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ที�   ��� /���� 

�� พฤษภาคม ���� 

 

เรื�อง ชี�แจงผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� �� มีนาคม ���� จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ที�เปลี�ยนแปลงเกินกวา่ร้อยละ �� 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

�� มีนาคม ���� ดงันี�  
 

ปี 2563  ปี 2562 จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย 486,172             510,953          (24,781) (4.85)
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 92,839               113,543          (20,704) (18.23)

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 579,011             624,496          (45,485) (7.28)
ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 401,564             454,379          (52,815) (11.62)
ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 63,358               64,826            (1,468) (2.26)

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 464,922             519,205          (54,283) (10.46)
กาํไรขั�นตน้ 114,089             105,291          8,798 8.36
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 42,532               24,268            18,264 75.26
อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 7.35                  3.89               

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

งบการเงินรวม

ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน เพิ�มขึ�น (ลดลง) หน่วย - พนับาท

 
ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 

 

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

เวลาเดียวกนัลดลงจาํนวน ��.��� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �.�� 
 

  รายไดจ้ากการขายที�เปลี�ยนแปลงเมื�อเทียบกบัไตรมาส � ช่วงระยะเวลาเดียวกนัเกิดจาก บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั 

(มหาชน) (บริษัทย่อย) รายได้จากการขายแป้งสาลีลดลงจํานวน �.��� ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ �.�� บริษัท ที เอส 

อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายไดจ้ากการขายนํ� ามนัปาล์มเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.��� ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 

��.�� บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดห้ยดุการผลิตกระสอบพลาสติก ทาํให้บริษทัฯ รายไดจ้ากขาย

กระสอบลดลงจาํนวน ��.��� ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ ��.�� และบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายอาคารพาณิชยแ์ละอาคารทาวน์

เฮา้ส์ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ ��.��  



 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ��.��� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 

���� ในช่วงเวลาเดียวกนัลดลงจาํนวน ��.��� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� 
 

 รายไดจ้ากการบริการที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการและขนถ่ายลดลงจาํนวน �.�� ลา้นบาท

หรือลดลงร้อยละ ��.�� บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดค้่าเก็บรักษาสินคา้ลดลงจาํนวน ��.��� ลา้นบาท

หรือลดลงร้อยละ ��.�� บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดท่้าเทียบเรือลดลง �.��� ลา้นบาทหรือ

ลดลงร้อยละ �.�� และบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตเพิ�มขึ�นจาํนวน �.��� 

ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� 
 

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

��.��� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� 
 

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

เดียวกนัลดลงจาํนวน �.��� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ �.��   

 

สรุปผลการดาํเนินงานในไตรมาส � ปี ���� 

 

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

ล้านบาท บริษัทฯ มกีาํไรสุทธิเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.��� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.��  

  

 ปัจจยัสําคญั ดงันี� 

�. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามัน จํากัด (บริษัทย่อย) ในไตรมาส � ปี ���� บริษัทได้บริหารจัดการด้านต้นทุน

วตัถุดบิและได้ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ�น รวมถึงบริษัทได้มกีารรับจ้างผลติ เพื�อเพิ�มกาํลงัการผลติมากขึ�น 

จงึทาํให้บริษัทมกีําไรในธุรกจินํ�ามันปาล์ม ซึ�งในไตรมาส � ปี ���� บริษัทประสบผลขาดทุน เพราะเป็นช่วงแรกที�บริษัทรับโอน

มาจากผู้เช่า   

�. บริษัท ที เอส ฟลาว์มิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ในไตรมาส � ปี ���� ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายแป้งสาลี

ลดลง เมื�อเทยีบกบัไตรมาส � ปี ���� สาเหตุเกดิจากราคาต้นทุนวตัถุดบิปรับลดลง ซึ�งเมื�อเทยีบกบัปริมาณการขายสินค้าเพิ�มขึ�น

จากปีที�ผ่านมา รวมถึงบริษัทได้ประโยชน์จากเงนิบาทที�แข็งค่าขึ�น  จึงทําให้บริษัทมีกาํไรจากธุรกิจแป้งสาลเีพิ�มขึ�นจากปีที�ผ่าน

มาจาํนวน 

 �. ในส่วนรายได้การให้บริการของบริษัทฯ  เนื�องจากสินค้าที�เข้ามาใช้บริการของบริษัทฯ สินค้าหลกั คือ นํ�าตาลทราย 

ซึ�งในปีนี�เกิดภัยแล้งธรรมชาติ ผลผลิตอ้อยที�ลดลง ส่งผลให้ปริมาณนํ�าตาลที�ผลิตได้ในประเทศลดลงจากปีที�ผ่านมา จึงทําให้

บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการรับฝากสินค้าเมื�อเทียบกับไตรมาส � ในช่วงระยะเวลาเดียวกันมีจํานวนลดลง 

���,���.�� เมตริกตนั หรือลดลงร้อยละ ��.�� และปริมาณสินค้าส่งออกยงัมปีริมาณน้อย แต่อย่างไรกต็ามบริษัทฯ ได้พยายาม

หาช่องทางการเพิ�มรายได้ รวมถึงหาลูกค้าสินค้าประเภทอื�นเข้ามาใช้บริการเพิ�มขึ�น อีกทั�งบริษัทฯ ได้ควบคุมลดค่าใช้จ่ายต่างๆ 

เพื�อไม่ให้กระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัท 
 

ณ �� มีนาคม ���� บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั�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 �.�� 

 



 

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� �� เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัที� � เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� � เรื�อง เครื�องมือทาง

การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� �� เรื�อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัเป็นครั� งแรก ตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� 

โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้

งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั�น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงที�เกิด

จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 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 

โทรศพัท.์ �-�������� ต่อ ���� - ���� 

โทรสาร. 0-2183-4561, 0-2722-0079 

 

 


