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เรือง คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการผลการดําเนินงาน ไตรมาส1/2561
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ ชีแจงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 1 ปี 2561 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 ดังนี
ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน
หน่วย - พันบาท

งบการเงินรวม
2561

รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ต้นทุนจากการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การ
รวมต้นทุนจากการดําเนินงาน
กําไรขันต้น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (%)

ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน
เพิมขึน (ลดลง)

2560

จํานวนเงิน

งบเฉพาะกิจการ
%

2561

เพิมขึน (ลดลง)

2560

จํานวนเงิน

%

377,054
101,970
479,024

375,597
76,544
452,141

1,457
25,426
26,883

0.39
33.22
5.95

6,143
59,758
65,901

26,473
39,355
65,828

(20,330) (76.80)
20,403 51.84
73
0.11

300,081
40,383
340,464
138,560
56,321
11.76

287,617
43,396
331,013
121,128
43,923
9.71

12,464
(3,013)
9,451
17,432
12,398

4.33
(6.94)
2.86
14.39
28.23

3,904
20,794
24,698
41,203
16,528
25.08

16,472
21,499
37,971
27,857
4,056
6.16

(12,568) (76.30)
(705) (3.28)
(13,273) (34.96)
13,346 47.91
12,472 307.50

*อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ = กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริ ษทั /รายได้รวมจากการดําเนินงาน

ผลการดําเนิ นงานงบการเงิ นรวม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส 1 ปี 2561 จํานวน 377.054 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560
ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 1.457 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 0.39 รายได้ทเปลี
ี ยนแปลงเกิดจากบริษทั ที เอส
ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายแป้งสาลีเพิมขึนจํานวน 24.674 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ
7.40 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจํานวน 20.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 76.80 และบริษทั ที
เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่อย) มีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลงจํานวน 2.886 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 18.50
รายได้จากการให้เช่าและบริการไตรมาส 1 ปี 2561 จํานวน 101.97 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลา
เดียวกันเพิมขึนจํานวน 25.426 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 33.22 รายได้หลักทีเปลียนแปลงเกิดจากบริษทั ฯ และบริษทั
ที เอส คลังสินค้า จํากัด (บริษทั ย่อย) มีรายได้บริการขนถ่ายสินค้าและบริการรับฝากสินค้าเพิมขึนจํานวน 25.408 ล้านบาท
หรือเพิมขึนร้อยละ 88.21

รายได้อนในปี
ื
2561 เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจํานวน 9.307 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
71.10 เนืองจากในปี 2560 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) มีกําไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน
8.862 ล้านบาท
ต้นทุนขายในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจํานวน 300.081 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึน
จํานวน 12.464 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 4.33 สาเหตุหลักทีต้นทุนขายเพิมขึน เนืองจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์
จํากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายแป้งสาลีเพิมขึน ดังนันทําให้ต้นทุนขายเพิมขึนสอดคล้องกับรายได้จาก
การขายทีเพิมขึน และบริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ทลดลง
ี
ซึงสอดคล้องกับรายได้จากการขายทีลดลงเช่นกัน
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการในปี 2561 มีจาํ นวน 40.383 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ลดลงจํานวน 3.013 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.94 สาเหตุหลักคือบริษทั ฯ มีต้นทุนดําเนินงานคลังสินค้าเพิมขึนจํานวน
4.335 ล้านบาท ซึงเพิมขึนตามรายได้ค่าบริการขนถ่ายและรับฝากสินค้าทีเพิมขึน แต่บริษทั ฯ มีตน้ ทุนส่วนงานท่าเทียบเรือ
ลดลงจํานวน 5.175 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ลดลงจํานวน 1.106 ล้านบาท
ดังนัน จึงทําให้ผลการดําเนินงานมีกาํ ไรขันต้นในปี 2561 จํานวน 138.56 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วง
เวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 17.432 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 14.39
สรุปภาพรวมผลดําเนิ นงานไตรมาส 1 ในปี 2561 บริ ษัทฯ มี กาํ ไรสุทธิ จาํ นวน 56.321 ล้านบาท เมือ
เทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันบริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 43.923 ล้านบาท เพิ มขึนจํานวน 12.398 ล้านบาท หรือ
เพิ มขึนร้อยละ 28.23 สาเหตุหลักที เพิ มขึนเนื องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษัท ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (บริ ษัทย่อย) มี
รายได้จากการให้ บริ การขนถ่ายสิ นค้าและบริ การรับฝากสิ นค้าเพิ มขึนจากปี 2560 รวมถึงบริ ษัทฯ ได้มีการ
บริ หารจัดการทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ทําให้ต้นทุนการให้บริ การลดลงส่งผลให้บริ ษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ
โดยรวมเพิ มขึน
ผลการดําเนิ นงานงบการเงิ นเฉพาะของบริษทั
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ไตรมาส 1 ปี 2561 มีจํานวน 6.143 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลา
เดียวกันลดลงจํานวน 20.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 76.80 เนืองจากบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง
รายได้จากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํ นวน 59.758 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลา
เดียวกันเพิมขึนจํานวน 20.403 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 51.84 เนืองจากในไตรมาส 1 ปี 2561 มีลูกค้านําสินค้ามาใช้
บริการขนถ่ายเป็ นจํานวนมาก ทําให้บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการจํานวน 32.05 ล้านบาท เพิมขึน
จํานวน 15.781 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 103.09 และรายได้ค่าเช่าโกดังมีจํานวน 15.77 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 8.76
ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 124.96
ต้นทุนจากการขาย ไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํ นวน 3.904 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันลดลง
จํานวน 12.568 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 76.30 ซึงสัมพันธ์กบั รายได้จากการขายทีลดลง
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํ นวน 20.794 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลา
เดียวกันลดลงจํานวน 0.705 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.28 สาเหตุหลักเนืองจากบริษัทฯได้มกี ารยกเลิกธุรกิจท่าเรือ
ั าให้บริษทั มีตน้ ทุนบริการลดลง
ชายฝงทํ
ดังนัน จึงทําให้ผลการดําเนินงานรวมบริษทั ฯ มีกําไรขันต้นในปี 2561 จํานวน 41.203 ล้านบาท เมือเทียบกับปี
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 13.346 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 47.91

สรุป ภาพรวมผลดํา เนิ นงานไตรมาส 1 ในปี 2561 บริ ษัท ฯ มี กํา ไรสุ ท ธิ จ ํา นวน 16.528 ล้ า นบาท
เมือเที ยบกับปี 2560 ในช่ วงเวลาเดียวกันบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 4.056 ล้านบาท เพิ มขึนจํานวน 12.472 ล้านบาท
หรือเพิ มขึนร้อยละ 307.50 สาเหตุหลักที เพิ มขึน เนื องจากบริ ษัทฯ มี รายได้จากการให้เช่ าและบริ การขนถ่าย
สิ น ค้ า เพิ มขึ น รวมถึ ง บริ ษัท ฯ ได้ มี ก ารบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น ทํา ให้ ต้ น ทุ น การ
ให้บริ การลดลง และบริ ษัทฯ ได้มีการชําระหนี เงิ นกู้ให้กบั สถาบันการเงิ นทําให้ต้นทุนทางการเงิ นบริ ษัทลดลง
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ โดยรวมเพิ มขึน
จึงเรียนมาเพือทราบ
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