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ที
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14 พฤศจิกายน 2561

เรือง คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ ไตรมาส 3 สินสุดวันที 30 กันยายน 2561
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ ชีแจงผลการดําเนินงานไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 สินสุดวันที 30 กันยายน 2561 ดังนี
งบการเงินรวม
หน่วย - พันบาท

งบไตรมาส 3 งวด 3 เดือน
2561

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

2560

เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน

งบสะสม 9 เดือน
%

2561

2560

เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน

%

354,236
111,783
466,019

349,100
81,125
430,225

5,136
30,658
35,794

1.47
37.79
8.32

1,102,023
366,082
1,468,105

1,108,891
236,487
1,345,378

(6,868)
129,595
122,727

(0.62)
54.80
9.12

279,141
61,522
340,663
125,356
47,500
10.19

267,010
44,918
311,928
118,297
36,315
8.44

12,131
16,604
28,735
7,059
11,185

4.54
36.97
9.21
5.97
30.80

874,976
177,918
1,052,894
415,211
162,417
11.06

856,082
134,949
991,031
354,347
100,086
7.44

18,894
42,969
61,863
60,864
62,331

2.21
31.84
6.24
17.18
62.28

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

ผลการดําเนิ นงานงบการเงิ นรวม
บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 จํานวน 354.236 ล้านบาท เมือ
เทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 5.136 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 1.47 และยอดสะสม 9 เดือน ปี
2561 มีจํานวน 1,102.023 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ลดลง 6.868 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.62 รายได้หลักที
เปลียนแปลงเกิดจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) มีรายได้จากการขายแป้งสาลีเพิมขึน และ
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง
รายได้จากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 จํานวน 111.783 ล้านบาท เมือเทียบกับปี
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 30.658 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 37.79 และยอดสะสม 9 เดือน ปี 2561 มี
จํานวน 366.082 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2660 เพิมขึน 129.595 หรือเพิมขึนร้อยละ 54.80 รายได้หลักทีเปลียนแปลง
เกิดจากบริษทั ฯ และบริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด (บริษทั ย่อย) มีรายได้บริการขนถ่ายสินค้าและบริการรับฝากสินค้า และ
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษทั ย่อย) มีรายได้ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์เพิมขึน

ต้นทุนขาย ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 มีจํานวน 279.141 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลา
เดียวกันเพิมขึนจํานวน 12.13 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 4.54 และยอดสะสม 9 เดือน ปี 2561 มีจํานวน 874.976 ล้าน
บาทเมือเทียบกับปี 2560 เพิมขึนจํานวน 18.894 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 2.21 สาเหตุหลักคือ บริษทั ฯ มีต้นทุนขาย
แป้งสาลีเพิมขึน ซึงสอดคล้องกับรายได้จากการขายทีเพิมขึนเช่นกัน
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 มีจํานวน 61.522 ล้านบาท เมือเทียบกับปี
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 16.604 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 36.97 และยอดสะสม 9 เดือนมีจํานวน
177.918 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 42.969 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 31.84 สาเหตุหลักคือบริษทั ฯ มีต้นทุนดําเนินงาน
คลังสินค้าเพิมขึน รวมถึงค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์เพิมขึน ซึงสอดคล้องกับรายได้จากการให้เช่าและ
ค่าบริการทีเพิมขึน
ดังนัน จึงทําให้ผลการดําเนินงานมีกําไรขันต้น ไตรมาส 3 งวด 3 เดือนปี 2561 จํานวน 125.356 ล้านบาท เมือ
เทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 7.059 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 5.97 และยอดสะสม 9 เดือนปี
2561 มีจาํ นวน 415.211 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน เพิมขึน 60.864 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ
17.18
สรุปภาพรวมผลดําเนิ นงานไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ จาํ นวน 47.500 ล้านบาท
เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 36.315 ล้านบาท เพิ มขึนจํานวน 11.185 ล้านบาท
หรือเพิ มขึนร้อยละ 30.80 และยอดสะสม 9 เดือน บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ จาํ นวน 162.417 ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันบริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 100.086 ล้านบาท เพิ มขึนจํานวน 62.331 ล้านบาทหรือเพิ มขึนร้อย
ละ 62.28 สาเหตุหลักที เพิ มขึนเนื องจากบริ ษัทฯ และบริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จาก
การให้บริ การขนถ่ายสิ นค้าและบริ การรับฝากสิ นค้าเพิ มขึนจากปี 2560 และบริ ษัท ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด
(มหาชน) (บริษทั ย่อย) มีรายได้เพิ มขึนจากปี 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย - พันบาท

งบไตรมาส 3 งวด 3 เดือน
2561

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

2560

เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน

งบสะสม 9 เดือน
%

2561

2560

เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน

%

8,050
66,119
74,169

18,616
47,652
66,268

(10,566) (56.76)
18,467 38.75
7,901 11.92

23,523
205,671
229,194

73,558
133,304
206,862

(50,035) (68.02)
72,367 54.29
22,332 10.80

4,555
23,180
27,735
46,434

11,459
18,532
29,991
36,277

(6,904) (60.25)
4,648 25.08
(2,256) (7.52)
10,157 28.00

14,215
75,714
89,929
139,265

46,685
65,072
111,757
95,105

(32,470) (69.55)
10,642 16.35
(21,828) (19.53)
44,160 46.43

-

42,689

59,291

26,107
35.20

55,268
83.40

(70,058)
(7,392)
(3.23)

-

-

(29,161) (52.76)

74,096
35.82

-

-

(81,488) (109.98)

ผลการดําเนิ นงานงบการเงิ นเฉพาะของบริษทั
บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 มีจํานวน 8.05 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560
ในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจํานวน 10.566 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.76 และยอดสะสม 9 เดือน ปี 2561 มีรายได้จาก
การขายจํานวน 23.523 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจํานวน 50.035 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
68.02 เนืองจากบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง
รายได้จากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 มีจํานวน 66.119 ล้านบาท เมือเทียบกับปี
2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 18.467 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 38.75 และยอดสะสม 9 เดือน ปี 2561 มี
รายได้จากการให้เช่าและบริการจํานวน 205.671 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 72.367 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 54.29
เนืองจากบริษทั ฯ มีลกู ค้านําสินค้ามาใช้บริการขนถ่ายเป็ นจํานวนมากขึนจากปี ทผ่ี านมา
ต้นทุนจากการขาย ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 มีจาํ นวน 4.555 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลา
เดียวกันลดลงจํานวน 6.904 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 60.25 และยอดสะสม 9 เดือน ปี 2561 มีจํานวน 14.215 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2560 จํานวน 32.47 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 69.55 ซึงสัมพันธ์กบั รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทลดลง
ี
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 มีจาํ นวน 23.18 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560
ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 4.648 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 25.08 และยอดสะสม 9 เดือน ปี 2561 มีจํานวน
75.714 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2560 จํานวน 10.642 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 16.35 สาเหตุหลักบริษทั ฯ มีรายได้ค่า
ขนถ่ายและบริการเพิมขึน
ดังนัน จึงทําให้ผลการดําเนินงานรวมบริษทั ฯ มีกาํ ไรขันต้นไตรมาส 3 งวด 3 เดือนปี 2561 จํานวน 46.434 ล้าน
บาท เมือเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน 10.157 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 28 และยอดสะสม 9
เดือนปี 2561 มีกําไรขันต้นจํานวน 139.265 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 เพิมขึนจํานวน 44.16 หรือเพิมขึนร้อยละ
46.43
สรุป จากผลดําเนิ นงานไตรมาส 3 งวด 3 เดือน ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ จาํ นวน 26.107 ล้านบาท
เมือเที ยบกับปี 2560 ลดลงจํานวน 29.161 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.76 เนื องจาก ในปี 2560 บริ ษัทฯ มี
รายได้รบั เงิ นปั นผลจํานวน 42.689 ล้านบาท เมือหักออกจากกําไรสุทธิ ไตรมาส 3 งวด 3 เดือนปี 2560 บริ ษทั มี
กําไรสุทธิ จากการดําเนิ นงานจํานวน 12.579 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษทั มีกาํ ไรสุทธิ เพิ มขึนจากปี
2560 จํานวน 13.528 ล้านบาท หรือเพิ มขึนร้อยละ 107.54
ยอดสะสม 9 เดือน ปี 2561 บริ ษทั ฯ ขาดทุนสุทธิ จาํ นวน 7.392 ล้านบาท เมือเที ยบกับปี 2560 บริ ษทั มี
กําไรสุทธิ จาํ นวน 74.096 ล้านบาท ลดลงจํานวน 81.488 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 109.98 เนื องจากบริ ษทั ได้รบั
รูผ้ ลขาดทุนจากการลดทุนในบริษทั ย่อยจํานวน 70.058 ล้านบาท และในปี 2560 บริษทั มีรายได้จากการเงิ นปันผล
จํานวน 59.291 ล้านบาท หากนํารายการดังกล่าวหักออกจากผลขาดทุนในปี 2561 และกําไรสุทธิ ในปี 2560 จะทํา
ให้ปี 2561 บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ จาํ นวน 62.666 ล้านบาท เมือเที ยบกับกําไรสุทธิ ปี 2560 จํานวน 14.805 ล้านบาท
เท่ากับในปี 2561 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ เพิ มขึนจํานวน 47.861 ล้านบาทหรือเพิ มขึนร้อยละ 323.27 เนื องจากบริ ษทั
ฯ มีรายได้จากการบริ การขนถ่ายสิ นค้าและมีรายได้อืนๆ ที เพิ มขึน รวมถึงบริ ษัทฯ ได้มีการชําระหนี เงิ นกู้ให้กบั
สถาบันการเงิ นทําให้ต้นทุนทางการเงิ นบริษทั ลดลง ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ โดยรวมเพิ มขึน
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