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ที�     046/2018 
15 พฤษภาคม 2561 

 
เรื�อง  คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการผลการดาํเนินงาน ไตรมาส1/2561 
  
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทัฯ  ชี�แจงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส 1 ปี 2561 สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2561 ดงันี� 
 

2561 2560 จาํนวนเงิน % 2561 2560 จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 377,054          375,597          1,457 0.39 6,143              26,473            (20,330) (76.80)

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 101,970          76,544            25,426 33.22 59,758            39,355            20,403 51.84

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 479,024          452,141          26,883 5.95 65,901            65,828            73 0.11

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 300,081          287,617          12,464 4.33 3,904              16,472            (12,568) (76.30)

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 40,383            43,396            (3,013) (6.94) 20,794            21,499            (705) (3.28)

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 340,464          331,013          9,451 2.86 24,698            37,971            (13,273) (34.96)

กาํไรขั�นตน้ 138,560          121,128          17,432 14.39 41,203            27,857            13,346 47.91

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 56,321            43,923            12,398 28.23 16,528            4,056              12,472 307.50

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 11.76              9.71                25.08              6.16                

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

หน่วย - พนับาท

ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน

งบเฉพาะกิจการ เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง) งบการเงินรวม

 

ผลการดาํเนินงานงบการเงินรวม 

 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขาย ไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 377.054 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 

ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 1.457 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 0.39  รายไดท้ี�เปลี�ยนแปลงเกดิจากบรษิทั ท ีเอส 
ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทัย่อย) มรีายไดจ้ากการขายแป้งสาลเีพิ�มขึ�นจาํนวน 24.674 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 
7.40 บรษิัทฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจํานวน 20.33 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 76.80  และบรษิทั ท ี
เอส ขนส่งและโลจสิติกส ์จํากดั (บรษิัทย่อย) มรีายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลงจํานวน 2.886 ล้านบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 18.50 

 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารไตรมาส 1 ปี 2561 จํานวน 101.97 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลา

เดยีวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 25.426 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 33.22 รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกดิจากบรษิทัฯ และบรษิทั 
ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั (บรษิทัย่อย) มรีายไดบ้รกิารขนถ่ายสนิคา้และบรกิารรบัฝากสนิคา้เพิ�มขึ�นจาํนวน 25.408 ลา้นบาท 
หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 88.21 

 



 

  รายได้อื�นในปี 2561 เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัลดลงจํานวน 9.307 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 
71.10 เนื�องจากในปี 2560 บรษิัท ท ีเอส ฟลาวมลิล์ จํากดั (มหาชน) (บรษิัทย่อย) มกีําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนจํานวน 
8.862 ลา้นบาท 
 

ตน้ทุนขายในไตรมาส 1 ปี 2561 มจีํานวน 300.081 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�น
จํานวน 12.464 ล้านบาท หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 4.33 สาเหตุหลกัที�ต้นทุนขายเพิ�มขึ�น เนื�องจากบรษิัท ท ีเอส ฟลาวมลิล ์
จาํกดั (มหาชน) (บรษิทัย่อย) มรีายไดจ้ากการขายแป้งสาลเีพิ�มขึ�น ดงันั �นทําใหต้้นทุนขายเพิ�มขึ�นสอดคลอ้งกบัรายไดจ้าก
การขายที�เพิ�มขึ�น และบรษิทัฯ มตีน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยท์ี�ลดลง ซึ�งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายที�ลดลงเช่นกนั 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิารในปี 2561 มจีาํนวน 40.383 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนั
ลดลงจาํนวน 3.013 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.94  สาเหตุหลกัคอืบรษิทัฯ มตี้นทุนดําเนินงานคลงัสนิคา้เพิ�มขึ�นจํานวน 
4.335 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ�นตามรายไดค้่าบรกิารขนถ่ายและรบัฝากสนิคา้ที�เพิ�มขึ�น แต่บรษิทัฯ มตีน้ทุนสว่นงานท่าเทยีบเรอื
ลดลงจาํนวน 5.175 ลา้นบาท รวมถงึค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ลดลงจาํนวน 1.106 ลา้นบาท 
 
 ดงันั �น จงึทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมกีาํไรขั �นต้นในปี 2561 จํานวน 138.56 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วง
เวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 17.432 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 14.39  

   

สรุปภาพรวมผลดาํเนินงานไตรมาส 1 ในปี 2561 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 56.321  ล้านบาท เมื �อ

เทียบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกนับริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 43.923 ล้านบาท เพิ �มขึ�นจาํนวน 12.398 ล้านบาท หรือ

เพิ �มขึ�นร้อยละ 28.23 สาเหตุหลกัที �เพิ �มขึ�นเนื�องจากบริษทัฯ และบริษัท ที เอส คลงัสินค้า จาํกดั (บริษัทย่อย) มี

รายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้าและบริการรบัฝากสินค้าเพิ �มขึ�นจากปี 2560  รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการ

บริหารจดัการทรพัยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น ทาํให้ต้นทุนการให้บริการลดลงส่งผลให้บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิ

โดยรวมเพิ �มขึ�น  

  

ผลการดาํเนินงานงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย ไตรมาส 1 ปี 2561 มจีํานวน 6.143 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลา
เดยีวกนัลดลงจาํนวน 20.33 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 76.80 เนื�องจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลง  

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร ไตรมาส 1 ปี 2561 มจีาํนวน 59.758 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลา
เดยีวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 20.403 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 51.84 เนื�องจากในไตรมาส 1 ปี 2561 มลีูกคา้นําสนิคา้มาใช้
บรกิารขนถ่ายเป็นจํานวนมาก ทําให้บรษิัทฯ มรีายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบรกิารจํานวน 32.05 ล้านบาท เพิ�มขึ�น
จาํนวน 15.781 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 103.09 และรายไดค้่าเช่าโกดงัมจีํานวน 15.77 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจํานวน 8.76 
ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 124.96 
 

ตน้ทุนจากการขาย ไตรมาส 1 ปี 2561 มจีาํนวน 3.904 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัลดลง
จาํนวน 12.568 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 76.30  ซึ�งสมัพนัธก์บัรายไดจ้ากการขายที�ลดลง 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิาร ไตรมาส 1 ปี 2561 มจีาํนวน 20.794 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลา
เดยีวกนัลดลงจํานวน 0.705 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 3.28  สาเหตุหลกัเนื�องจากบรษิัทฯได้มกีารยกเลกิธุรกจิท่าเรือ
ชายฝ ั �งทาํใหบ้รษิทัมตีน้ทุนบรกิารลดลง  

 
ดงันั �น จงึทําใหผ้ลการดําเนินงานรวมบรษิทัฯ มกีําไรขั �นต้นในปี 2561 จํานวน 41.203 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 

2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 13.346 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 47.91  

  



 

สรุปภาพรวมผลดําเนินงานไตรมาส 1 ในปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 16.528  ล้านบาท            

เมื �อเทียบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกนับริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 4.056 ล้านบาท เพิ �มขึ�นจาํนวน 12.472 ล้านบาท 

หรือเพิ �มขึ�นร้อยละ 307.50 สาเหตุหลกัที �เพิ �มขึ�น เนื�องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการขนถ่าย

สินค้าเพิ �มขึ� น รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการบริหารจดัการทรพัยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ� น ทําให้ต้นทุนการ

ให้บริการลดลง และบริษัทฯ ได้มีการชําระหนี� เงินกู้ให้กบัสถาบนัการเงินทําให้ต้นทุนทางการเงินบริษัทลดลง 

ส่งผลให้บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิโดยรวมเพิ �มขึ�น  
 

 จงึเรยีนมาเพื�อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 
 
สาํนกัเลขานุการบรษิทั 
โทร.02-1834567 
โทรสาร. 0-2183-4561, 0-2722-0079 

 

 

 

 


