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ที

/
กุมภาพันธ์

เรื อง คําอธิบายรายการของฝ่ ายจัดการ ประจําปี สนสุ
ิ ดวันที

ธันวาคม

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ ชีแจงผลการดําเนินงานประจําปี

สินสุดวันที

หน่วย - พันบาท

งบการเงินรวม
2562

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

ธันวาคม

ดังนี
เพิมขึน (ลดลง)

2561

จํานวนเงิน

%

2,038,030
553,155
2,591,185

1,561,776
459,970
2,021,746

476,254.00
93,185.00
569,439.00

30.49
20.26
28.17

1,766,447
319,536
2,085,983
505,202
165,426

1,280,646
240,184
1,520,830
500,916
164,643

485,801.00
79,352.00
565,153.00
4,286.00
783.00

37.93
33.04
37.16
0.86
0.48

6.38

8.14

*อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ = กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริ ษท
ั /รายได้รวมจากการดําเนิ นงาน

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขาย ปี
จํานวน , . ล้ านบาท เพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท
หรื อเพิมขึนร้ อยละ . เมือเทียบกับปี
รายได้ ทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษัท
ย่อย) มีรายได้ จากการขายนํามันปาล์มเพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท และบริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท
ย่อย) มีรายได้ จากการขายแป้งสาลีเพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท
รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การปี
จํานวน . ล้ านบาท เพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อย
ละ . เมือเทียบกับปี
รายได้ ทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษัทฯ มีรายได้ คา่ ธรรมเนียมขนถ่ายและบริ การเพิมขึน จํานวน
. ล้ านบาท บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด (บริ ษัทย่อย) มีรายได้ บริ การรับฝากสินค้ าเพิมขึน จํานวน . ล้ านบาท
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) มีรายได้ จากการให้ บริ การท่าเทียบเรื อตู้คอนเทนเนอร์ เพิมขึนจํานวน
. ล้ านบาท บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษัทย่อย) มีรายได้ จากการรับจ้ างผลิตและบรรจุเพิมขึนจํานวน
. ล้ านบาท และรายได้ คา่ เช่าโกดัง/ค่าเช่าโรงงานลดลงจํานวน . ล้ านบาท

ต้ นทุนขายใน ปี
มีจํานวน , . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
เพิมขึนร้ อยละ . ซึงสอดคล้ องรายได้ ทีเพิมขึน

เพิมขึนจํานวน

ต้ นทุนจากการให้ เช่าและบริ การในปี
มีจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ . ซึงสอดคล้ องกับรายได้ ทีเพิมขึน
ต้ นทุนทางการเงิน ในปี
ลดลงร้ อยละ . เนืองจากในปี
จํานวน . ล้ านบาท

. ล้ านบาท หรื อ

เพิมขึนจํานวน .

มีจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ลดลงจํ านวน . ล้ านบาท หรื อ
บริ ษัทฯ ได้ มีการคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จึงทําให้ บริ ษัทมีดอกเบียจ่ายลดลง

สรุ ป ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม ปี

ดังนี

บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ
. ล้ านบาท บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิเพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรือเพิมขึนร้ อยละ .
ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่ องบกําไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี
1. ปริ มาณสินค้ าส่ งออกปี
มีจํานวน , . เมตริ กตัน เมือเทียบกับปี
เพิมขึนจํานวน
, . เมตริ กตันหรื อเพิมขึนร้ อยละ . และปริ มาณสินค้ าทีเข้ ามาใช้ บริ การฝากเก็บสินค้ าปี
มีจาํ นวน , . เมตริกตัน เมือเทียบกับปี
เพิมขึนจํานวน , . เมตริกตัน หรือ
เพิมขึนร้ อยละ . จึงทําให้ บริษัทมีรายได้ จากการให้ บริการขนถ่ ายและรับฝากเก็บสินค้ าเพิมขึนจาก
ปี ทีผ่ านมา
2. บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่ อย) มีผลการดําเนินทีลดลงจากปี ทีผ่ านมา
3. บริ ษัท ที เอส อุ ตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษัทย่ อย) ขาดรายได้ ค่าเช่ าโรงงานนํามันปาล์ ม และได้
ดําเนินการผลิตและจําหน่ ายนํามันปาล์ มเอง ซึงเป็ นธุรกิจทีมีการแข่ งขันสูง จึงส่ งผลกระทบกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
ณ ธันวาคม
บริษัทฯ มีสินทรั พย์ รวมทังสิน , . ล้ านบาท หนีสินรวม , . ล้ านบาท และ
ส่ วนของผู้ ถือ หุ้ น , . ล้ านบาท โดยมี อั ต ราส่ วนหนี สิ น ต่ อ ส่ วนของผู้ ถือ หุ้ น (D/E Ratio) เท่ ากั บ . เท่ า
อัตราส่ วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ ากับ . เท่ า
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
สํานักเลขานุการบริ ษัท
โทร. โทรสาร. 0-2183-4561, 0-2722-0079

