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ที�      ���/���� 

�� สิงหาคม ���� 

 

เรื�อง    ชี�แจงผลการดาํเนินงานสาํหรับงบการเงินไตรมาส � ปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� มิถุนายน ����  

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนที�เปลี�ยนแปลงเกินกวา่ร้อยละ �� 
 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ชี� แจงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส � ปี ��63 สิ�นสุด

วนัที� �� มิถุนายน ���� ดงันี�  

 

ปี 2563  ปี 2562 จํานวนเงนิ % ปี 2563  ปี 2562 จํานวนเงนิ %

รายได้จากการดําเนินงาน

รายได้จากการขาย 409,372             451,466             (42,094) (9.32) 895,544             962,419             (66,875) (6.95)

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 97,479               160,767             (63,288) (39.37) 190,318             274,310             (83,992) (30.62)

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 506,851             612,233             (105,382) (17.21) 1,085,862          1,236,729          (150,867) (12.20)

ตน้ทุนจากการดําเนินงาน

ตน้ทุนขาย 353,107             396,401             (43,294) (10.92) 754,671             850,780             (96,109) (11.30)

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 57,131               85,585               (28,454) (33.25) 120,489             150,411             (29,922) (19.89)

รวมตน้ทุนจากการดําเนินงาน 410,238             481,986             (71,748) (14.89) 875,160             1,001,191          (126,031) (12.59)

กําไรข ั�นตน้ 96,613               130,247             (33,634) (25.82) 210,702             235,538             (24,836) (10.54)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท 24,385               48,984               (24,599) (50.22) 66,917 73,252 (6,335) (8.65)

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 4.81                   8.00                   6.16 5.92

*อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ = กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัทร่วม/รายได้รวมจากการดําเนินงาน

งบการเงนิรวม

ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน เพิ�มข ึ�น (ลดลง) งวด 6 เดือน หน่วย - พันบาท เพิ�มข ึ�น (ลดลง) 

 

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขาย ไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� 

ในช่วงเวลาเดียวกนัลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �.��  รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทั ที 

เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) มีรายได้จากการขายลดลงจํานวน ��.�� ล้านบาท  บริษัท ที เอส 

อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายไดจ้ากการขายนํ�ามนัปาลม์ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส 

ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายกระสอบพลาสติกลดลงจาํนวน �� ลา้นบาท 

 



 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลา

เดียวกันลดลงจาํนวน ��.�� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� รายได้หลักที� เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษัท ที เอส 

คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายไดค่้าเก็บรักษาสินคา้ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทัฯ มีรายไดค่้าธรรมเนียม

ขนถ่ายและบริการลดลง จาํนวน ��.�� ลา้นบาท 

 

ตน้ทุนขายในไตรมาส � ปี ���� มีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกนัลดลง

จาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� ซึ�งสมัพนัธ์กบัรายไดจ้ากการขายที�ลดลง 

 

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

เวลาเดียวกนัลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.��  ซึ� งสมัพนัธ์กบัรายไดบ้ริการที�ลดลง 

  

 สรุปผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม ในไตรมาส � ปี ����  
 

   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ��.���  ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 

��.�� ล้านบาท บริษทัฯ มกีาํไรสุทธิลดลงจาํนวน ��.�� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� 

 

ปัจจยัสําคัญที�มผีลกระทบต่อผลประกอบการลดลง ดงันี� 
 

ผลประกอบการไตรมาส � ปี ���� ที�ลดลง สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบภัยแล้งธรรมชาติ ทําให้ผลผลิตอ้อย

โดยรวมในประเทศลดลง ส่งผลให้ปริมาณนํ�าตาลที�ผลิตได้ลดลง ซึ�งเป็นสินค้าหลักที�เข้ามาใช้บริการกบับริษัท ไม่ว่าจะ

เป็นรายได้จากให้บริการรับฝากเกบ็สินค้าและให้บริการขนถ่ายสินค้าเพื�อส่งออก จากผลกระทบดงักล่าวจงึทําให้บริษทัมี

ปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการรับฝากเก็บสินค้าลดลงเมื�อเทียบกับไตรมาส � ปี ���� จํานวน ��,���.��� เมตริกตัน

หรือลดลงร้อยละ ��.�� และปริมาณสินค้าส่งออกลดลง เมื�อเทียบกับไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ���,���.�� เมตริกตัน

หรือลดลงร้อยละ ��.��  

 

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

ช่วงระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ��.�� ล้านบาท ลดลงจาํนวน �.�� ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ �.�� 

ถึงแม้ปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการรับฝากและสินค้าส่งออกลดลงจากผลกระทบภัยดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่บริษัท

สามารถทํากาํไรเพิ�มขึ�นได้จากธุรกจิแป้งสาล ีและธุรกจินํ�ามนัปาล์ม  

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ควบคุมบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึง

บริษทัได้พยายามหาลูกค้าสินค้าประเภทอื�นเข้ามาใช้บริการเพิ�มขึ�นต่อไป  

 

ณ �� มิถุนายน ���� บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั�งสิ�น �,���.�� ล้านบาท หนี�สินรวม �,���.�� ล้านบาท และ

ส่วนของผู้ ถือหุ้น �,���.�� ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ �.�� อัตราส่วน

หนี�สินที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ากบั �.��  

 



 

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที�  �� เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที� � เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� � 

เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� �� เรื�อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัเป็นครั� งแรก 

ตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

เป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั�น การจดั

ประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที� � มกราคม ���� 

 ทั�งนี�  ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นครั� งแรก ทาํให้กาํไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรร ณ วนัที� � 

มกราคม ���� ที�แสดงในงบการเงินรวมลดลง �.��� ลา้นบาท  

 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์) 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สาํนกัเลขานุการบริษทั 

โทร.��-������� 

โทรสาร. 0-2183-4561,0-2722-0079 


