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ที�      084/2018 
14 สงิหาคม 2561 

 
เรื�อง  คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ ไตรมาส 2 สิ�นสดุวนัที� 30 มถุินายน 2561 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทัฯ  ชี�แจงผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 สิ�นสดุวนัที� 30 มถุินายน 2561 ดงันี� 

 

2561 2560 จาํนวนเงิน % 2561 2560 จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 747,787          759,791          (12,004) (1.58) 15,473            54,942            (39,469) (71.84)

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 254,299          155,362          98,937 63.68 139,552          85,652            53,900 62.93

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,002,086       915,153          86,933 9.50 155,025          140,594          14,431 10.26

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 595,835          589,072          6,763 1.15 9,660              35,226            (25,566) (72.58)

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 116,396          90,031            26,365 29.28 52,534            46,540            5,994 12.88

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 712,231          679,103          33,128 4.88 62,194            81,766            (19,572) (23.94)

กาํไรขั�นตน้ 289,855          236,050          53,805 22.79 92,831            58,828            34,003 57.80

ผลขาดทุนจากการลดเงินทุนบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  -       (70,058) -                  -                  -       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 114,917          63,771            51,146 80.20 (33,499) 18,828            (52,327) (277.92)

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 11.47              6.97                (21.61) 13.39              

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

งบไตรมาส 2 งวดหกเดือน

หน่วย - พนับาท งบเฉพาะกิจการ เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง) งบการเงินรวม

 
 

ผลการดาํเนินงานงบการเงินรวม 

 
บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขาย ไตรมาส 2 งวดหกเดอืน ปี 2561 จํานวน 747.787 ลา้นบาท เมื�อ

เทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัลดลงจาํนวน 12.004 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.58  รายไดท้ี�เปลี�ยนแปลงเกดิจาก
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจํานวน 39.469 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 71.84  และบรษิทั ท ีเอส 
ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทัย่อย) มรีายไดจ้ากการขายแป้งสาลเีพิ�มขึ�นจาํนวน 33.230 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 
4.89   

 
รายได้จากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 2 งวดหกเดือน ปี 2561 จํานวน 254.299 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี 

2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 98.937 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 63.68 รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกดิจาก
บรษิัทฯ และบรษิัท ท ีเอส คลงัสนิค้า จํากดั (บรษิัทย่อย) มรีายได้บรกิารขนถ่ายสนิค้าและบรกิารรบัฝากสนิค้าเพิ�มขึ�น



 

จาํนวน 74.063 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 120.47 และบรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จํากดั (บรษิทัย่อย) มรีายได้
ท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอรเ์พิ�มขึ�น 18.864 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 35.12 

 
   

ต้นทุนขาย ไตรมาส 2 งวดหกเดอืน ปี 2561 มีจํานวน 595.835 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลา
เดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 6.763 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1.15 สาเหตุหลกัที�ต้นทุนขายเพิ�มขึ�น เนื�องจากบรษิทั ท ีเอส 
ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทัย่อย) มรีายไดจ้ากการขายแป้งสาลเีพิ�มขึ�น ดงันั �นทําใหต้้นทุนขายเพิ�มขึ�นสอดคลอ้งกบั
รายไดจ้ากการขายที�เพิ�มขึ�น และบรษิทัฯ มตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยท์ี�ลดลง ซึ�งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายที�ลดลง
เช่นกนั 

ต้นทุนจากการให้เช่าและบรกิาร ไตรมาส 2 งวดหกเดอืน ปี 2561 มจีํานวน 116.396 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี 
2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจํานวน 26.365 ล้านบาท หรอืเพิ�มขึ�นร้อยละ 29.28  สาเหตุหลกัคอืบรษิัทฯ มตี้นทุน
ดาํเนินงานคลงัสนิคา้เพิ�มขึ�น   รวมถงึค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์เพิ�มขึ�น ซึ�งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการ
ใหเ้ช่าและค่าบรกิารที�เพิ�มขึ�น 
 
 ดงันั �น จงึทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมกีาํไรขั �นตน้ในปี 2561 จาํนวน 289.855 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วง
เวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 53.805 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 22.79  
   

สรุป ภาพรวมผลดาํเนินงานไตรมาส 2 งวดหกเดือนในปี 2561 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 114.917  

ล้านบาท เมื �อเทียบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกนับริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 63.771 ล้านบาท เพิ �มขึ�นจาํนวน 51.146 

ล้านบาท หรือเพิ �มขึ�นร้อยละ 80.20 สาเหตุหลกัที �เพิ �มขึ�นเนื�องจากบริษัทฯ และบริษทั ที เอส คลงัสินค้า จาํกดั 

(บริษัทย่อย) มีรายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้าและบริการรบัฝากสินค้าเพิ �มขึ�นจากปี 2560  และรวมถึง

บริษทัฯได้ควบคมุต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลง จึงทาํให้บริษทัมีกาํไรสุทธิเพิ �มขึ�น 

  

ผลการดาํเนินงานงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย ไตรมาส 2 งวดหกเดอืน ปี 2561 มจีํานวน 15.473 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 
ในช่วงเวลาเดียวกนัลดลงจํานวน 39.469 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.83 เนื�องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัยล์ดลง  

รายได้จากการให้เช่าและบรกิาร ไตรมาส 2 งวดหกเดอืน ปี 2561 มจีํานวน 139.552 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 
2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 53.900 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 62.92 เนื�องจากบรษิทัฯ มลีกูคา้นําสนิคา้มา
ใช้บริการขนถ่ายเป็นจํานวนมาก ทําให้บรษิัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการเพิ�มขึ�น รวมถึงรายได้ค่าเช่า
คลงัสนิคา้เพิ�มขึ�นดว้ย 
 

ตน้ทุนจากการขาย ไตรมาส 2 งวดหกเดอืน ปี 2561 มจีาํนวน 9.660 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2560 ในช่วงเวลา
เดยีวกนัลดลงจาํนวน 25.566 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 72.58  ซึ�งสมัพนัธก์บัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี�ลดลง 

ต้นทุนจากการให้เช่าและบรกิาร ไตรมาส 2 งวดหกเดอืน ปี 2561 มจีํานวน 52.534 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี 
2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 5.994 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 12.88  สาเหตุหลกับรษิทัฯ มรีายไดค้่าขนถ่าย
และบรกิารเพิ�มขึ�น แต่เนื�องจากบรษิัทฯไดม้กีารยกเลกิธุรกจิท่าเรอืชายฝ ั �ง จงึทําใหบ้รษิทัมตี้นทุนบรกิารโดยรวมเพิ�มขึ�น
เพยีงเลก็น้อย เมื�อเทยีบกบัรายไดท้ี�เพิ�มขึ�น  

 
ดงันั �น จงึทําใหผ้ลการดําเนินงานรวมบรษิทัฯ มกีําไรขั �นต้นในปี 2561 จํานวน 92.831 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 

2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 34.003 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 57.80  



 

  

สรุป จากผลดาํเนินงานไตรมาส 2 งวดหกเดือนในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 33.499  

ล้านบาท เมื �อเทียบกบัปี 2560 ลดลงจาํนวน 52.327 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 277.92  สาเหตุเกิดจากบริษทัฯ 

ได้รบัรูผ้ลขาดทุนจากการลดเงินลงทุนบริษทัย่อยจาํนวน 70.058 ล้านบาท ดงันั�นเมื �อตดัรายการดงักล่าว บริษทัฯ

มีกาํไรจากการดาํเนินงานปกติ จาํนวน 36.592 ล้านบาท เมื �อเทียบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกนับริษทัฯ มีกาํไร

สุทธิ 18.828 ล้านบาท เพิ �มขึ�นจาํนวน 17.764 ล้านบาท หรือเพิ �มขึ�นร้อยละ 94.34 เนื�องจากบริษทัฯ มีรายได้จาก

การให้เช่าและบริการขนถ่ายสินค้าเพิ �มขึ�น รวมถึงบริษทัฯ ได้มีการบริหารจดัการทรพัยากรให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ�น ทาํให้ต้นทุนบริการลดลง รวมถึงบริษทัฯ ได้มีการชาํระหนี� เงินกู้ให้กบัสถาบนัการเงินทาํให้ต้นทุนทางการเงิน

บริษทัลดลง ส่งผลให้บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิโดยรวมเพิ �มขึ�น  

 
 จงึเรยีนมาเพื�อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
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ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
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