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ที

/
สิ งหาคม

เรื อง

ชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินไตรมาส ปี
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีเปลียนแปลงเกินกว่าร้อยละ

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ นสุ ดวันที

มิถุนายน

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ชี แจงผลการดําเนิ นงานประจําไตรมาส ปี

วันที

มิถุนายน

63 สิ นสุ ด

ดังนี
งบการเงินรวม

หน่ วย - พันบาท

ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน
ปี 2563

รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จ ากการขาย
รายได้จ ากการให้เช่าและบริการ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ต้นทุนจากการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ
รวมต้นทุนจากการดําเนินงาน
กํ าไรขันต้น
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิส่ว นทีเป็ นของบริษัท
อัตรากํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)

ปี 2562

409,372
97,479
506,851

451,466
160,767
612,233

353,107
57,131
410,238
96,613
24,385
4.81

396,401
85,585
481,986
130,247
48,984
8.00

เพิมขึน (ลดลง)
จํ านวนเงิน

งวด 6 เดือน
%

(42,094) (9.32)
(63,288) (39.37)
(105,382) (17.21)
(43,294)
(28,454)
(71,748)
(33,634)
(24,599)

(10.92)
(33.25)
(14.89)
(25.82)
(50.22)

ปี 2563

เพิมขึน (ลดลง)

ปี 2562

จํ านวนเงิน

%

895,544
190,318
1,085,862

962,419
274,310
1,236,729

(66,875) (6.95)
(83,992) (30.62)
(150,867) (12.20)

754,671
120,489
875,160
210,702
66,917
6.16

850,780
150,411
1,001,191
235,538
73,252
5.92

(96,109)
(29,922)
(126,031)
(24,836)
(6,335)

(11.30)
(19.89)
(12.59)
(10.54)
(8.65)

*อัตรากํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ = กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเป็ นของบริษัทร่ วม/รายได้รวมจากการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดี ยวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . รายได้หลักที เปลียนแปลงเกิ ดจากบริ ษทั ที
เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษ ัท ย่ อ ย) มี ร ายได้จ ากการขายลดลงจํานวน . ล้า นบาท บริ ษ ัท ที เอส
อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายนํามันปาล์มลดลงจํานวน . ล้านบาท และบริ ษทั ที เอส
ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลงจํานวน ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าและบริ การไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วงเวลา
เดี ย วกัน ลดลงจํา นวน . ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ . รายได้ห ลัก ที เปลี ยนแปลงเกิ ด จากบริ ษ ัท ที เอส
คลังสิ นค้า จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้าลดลงจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าธรรมเนี ยม
ขนถ่ายและบริ การลดลง จํานวน . ล้านบาท
ต้นทุนขายในไตรมาส ปี
มี จาํ นวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
จํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . ซึ งสัมพันธ์กบั รายได้จากการขายทีลดลง

ในช่ วงเวลาเดี ยวกันลดลง

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การในไตรมาส ปี
มีจาํ นวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
เวลาเดียวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . ซึ งสัมพันธ์กบั รายได้บริ การทีลดลง

ในช่วง

สรุ ปผลการดําเนินงานงบการเงินรวม ในไตรมาส ปี
บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมื อเทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกัน บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิ
. ล้ านบาท บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิลดลงจํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ .
ปัจจัยสํ าคัญทีมีผลกระทบต่ อผลประกอบการลดลง ดังนี
ผลประกอบการไตรมาส ปี
ทีลดลง สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบภัยแล้ งธรรมชาติ ทําให้ ผลผลิตอ้ อย
โดยรวมในประเทศลดลง ส่ งผลให้ ปริมาณนําตาลทีผลิตได้ ลดลง ซึ งเป็ นสิ นค้ าหลักทีเข้ ามาใช้ บริ การกับบริษัท ไม่ ว่าจะ
เป็ นรายได้ จากให้ บริการรับฝากเก็บสิ นค้ าและให้ บริ การขนถ่ ายสิ นค้ าเพือส่ งออก จากผลกระทบดังกล่ าวจึงทําให้ บริษทั มี
ปริ มาณสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บริ การรั บฝากเก็บสิ นค้ าลดลงเมื อเทียบกับไตรมาส ปี
จํานวน , . เมตริ กตัน
หรื อลดลงร้ อยละ . และปริ มาณสิ นค้ าส่ งออกลดลง เมือเทียบกับไตรมาส ปี
จํานวน , . เมตริ กตัน
หรื อลดลงร้ อยละ .
สํ าหรั บผลประกอบการงวด 6 เดือน ปี
บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ช่ วงระยะเวลาเดียวกัน บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท ลดลงจํานวน . ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ .
ถึงแม้ ปริ มาณสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บริการรั บฝากและสิ นค้ าส่ งออกลดลงจากผลกระทบภัยดังกล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น แต่ บริ ษัท
สามารถทํากําไรเพิมขึนได้ จากธุรกิจแป้ งสาลี และธุรกิจนํามันปาล์ ม
แต่ อย่ างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ควบคุมบริ หารจัดการลดค่ าใช้ จ่ายและก่ อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดต่ อบริ ษัท รวมถึง
บริษทั ได้ พยายามหาลูกค้ าสิ นค้ าประเภทอืนเข้ ามาใช้ บริการเพิมขึนต่ อไป
ณ มิถุนายน
บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ รวมทังสิ น , . ล้ านบาท หนีสิ นรวม , . ล้ านบาท และ
ส่ วนของผู้ถือหุ้ น , . ล้ านบาท โดยมีอัตราส่ วนหนีสิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น (D/E Ratio) เท่ ากับ . อัตราส่ วน
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ ากับ .

ผลกระทบจากการปรับปรุ งรายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที เรื อง การแสดงรายการเครื องมื อทางการเงิ น มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที
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 ไรสะสมที ยังไม่จดั สรร ณ วันที
มกราคม
ทีแสดงในงบการเงินรวมลดลง . ล้านบาท
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

