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ที

/
พฤษภาคม

เรื อง

คําอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ สําหรับงบการเงินไตรมาส สิ นสุดวันที มีนาคม

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ นสุดวันที

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ชี แจงผลการดําเนิ นงานประจําไตรมาส ปี
มีนาคม
ดังนี
งบการเงินรวม

หน่ วย - พันบาท
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ เช่ าและบริการ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ต้ นทุนจากการดําเนินงาน
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนจากการให้ เช่ าและบริการ
รวมต้ นทุนจากการดําเนินงาน
กําไรขันต้ น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (%)

ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน
ปี 2564
ปี 2563

เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน
%

430,945
100,233
531,178

486,172
92,839
579,011

(55,227)
7,394
(47,833)

(11.36)
7.96
(8.26)

332,745
53,922
386,667

401,564
63,358
464,922

(68,819)
(9,436)
(78,255)

(17.14)
(14.89)
(16.83)

144,511

114,089

30,422

26.67

59,432

42,532

16,900

39.73

11.19

7.35

*อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ = กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั ร่ วม/รายได้รวมจากการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส ปี
ในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ .

จํานวน

. ล้านบาท เมือเทียบกับปี

รายได้จ ากการขายที เปลี ยนแปลงเมื อเที ยบกับ ไตรมาส ช่ วงระยะเวลาเดี ยวกัน เกิ ดจาก บริ ษ ัท ที เอส
อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายนํามันปาล์มลดลงจํานวน ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ . และ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายแป้ งสาลีเพิมขึนจํานวน . ล้านบาทหรื อเพิมขึน
ร้อยละ .
เทียบกับปี

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้เช่าและบริ การไตรมาส ปี
ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ .

จํานวน

. ล้านบาท เมือ

รายได้จากการบริ การที เปลียนแปลงเกิ ดจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การและขนถ่ายเพิมขึนจํานวน
. ล้านบาทหรื อเพิมขึนร้อยละ . และรายได้ค่าเช่าที ดินโกดังเพิมขึนจํานวน . ล้านบาทหรื อเพิมขึนร้อยละ .
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการรับจ้างผลิตเพิมขึนจํานวน . ล้านบาทหรื อเพิมขึนร้อย
ละ . และบริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้ท่าเทียบเรื อลดลง . ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ
.
ต้นทุนขายในไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ .

มีจาํ นวน

. ล้านบาท เมือเทียบกับปี

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การในไตรมาส ปี
เวลาเดียวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ .

ในช่วงเวลาเดียวกันลดลง

มีจาํ นวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี

ในช่วง

สรุปผลการดําเนินงานในไตรมาส ปี
บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมื อเทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกันบริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิ
. ล้ านบาท บริษัทฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ .
ปัจจัยสําคัญมีดงั นี
. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริษัทย่ อย) บริษัทได้ เพิมกําลังการผลิตโดยการรับจ้ างกลันมาก
ขึน เพือลดความเสียงด้ านต้ นทุนวัตถุดบิ เนืองจากราคาวัตถุดบิ ค่ อนข้ างสู ง และมีความผันผวนเป็ นอย่ างมาก
. บริษัท ที เอส ฟลาว์ มิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่ อย) ในไตรมาส ปี
บริษัทมีรายได้ จากการขาย
แป้ งสาลีทีเพิมขึนจากไตรมาส ปี
รวมถึงบริษัทได้ จดั การบริหารความเสี ยงเรื องอัตราแลกเปลียน จึงทําให้ บริษัทมีกําไร
จากธุรกิจแป้งสาลีเพิมขึนจากปี ทีผ่านมา
. ในส่ วนรายได้ การให้ บริ การของบริ ษัทฯ เนื องจากสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บริ การของบริ ษัทฯ สิ นค้ าหลัก คื อ
นําตาลทราย ซึงในปี ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังได้ รับผลกระทบจากผลผลิตอ้ อยทีลดลง จึงทําให้ บริษัทฯ มีปริมาณสินค้ าที
เข้ ามาใช้ บริการรับฝากสินค้ าในไตรมาส ปี
มีจาํ นวน , . เมตริกตัน และปริมาณสินค้ าส่ งออกยังคงมีปริมาณน้ อย
เมือเปรียบเทียบกับปี ทีผ่านๆ มา แต่ อย่ างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ พยายามหาช่ องทางการเพิมรายได้ โดยการนําสิ นค้ าประเภทอืนเข้ า
มาใช้ บริการเพิมขึน รวมถึงการบริหารจัดการด้ านต้ นทุนและควบคุมค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ให้ มปี ระสิทธิภาพมากขึน

ณ มีนาคม
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมทังสิ น , . ล้ านบาท หนีสิ นรวม , . ล้ านบาท และ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น , . ล้ านบาท โดยมีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ ากับ . อัตราส่ วนหนีสินทีมี
ภาระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ ากับ .

จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน)

สํานักเลขานุการบริ ษทั
โทร. โทรสาร. 0-2183-4561, 0-2722-0079

