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ที�      ���/���� 

�� พฤศจิกายน ���� 

 

เรื�อง ชี�แจงผลการดาํเนินงานสาํหรับงบการเงินไตรมาส � ปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน ���� จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ที�เปลี�ยนแปลงเกินกวา่ร้อยละ �� 

 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

�� กนัยายน ���� ดงันี�  
 

2563 2562 จาํนวนเงิน % 2563 2562 จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 442,433          550,669          (108,236) (19.66) 1,337,977       1,513,088       (175,111) (11.57)

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 105,612          158,885          (53,273) (33.53) 295,930          433,195          (137,265) (31.69)

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 548,045          709,554          (161,509) (22.76) 1,633,907       1,946,283       (312,376) (16.05)

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 381,400          472,683          (91,283) (19.31) 1,136,071       1,323,463       (187,392) (14.16)

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 70,567            83,054            (12,487) (15.03) 191,056          233,465          (42,409) (18.17)

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 451,967          555,737          (103,770) (18.67) 1,327,127       1,556,928       (229,801) (14.76)

กาํไรขั�นตน้ 96,078            153,817          (57,739) (37.54) 306,780          389,355          (82,575) (21.21)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 32,448            63,432            (30,984) (48.85) 99,365 136,684          (37,319) (27.30)

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 5.92                8.94                6.08 7.02                

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

งบการเงินรวม

หน่วย - พนับาท งวด 9 เดือน เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง) ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 

 

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

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

อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายนํ� ามนัปาลม์ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์

จาํกดั (มหาชน) (บริษทัย่อย) มีรายได้จากการขายลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากการขายอาคาร

พาณิชยแ์ละทาวน์เฮา้ส์ ซึ�งในปี ���� มีรายไดจ้ากการขายอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮา้ส์จาํนวน �.�� ลา้นบาท 

 

 

 



 

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

ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทัฯ มีรายไดค้่าธรรมเนียมขนถ่าย

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

��.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ มีรายไดบ้ริการท่าเทียบเรือ-สุทธิลดลงจาํนวน �.�� ลา้นบาท 
 

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

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

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

เดียวกนัลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.��  ซึ�งสมัพนัธ์กบัรายไดบ้ริการที�ลดลง 

  

 สรุป ผลการดาํเนินงานงบการเงินรวม ในไตรมาส � ปี ���� บริษัทฯ มกีาํไรสุทธิจาํนวน ��.��  ล้านบาท เมื�อเทยีบกับ

ปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ��.�� ล้านบาท บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลงจํานวน ��.�� ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ ��.�� 

 

ปัจจยัสําคญัที�มผีลกระทบต่อผลประกอบการลดลง ดงันี� 
 

ผลประกอบการไตรมาส � ปี ���� ที�ลดลง สาเหตุหลกัเกดิจากผลกระทบภัยแล้งธรรมชาต ิทาํให้ผลผลติอ้อยโดยรวมใน

ประเทศลดลง ส่งผลให้ปริมาณนํ�าตาลที�ผลิตได้ลดลง ซึ�งเป็นสินค้าหลักที�เข้ามาใช้บริการกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นรายได้จาก

ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าและให้บริการขนถ่ายสินค้าเพื�อส่งออก จึงทําให้บริษัทมีปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการรับฝากเก็บ

สินค้าลดลงเมื�อเทียบกับไตรมาส � ปี ���� จํานวน ���,���.�� เมตริกตันหรือลดลงร้อยละ ��.�� และปริมาณสินค้าส่งออก

ลดลง เมื�อเทยีบกบัไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ���,160.53 เมตริกตนัหรือลดลงร้อยละ ��.�� และผลกระทบเศรษฐกจิในปัจจุบัน

ทาํให้การนําเข้าและส่งออกที�ปรับลดลง จงึส่งผลให้การใช้บริการท่าเทยีบเรือคอนเทนเนอร์ปรับลดลงด้วยเช่นกนั 
 

 สําหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี ���� บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ��.�� ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี ���� ช่วง

ระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจํานวน ��.�� ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ ��.�� ถึงแม้

ปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการรับฝากและสินค้าส่งออกลดลงจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น บริษัทสามารถทํากําไรเพิ�มขึ�นได้

จากธุรกจิแป้งสาล ีและธุรกจินํ�ามนัปาล์ม  
 

แต่อย่างไรกต็าม บริษัทได้ควบคุมบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงบริษัทได้

พยายามหาลูกค้าสินค้าประเภทอื�นเข้ามาใช้บริการเพิ�มขึ�นต่อไป  
 

ณ �� กันยายน ���� บริษัทฯ มสิีนทรัพย์รวมทั�งสิ�น �,151.61 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 

โทร.��-������� 

โทรสาร. 0-2183-4561,0-2722-0079 


