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ที

/
พฤษภาคม

เรื อง

ชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที มีนาคม
ทีเปลียนแปลงเกินกว่าร้อยละ

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากงวดเดียวกันของปี ก่อน

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ชีแจงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ปี
มีนาคม
ดังนี

หน่วย - พันบาท

สิ นสุดวันที

งบการเงินรวม
ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน
เพิมขึน (ลดลง)
ปี 2563

ปี 2562

จํานวนเงิน

รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จากการขาย
486,172
510,953
(24,781)
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
92,839
113,543
(20,704)
รวมรายได้จากการดําเนิ นงาน
579,011
624,496
(45,485)
ต้นทุนจากการดําเนิ นงาน
ต้นทุนขาย
401,564
454,379
(52,815)
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การ
63,358
64,826
(1,468)
รวมต้นทุนจากการดําเนินงาน
464,922
519,205
(54,283)
กําไรขันต้น
114,089
105,291
8,798
่
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสวนทีเป็ นของบริ ษทั
42,532
24,268
18,264
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (%)
7.35
3.89
*อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ร่ วม/รายได้รวมจากการดําเนินงาน

%
(4.85)
(18.23)
(7.28)
(11.62)
(2.26)
(10.46)
8.36
75.26

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส ปี
เวลาเดียวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ .

จํานวน

.

ล้านบาท เมือเทียบกับปี

ในช่วง

รายได้จากการขายทีเปลียนแปลงเมือเทียบกับไตรมาส ช่วงระยะเวลาเดียวกันเกิดจาก บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด
(มหาชน) (บริ ษ ัท ย่อ ย) รายได้จ ากการขายแป้ ง สาลี ล ดลงจํา นวน . ล้า นบาทหรื อ ลดลงร้ อ ยละ . บริ ษ ัท ที เอส
อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายนํามันปาล์มเพิมขึนจํานวน . ล้านบาทหรื อเพิมขึนร้อยละ
. บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้หยุดการผลิตกระสอบพลาสติก ทําให้บริ ษทั ฯ รายได้จากขาย
กระสอบลดลงจํานวน . ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ . และบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายอาคารพาณิ ชย์และอาคารทาวน์
เฮ้าส์ลดลงจํานวน . ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ .

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้เช่าและบริ การไตรมาส ปี
ในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ .

จํานวน .

ล้านบาท เมือเทียบกับปี

รายได้จากการบริ การทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การและขนถ่ายลดลงจํานวน . ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ . บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้าลดลงจํานวน . ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ . บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้ท่าเทียบเรื อลดลง . ล้านบาทหรื อ
ลดลงร้อยละ . และบริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการรับจ้างผลิตเพิมขึนจํานวน .
ล้านบาทหรื อเพิมขึนร้อยละ .
.

ต้นทุนขายในไตรมาส ปี
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ .

มีจาํ นวน

.

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การในไตรมาส ปี
เดียวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ .

ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
มีจาํ นวน .

ในช่วงเวลาเดี ยวกันลดลงจํานวน

ล้านบาท เมือเที ยบกับปี

ในช่วงเวลา

สรุปผลการดําเนินงานในไตรมาส ปี
บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมื อเทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกันบริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิ .
ล้ านบาท บริษัทฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ .
ปัจจัยสําคัญ ดังนี
. บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษัทย่ อย) ในไตรมาส ปี
บริ ษัทได้ บริ หารจัดการด้ านต้ นทุน
วัตถุดบิ และได้ ควบคุมค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ให้ มปี ระสิทธิภาพมากขึน รวมถึงบริษัทได้ มกี ารรับจ้ างผลิต เพือเพิมกําลังการผลิตมากขึน
จึงทําให้ บริษัทมีกําไรในธุรกิจนํามันปาล์ ม ซึงในไตรมาส ปี
บริษัทประสบผลขาดทุน เพราะเป็ นช่ วงแรกทีบริษัทรับโอน
มาจากผู้เช่ า
. บริ ษัท ที เอส ฟลาว์ มิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษัทย่ อย) ในไตรมาส ปี
ถึงแม้ ว่ารายได้ จากการขายแป้ งสาลี
ลดลง เมือเทียบกับไตรมาส ปี
สาเหตุเกิดจากราคาต้ นทุนวัตถุดบิ ปรับลดลง ซึงเมือเทียบกับปริมาณการขายสินค้ าเพิมขึน
จากปี ทีผ่ านมา รวมถึงบริษัทได้ ประโยชน์ จากเงินบาททีแข็งค่ าขึน จึงทําให้ บริษัทมีกาํ ไรจากธุรกิจแป้ งสาลีเพิมขึนจากปี ทีผ่ าน
มาจํานวน
. ในส่ วนรายได้ การให้ บริการของบริษัทฯ เนืองจากสินค้ าทีเข้ ามาใช้ บริการของบริษัทฯ สินค้ าหลัก คือ นําตาลทราย
ซึงในปี นีเกิดภัยแล้ งธรรมชาติ ผลผลิตอ้ อยทีลดลง ส่ งผลให้ ปริมาณนําตาลทีผลิตได้ ในประเทศลดลงจากปี ทีผ่ านมา จึงทําให้
บริ ษั ท ฯ มีป ริ ม าณสิ น ค้ าทีเข้ ามาใช้ บ ริ ก ารรั บ ฝากสิ น ค้ าเมื อเทีย บกับ ไตรมาส ในช่ ว งระยะเวลาเดียวกัน มีจํานวนลดลง
, . เมตริกตัน หรื อลดลงร้ อยละ . และปริมาณสิ นค้ าส่ งออกยังมีปริมาณน้ อย แต่ อย่ างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ พยายาม
หาช่ องทางการเพิมรายได้ รวมถึงหาลูกค้ าสิ นค้ าประเภทอืนเข้ ามาใช้ บริการเพิมขึน อีกทังบริษัทฯ ได้ ควบคุมลดค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
เพือไม่ ให้ กระทบต่ อผลการดําเนินงานของบริษัท
ณ

มีนาคม
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมทังสิน , . ล้ านบาท หนีสิ นรวม , . ล้ านบาท และส่ วนของผู้
ถื อหุ้ 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 .

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับที เรื อง การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที เรื อง เครื องมื อทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที เรื อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิเป็ นครังแรก ตังแต่วนั ที มกราคม
โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ งกับกําไรสะสมต้น
งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ ดังนัน การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุ งที เกิ ด
จากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที มกราคม
ทังนี ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็ นครังแรก ทําให้กาํ ไรสะสมทียังไม่จดั สรร ณ วันที มกราคม
ทีแสดงในงบการเงินรวมลดลง . ล้านบาท

จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน)

สํานักเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์. ต่อ
โทรสาร. 0-2183-4561, 0-2722-0079

