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ที

/
พฤศจิกายน

เรื อง คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส ปี

สิ นสุดวันที

กันยายน

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ชีแจงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ปี

สิ นสุดวันที

กันยายน

ดังนี

งบการเงินรวม
หน่วย - พันบาท

ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน
ปี 2562

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

ปี 2561

เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน

งวด 9 เดือน
%

ปี 2562

ปี 2561

เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน

%

550,669
158,885
709,554

354,236
111,783
466,019

196,433
47,102
243,535

55.45
42.14
52.26

1,513,088
433,195
1,946,283

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

411,065
67,113
478,178

37.30
18.33
32.57

472,683
83,054
555,737
153,817
63,432
8.94

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

193,542
21,532
215,074
28,461
15,932

69.33
35.00
63.13
22.70
33.54

1,323,463
233,465
1,556,928
389,355
136,684
7.02

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

448,487 51.26
55,547 31.22
504,034 47.87
(25,856) (6.23)
(25,733) (15.84)

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

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วง
เวลาเดี ยวกัน เพิ มขึ นจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึ นร้ อยละ . รายได้ห ลัก ที เปลี ยนแปลงเกิ ดจาก บริ ษ ัท ที เอส
อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายนํามันปาล์มจํานวน . ล้านบาท
รายได้จากการให้เช่าและบริ การไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
เพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ . รายได้หลักทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การ
และขนถ่ายเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท และบริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้าเพิมขึน
จํานวน . ล้านบาท
ต้นทุนขายในไตรมาส ปี
มีจาํ นวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
. ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ . ซึงสัมพันธ์กบั รายได้ทีเพิมขึน

ในช่วงเวลาเดี ยวกันเพิมขึนจํานวน

ต้นทุ นจากการให้เช่ าและบริ การในไตรมาส ปี
มี จาํ นวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
เดียวกันเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ ซึงสัมพันธ์กบั รายได้ทีเพิมขึน

ในช่ วงเวลา

สรุป ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม ในไตรมาส ปี
ดังนี
บริษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ . ล้ าน
บาท บริษัทฯ มีกําไรสุ ทธิเพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรือเพิมขึนร้ อยละ . ปั จจัยสํ าคัญ คือ บริษัทฯ มีปริมาณสิ นค้ า
ส่ งออกเมือเทียบกับไตรมาส ในช่ วงระยะเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน , . เมตริกตันหรือเพิมขึนร้ อยละ . และ
ปริ มาณสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บริ การฝากเก็บสิ นค้ า เมือเทียบกับไตรมาส ในช่ วงระยะเวลาเดียวกันมีจํานวนเพิมขึน , .
เมตริกตัน หรือเพิมขึนร้ อยละ . จึงทําให้ บริษัทมีกาํ ไรเพิมขึน
สํ าหรั บผลการดําเนินงานงวด เดือน ปี
บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ มีกําไรสุ ทธิ . ล้ านบาท บริษัทฯ มีกําไรสุ ทธิลดลงจํานวน . ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ
. มีปัจจัยสําคัญ คือ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่ อย) มีผลการดําเนินทีลดลงจากปี ทีผ่านมา และบริษัท
ที เอส อุตสาหกรรมนํามันปาล์ ม จํากัด (บริษัทย่ อย) ขาดรายได้ ค่าเช่ าโรงงานนํามันปาล์ ม และได้ ดําเนินการผลิตและจําหน่ าย
นํามันปาล์ มเอง ซึงเป็ นธุรกิจทีมีการแข่ งขันสู ง จึงส่ งผลกระทบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ณ กันยายน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมทังสิน , . ล้ านบาท หนีสินรวม , . ล้ านบาท และส่ วนของผู้
ถือหุ้ น , . ล้ านบาท โดยมีอัตราส่ วนหนีสิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น (D/E Ratio) เท่ ากับ . อัตราส่ วนหนีสิ นทีมีภาระ
ดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ ากับ .
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์)
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