละ)
บุคคลทัวไป
่
31,878,000
26.6
นักลงทุนสถำบัน

30,000,000

25.0

นักลงทุนรำยใหญ่

24,000,000

20.0

ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ

34,122,000

28.4

เงื่อนไขการจัดจาหน่ าย:
 รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting)  ไม่รบั ประกันกำรจำหน่ำย (Best Effort)
ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย มีสทิ ธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยหุน้ ในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) โดยมีรำยละเอียด
เพิม่ เติมตำมส่วนที่ 3 ข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหุน้ สำมัญ
ราคาเสนอขายต่อประชาชน: 11.00 บำทต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขาย: 1,320,000,000 บำท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า:
 ไม่มี
 มี จำนวนหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงทีเ่ สนอขำย ...... หุน้
รำคำเสนอขำย.................บำท
มูลค่าที่ตราไว้ (par): 0.5 บำทต่อหุน้
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มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น (book value): 3.02 บำทต่อหุน้
(ทัง้ นี้ มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุน้ คำนวณจำกหุน้ สำมัญชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ก่อนกำรเข้ำจดทำเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 480,000,000 หุน้ และมิได้นบั รวมถึงเงินทีค่ ำดว่ำจะได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ฯ ต่อประชำชนในครัง้ นี้)
สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period: จำนวน 107.02 ล้ำนหุน้ คิดเป็ นร้อยละ
17.84 ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย:
กำรกำหนดรำคำหุน้ สำมัญที่จะเสนอขำยในครัง้ นี้ ได้มกี ำรพิจำรณำจำกกำรสำรวจควำมต้องกำรซือ้ หลักทรัพย์
(Book Building) ซึง่ เป็ นวิธกี ำรสำรวจปริมำณควำมต้องกำรซือ้ หุน้ สำมัญของนักลงทุนสถำบันในแต่ละระดับรำคำ
โดยรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้เท่ำกับหุน้ ละ 11.00 บำท คิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไร
สุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมำณ 34.79 เท่ำ โดยคำนวณจำกกำไรสุทธิของบริษทั ฯ ในช่วง
4 ไตรมำสล่ำสุด (ตัง้ แต่ไตรมำส 3 ปี 2557 ถึงไตรมำส 2 ปี 2558 ) ซึ่งเท่ำกับ 189.69 ล้ำนบำท และหำรด้วย
จำนวนหุ้นสำมัญทัง้ หมด 600,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 0.32 บำท โดย P/E
ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด (มหำชน) บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล
่
โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) บริษทั นำมยง เทอร์มนิ ลั จำกัด
(มหำชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่
จำกัด (มหำชน) ในช่วงระยะเวลำ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 27 สิงหำคม 2557 ถึง 26 สิงหำคม 2558 มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ
30.48 เท่ ำ และ P/E ของกลุ่ ม อุ ต สำหกรรมขนส่งและโลจิสติก ส์เฉลี่ย ในช่ วงระยะเวลำ 1 ปี ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 27
สิงหำคม 2557 ถึง 26 สิงหำคม 2558 มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 61.09 เท่ำ (ทีม่ ำ: SETSMART) ทัง้ นี้ อัตรำส่วนรำคำหุน้
ต่อกำไรสุทธิดงั กล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยทีย่ งั มิได้พจิ ำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย บริษทั ฯ จึงเปรียบเทียบอัตรำส่วนกำไรสุทธิต่อหุน้ (Price
to Earnings ratio: P/E) ของบริษัท จดทะเบียนที่มีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจที่คล้ำยคลึงหรือใกล้เคียงกับกำร
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 27 สิงหำคม 2557 ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

Ticker

1. บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
2. บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล
่
โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
3. บริษทั นำมยง เทอร์มนิ ลั จำกัด (มหำชน)
4. บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
5. บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จำกัด (มหำชน)

WICE
NCL

กลุ่มอุตสำหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

NYT
WHA
TICON
-

ราคาตลาด
(บาทต่อหุ้น)
3.111
3.432

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น (เท่า)4
33.44
-5

15.053
3.663
16.593
ค่ำเฉลีย่
-

21.74
35.45
31.29
30.48
61.09

ทีม่ ำ: SETSMART
หมำยเหตุ: (1) รำคำปิ ดต่อหุน้ เฉลีย่ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎำคม 2558 (วันทีเ่ ริม่ ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็ นครัง้ แรก) ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2558
(2) รำคำปิ ดต่อหุน้ เฉลีย่ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 (วันทีเ่ ริม่ ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็ นครัง้ แรก) ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2558
(3) รำคำปิ ดต่อหุน้ เฉลีย่ 1 ปี ยอ้ นหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 27 สิงหำคม 2557 ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2558
(4) กำไรสุทธิในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2557 ถึง 30 มิถุนำยน 2558
(5) ไม่มกี ำรคำนวณ P/E ของ NCL เนื่องจำกในงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 มีผลประกอบกำรขำดทุน

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

อัตราส่วนราคาต่อกาไร ("P/E Ratio"): 34.79 เท่ำ
P/E Ratio ของบริษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: 30.48 เท่ำ
ตลาดรอง:
 SET  mai
หมวดธุรกิจ (sector): ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:  profit test
 market capitalization test
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อรองรับ 500 – 700 ล้ำนบำท
กำรขยำยกิจกำร
ใช้เป็ นเงินลงทุนหมุนเวียน

300 – 400 ล้ำนบำท

ใช้ชำระคืนเงินกู้จำกสถำบัน 400 – 500 ล้ำนบำท
กำรเงิน

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
บริษัท ฯ จะจ่ำยเงินป นั ผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อ ย
กว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำร
จัด สรรทุ น ส ำรองตำมกฎหมำย ทั ้ง นี้ บริ ษั ท ฯ อำจ
พิจำรณำจ่ำยเงินปนั ผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนด
ไว้ไ ด้ โ ดยอยู่ ภ ำยใต้ เงื่อ นไขที่ก ำรด ำเนิ น กำรดัง กล่ ำ ว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ
ผลประกอบกำรฐำนะกำรเงินสภำพคล่องทำงกำรเงินและ
ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินเพื่อบริหำรกิจกำรและกำรขยำย
ธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย:
บริษทั ย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจ กำรของบริษัท ย่ อ ย ภำยหลัง กำรหัก ภำษี เงิน ได้นิ ติ
บุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย ทัง้ นี้ บริษทั
ย่อยจะพิจำรณำจ่ำยเงินป นั ผลโดยคำนึงถึงปจั จัยต่ ำงๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นผลประกอบกำร
ฐำนะกำรเงินสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมจำเป็ นใน
กำรใช้เงินเพื่อบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษทั
รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์:
บริษัท เจดับ เบิ้ลยูดี อิน โฟโลจิสติก ส์ จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัท ฯ") และบริษัท ย่ อยด ำเนิ น ธุร กิจให้บ ริก ำร
ทำงด้ำนโลจิสติกส์ภำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจรมำนำนกว่ำ 35 ปี และมีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะก้ำวเป็ น
ผูน้ ำในกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ในภูมภิ ำคเอเชีย โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ นั สมัย
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วซึง่ เป็ นหัวใจสำคัญใน
กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ควบคู่กบั กำรให้บริกำรด้วยบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์ซง่ึ มีควำมเชีย่ วชำญในกำรให้บริกำร
ในธุรกิจของบริษทั ฯ แต่ละประเภท
ทัง้ นี้ กำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทครอบคลุมกำรให้บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ท่ี หลำกหลำยซึง่ สำมำรถแบ่งได้
เป็ น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1)

2)

3)

4)

5)

ธุรกิจ ให้บ ริก ำรรับ ฝำกและบริห ำรสิน ค้ำ บนพื้น ที่ท วั ่ ไปและพื้น ที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดย
สำมำรถจำแนกตำมประเภทสินค้ำทีใ่ ห้บริกำรได้ 4 ประเภท ได้แก่ สินค้ำทัวไป
่ สินค้ำอันตรำย รถยนต์
และสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ และขนส่งสินค้ำข้ำมแดน (Cross Border) เช่น ประเทศลำว และ
ประเทศพม่ำ และมีแผนทีจ่ ะขยำยเส้นทำงกำรให้บริกำรไปยังประเทศอื่นในแถบภูมภิ ำคเอเชียในอนำคต
เช่น ประเทศกัมพูชำ ประเทศเวียดนำม และประเทศมำเลเซีย โดยสินค้ำที่กลุ่มบริษัทให้บริกำรขนส่ง
สำมำรถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้ำทัวไป
่ สินค้ำอันตรำย ยำนยนต์ และสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ ำงประเทศให้กบั บุคคลและองค์กรอย่ำงครบวงจร ซึ่งสำมำรถ
จำแนกออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ บริกำรขนย้ำยสิง่ ของเครื่องใช้สำหรับ ที่พ ักอำศัย บริก ำรขนย้ ำย
อุปกรณ์สำนักงำน บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงำน และบริกำรขนย้ำยสิง่ ของสำหรับงำน
แสดงสินค้ำและศิลปะ
ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลอย่ำงครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร
(Document storage service) และกำรให้ บ ริก ำรจัด กำรเอกสำร (Handling) เช่ น บริก ำรรับ ฝำกสื่อ
อิเ ล็ค ทรอนิ ค ส์ (Electronics media storage service) บริก ำรสแกนเอกสำร (Document scanning
service) บริก ำรบรรจุ เอกสำรและจัด ท ำทะเบีย น (Packing & filling service) บริก ำรท ำลำยเอกสำร
(Document destroy service) และบริกำรขนส่งเอกสำร เป็ นต้น
ธุ ร กิจ อื่น ๆ ได้ แ ก่ ธุ ร กิจ ให้ เช่ ำ อำคำรและคลัง สิน ค้ ำ และธุ ร กิจ ให้ บ ริก ำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(กรุณำดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ และหัวข้อที่ 2
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ)

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 4

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุ้น

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน
สัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ)

กลุ่ม นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงปณดำ รมณียก์ ชกร
รวม
ั
กลุ่ม นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
รวม
อื่นๆ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี
นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล
นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์
นำยกิตติเมศร์ สกุลลีลำรัศมี
นำยสุวรี ์ กุมำร
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
นำยณตฉรรต ธรรมรำทฤมงคล
นำยจิรโชติ โนศรี
รวม
ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยซึง่ จองซือ้ หุน้ จำกกำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้
รวมทัง้ หมด

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
สัดส่วน
จานวนหุ้นที่ถือ
(ร้อยละ)

125,338,000
20,869,500
99,686,200
34,519,600
22,256,000
302,669,300

26.11
4.35
20.77
7.19
4.64
63.06

125,338,000
20,869,500
99,686,200
34,519,600
22,256,000
302,669,300

20.89
3.48
16.61
5.75
3.71
50.44

54,719,800
54,719,800
109,439,600

11.40
11.40
22.80

54,719,800
54,719,800
109,439,600

9.12
9.12
18.24

22,136,500
22,136,500
12,646,000
5,283,100
932,300
932,300
693,200
693,200
693,200
693,200
406,300
358,500
286,800
67,891,100
-

4.61
4.61
2.63
1.10
0.19
0.19
0.14
0.14
0.14
0.14
0.08
0.07
0.06
14.14
-

22,136,500
22,136,500
12,646,000
5,283,100
932,300
932,300
693,200
693,200
693,200
693,200
406,300
358,500
286,800
67,891,100
120,000,000

3.69
3.69
2.11
0.88
0.16
0.16
0.12
0.12
0.12
0.12
0.07
0.06
0.05
11.32
20.00

480,000,000

100.00

600,000,000

100.00

หมำยเหตุ สัดส่วนกำรถือหุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 5

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สัดส่วนรายได้แต่ละกลุม่ ธุรกิ จ:
รำยได้รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สำหรับปี บญ
ั ชี 2555 ถึง 2557 สำมำรถจำแนกได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มธุรกิ จ
(หน่ วย: ล้านบาท)
บริกำรจัดเก็บและบริหำรสินค้ำ
บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
จัดเก็บเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ1
รวม

สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 56
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 55
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 57
(งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)

1,207.4
70.0
264.1

73.43
4.26
16.06

1,631.5
77.4
278.3

78.04
3.70
13.31

1,731.9
94.4
349.8

76.40
4.17
15.43

66.2
36.6
1,644.3

4.02
2.23
100.00

71.4
32.0
2,090.6

3.42
1.53
100.00

77.6
13.1
2,266.8

3.42
0.58
100.00

ทีม่ ำ : งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS และธุรกิจให้เช่ำอำคำรและ
คลังสินค้ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP
(PFP เป็ นบริษทั ย่อยซึง่ ดำเนินธุรกิจแปรรูปอำหำรทะเล ถือหุน้ โดย PLP ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำกำรปิ ดกิจกำรดังกล่ำวในปี 2557)

รำยได้รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และ 31 มิถุนำยน
2558 สำมำรถจำแนกได้ดงั ต่อไปนี้
กลุม่ ธุรกิ จ
(หน่ วย: ล้านบาท)
บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
รับฝำกเอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ1
รวม

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 57
30 มิ .ย. 58
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
755.2
78.01
911.2
79.46
38.5
3.98
51.7
4.51
130.8
13.51
124.2
10.83
36.9
3.81
42.2
3.68
6.7
0.69
17.4
1.52
968.1
100.00
1,146.7
100.00

ทีม่ ำ : งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS และธุรกิจให้เช่ำอำคำร
และคลังสินค้ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP
2PFP เป็ นบริษท
ั ย่อยซึง่ ดำเนินธุรกิจแปรรูปอำหำรทะเล ถือหุน้ โดยPLP ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำกำรปิ ดกิจกำรดังกล่ำวในปี 2557

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 6

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการบริษทั ฯ:

สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญของบริษทั ฯ:

ค ณ ะก รรม ก ำรบ ริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 24 กุ ม ภ ำพั น ธ์ 2558
ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้

1. ควำมเสีย่ งในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ โดยรวม
1.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
1.2 ควำมเสีย่ งในกำรจัดหำลูกค้ำ
1.3 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ
และตลำดกำรเงิน อำจส่งผลกระทบต่ อกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ฯ
1.4 ควำมเสีย่ งจำกกำรทีล่ กู ค้ำของบริษทั ฯ ไม่ต่อสัญญำ
ใช้บริกำรกับบริษทั ฯ
1.5 ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้
1.6 ควำมเสีย่ งจำกนโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
1.7 ควำมเสี่ย งจำกกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ภำยใต้ ส ัญ ญำ
สัมปทำนกับหน่ วยงำนภำครัฐและกำรตีควำมของ
คู่สญ
ั ญำ
1.8 ควำมเสีย่ งจำกควำมไม่มนคงทำงกำรเมื
ั่
อง
1.9 ควำมเสี่ย งจำกเสถีย รภำพของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1.10ต้ น ทุ น ค่ ำ แรงของกลุ่ ม บริษั ท อำจเพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ ง
ต่อเนื่อง
1.11บริษัท ฯ อำจได้รบั ผลกระทบจำกกำรสูญ เสียสิท ธิ
ประโยชน์ ท ำงภำษี ท่ี ไ ด้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“บีโอไอ”)
1.12บริษัทฯ อำจได้รบั ผลกระทบจำกกำรที่ต้องปฏิบ ัติ
ตำมข้อบังคับของกฎระเบียบต่ำงๆ ทีอ่ ำจทำให้
บริษทั ฯ ต้องมีค่ำใช้จ่ำยสูง
1.13กำรประท้วงหรือกำรนัดหยุดงำนของพนักงำนของ
กลุ่ ม บริษัท อำจส่งผลกระทบต่ อ กำรดำเนิ น ธุร กิจ
และผลประกอบกำรของบริษทั ฯ
1.14ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
1.15ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
1.16ควำมเสีย่ งจำกกำรที่บริษทั ฯ ไม่ได้ต่อสัญญำลงทุน
บริห ำร และประกอบกำรคลัง สิน ค้ ำ อัน ตรำย ณ
ท่ำเรือแหลมฉบัง
1.17ควำมเสี่ย งจำกกำรผิ ด เงื่อ นไขสัญ ญำเงิน กู้ ก ั บ
สถำบันกำรเงิน

ชื่อ
1. นำยมังกร ธนสำรศิลป์ 1

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรบริษทั
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิต กรรมกำรบริษทั
กฤษดำ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
กรรมกำรบริษทั และ
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
กรรมกำรบริษทั และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
กรรมกำรบริษทั
2
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
กรรมกำรบริษทั และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
นำยวิชญำ จำติกวณิช
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ:

1 นำยเสถีย ร

วงศ์ ว ิเชีย ร ได้ ข อลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่ ง ประธำน
กรรมกำรบริษั ท และได้ แ ต่ ง ตัง้ นำยมัง กร ธนสำรศิล ป์ ด ำรงต ำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษัท แทนประธำนกรรมกำรที่ล ำออก ตำมมติก ำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558
2 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของ
บริษัทฯ และได้แต่ งตัง้ นำยธเนศ พิริย์โยธินกุล ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ลำออก ตำมมติก ำรประชุม คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่
1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558

นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรบริษทั
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2. ควำมเสีย่ งจำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
2.1 ควำมเสี่ย งจำกกำรไม่ ส ำมำรถต่ อ สัญ ญำหรือ ถู ก
ยกเลิกสัญญำเช่ำทีด่ นิ หรือสัญญำสัมปทำนต่ำงๆ
2.2 ควำมเสีย่ งในกำรจัดหำทีด่ นิ เพื่อกำรขยำยกิจกำร
2.3 ควำมเสี่ย งจำกประกั น ภั ย ของบริษั ท ฯ อำจไม่
ครอบคลุ ม ควำมสู ญ เสีย และ/หรือ ภำระผู ก พั น
ทัง้ หมด
2.4 ควำมเสีย่ งจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรดำเนินงำน
3. ควำมเสีย่ งจำกธุรกิจให้บริกำรขนส่ง
3.1 ควำมเสี่ ย งจำกควำมผั น ผวนของรำคำน้ ำมั น
เชือ้ เพลิง
3.2 ควำมเสีย่ งจำกอุบตั เิ หตุ
3.3 ควำมเสีย่ งจำกกำรส่งมอบสินค้ำให้ลกู ค้ำไม่ทนั ตำม
กำหนดเวลำ
3.4 ควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำรถขนส่ง
4. ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำร
4.1 ควำมเสีย่ งในด้ำนกำรถูกควบคุมเสียงของที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ จำกผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
4.2 ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พำบุคลำกร
5. ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
5.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรนำหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ เข้ำจด
ทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.2 ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำหุน้ สำมัญของ
บริษทั ฯ หลังเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
5.3 ควำมเสีย่ งจำกกำรใช้เงินทีไ่ ด้จำกกำรระดมทุน
5.4 ควำมเสีย่ งจำกนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผล
5.5 ควำมเสีย่ งจำกข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนอำจไม่
สำมำรถแสดงผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั
(กรุณำดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 3 ปจั จัย
ควำมเสีย่ ง)
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สรุปฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557
และงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557 และ 30 มิ ถนุ ายน 2558

สินทรัพย์
หนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
(งบการเงิ นรวม)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
3,273.3
4,147.7
4,550.2
4,601.1
2,121.6
2,654.6
3,255.2
3,153.7
1,151.7
1,493.1
1,295.0
1,447.4

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 57
30 มิ .ย. 58
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวม) (งบการเงิ นรวม)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
รำยได้รวม
1,675.0
2,114.8
2,283.9
977.9
1,172.6
รำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำร
1,644.3
2,090.6
2,266.8
968.1
1,146.8
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร
1,041.6
1,248.7
1,462.7
627.5
723.7
กำไรขันต้
้ น
602.7
841.9
804.1
340.6
423.0
กำไรสุทธิ
192.8
375.2
124.3
82.3
147.7
กำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)
0.80
1.56
0.52
0.26
0.33

อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58
(งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
(งบการเงิ นรวม)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
อัตรำกำไรขันต้
้ น
36.66
40.27
35.48
36.89
อัตรำกำไรสุทธิ
11.51
17.74
5.44
12.59
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
0.75
0.62
0.32
0.35
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
0.30
0.34
0.27
0.28
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
1.84
1.78
2.51
2.18
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้
0.94
1.16
1.49
1.27
ของผูถ้ อื หุน้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
N/A
28.37
8.92
21.54
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
N/A
10.11
2.86
6.45
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
N/A
24.07
15.02
18.67
ถำวร
หมำยเหตุ: 1 ไม่สำมำรถคำนวณได้เนื่องจำกไม่มยี อดต้นงวดงบกำรเงินรวมสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เนื่องจำกบริษทั ฯ มิได้จดั ทำงบกำรเงินรวม
เสมือนในรอบเดียวกันของปี ก่อน
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สรุปผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา:
ด้วยสภำพภูมศิ ำสตร์ของประเทศไทยที่มพี ้นื ที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำนหลำยประเทศ ได้แก่ ประเทศ
พม่ำ ประเทศลำว ประเทศกัมพูชำ และประเทศมำเลเซีย รวมทัง้ ประเทศไทยมีพน้ื ทีท่ ่ำเรือน้ำลึกทำให้เหมำะแก่กำร
เป็ นศูนย์กลำงกำรลงทุนและกำรขนส่งของภูมภิ ำค ประกอบกับนโยบำยส่งเสริมกิจกรรมกำรลงทุนของภำครัฐ ทำ
ให้ผู้ประกอบกำรทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศตัดสินใจตัง้ ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย ทำให้เกิดควำมต้องกำร
บริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ ซึง่ นับได้ว่ำเป็ นบริกำรหลักของบริษทั ฯ
ในช่วงระหว่ำงปี 2555 ถึงงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริษทั ฯ มีกำรขยำยกำรลงทุนอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่งกำรลงทุ น ดังกล่ ำว เป็ น ทัง้ กำรลงทุ น เพื่อ ขยำยธุ ร กิจ เดิม ของบริษัท ฯ เช่ น กำรลงทุ น เพื่อ ขยำย
คลังสินค้ำทัวไปทั
่ ง้ ในพื้นทีท่ วไป
ั ่ และพืน้ ที่ในเขตปลอดอำกร (Free Zone) กำรลงทุนขยำยพืน้ ที่ให้บริกำรจัดเก็บ
และบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) และกำรลงทุนในคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่
แข็ง เป็ นต้น
ภำพรวมของกำรขยำยกำรลงทุนแสดงในตำรำงต่อไปนี้
1) กำรขยำยกำรลงทุนในคลังสินค้ำ
(หน่วย: ตำรำงเมตร)

2555

2556

2557

ณ 30 มิ ถนุ ายน 2558

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำทัวไป
่

96,360

109,800

111,720

111,720

พืน้ ทีค่ ลังสินค้ำอันตรำย

10,032

10,032

10,032

10,032

คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

19,276

28,740

42,441

52,265

คลังสินค้ำสำหรับรับฝำกเอกสำร

17,880

16,440

14,520

14,520

คลังสินค้ำอื่น

8,415

8,415

15,183

21,951

รวมทัง้ หมด

151,963

173,427

193,896

206,488

2555

2556

2557

ณ 30 มิ ถนุ ายน 2558

ลำนวำงตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับสินค้ำอันตรำย

125,968

125,968

173,968

173,968

พืน้ ทีร่ บั ฝำกรถยนต์

310,580

481,780

383,643

395,287

รวมทัง้ หมด

436,548

607,748

557,611

569,255

2) กำรขยำยกำรลงทุนในลำนรับฝำกสินค้ำ
(หน่วย: ตำรำงเมตร)

หมำยเหตุ; พื้นที่รบั ฝำกรถยนต์ปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 บริษทั ฯ รับงำนจำกลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกจำกนโยบำยรถคันแรก และลดลงในปี
2557 ซึง่ บริษทั ฯ ยกเลิกสัญญำเช่ำพืน้ ทีต่ ำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทีล่ ดลง
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ภาพรวมผลการดาเนิ นงานสาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม
2557
รำยได้ค่ ำเช่ำและให้บ ริกำรของบริษัท ฯ เติบโตในช่ วงระหว่ำงปี บ ัญ ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธัน วำคม 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
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
กลุ่มธุรกิ จ
ดาเนิ นการโดย (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน) (งบการเงิ นรวมเสมือน)
รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ
(ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม
ธุรกิ จให้บริ การรับฝากและบริ หารสิ นค้า
สินค้ำทัวไป
่
บริษทั ฯ
340.4
20.70
472.7
22.61
443.4
19.56
สินค้ำอันตรำย
บริษทั ฯ
445.0
27.06
448.9
21.47
497.9
21.96
รถยนต์
ATL
251.6
15.30
412.0
19.71
368.4
16.20
สินค้ำควบคุมอุณหภูม ิ PCS, JPK, JPAC
170.4
10.37
297.9
14.25
422.2
18.68
แช่เย็นและแช่แข็ง
รวม
1,207.4
73.43 1,631.5
78.04 1,731.9
76.40
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ บริษทั ฯ, JTS, PLP
70.0
4.26
77.4
3.70
94.4
4.17
1
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
กลุ่ม JVK
264.1
16.06
278.3
13.31
349.8
15.43
ประเทศและต่ำงประเทศ
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำก
DTS
66.2
4.02
71.4
3.42
77.6
3.42
เอกสำรและข้อมูล
ธุรกิจอื่นๆ2
DITS, BJL
36.6
2.23
32.0
1.53
13.1
0.58
รายได้รวมทัง้ หมด
1,644.3
100.00 2,090.6
100.00 2,266.8
100.00
ทีม่ ำ: งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 กลุ่ม JVK รวมถึง JVK บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด บริษัท เจวีเค อินโดไชน่ ำ มูฟเวอร์ส จำกัด
(ประเทศเวียดนำม) บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชำ) และบริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์ตะวันออก)
2 ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ DITS ธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลังสินค้ำ ภำยใต้กำร
ดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเล ดำเนินกำรโดย PFP
(PFP เป็ นบริษทั ย่อยซึง่ ดำเนินธุรกิจแปรรูปอำหำรทะเล ถือหุน้ โดย PLP ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำกำรปิ ดกิจกำรดังกล่ำวในปี 2557)

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 ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำทัวไป
่ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำ
ทัวไปเท่
่
ำกับ 340.4 ล้ำนบำท และ 472.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 132.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.87
เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรลงทุนเพื่อขยำยคลังสินค้ำทัวไปในเขตพื
่
้นที่ท่ำเรือแหลมฉบังในปี 2556 จำนวน 13,440
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 11

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ตำรำงเมตร เป็ นผลให้บริษทั ฯ มีพน้ื ทีค่ ลังสินค้ำทัวไปส
่ ำหรับให้บริกำรเพิม่ ขึน้
2. กำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
โดยในช่ วงระหว่ ำงปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2555 และ 31 ธัน วำคม 2556 บริษัท ฯ มีรำยได้จ ำกธุรกิจ
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ 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 น
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เปิ ดคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ เติม พืน้ ทีร่ วมประมำณ 9,464 ตำรำง
เมตร ทำให้บริษทั 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 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำก
และบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ เท่ำกับ 251.6 ล้ำนบำท และ 412.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 160.4 ล้ำนบำท
หรือ คิด เป็ น ร้อยละ 63.75 เนื่ องจำกบริษัท ฯ ได้รบั งำนจำกลูกค้ำเป็ นจ ำนวนมำกในปี 2556 ซึ่งเป็ น ผลมำจำก
นโยบำยรถคันแรกในขณะนัน้ ทำให้มปี ริมำณรถยนต์เป็ นจำนวนมำก และทำให้มลี ูกค้ำนำสินค้ำประเภทรถยนต์มำ
ฝำกกับบริษทั 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 มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสิ นค้ำ
อันตรำยเท่ำกับ 448.9 ล้ำนบำท และ 497.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 49.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.92
ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมปริมำณสินค้ำอันตรำยที่ผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ นี้ บริษัทฯ เป็ นผู้ได้รบั สัมปทำนในกำรบริหำร
จัดกำรคลังสินค้ำอันตรำยเพียงผูเ้ ดียวในเขตท่ ำเรือแหลมฉบัง รวมทัง้ ในปี 2557 กำรท่ำเรือแหลมฉบังมีมำตรกำร
เข้มงวดที่กำหนดให้กำรน ำเข้ำและส่งออกตู้สนิ ค้ำอัน ตรำยในเขตท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนลำนวำงตู้สนิ ค้ำ
อันตรำย ส่งผลให้สนิ ค้ำอันตรำยทัง้ หมดที่จะทำกำรนำเข้ำและส่งออกผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนคลังสินค้ำ
อันตรำยของบริษทั ฯ
2. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
โดยในช่ วงระหว่ ำงปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2556 และ 31 ธัน วำคม 2557 บริษัท ฯ มีรำยได้จ ำกธุรกิจ
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เท่ำกับ 297.9 ล้ำนบำท และ 422.2 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 124.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.72 ซึง่ JPAC และ JPK บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้เปิ ด
ให้บริกำรอำคำรคลังสินค้ำ ทำให้กลุ่มบริษัทมีพ้นื ทีก่ ำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ 13,700 ตำรำงเมตร ส่งผลให้บริษัทฯ มี
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำเพิม่ ขึน้
ปจั จัยดังกล่ำว เป็ นผลทำให้กลุ่มบริษทั มีรำยได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ 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 ซึ่งเพิ่มขึน้ ตำม
รำยได้ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ส่วนประกอบหลักของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร ได้แก่ ค่ำเช่ำ ที่ดิน ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น
โฟล์คลิฟท์ และค่ำเสือ่ มรำคำอำคำรและอุปกรณ์
กำไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 12

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 602.7 ล้ำนบำท 841.9 ล้ำนบำท และ 804.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไร
ขัน้ ต้น ร้อยละ 36.66 ร้อ ยละ 40.27 และร้อยละ 35.48 ทัง้ นี้ อตั รำก ำไรขัน้ ต้น เพิ่มขึ้น ในปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2556 เนื่องจำกบริษัทฯ มีสดั ส่วนรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็งทีม่ อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ สำหรับปี 2557 บริษทั ฯ มีกำรขยำยพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรเพิม่ เติมในส่วน
ของคลังสินค้ำทัวไปและคลั
่
งสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ ในขณะทีพ่ ้นื ที่
ดังกล่ำวยังให้บริกำรแก่ลกู ค้ำไม่เต็มพืน้ ที่ ทำให้อตั รำกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
(Occupancy Rate) ลดลง ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นในส่วนของกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็น
และแช่แข็งลดลงในปี 2557
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรของบริษัทฯ ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ 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 โดยเฉพำะ
พนักงำนในส่วนของกำรพัฒนำธุรกิจในต่ำงประเทศ ซึง่ ปจั จุบนั ยังไม่ได้มกี ำรดำเนินกำรทำให้รำยจ่ำยส่วนดังกล่ำว
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ในช่วงระหว่ำงปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จำนวน 85.0
ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทโดยผู้ประเมิน
อิสระ ทัง้ นี้ จำกกำรประเมินพบว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่วนมีมูลค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำ
ทำงบัญชี บริษทั ฯ จึงบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำว
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ บันทึกขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี้สนิ จำนวน 57.0 ล้ำนบำท เกิดจำกศำลชัน้ ต้นได้
มีคำพิพำกษำให้บริษัทฯ และบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ ร่วมกันชำระค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ในกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกกำรนำสินค้ำมำฝำกในคลังสินค้ำของบริษทั ฯ และต่อมำได้เกิดเพลิงไหม้ในตัวอำคำรคลังสินค้ำ
ทำให้สนิ ค้ำเกิดควำมเสียหำย ซึง่ จำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิ ดังกล่ำวใกล้เคียงกับทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องหรือจำนวนที่
ศำลชัน้ ต้นพิพำกษำให้ชำระ ทัง้ นี้ คดีดงั กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์
บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินในช่วงระหว่ำงปี 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 ซึง่ 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 อัตรำภำษีเงินได้ของบริษัทฯ
ลดลงเนื่องจำกในปี 2556 ประเทศไทยมีกำรปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลจำกอัตรำร้อยละ 23.00 เหลือร้อยละ
20.00 ของกำไรสุทธิ อย่ำงไรก็ตำม จะเห็นได้ว่ำอัตรำภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ ในปี 2556 และปี 2557 ต่ำกว่ำร้อยละ
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 13
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20.00 ของกำไรสุทธิ เนื่องจำกคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของบริษัทฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำให้กำไรบำงส่วนไม่ถูกนำมำคิดภำษีเงินได้
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ 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 และ
กำไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่ำ
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557 และ 30 มิ ถนุ ายน 2558
สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และ 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรเท่ำกับ
968.1 ล้ำนบำท และ1,146.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.45
รำยละเอียดรำยได้เมื่อแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิ จ

สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 57
30 มิ .ย. 58
ดาเนิ นการโดย
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
รายได้ ร้อยละของ รายได้ ร้อยละของ
(ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม

ธุรกิ จให้บริ การรับฝากและบริ หารสิ นค้า
สินค้ำทัวไป
่
บริษทั ฯ
สินค้ำอันตรำย
บริษทั ฯ
รถยนต์
ATL
สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
PCS, JPK, JPAC
รวม
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริษทั ฯ, JTS, PLP
ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
กลุ่ม JVK1
ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล
DTS
ธุรกิจอื่นๆ2
DITS, BJL
รายได้รวมทัง้ หมด

219.7

22.69

223.7

19.50

235.3

24.31

282.2

24.61

195.3

20.18

175.7

15.33

104.9

10.83

229.6

20.02

755.2

78.01

911.2

79.46

38.5

3.98

51.7

4.51

130.8

13.51

124.2

10.83

36.9

3.81

42.2

3.68

6.7

0.69

17.4

1.52

968.1

100.00

1,146.7

100.00

ทีม่ ำ: งบกำรเงินของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 กลุ่ม JVK รวมถึง JVK บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด บริษัท เจวีเค อินโดไชน่ ำ มูฟเวอร์ส จำกัด
(ประเทศเวียดนำม) บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชำ) และบริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์ตะวันออก)
2 ธุ ร กิจ อื่น ๆ ได้แก่ ธุ ร กิจ ให้บ ริก ำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ภำยใต้ก ำรด ำเนิ น งำนของ DITS และธุร กิจ ให้เช่ำ อำคำรและคลังสิน ค้ ำ
ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BJL และ JPLAND

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 สูงกว่ำงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนำยน 2557 จำนวน 178.6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.45 เนื่องจำกปจั จัยดังต่อไปนี้
1. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง โดย
ในช่วงระหว่ำงงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และ 30 มิถุนำยน 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง เท่ ำกับ 104.9 ล้ำนบำท และ 229.6 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกของรำยได้ดงั กล่ำว มีสำเหตุมำจำกเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 บริษัทฯ ได้ซ้อื
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 14
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กิจกำรของกลุ่มแปซิฟิค ซึง่ ดำเนินธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็ง ทำให้มรี ำยได้ดงั กล่ำวเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้
ในงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั นับรวมรำยได้ดงั กล่ำวในช่วงหลังจำก
กำรควบรวมกิจกำรเท่ำนัน้
นอกจำกนัน้ คลังสินค้ำของ JPAC ทีไ่ ด้เริม่ เปิ ดให้บริกำรในระหว่ำงปี 2557 มีกำรขยำยพืน้ ทีไ่ ปในเขตพืน้ ที่
ปลอดอำกร รวมทัง้ JPK เปิ ดอำคำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ เติมทัง้ ในส่วนพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ และ
พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอำกร นอกจำกนี้ในช่วงปลำยไตรมำสที่ 2 ปี 2558 PCS เปิ ดอำคำรคลังสินค้ำหลังที่ 7 เพิม่ เติม ทำ
ให้พน้ื ทีก่ ำรให้บริกำรรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เพิม่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 21,345 ตำรำงเมตร
และมีลูกค้ำรำยใหม่เข้ำมำใช้บริกำรเพิม่ มำกขึน้ ส่งผลให้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งเพิม่ ขึน้
2. กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย ในช่วงระหว่ำงงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และ 30 มิถุนำยน 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำร
สินค้ำอันตรำยเท่ำกับ 235.3 ล้ำนบำท และ 282.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 46.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ
19.93 ซึ่งเพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณสินค้ำอันตรำยที่ผ่ำนเข้ำออกท่ำเรือแหลมฉบัง ทัง้ นี้บริษัท ฯ เป็ นผูไ้ ด้รบั สัมปทำนใน
กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอันตรำยเพียงผูเ้ ดียวในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง ดังนัน้ สินค้ำอันตรำยทัง้ หมดทีจ่ ะทำกำร
นำเข้ำและส่งออกผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังจะต้องผ่ำนลำนวำงตู้สนิ ค้ำอันตรำยของบริษทั ฯ ปจั จัยดังกล่ำว เป็ นผลทำให้
กลุ่มบริษทั มีรำยได้เพิม่ ขึน้
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และ 30 มิถุนำยน 2558 เท่ำกับ
627.5 ล้ำนบำท และ 723.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2558 สูงกว่ำงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 จำนวน 96.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ
15.3 ซึ่งเพิม่ ขึน้ ตำมรำยได้และกำรขยำยกำรให้บริกำรของบริษัทฯ รวมทัง้ กำรซื้อกิจกำรของกลุ่มแปซิฟิค ทัง้ นี้
ส่วนประกอบหลักของต้นทุนค่ำเช่ ำและบริกำร ได้แก่ ค่ำเช่ำทีด่ นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟล์คลิฟ และค่ำเสื่อมรำคำ
อำคำรและอุปกรณ์
กำไรขัน้ ต้นสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และ 30 มิถุนำยน 2558 เท่ำกับ 340.5 ล้ำน
บำท และ 421.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 35.18 และร้อยละ 36.74 ตำมลำดับ จะ
พบว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นสูงขึน้ ในงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เนื่องจำกบริษทั ฯ เริม่ มีกำรขยำยพืน้ ที่
ให้บริกำรและรับฝำกสินค้ำตัง้ แต่ปี 2557 และลูกค้ำเริม่ เข้ำมำใช้บริกำรเต็มพืน้ ทีใ่ นช่วงปลำยปี 2557 ส่งผลให้อตั รำ
กำรให้บริกำรและอัตรำกำรใช้พ้นื ที่ของธุรกิจให้บริกำรและรับฝำกสินค้ำในไตรมำสที่ 2 ปี 2558 สูงขึ้น รวมทัง้
สัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง และคลังสินค้ำอันตรำยซึง่ มีอตั รำกำไร
ขัน้ ต้นสูงในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้ สำเหตุดงั กล่ำวจึงเป็ นปจั จัยหลักทีท่ ำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นในไตรมำสที่ 2 ปี 2558 สูงกว่ำ
ไตรมำสที่ 2 ปี 2557
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และ 30 มิถุนำยน 2558
เท่ำกับ 194.7 ล้ำนบำท และ 198.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรสำหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 เท่ำกับ
4.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.11 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำย
เกีย่ วกับบุคลำกร ค่ำเสือ่ มรำคำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และค่ำสำธำรณูปโภค
ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และ 30 มิถุนำยน 2558 เท่ำกับ 43.7
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ล้ำนบำท และ 68.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 สูง
กว่ำงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 จำนวน 24.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 56.75 เนื่องจำกบริษทั ฯ
มีกำรกูเ้ งินเพิม่ จำกสถำบันกำรเงินเพื่อขยำยพืน้ ทีใ่ ห้บริกำร
บริษทั ฯ มีกำไรก่อนภำษีเงินได้สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และ 30 มิถุนำยน 2558
เท่ำกับ 106.2 ล้ำนบำท และ 180.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70.34 ตำมปจั จัยทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น
บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และ 30 มิถุนำยน 2558
เท่ำกับ 23.9 ล้ำนบำท และ 33.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 22.50 และร้อยละ 18.41 ตำมลำดับ อัตรำภำษี
เงินได้ระหว่ำงงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 สูงกว่ำร้อยละ 20.00 เนื่องจำกบริษัทย่อยในกลุ่มบำง
บริษัทมีผลขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เพรำะเพิง่ เริม่ ดำเนินงำน ในขณะทีบ่ ริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มกี ำไร
ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ มีอตั รำภำษีเงินได้ประมำณร้อยละ 20.00 เมื่อนำผลขำดทุนของบริษทั ย่อยมำรวมคำนวณ
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงบกำรเงินรวม จะทำให้กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ดูน้อยเมื่อเทียบกับภำษีเงิน
ได้ทจ่ี ่ำยไป และทำให้อตั รำค่ำใช้จ่ำยภำษีในงบกำรเงินรวมสูงกว่ำ ร้อยละ 20.00 อัตรำภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ ใน
งวดหกเดือนสิ้น สุดวัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2558 ต่ ำกว่ำร้อยละ 20.00 ของก ำไรสุท ธิ เนื่ องจำกคลังสิน ค้ำควบคุ ม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็งของบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำให้กำไร
บำงส่วนไม่ถูกนำมำคิดภำษีเงินได้
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุน ำยน 2557 และ 30 มิถุนำยน 2558 เท่ำกับ
82.3 ล้ำ นบำท และ147.7 ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ หรือ คิด เป็ น อัต รำก ำไรสุ ท ธิร้อ ยละ 8.42 และร้อ ยละ 12.60
ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ในงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เนื่องจำกรำยได้ และกำไร
ขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย
เหตุการณ์เพิ่ มเติ มภายหลังงบการเงิ นระหว่างกาลสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
บริษทั ฯ มีเหตุกำรณ์ทไ่ี ม่ได้ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินระหว่ำงกำล สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558
ดังนี้
การจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2558 มีมติกำรจ่ำยปนั ผลระหว่ำง
กำลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำ 0.55 บำทต่ อหุ้น สำหรับหุ้นสำมัญ จำนวน 480,000,000 หุ้น คิดเป็ นเงินปนั ผลรวม
264.0 ล้ำนบำท กำหนดให้จ่ำยเงินปนั ผลภำยใน 1 เดือนนับจำกวันประกำศจ่ำยปนั ผล โดยผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่
ทุนในครัง้ นี้ไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลดังกล่ำว
กำรจ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวมีผลกระทบต่ อกำไรสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น และมูลค่ำตำมบัญ ชีต่อหุ้นของ
บริษัทฯ ในงบกำรเงินงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 หำกแสดงผลกระทบดังกล่ำวเสมือนว่ำกำรจ่ำย
ปนั ผลเกิดขึน้ ในงบกำรเงินงวดล่ำสุด สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 จะเกิดผลกระทบต่อรำยกำรในงบกำรเงินดังนี้
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หน่ วย: ล้านบาท
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
กำไรสะสม
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ส่วนเกินทุนจำกกำรจัด
โครงสร้ำงธุรกิจภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกัน
กำไรสะสม – ยังไม่จดั สรร
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้
(บำท)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (เท่ำ)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2558
ก่อนจ่าย
ภายหลัง
เงิ นปันผล
จ่ายเงิ นปันผล
240.0
240.0

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2558
ก่อนจ่าย
ภายหลัง
เงิ นปันผล
จ่ายเงิ นปันผล
240.0
240.0

24.0
-

24.0
-

38.5
421.5

38.5
421.5

106.6
1,678.0
804.2
873.8
1.82

106.6
1,942.0
1,068.2
873.8
1.82

192.6
4,601.1
3,153.7
1,447.4
3.02

(71.4)
4,601.1
3,417.7
1,183.4
2.47

0.92

1.22

2.18

2.88

บริษัทฯ ได้มกี ำรปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ได้ซ้อื หุ้นของบริษัทย่อยในประเทศได้แก่ ATL BJL DTS
DITS JTS JWDA และ JVK จำกกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมในกลุ่มบริษทั และในวันที่ 14 มีนำคม 2557 บริษทั ฯ ได้ให้ JVK
ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ทำกำรซือ้ หุ้นของบริษัทในกลุ่มที่อยู่ในต่ำงประเทศ ได้ แก่ บริษทั JVKUS JVKVN
JVKCAM และ JVKET จำกกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมในกลุ่มบริษทั ซึง่ บริษทั ดังกล่ำวถือเป็ นบริษทั ย่อยภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกัน
ทัง้ นี้ ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำของมูลค่ำทำงบัญชีกบั จำนวนเงินทีจ่ ่ำย ณ วันซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อยภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกัน จะถูกบันทึกเป็ นส่วนเกินทุนจำกกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดย ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2558 กลุ่มบริษทั มีส่วนเกินทุนจำกกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน จำนวน 421.5
ล้ำนบำท ซึง่ จะแสดงแยกเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หำกรำยกำรดังกล่ำวไม่แยกแสดง กำไรสะสม
ส่วนทีย่ งั ไม่จดั สรร ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ภำยหลังจ่ำยเงินปนั ผลจะมีจำนวน 350.1 ล้ำนบำท
ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะให้บริษทั ย่อยคือ PCS กูย้ มื เงินจำนวน 264.0 ล้ำนบำท เพื่อจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
PCS โดยผู้ถือ หุ้น ใหญ่ คือ JAPAC ในอัต รำหุ้น ละ 162.89 บำท คิด เป็ น เงิน ป นั ผลรวม 293.2 ล้ำนบำท และ
JAPAC จ่ำยเงิน ป นั ผลให้แก่ บ ริษัท ฯ ในอัตรำหุ้น ละ 173.12 บำท คิดเป็ น เงิน ป นั ผลรวม 264.0 ล้ำนบำท ซึ่ง
ผลกระทบจำกกำรจ่ำยเงินปนั ผลจะไม่ปรำกฏในงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน
2558 แต่จะปรำกฎในงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2558
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การกู้ยืมเงิ นเพิ่ มเติ ม
บริษทั ฯ จะทำกำรจ่ำยเงินปนั ผลจำกสภำพคล่องคงเหลือจำกวงเงินทีไ่ ด้รบั กำรอนุมตั จิ ำกสถำบันกำรเงิน
จำนวน 264.0 ล้ำนบำท ดังนัน้ หำกคำนวณรวมเงินกูย้ ืมเพิม่ เติมดังกล่ำวข้ำงต้น กับหนี้สนิ รวมตำมงบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 จำนวน 3,153.7 ล้ำนบำท จะทำให้หนี้สนิ รวมตำมงบกำรเงินรวมเพิม่ ขึน้ เป็ น 3,417.7
ล้ำนบำท ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ที่ปรับปรุงผลกระทบจำกกำร
จ่ำยเงินปนั ผลตำมที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในวันที่ 11 สิงหำคม 2558 จำนวน
264.0 ล้ำนบำท จะเท่ำกับ 1,183.4 ล้ำนบำท (กำรคำนวณภำยใต้สมมติฐำนไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำร
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ) บริษทั ฯ จะมีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จำก 2.18 เท่ำ เป็ น 2.88 เท่ำ ซึง่
บริษทั ฯ ยังคงสำมำรถดำรงอัตรำส่วนดังกล่ำวได้ตำมข้อกำหนด (Covenant) ของสัญญำเงินกูข้ องบริษทั ฯ ก่อนเข้ำ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเงินกูก้ ำหนดไว้ท่ี 3.0 เท่ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาทางการเงิ นกับกลุ่มบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผูใ้ ห้วงเงินสินเชื่อแก่บริษัทฯ นัน้ เป็ นผูถ้ ือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของบริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นที่ ปรึกษำทำงกำรเงิน และผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในครัง้ นี้ และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 บริษัทฯ มี
วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยำวรวมจำนวน 1,555.00 ล้ำนบำท โดยมียอดเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยำวคงค้ำงกับ
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) รวมจำนวน 973.9 ล้ำนบำท

นักลงทุนสัมพันธ์:
ชื่อ
โทรศัพท์
โทรสำร

:
:
:

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ หรือนำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์
02-710-4004
02-710-4009

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 18

