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ที

/
มีนาคม

เรื อง

คําอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี สิ นสุ ดวันที

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธันวาคม

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ชีแจงผลการดําเนินงาน ประจําปี

ธันวาคม

สิ นสุ ดวันที

ดังนี
หน่ วย - พันบาท

งบการเงินรวม
2563

รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ เช่ าและบริการ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ต้ นทุนจากการดําเนินงาน
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนจากการให้ เช่ าและบริ การ
รวมต้ นทุนจากการดําเนินงาน
กําไรขันต้ น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริษัท
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (%)

เพิมขึน (ลดลง)
2562

จํานวนเงิน

%

1,888,676
373,304
2,261,980

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

(149,354)
(179,851)
(329,205)

(7.33)
(32.51)
(12.70)

1,590,655
244,052
1,834,707
427,273
132,718

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

(175,792)
(75,484)
(251,276)
(77,929)
(32,708)

(9.95)
(23.62)
(12.05)
(15.43)
(19.77)

5.87

6.38

*อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ = กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริษัท/รายได้ รวมจากการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ปี
จํานวน , . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . รายได้หลักที เปลียนแปลงเกิ ดจากบริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรม
นํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มี รายได้จากการขายนํามันปาล์มลดลงจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์
จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายลดลงจํานวน . ล้านบาท และบริ ษทั ที เอส ขนส่ ง และโลจิสติกส์
จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายลดลงจํานวน . ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าและบริ การ ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วงเวลา
เดี ยวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . รายได้หลักที เปลี ยนแปลงเกิ ดจากบริ ษทั ฯ มี รายได้
ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริ การลดลง จํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้ค่า
เก็บรักษาสิ นค้าลดลงจํานวน . ล้านบาท และบริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ มีรายได้บริ การท่าเทียบเรื อ-สุ ทธิ
ลดลงจํานวน . ล้านบาท และบริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้เพิมขึนจากการรับจ้าง
ผลิตนํามันปาล์มจํานวน . ล้านบาท
ต้นทุ นขายในปี
มี จาํ นวน , . ล้านบาท เมื อเที ยบกับปี
บาท หรื อลดลงร้อยละ . ซึ งสัมพันธ์กบั รายได้จากการขายทีลดลง

ลดลงจํานวน

. ล้าน

ต้นทุนจากการให้เช่ าและบริ การใน ปี
มีจาํ นวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
จํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . ซึ งสัมพันธ์กบั รายได้บริ การทีลดลง

ลดลง

สรุ ป ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม ปี
บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมื อ
เทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกัน บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิ . ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิลดลงจํานวน .
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ .
ปัจจัยสํ าคัญทีมีผลกระทบต่ อผลประกอบการในปี

ดังนี

1. เกิดจากผลกระทบภัยแล้ งธรรมชาติ ทําให้ ผลผลิตอ้ อยโดยรวมในประเทศลดลง ปริมาณนําตาลที
ผลิตได้ ลดลง ซึ งเป็ นสิ นค้ าหลักทีเข้ ามาใช้ บ ริ การกับบริ ษัท ไม่ ว่าจะเป็ นรายได้ จากให้ บ ริ การรั บฝากเก็บ สิ นค้ าและ
ให้ บริ การขนถ่ ายสิ นค้ าเพือส่ งออก จึงทําให้ บริ ษัทมีปริ มาณสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บริการรั บฝากเก็บสิ นค้ าลดลง เมือเทียบกับ
ปี
จํานวน , . เมตริ กตันหรื อลดลงร้ อยละ . และปริ มาณสิ นค้ าส่ งออกลดลง เมื อเทียบกับปี
จํานวน ,201.86 เมตริกตันหรื อลดลงร้ อยละ .
2. ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคไวรั สโคโรนา จึงส่ งผลกระทบการดําเนินธุ รกิจทําให้ การ
นําเข้ าและส่ งออกได้ ปรับลดลง ส่ งผลให้ การใช้ บริการท่ าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์ ปรับลดลงเช่ นกัน
แต่ อย่ างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ควบคุ มบริ หารจัดการลดค่ าใช้ จ่ายและก่ อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดต่ อ
บริษทั รวมถึงบริษทั ได้ พยายามหาลูกค้ าสิ นค้ าประเภทอืนเข้ ามาใช้ บริการเพิมขึนต่ อไป
ณ ธันวาคม
บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ รวมทังสิ น ,697.05 ล้ านบาท หนีสิ นรวม . ล้ าน
บาท และส่ วนของผู้ถือหุ้ น , . ล้ านบาท โดยมีอัตราส่ วนหนีสิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น (D/E Ratio) เท่ ากับ .
อัตราส่ วนหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ ากับ .

ผลกระทบจากการปรับปรุ งรายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุม่ บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับที เรื อง การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที
เรื อง เครื องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที เรื อง สัญญาเช่ า มาถือปฏิ บตั ิ เป็ นครังแรก
ตังแต่วนั ที มกราคม
โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
เป็ นรายการปรับปรุ งกับกําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ ดังนัน การจัด
ประเภทรายการใหม่และรายการปรับ ปรุ งที เกิ ด จากการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี จ ะรับ รู ้ใ นงบแสดงฐานะ
การเงิ น ณ วันที มกราคม
ทังนี ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชี ใหม่มาใช้เป็ นครังแรก ทําให้กาํ ไรสะสมทียังไม่จดั สรร ณ
วันที มกราคม
ทีแสดงในงบการเงินรวมลดลง . ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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