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ที�      ���/���� 

�4 สิงหาคม ���� 

 

เรื�อง   คาํอธิบายและวเิคราะห์งบการเงินไตรมาส � ปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� มิถุนายน ���� 

 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทัฯ  ชี�แจงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส � ปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� มิถุนายน ���� ดงันี�  

ปี 2562  ปี 2561 จาํนวนเงิน % ปี 2562  ปี 2561 จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 451,466          370,733          80,733 21.78 962,419          747,787          214,632 28.70

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 160,767          152,329          8,438 5.54 274,310          254,299          20,011 7.87

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 612,233          523,062          89,171 17.05 1,236,729       1,002,086       234,643 23.42

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 396,401          295,754          100,647 34.03 850,780          595,835          254,945 42.79

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 85,585            76,013            9,572 12.59 150,411          116,396          34,015 29.22

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 481,986          371,767          110,219 29.65 1,001,191       712,231          288,960 40.57

กาํไรขั�นตน้ 130,247          151,295          (21,048) (13.91) 235,538          289,855          (54,317) (18.74)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 48,984            58,596            (9,612) (16.40) 73,252 114,917 (41,665) (36.26)

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 8.00                11.20              5.92 11.47

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

งบการเงินรวม

ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน เพิ�มขึ�น (ลดลง) งวด 6 เดือน หน่วย - พนับาท เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 

 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขาย ไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วง

เวลาเดียวกันเพิ�มขึ� นจํานวน ��.�� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ ��.��  รายได้หลกัที� เปลี�ยนแปลงเกิดจาก บริษัท ที เอส 

อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายนํ� ามนัปาลม์จาํนวน ��.�� ลา้นบาท  

 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกนั

เพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทั

ยอ่ย) มีรายไดค้่าเก็บรักษาสินคา้เพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท  

 

ตน้ทุนขายในไตรมาส � ปี ���� มีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 

���.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� เนื�องจากตน้ทุนแป้งสาลีเพิ�มขึ�น และในไตรมาส � ปี �� บริษัทฯ ได้ผลิตและ

จาํหน่ายนํ� ามนัปาลม์ ซึ�งในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปี ���� บริษทัฯ ใหลู้กคา้บริษทัอื�นเช่าเพื�อดาํเนินธุรกิจ 



 

 

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการในไตรมาส � ปี ���� มีจาํนวน ��.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลา

เดียวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.��  ซึ�งสมัพนัธ์กนัรายไดที้�เพิ�มขึ�น 

  

 สรุป ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม ในไตรมาส � ปี ���� บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ��.���  ล้านบาท เมื�อเทียบ

กับปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ��.��� ล้านบาท บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลงจํานวน �.��� ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ ��.�� 

ปัจจยัสําคญัที�มผีลกระทบต่อผลประกอบการลดลง ดงันี� 

 โดยผลประกอบการที�ลดลง เกิดจากไตรมาส � ปี ���� บริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าโรงงานผลิตนํ�ามันปาล์ม แต่ในไตร

มาส � ปี ���� บริษัทย่อยดําเนินการผลิตและจําหน่ายเอง ทําให้ขาดรายได้จากการให้เช่าโรงงาน  โดยบริษัทย่อยได้รับคืน

โรงงานในไตรมาส � ปี ����  

สําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือน ปี ���� บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ��.��� ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี ���� ช่วง

ระยะเวลาเดยีวกนั บริษัทฯ มกีาํไรสุทธิจาํนวน ���.��� ล้านบาท ลดลงจาํนวน ��.��� ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ ��.�� เกดิจาก

ปริมาณส่งออกลงเรือช่วง � เดือนปี ���� เมื�อเทียบกบั � เดือนปี ���� ลดลงจํานวน ��,���.�� ตันหรือลดลงร้อยละ ��.�� ซึ�ง

รายได้จากการดาํเนินงานและผลกาํไรบริษัทจะทยอยรับรู้เพิ�มขึ�นตามปริมาณสินค้าส่งออก โดยในช่วง � เดือนปี ���� บริษัทมี

ปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการเพิ�มขึ�นจํานวน ���,���.�� ตัน หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� ซึ�งบริษัทฯคาดว่าในช่วงไตรมาส � 

นํ�าตาลส่งออกจะเพิ�มสูงขึ�น 

 

ณ �� มถุินายน ���� บริษัทฯ มสิีนทรัพย์รวมทั�งสิ�น �,���.�� ล้านบาท หนี�สินรวม �,���.�� ล้านบาท และส่วนของผู้

ถือหุ้น �,���.�� ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ �.�� อัตราส่วนหนี�สินที�มีภาระ

ดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ากบั �.��  

 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์) 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สาํนกัเลขานุการบริษทั 

โทร.��-������� 

โทรสาร. 0-2183-4561,0-2722-0079 


