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ที ่  084/2018 

14 สงิหาคม 2561 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ไตรมาส 2 สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทัฯ  ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาส 2 งวด 3 เดอืน ปี 2561 สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 ดงันี้ 

 

2561 2560 จ ำนวนเงิน % 2561 2560 จ ำนวนเงิน %
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน

รำยไดจ้ำกกำรขำย 370,733          384,194          (13,461) (3.50) 9,330              28,469            (19,139) (67.23)
รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 152,329          78,818            73,511 93.27 79,794            46,297            33,497 72.35

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 523,062          463,012          60,050 12.97 89,124            74,766            14,358 19.20
ตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำน

ตน้ทุนขำย 295,754          301,455          (5,701) (1.89) 5,756              18,754            (12,998) (69.31)
ตน้ทุนจำกกำรให้เช่ำและบริกำร 76,013            46,635            29,378 63.00 31,740            25,041            6,699 26.75

รวมตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำน 371,767          348,090          23,677 6.80 37,496            43,795            (6,299) (14.38)
ก ำไรขั้นตน้ 151,295          114,922          36,373 31.65 51,628            30,971            20,657 66.70
ผลขำดทุนจำกกำรลดเงินทุนบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  -       (70,058) -                  -                  -       
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 58,596            19,848            38,748 195.22 (50,027) 14,772            (64,799) (438.66)
อตัรำก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (%) 11.20              4.29                (56.13) 19.76              

*อตัรำก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ = ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัร่วม/รำยไดร้วมจำกกำรด ำเนินงำน

งบไตรมำส 2 งวด 3 เดือน

หน่วย - พนับำท งบเฉพำะกิจกำร เพ่ิมข้ึน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) งบกำรเงินรวม

 
ผลการด าเนินงานงบการเงินรวม 
 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมรีายไดจ้ากการขาย ไตรมาส 2 งวด 3 เดอืน ปี 2561 จ านวน 370.733 ลา้นบาท เมื่อ
เทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัลดลงจ านวน 13.461 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.50  รายไดท้ีเ่ปลีย่นแปลงเกดิจาก
บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจ านวน 19.139 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 67.23  และบรษิทั ท ีเอส 
ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัย่อย) มรีายไดจ้ากการขายแป้งสาลีเพิม่ขึน้จ านวน 8.556 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
2.47   

 
รายได้จากการให้เช่าและบรกิาร ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน ปี 2561 จ านวน 152.329 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 

2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิม่ขึน้จ านวน 73.511 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 93.27 รายไดห้ลกัทีเ่ปลีย่นแปลงเกดิจาก
บรษิัทฯ และบรษิัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั (บรษิัทย่อย) มรีายได้บริการขนถ่ายสนิค้าและบรกิารรบัฝากสนิค้าเพิ่มขึ้น
จ านวน 48.70 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 149.26 และบรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) มรีายไดท้่า
เทยีบเรอืคอนเทนเนอรเ์พิม่ขึน้ 22.719 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 87.62 



 

ต้นทุนขาย ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน ปี 2561 มีจ านวน 295.754 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 ในช่วงเวลา
เดยีวกนัลดลงจ านวน 5.701 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.89 สาเหตุหลกัคอื บรษิทัฯ มตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลง 
ซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายทีล่ดลงเช่นกนั 

ต้นทุนจากการให้เช่าและบรกิาร ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน ปี 2561 มจี านวน 76.013 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นจ านวน 29.378 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 สาเหตุหลักคือบริษัทฯ มีต้นทุน
ด าเนินงานคลงัสนิคา้เพิม่ขึน้   รวมถงึค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการ
ใหเ้ช่าและค่าบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
 
 ดงันัน้ จึงท าให้ผลการด าเนินงานมีก าไรขัน้ต้น ไตรมาส 2 งวด 3 เดือนปี 2561 จ านวน 151.295 ล้านบาท       
เมื่อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิม่ขึน้จ านวน 36.373 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.65  
   

สรปุภาพรวมผลด าเนินงานไตรมาส 2 งวด 3 เดือน ปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 58.596 ล้านบาท 
เมือ่เทียบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกนับริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 19.848 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 38.748 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 195.22 สาเหตุหลกัทีเ่พิม่ขึ้นเนือ่งจากบริษทัฯ และบริษทั ที เอส คลงัสินค้า จ ากดั (บริษทัย่อย) 
มีรายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้าและบริการรบัฝากสินค้าเพิม่ขึ้นจากปี 2560  และรวมถึงบริษทัฯได้ควบคมุ
ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลง จึงท าให้บริษทัมีก าไรสุทธิเพิม่ขึ้น 

  
ผลการด าเนินงานงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

บรษิัทฯ มรีายไดจ้ากการขาย ไตรมาส 2 งวด 3 เดอืน ปี 2561 มจี านวน 9.330 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 
ในช่วงเวลาเดียวกนัลดลงจ านวน 19.139 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 67.23 เนื่องจากบรษิัทฯ มีรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัยล์ดลง  

รายได้จากการให้เช่าและบรกิาร ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน ปี 2561 มจี านวน 79.794 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 
2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิม่ขึน้จ านวน 33.497 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 72.35 เน่ืองจากบรษิทัฯ มลีกูคา้น าสนิคา้มา
ใช้บรกิารขนถ่ายเป็นจ านวนมาก ท าให้บรษิัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการเพิ่มขึน้ รวมถึงรายได้ค่าเช่า
คลงัสนิคา้เพิม่ขึน้ดว้ย 
 

ตน้ทุนจากการขาย ไตรมาส 2 งวด 3 เดอืน ปี 2561 มจี านวน 5.756 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลา
เดยีวกนัลดลงจ านวน 12.998 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 69.31  ซึง่สมัพนัธก์บัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลง 

ต้นทุนจากการให้เช่าและบรกิาร ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน ปี 2561 มจี านวน 31.740 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 
2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิม่ขึน้จ านวน 6.699 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.75  สาเหตุหลกับรษิทัฯ มรีายไดค้่าขนถ่าย
และบรกิารเพิม่ขึน้ แต่เนื่องจากบรษิทัฯได้มกีารยกเลกิธุรกจิท่าเรอืชายฝัง่ จงึท าใหบ้รษิัทมตี้นทุนบรกิารโดยรวมเพิม่ขึน้
เพยีงเลก็น้อย เมื่อเทยีบกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้  

 
ดงันัน้ จงึท าใหผ้ลการด าเนินงานรวมบรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นไตรมาส 2 งวด 3 เดอืนปี 2561 จ านวน 51.628 ลา้น

บาท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิม่ขึน้จ านวน 20.657 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.70  
  



 

สรุป จากผลด าเนินงานไตรมาส 2 งวด 3 เดือน ปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 50.027  ล้าน
บาท เมือ่เทียบกบัปี 2560 ลดลงจ านวน 64.799 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 438.66  สาเหตุเกิดจากบริษทัฯ ได้รบัรู้
ผลขาดทุนจากการลดเงินลงทุนบริษทัย่อยจ านวน 70.058 ล้านบาท ดงันัน้เมือ่ตดัรายการดงักล่าว บริษทัฯมีก าไร
จากการด าเนินงานปกติ จ านวน 20.031 ล้านบาท เมือ่เทียบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกนับริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 
14.772 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 5.259 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 35.60 เนือ่งจากบริษทัฯ มีรายได้จากการให้เช่า
และบริการขนถ่ายสินค้าเพิม่ขึ้น รวมถึงบริษทัฯ ได้มีการบริหารจดัการทรพัยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้
ต้นทุนบริการลดลง รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการช าระหน้ีเงินกู้ให้กบัสถาบนัการเงินท าให้ต้นทุนทางการเงินบริษัท
ลดลง ส่งผลให้บริษทัฯ มีก าไรสุทธิโดยรวมเพิม่ขึ้น  

 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
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