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ที

/
กุมภาพันธ์

เรื อง คําอธิบายรายการของฝ่ ายจัดการ ประจําปี สินสุดวันที

ธันวาคม

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ ชีแจงผลการดําเนินงานประจําปี
หน่วย - พันบาท
รายได้จากการดําเนิ นงาน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รวมรายได้จากการดําเนิ นงาน
ต้นทุนจากการดําเนิ นงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การ
รวมต้นทุนจากการดําเนิ นงาน
กําไรขันต้น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (%)

สินสุดวันที

ธันวาคม

งบการเงินรวม
2561
2560

ดังนี
เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน
%

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

1,459,594
303,661
1,763,255

102,182.00
156,309.00
258,491.00

7.00
51.47
14.66

1,280,646
240,184
1,520,830
500,916
164,643
8.14

1,130,750
170,528
1,301,278
461,977
116,611
6.61

149,896.00
69,656.00
219,552.00
38,939.00
48,032.00

13.26
40.85
16.87
8.43
41.19

*อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ = กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั /รายได้รวมจากการดําเนิ นงาน

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขาย ปี
จํานวน , . ล้ านบาท เพิมขึนจํานวน . ล้ าน
บาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ เมือเทียบกับปี
รายได้ ทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท
ย่อย) มีรายได้ จากการขายแป้งสาลีเพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ . และในช่วงไตรมาส ปี
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษัทย่อย) มีรายได้ จากการขายนํามันปาล์มจํานวน . ล้ านบาท
รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การปี
จํานวน . ล้ านบาท เพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึน
ร้ อยละ . เมือเทียบกับปี
รายได้ ทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษัทฯ มีรายได้ ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริ การเพิมขึน
จํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ . บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด (บริ ษัทย่อย) มีรายได้ บริ การรับฝากสินค้ า
เพิมขึน จํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ . และบริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) มี
รายได้ จากการให้ บริ การท่าเทียบเรื อตู้คอนเทนเนอร์ เพิมขึนจํานวน . ล้ านบาทหรื อเพิมขึนร้ อยละ .

ต้ นทุนขายใน ปี
มีจํานวน , . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
เพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรื อ
เพิมขึนร้ อยละ . เนืองจากบริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษัทย่อย) มีรายได้ จากการขายแป้งสาลีเพิมขึน จึง
ทํ าให้ ต้ น ทุน ขายเพิ มขึนจํ า นวน . ล้ านบาทหรื อ เพิ มขึนร้ อยละ . และในไตรมาสที ปี
บริ ษั ท ที เอส
อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษัทย่อย) มีต้นทุนขายนํามันปาล์มจํานวน . ล้ านบาท
ต้ นทุนจากการให้ เช่าและบริ การในปี
มีจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
เพิมขึนจํานวน .
ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ . เนืองจากบริ ษัทฯ และบริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด (บริ ษัทย่อย) มีคา่ ใช้ จ่ายดําเนินงาน
คลังสินค้ าเพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ . และบริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริ ษัท
ย่อย) มีคา่ ใช้ จ่ายดําเนินงานท่าเทียบเรื อตู้คอนเทนเนอร์ เพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ .
ค่าใช้ จ่ายในการขายและให้ บริ การในปี
มีจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ลดลงจํานวน .
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ . เนืองจากรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ลดลง จึงทําให้ คา่ ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ
และค่านายหน้ าจากการขายลดลง
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี
หรื อลดลงร้ อยละ . เนืองจากในปี
. ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน ในปี
ลดลงร้ อยละ . เนืองจากในปี
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลปี

มีจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ลดลงจํานวน .
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงานลดลงจากปี

ล้ านบาท
จํานวน

มีจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ลดลงจํานวน . ล้ านบาท หรื อ
บริ ษัทฯ มีดอกเบียจ่ายลดลงจํานวน . ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ .
เพิมขึนเมือเทียบกับปี

จํานวน .

ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ .

ณ ธั นวาคม
บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ รวมทังสิน , . ล้ านบาท หนี สินรวม , . ล้ านบาท
และส่ วนของผู้ถือหุ้น , . ล้ านบาท โดยมีอัตราส่ วนหนีสินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ ากับ . เท่ า
อัตราส่ วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ ากับ . เท่ า
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
สํานักเลขานุการบริ ษัท
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