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ที�      130/2018 
14 พฤศจกิายน 2561 

 
เรื�อง  คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ ไตรมาส 3 สิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทัฯ  ชี�แจงผลการดาํเนินงานไตรมาส 3 งวด 3 เดอืน ปี 2561 สิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561 ดงันี� 

 

2561 2560 จาํนวนเงิน % 2561 2560 จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 354,236          349,100          5,136 1.47 1,102,023       1,108,891       (6,868) (0.62)

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 111,783          81,125            30,658 37.79 366,082          236,487          129,595 54.80

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 466,019          430,225          35,794 8.32 1,468,105       1,345,378       122,727 9.12

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 279,141          267,010          12,131 4.54 874,976          856,082          18,894 2.21

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 61,522            44,918            16,604 36.97 177,918          134,949          42,969 31.84

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 340,663          311,928          28,735 9.21 1,052,894       991,031          61,863 6.24

กาํไรขั�นตน้ 125,356          118,297          7,059 5.97 415,211          354,347          60,864 17.18

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 47,500            36,315            11,185 30.80 162,417 100,086          62,331 62.28

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 10.19              8.44                11.06 7.44                

*อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ = กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัร่วม/รายไดร้วมจากการดาํเนินงาน

งบการเงินรวม

หน่วย - พนับาท งบสะสม 9 เดือน เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง) งบไตรมาส 3 งวด 3 เดือน

 
ผลการดาํเนินงานงบการเงินรวม 

 
บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขาย ไตรมาส 3 งวด 3 เดอืน ปี 2561 จํานวน 354.236 ล้านบาท เมื�อ

เทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 5.136 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1.47  และยอดสะสม 9 เดอืน ปี  
2561 มจีํานวน 1,102.023 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ลดลง 6.868 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 0.62 รายไดห้ลกัที�
เปลี�ยนแปลงเกดิจากบรษิัท ท ีเอส ฟลาวมลิล์ จํากดั (มหาชน) (บรษิัทย่อย) มรีายได้จากการขายแป้งสาลเีพิ�มขึ�น และ
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลง  

 
รายได้จากการให้เช่าและบรกิาร ไตรมาส 3 งวด 3 เดอืน ปี 2561 จํานวน 111.783 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี 

2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 30.658 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 37.79 และยอดสะสม 9 เดอืน ปี 2561  ม ี
จํานวน 366.082 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2660 เพิ�มขึ�น 129.595 หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 54.80  รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลง
เกดิจากบรษิทัฯ และบรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั (บรษิทัย่อย) มรีายไดบ้รกิารขนถ่ายสนิคา้และบรกิารรบัฝากสนิคา้ และ
บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั (บรษิทัย่อย) มรีายไดท้่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอรเ์พิ�มขึ�น  



 

   
ต้นทุนขาย ไตรมาส 3 งวด 3 เดอืน ปี 2561 มีจํานวน 279.141 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี 2560 ในช่วงเวลา

เดยีวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 12.13 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 4.54 และยอดสะสม 9 เดอืน ปี 2561 มจีํานวน 874.976 ลา้น
บาทเมื�อเทยีบกบัปี 2560 เพิ�มขึ�นจํานวน 18.894 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 2.21 สาเหตุหลกัคอื บรษิทัฯ มตี้นทุนขาย
แป้งสาลเีพิ�มขึ�น ซึ�งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายที�เพิ�มขึ�นเช่นกนั 

 
ต้นทุนจากการให้เช่าและบรกิาร ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 มจีํานวน 61.522 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี 

2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 16.604 ล้านบาท หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 36.97 และยอดสะสม 9 เดอืนมจีํานวน 
177.918 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจํานวน 42.969 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 31.84 สาเหตุหลกัคอืบรษิทัฯ มตี้นทุนดําเนินงาน
คลงัสนิคา้เพิ�มขึ�น   รวมถงึค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์เพิ�มขึ�น ซึ�งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและ
ค่าบรกิารที�เพิ�มขึ�น 
  

ดงันั �น จงึทําใหผ้ลการดําเนินงานมกีําไรขั �นต้น ไตรมาส 3 งวด 3 เดอืนปี 2561 จํานวน 125.356 ลา้นบาท เมื�อ
เทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 7.059 ล้านบาทหรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 5.97 และยอดสะสม 9 เดอืนปี 
2561 มจีาํนวน 415.211 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนั เพิ�มขึ�น 60.864 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 
17.18  
   

สรปุภาพรวมผลดาํเนินงานไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 47.500 ล้านบาท 

เมื �อเทียบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกนับริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 36.315 ล้านบาท เพิ �มขึ�นจาํนวน 11.185 ล้านบาท 

หรอืเพิ �มขึ�นร้อยละ 30.80 และยอดสะสม 9 เดือน บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 162.417 ล้านบาท เมื �อเทียบกบัปี 

2560 ในช่วงเวลาเดียวกนับริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 100.086 ล้านบาท เพิ �มขึ�นจาํนวน 62.331 ล้านบาทหรอืเพิ �มขึ�นรอ้ย

ละ 62.28 สาเหตุหลกัที �เพิ �มขึ�นเนื�องจากบริษัทฯ และบริษทั ที เอส คลงัสินค้า จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายได้จาก

การให้บริการขนถ่ายสินค้าและบริการรบัฝากสินค้าเพิ �มขึ�นจากปี 2560  และบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั 

(มหาชน) (บริษทัย่อย) มีรายได้เพิ �มขึ�นจากปี 2560 

  

2561 2560 จาํนวนเงิน % 2561 2560 จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 8,050              18,616            (10,566) (56.76) 23,523            73,558            (50,035) (68.02)

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 66,119            47,652            18,467 38.75 205,671          133,304          72,367 54.29

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 74,169            66,268            7,901 11.92 229,194          206,862          22,332 10.80

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 4,555              11,459            (6,904) (60.25) 14,215            46,685            (32,470) (69.55)

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 23,180            18,532            4,648 25.08 75,714            65,072            10,642 16.35

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 27,735            29,991            (2,256) (7.52) 89,929            111,757          (21,828) (19.53)

กาํไรขั�นตน้ 46,434            36,277            10,157 28.00 139,265          95,105            44,160 46.43

รายไดเ้งินปันผล -                  42,689            -                  -       -                  59,291            -                  -       

ขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย (70,058)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 26,107 55,268            (29,161) (52.76) (7,392) 74,096            (81,488) (109.98)

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 35.20 83.40              (3.23) 35.82              

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย - พนับาท งบสะสม 9 เดือน เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง) งบไตรมาส 3 งวด 3 เดือน

 

 



 

ผลการดาํเนินงานงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 
บรษิัทฯ มรีายได้จากการขาย ไตรมาส 3 งวด 3 เดอืน ปี 2561 มจีํานวน 8.05 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 

ในช่วงเวลาเดยีวกนัลดลงจาํนวน 10.566 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 56.76 และยอดสะสม 9 เดอืน ปี 2561 มรีายไดจ้าก
การขายจาํนวน 23.523 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัลดลงจาํนวน 50.035 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 
68.02 เนื�องจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลง  

 
รายได้จากการให้เช่าและบรกิาร ไตรมาส 3 งวด 3 เดอืน ปี 2561 มจีํานวน 66.119 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี 

2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 18.467 ล้านบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 38.75 และยอดสะสม 9 เดอืน ปี 2561 มี
รายได้จากการให้เช่าและบรกิารจํานวน 205.671 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจํานวน 72.367 ล้านบาทหรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 54.29 
เนื�องจากบรษิทัฯ มลีกูคา้นําสนิคา้มาใชบ้รกิารขนถ่ายเป็นจาํนวนมากขึ�นจากปีที�ผ่านมา  
 

ตน้ทุนจากการขาย ไตรมาส 3 งวด 3 เดอืน ปี 2561 มจีาํนวน 4.555 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลา
เดยีวกนัลดลงจาํนวน 6.904 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 60.25 และยอดสะสม 9 เดอืน ปี 2561 มจีํานวน 14.215 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 32.47 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 69.55 ซึ�งสมัพนัธก์บัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี�ลดลง 

 
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิาร ไตรมาส 3 งวด 3 เดอืน ปี 2561 มจีาํนวน 23.18 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 

ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 4.648 ล้านบาทหรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 25.08  และยอดสะสม 9 เดอืน ปี 2561 มจีํานวน 
75.714 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2560 จํานวน 10.642 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 16.35 สาเหตุหลกับรษิทัฯ มรีายไดค้่า
ขนถ่ายและบรกิารเพิ�มขึ�น  

 
ดงันั �น จงึทาํใหผ้ลการดาํเนินงานรวมบรษิทัฯ มกีาํไรขั �นต้นไตรมาส 3 งวด 3 เดอืนปี 2561 จํานวน 46.434 ลา้น

บาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 10.157 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 28  และยอดสะสม 9 
เดอืนปี 2561 มกีําไรขั �นต้นจํานวน 139.265 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 เพิ�มขึ�นจํานวน 44.16 หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 
46.43 

  

สรปุ จากผลดาํเนินงานไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 26.107  ล้านบาท 

เมื �อเทียบกบัปี 2560 ลดลงจาํนวน 29.161 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.76  เนื�องจาก ในปี 2560 บริษัทฯ มี

รายได้รบัเงินปันผลจาํนวน 42.689 ล้านบาท เมื �อหกัออกจากกาํไรสุทธิไตรมาส 3 งวด 3 เดือนปี 2560 บริษทัมี

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 12.579 ล้านบาท เมื �อเปรียบเทียบกบัปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิเพิ �มขึ�นจากปี 

2560 จาํนวน 13.528 ล้านบาท หรอืเพิ �มขึ�นรอ้ยละ 107.54  

ยอดสะสม 9 เดือน ปี 2561 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 7.392 ล้านบาท เมื �อเทียบกบัปี 2560 บริษทัมี

กาํไรสุทธิจาํนวน 74.096 ล้านบาท ลดลงจาํนวน 81.488 ล้านบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 109.98 เนื�องจากบริษทัได้รบั

รูผ้ลขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 70.058 ล้านบาท และในปี 2560 บริษทัมีรายได้จากการเงินปันผล

จาํนวน 59.291 ล้านบาท หากนํารายการดงักล่าวหกัออกจากผลขาดทุนในปี 2561 และกาํไรสุทธิในปี 2560 จะทาํ

ให้ปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 62.666 ล้านบาท เมื �อเทียบกบักาํไรสุทธิปี 2560 จาํนวน 14.805 ล้านบาท 

เท่ากบัในปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพิ �มขึ�นจาํนวน 47.861 ล้านบาทหรอืเพิ �มขึ�นรอ้ยละ 323.27 เนื�องจากบริษทั

ฯ มีรายได้จากการบริการขนถ่ายสินค้าและมีรายได้อื �นๆ ที �เพิ �มขึ�น รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการชาํระหนี� เงินกู้ให้กบั

สถาบนัการเงินทาํให้ต้นทุนทางการเงินบริษทัลดลง ส่งผลให้บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิโดยรวมเพิ �มขึ�น  
 
 



 

 จงึเรยีนมาเพื�อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
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