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ที�      ���/���� 

�� กมุภาพนัธ์ ���� 

 

เรื�อง  คําอธิบายรายการของฝ่ายจดัการ ประจําปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� 

 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัทฯ  ชี �แจงผลการดําเนินงานประจําปี ���� สิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� ดงันี � 

 

2562 2561 จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 2,038,030               1,561,776             476,254.00 30.49

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 553,155                  459,970                93,185.00 20.26

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 2,591,185               2,021,746             569,439.00 28.17

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 1,766,447               1,280,646             485,801.00 37.93

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 319,536                  240,184                79,352.00 33.04

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 2,085,983               1,520,830             565,153.00 37.16

กาํไรขั�นตน้ 505,202                  500,916                4,286.00 0.86

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 165,426                  164,643                783.00 0.48

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 6.38                        8.14                     

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

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

 
 
ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย ปี ���� จํานวน �,���.�� ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน ���.�� ล้านบาท 

หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.��  เมื�อเทียบกบัปี ���� รายได้ที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั (บริษัท

ยอ่ย) มีรายได้จากการขายนํ �ามนัปาล์มเพิ�มขึ �นจํานวน ���.�� ล้านบาท และบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท

ยอ่ย) มีรายได้จากการขายแปง้สาลเีพิ�มขึ �นจํานวน ��.�� ล้านบาท  
 

รายได้จากการให้เช่าและบริการปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน ��.�� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อย

ละ ��.�� เมื�อเทียบกบัปี ���� รายได้ที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษัทฯ มีรายได้คา่ธรรมเนียมขนถ่ายและบริการเพิ�มขึ �น จํานวน 

��.�� ล้านบาท บริษัท ที เอส คลงัสินค้า จํากดั (บริษัทย่อย) มีรายได้บริการรับฝากสินค้าเพิ�มขึ �น จํานวน ��.�� ล้านบาท 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่อย) มีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์เพิ�มขึ �นจํานวน 

��.�� ล้านบาท บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั (บริษัทย่อย) มีรายได้จากการรับจ้างผลิตและบรรจุเพิ�มขึ �นจํานวน 

��.�� ล้านบาท  และรายได้คา่เช่าโกดงั/คา่เช่าโรงงานลดลงจํานวน ��.�� ล้านบาท 

 



 

ต้นทุนขายใน ปี ���� มีจํานวน �,���.�� ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี ���� เพิ�มขึ �นจํานวน ���.�� ล้านบาท หรือ

เพิ�มขึ �นร้อยละ ��.�� ซึ�งสอดคล้องรายได้ที�เพิ�มขึ �น 
 

ต้นทนุจากการให้เช่าและบริการในปี ���� มีจํานวน ���.�� ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� เพิ�มขึ �นจํานวน ��.�� 

ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.��  ซึ�งสอดคล้องกบัรายได้ที�เพิ�มขึ �น 
 

ต้นทุนทางการเงิน ในปี ���� มีจํานวน ��.�� ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี ���� ลดลงจํานวน �.�� ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ ��.�� เนื�องจากในปี ���� บริษัทฯ ได้มีการคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จึงทําให้บริษัทมีดอกเบี �ยจ่ายลดลง

จํานวน �.�� ล้านบาท 

  
สรุป ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม ปี ���� ดังนี � 
 

บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน ���.��  ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิ 
���.�� ล้านบาท บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิเพิ�มขึ �นจาํนวน �.�� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ �.��  

ปัจจัยสาํคัญที�มีผลต่องบกาํไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี � 
1. ปริมาณสินค้าส่งออกปี ���� มีจํานวน ���,���.�� เมตริกตัน เมื�อเทียบกับปี ���� เพิ�มขึ �นจํานวน 

���,���.�� เมตริกตันหรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.�� และปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการฝากเก็บสินค้าปี 
���� มีจาํนวน ���,���.�� เมตริกตัน เมื�อเทียบกับปี ���� เพิ�มขึ �นจาํนวน ���,���.�� เมตริกตัน หรือ
เพิ�มขึ �นร้อยละ ��.�� จึงทาํให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนถ่ายและรับฝากเก็บสนิค้าเพิ�มขึ �นจาก
ปีที�ผ่านมา 

2. บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จาํกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) มีผลการดาํเนินที�ลดลงจากปีที�ผ่านมา 
3. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ �ามัน จํากัด (บริษัทย่อย) ขาดรายได้ค่าเช่าโรงงานนํ �ามันปาล์ม และได้

ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ �ามันปาล์มเอง ซึ�งเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขันสูง จึงส่งผลกระทบกับผลการ
ดาํเนินงานของบริษัท 
 

ณ �� ธันวาคม ���� บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั�งสิ�น �,���.�� ล้านบาท หนี�สินรวม �,���.�� ล้านบาท และ
ส่วนของผู้ถือหุ้น �,���.�� ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ �.�� เท่า
อัตราส่วนหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ากับ �.�� เท่า  

 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

           ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ์) 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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