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

 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  

         ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

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

2561 2560 จาํนวนเงิน %
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 1,561,776         1,459,594       102,182.00 7.00
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 459,970            303,661          156,309.00 51.47

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 2,021,746         1,763,255       258,491.00 14.66
ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 1,280,646         1,130,750       149,896.00 13.26
ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 240,184            170,528          69,656.00 40.85

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 1,520,830         1,301,278       219,552.00 16.87
กาํไรขั�นตน้ 500,916            461,977          38,939.00 8.43
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 164,643            116,611          48,032.00 41.19

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 8.14                  6.61                

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

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

 
ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 

 

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

บาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ �  เมื�อเทียบกบัปี ���� รายได้ที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท

ย่อย) มีรายได้จากการขายแป้งสาลีเพิ�มขึ �นจํานวน ��.��� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ �.�� และในช่วงไตรมาส � ปี ���� 

บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั (บริษัทยอ่ย) มีรายได้จากการขายนํ �ามนัปาล์มจํานวน ��.�� ล้านบาท  

 

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

ร้อยละ ��.�� เมื�อเทียบกับปี ���� รายได้ที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการเพิ�มขึ �น 

จํานวน ��.��� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.�� บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั (บริษัทย่อย) มีรายได้บริการรับฝากสนิค้า

เพิ�มขึ �น จํานวน ��.��� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ���.�� และบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่อย) มี

รายได้จากการให้บริการทา่เทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์เพิ�มขึ �นจํานวน ��.��� ล้านบาทหรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.��   

 



 

2 

 

ต้นทนุขายใน ปี ���� มีจํานวน �,���.��� ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� เพิ�มขึ �นจํานวน ���.��� ล้านบาท หรือ

เพิ�มขึ �นร้อยละ ��.�� เนื�องจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัทยอ่ย) มีรายได้จากการขายแป้งสาลเีพิ�มขึ �น จึง

ทําให้ต้นทุนขายเพิ�มขึ �นจํานวน ���.�� ล้านบาทหรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.�� และในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัท ที เอส 

อตุสาหกรรมนํ �ามนั จํากดั (บริษัทยอ่ย) มต้ีนทนุขายนํ �ามนัปาล์มจํานวน ���.��� ล้านบาท 
 

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

ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.��  เนื�องจากบริษัทฯ และบริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั (บริษัทยอ่ย) มีคา่ใช้จ่ายดําเนินงาน

คลงัสินค้าเพิ�มขึ �นจํานวน ��.��� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.�� และบริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัท

ยอ่ย) มีคา่ใช้จ่ายดําเนินงานทา่เทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์เพิ�มขึ �นจํานวน ��.��� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.��  
 

คา่ใช้จ่ายในการขายและให้บริการในปี ���� มีจํานวน ��.��� ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ลดลงจํานวน �.��� 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� เนื�องจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลง จึงทําให้คา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิ�

และคา่นายหน้าจากการขายลดลง  
 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี ���� มีจํานวน ���.��� ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ลดลงจํานวน ��.��� ล้านบาท

หรือลดลงร้อยละ �.�� เนื�องจากในปี ���� บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังานลดลงจากปี ���� จํานวน 

��.��� ล้านบาท   
 

ต้นทนุทางการเงิน ในปี ���� มีจํานวน ��.��� ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ลดลงจํานวน �.��� ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ ��.�� เนื�องจากในปี ���� บริษัทฯ มีดอกเบี �ยจ่ายลดลงจํานวน �.��� ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ ��.�� 
 

 ภาษีเงินได้นิติบคุคลปี ���� เพิ�มขึ �นเมื�อเทียบกบัปี ���� จํานวน ��.��� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.��   
 

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

 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

           ขอแสดงความนบัถือ 
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