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ที

/
พฤษภาคม

เรื อง คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการผลการดําเนินงานไตรมาส สิ นสุดวันที

มีนาคม

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ชีแจงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ปี

สิ นสุดวันที

มีนาคม

ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน
หน่ ว ย - พันบาท
รายได้จ ากการดํา เนินงาน
รายได้จ ากการขาย
รายได้จ ากการให้เช่าและบริการ
รวมรายได้จ ากการดําเนินงาน
ต้นทุนจากการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ
รวมต้นทุนจากการดําเนินงาน
กํ าไรขันต้น
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิส่ว นทีเป็ นของบริษัท
อัตรากํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)

งบการเงินรวม

ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน

เพิมขึน (ลดลง)
จํ านวนเงิน

ดังนี

%

งบเฉพาะกิ จ การ
2562

2561

เพิมขึน (ลดลง)

2562

2561

จํ านวนเงิน

%

510,953
113,543
624,496

377,054
101,970
479,024

133,899
11,573
145,472

35.51
11.35
30.37

21,340
43,444
64,784

6,143
59,758
65,901

15,197
(16,314)
(1,117)

247.39
(27.30)
(1.69)

454,379
64,826
519,205
105,291
24,268
3.89

300,081
40,383
340,464
138,560
56,321
11.76

154,298
24,443
178,741
(33,269)
(32,053)

51.42
60.53
52.50
(24.01)
(56.91)

15,734
16,332
32,066
32,718
6,386
9.86

3,904
20,794
24,698
41,203
16,528
25.08

11,830
(4,462)
7,368
(8,485)
(10,142)

303.02
(21.46)
29.83
(20.59)
(61.36)

*อัตรากํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ = กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิส่ว นทีเป็ นของบริษัท/รายได้รวมจากการดํา เนินงาน

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
ในช่วง
เวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ . รายได้ทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการ
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพิมขึนจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขาย
แป้ งสาลีเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายนํามันปาล์ม
จํานวน . ล้านบาท และบริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิ สติกส์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มี รายได้จากการขายกระสอบพลาสติ ก
เพิมขึนจํานวน . ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าและบริ การไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
เพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ . รายได้หลักที เปลียนแปลงเกิ ดจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้
ค่าบริ การขนถ่ายและรายได้ค่าเช่าโรงงานลดลงรวมจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้
ค่าเก็บรักษาสิ นค้าเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้บริ การท่าเทียบ
เรื อคอนเทนเนอร์เพิมขึนจํานวน . ล้านบาท และบริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการรับ
ผลิตสิ นค้าเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท
ต้นทุนขายในไตรมาส ปี
มีจาํ นวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วงเวลาเดี ยวกันเพิมขึนจํานวน
. ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ . เนืองจากราคาวัตถุดิบหลักทีใช้ผลิตสิ นค้าในธุรกิจผลิตนํามันปาล์มมีความผันผวนสูง
จึงทําให้ราคาต้นทุนขายกับราคาขายสิ นค้าอาจไม่สอดคล้องกันเมือเทียบกับรายได้จากการขายทีเพิมขึนจากปี ทีผ่านมา
ต้นทุ นจากการให้เช่ าและบริ การในไตรมาส ปี
มี จาํ นวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
ในช่ วงเวลา
เดียวกันเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ . เนื องจากบริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริ ษทั
ย่อย)ได้มีการปรับ ปรุ งพัฒนาระบบ รวมถึงเครื องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ ในงานด้านบริ การท่ าเที ยบเรื อคอนเทนเนอร์ ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึน เพราะในปั จจุบนั มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
สรุป ภาพรวมผลการดําเนินงานงบการเงินรวม ในไตรมาส ปี
บริษัทฯ มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน . ล้ านบาท เมือ
เทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ . ล้ านบาท ลดลงจํานวน . ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ .
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ
มีกาํ ไรสุ ทธิ . ล้ านบาท ลดลงจํานวน . ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ .
ปัจจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่ อผลประกอบการลดลง มีดงั นี
1. บริษัทฯ มีปริมาณสิ นค้ าส่ งออกลดลงเมือเทียบกับไตรมาส ในช่ วงระยะเวลาเดียวกันจํานวน , ตันหรือลดลง
ร้ อยละ . แต่ อย่ างไรก็ตาม ปริมาณสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บริการฝากเก็บสิ นค้ า เมือเทียบกับไตรมาส ในช่ วงระยะเวลา
เดียวกันมีจาํ นวนเพิมขึน , . ตัน หรือเพิมขึนร้ อยละ . ดังนันจึงแสดงให้ เห็นว่ ารายได้ จากการดําเนินงาน
และผลกําไรของบริษัทฯ จะทยอยรับรู้ เพิมขึนตามปริมาณสิ นค้ าส่ งออก ซึ งคาดว่ าในช่ วงไตรมาส และ จะมีการ
ส่ งออกเพิมขึนตามลําดับ
2. ในช่ วงไตรมาส ปี
บริ ษั ท ที เอส อุ ต สาหกรรมนํ ามั น จํ า กั ด (บริ ษั ท ย่ อ ย) ได้ รั บ คื น โรงงานให้ เช่ าจาก
บุคคลภายนอก ทางบริษัทฯ จึงได้ เริมดําเนินการผลิตและจําหน่ ายสิ นค้ าในช่ วงปลายปี ทีผ่านมา ดังนันจึงเป็ นช่ วงแรก
ของการบริ ห ารจั ด การ ซึ งธุ ร กิจ นํ ามั น ปาล์ ม เป็ นธุ ร กิจ ทีมี ก ารแข่ งขั น สู ง และมีค วามผัน ผวนอ่ อ นไหวไปตาม
สถานการณ์ ของตลาด จึงทําให้ ส่งผลกระทบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ณ

มีนาคม
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมทังสิน , . ล้ านบาท หนีสิ นรวม , . ล้ านบาท และส่ วนของผู้
ถือหุ้ น , . ล้ านบาท โดยมีอัตราส่ วนหนีสิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น (D/E Ratio) เท่ ากับ . อัตราส่ วนหนีสิ นทีมีภาระ
ดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ ากับ .

จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน)
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