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เรือง คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ ไตรมาส 2 สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ ชีแจงผลการดําเนินงานประจําปี 2561 สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561 ดังนี
งบไตรมาส 2 งวดหกเดือน
หน่วย - พันบาท

งบการเงินรวม
2561

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

เพิมขึน (ลดลง)

2560

จํานวนเงิน

งบเฉพาะกิจการ
%

2561

เพิมขึน (ลดลง)

2560

จํานวนเงิน

%

747,787
254,299
1,002,086

759,791
155,362
915,153

(12,004)
98,937
86,933

(1.58)
63.68
9.50

15,473
139,552
155,025

54,942
85,652
140,594

(39,469) (71.84)
53,900 62.93
14,431 10.26

595,835
116,396
712,231
289,855
114,917
11.47

589,072
90,031
679,103
236,050
63,771
6.97

6,763
26,365
33,128
53,805
51,146

1.15
29.28
4.88
22.79
80.20

9,660
52,534
62,194
92,831
(70,058)
(33,499)
(21.61)

35,226
46,540
81,766
58,828
18,828
13.39

(25,566) (72.58)
5,994 12.88
(19,572) (23.94)
34,003 57.80
(52,327) (277.92)

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

ผลการดําเนิ นงานงบการเงิ นรวม
บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส 2 งวดหกเดือน ปี 2561 จํานวน 747.787 ล้านบาท เมือ
เทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจํานวน 12.004 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.58 รายได้ทเปลี
ี ยนแปลงเกิดจาก
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจํานวน 39.469 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.84 และบริษทั ที เอส
ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายแป้งสาลีเพิมขึนจํานวน 33.230 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ
4.89
รายได้จากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 2 งวดหกเดือน ปี 2561 จํานวน 254.299 ล้านบาท เมือเทียบกับปี
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 98.937 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 63.68 รายได้หลักทีเปลียนแปลงเกิดจาก
บริษัทฯ และบริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด (บริษัทย่อย) มีรายได้บริการขนถ่ายสินค้าและบริการรับฝากสินค้าเพิมขึน

จํานวน 74.063 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 120.47 และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษทั ย่อย) มีรายได้
ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์เพิมขึน 18.864 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 35.12

ต้นทุนขาย ไตรมาส 2 งวดหกเดือน ปี 2561 มีจํานวน 595.835 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลา
เดียวกันเพิมขึนจํานวน 6.763 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 1.15 สาเหตุหลักทีต้นทุนขายเพิมขึน เนืองจากบริษทั ที เอส
ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายแป้งสาลีเพิมขึน ดังนันทําให้ต้นทุนขายเพิมขึนสอดคล้องกับ
รายได้จากการขายทีเพิมขึน และบริษทั ฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ทลดลง
ี
ซึงสอดคล้องกับรายได้จากการขายทีลดลง
เช่นกัน
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 2 งวดหกเดือน ปี 2561 มีจํานวน 116.396 ล้านบาท เมือเทียบกับปี
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 26.365 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 29.28 สาเหตุหลักคือบริษัทฯ มีต้นทุน
ดําเนินงานคลังสินค้าเพิมขึน รวมถึงค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์เพิมขึน ซึงสอดคล้องกับรายได้จากการ
ให้เช่าและค่าบริการทีเพิมขึน
ดังนัน จึงทําให้ผลการดําเนินงานมีกาํ ไรขันต้นในปี 2561 จํานวน 289.855 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วง
เวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 53.805 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 22.79
สรุป ภาพรวมผลดําเนิ นงานไตรมาส 2 งวดหกเดือนในปี 2561 บริ ษัทฯ มี กาํ ไรสุทธิ จาํ นวน 114.917
ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 63.771 ล้านบาท เพิ มขึนจํานวน 51.146
ล้านบาท หรือเพิ มขึนร้อยละ 80.20 สาเหตุหลักที เพิ มขึนเนื องจากบริ ษัทฯ และบริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
(บริ ษัทย่อย) มีรายได้จากการให้บริ การขนถ่ายสิ นค้าและบริ การรับฝากสิ นค้าเพิ มขึนจากปี 2560 และรวมถึง
บริษทั ฯได้ควบคุมต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลง จึงทําให้บริษทั มีกาํ ไรสุทธิ เพิ มขึน
ผลการดําเนิ นงานงบการเงิ นเฉพาะของบริษทั
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ไตรมาส 2 งวดหกเดือน ปี 2561 มีจํานวน 15.473 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560
ในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจํานวน 39.469 ล้านบาท หรือลดลงร้อ ยละ 71.83 เนืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ลดลง
รายได้จากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 2 งวดหกเดือน ปี 2561 มีจํานวน 139.552 ล้านบาท เมือเทียบกับปี
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 53.900 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 62.92 เนืองจากบริษทั ฯ มีลกู ค้านําสินค้ามา
ใช้บริการขนถ่ ายเป็ นจํานวนมาก ทําให้บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ ายและบริการเพิมขึน รวมถึงรายได้ค่าเช่า
คลังสินค้าเพิมขึนด้วย
ต้นทุนจากการขาย ไตรมาส 2 งวดหกเดือน ปี 2561 มีจาํ นวน 9.660 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลา
เดียวกันลดลงจํานวน 25.566 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 72.58 ซึงสัมพันธ์กบั รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทลดลง
ี
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 2 งวดหกเดือน ปี 2561 มีจํานวน 52.534 ล้านบาท เมือเทียบกับปี
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 5.994 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 12.88 สาเหตุหลักบริษทั ฯ มีรายได้ค่าขนถ่าย
และบริการเพิมขึน แต่เนืองจากบริษัทฯได้มกี ารยกเลิกธุรกิจท่าเรือชายฝงั จึงทําให้บริษทั มีต้นทุนบริการโดยรวมเพิมขึน
เพียงเล็กน้อย เมือเทียบกับรายได้ทเพิ
ี มขึน
ดังนัน จึงทําให้ผลการดําเนินงานรวมบริษทั ฯ มีกําไรขันต้นในปี 2561 จํานวน 92.831 ล้านบาท เมือเทียบกับปี
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 34.003 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 57.80

สรุป จากผลดําเนิ นงานไตรมาส 2 งวดหกเดือนในปี 2561 บริ ษัทฯ มี ผลขาดทุนสุทธิ จาํ นวน 33.499
ล้านบาท เมือเที ยบกับปี 2560 ลดลงจํานวน 52.327 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 277.92 สาเหตุเกิ ดจากบริ ษทั ฯ
ได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการลดเงิ นลงทุนบริษทั ย่อยจํานวน 70.058 ล้านบาท ดังนันเมือตัดรายการดังกล่าว บริษทั ฯ
มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานปกติ จํานวน 36.592 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันบริษทั ฯ มีกาํ ไร
สุทธิ 18.828 ล้านบาท เพิ มขึนจํานวน 17.764 ล้านบาท หรือเพิ มขึนร้อยละ 94.34 เนื องจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จาก
การให้เช่าและบริการขนถ่ายสิ นค้าเพิ มขึน รวมถึงบริษทั ฯ ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึน ทําให้ต้นทุนบริการลดลง รวมถึงบริษทั ฯ ได้มีการชําระหนี เงิ นกู้ให้กบั สถาบันการเงิ นทําให้ต้นทุนทางการเงิ น
บริษทั ลดลง ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ โดยรวมเพิ มขึน
จึงเรียนมาเพือทราบ
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