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ที

/
พฤศจิกายน

เรื อง

ชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินไตรมาส ปี
ทีเปลียนแปลงเกินกว่าร้อยละ

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ นสุดวันที กันยายน

จากงวดเดียวกันของปี ก่อน

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ชีแจงผลการดําเนิ นงานประจําไตรมาส ปี 63 สิ นสุ ดวันที
กันยายน
ดังนี
งบการเงินรวม
หน่วย - พันบาท

ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน
2563

รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ต้นทุนจากการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การ
รวมต้นทุนจากการดําเนินงาน
กําไรขันต้น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (%)

2562

เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน

งวด 9 เดือน
%

2563

2562

เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน

%

442,433
105,612
548,045

550,669
158,885
709,554

(108,236) (19.66)
(53,273) (33.53)
(161,509) (22.76)

1,337,977
295,930
1,633,907

1,513,088
433,195
1,946,283

(175,111) (11.57)
(137,265) (31.69)
(312,376) (16.05)

381,400
70,567
451,967
96,078
32,448
5.92

472,683
83,054
555,737
153,817
63,432
8.94

(91,283)
(12,487)
(103,770)
(57,739)
(30,984)

1,136,071
191,056
1,327,127
306,780
99,365
6.08

1,323,463
233,465
1,556,928
389,355
136,684
7.02

(187,392)
(42,409)
(229,801)
(82,575)
(37,319)

(19.31)
(15.03)
(18.67)
(37.54)
(48.85)

(14.16)
(18.17)
(14.76)
(21.21)
(27.30)

*อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ = กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริ ษทั / รายได้รวมจากการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วง
เวลาเดี ย วกัน ลดลงจํา นวน . ล้า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ . รายได้ห ลัก ที เปลี ยนแปลงเกิ ด จากบริ ษ ัท ที เอส
อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายนํามันปาล์มลดลงจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์
จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) มี รายได้จากการขายลดลงจํานวน . ล้านบาท และบริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้จากการขายอาคาร
พาณิ ชย์และทาวน์เฮ้าส์ ซึงในปี
มีรายได้จากการขายอาคารพาณิ ชย์และทาวน์เฮ้าส์จาํ นวน . ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าและบริ การไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . รายได้หลักทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าธรรมเนี ยมขนถ่าย
และบริ การลดลง จํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้าลดลงจํานวน
. ล้านบาท และบริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ มีรายได้บริ การท่าเทียบเรื อ-สุทธิลดลงจํานวน . ล้านบาท
ต้นทุนขายในไตรมาส ปี
มี จาํ นวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
. ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . ซึงสัมพันธ์กบั รายได้จากการขายทีลดลง

ในช่วงเวลาเดี ยวกันลดลงจํานวน

ต้นทุ นจากการให้เช่ าและบริ การในไตรมาส ปี
มี จาํ นวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
เดียวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . ซึงสัมพันธ์กบั รายได้บริ การทีลดลง

ในช่ วงเวลา

สรุป ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม ในไตรมาส ปี
บริษัทฯ มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับ
ปี
ในช่ วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ มีกําไรสุ ทธิ . ล้ านบาท บริษัทฯ มีกําไรสุ ทธิลดลงจํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ .
ปัจจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่ อผลประกอบการลดลง ดังนี
ผลประกอบการไตรมาส ปี
ทีลดลง สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบภัยแล้ งธรรมชาติ ทําให้ ผลผลิตอ้ อยโดยรวมใน
ประเทศลดลง ส่ งผลให้ ปริ มาณนําตาลทีผลิตได้ ลดลง ซึ งเป็ นสิ นค้ าหลักทีเข้ ามาใช้ บริ การกับบริ ษัท ไม่ ว่าจะเป็ นรายได้ จาก
ให้ บริ การรับฝากเก็บสิ นค้ าและให้ บริ การขนถ่ ายสิ นค้ าเพื อส่ งออก จึงทําให้ บริษัทมีปริ มาณสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บริ การรับฝากเก็บ
สิ นค้ าลดลงเมื อเทียบกับไตรมาส ปี
จํานวน , . เมตริกตันหรื อลดลงร้ อยละ . และปริ มาณสิ นค้ าส่ งออก
ลดลง เมือเทียบกับไตรมาส ปี
จํานวน ,160.53 เมตริกตันหรื อลดลงร้ อยละ . และผลกระทบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทําให้ การนําเข้ าและส่ งออกทีปรับลดลง จึงส่ งผลให้ การใช้ บริการท่ าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์ ปรับลดลงด้ วยเช่ นกัน
สํ าหรั บผลประกอบการงวด 9 เดื อน ปี
บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมื อเทียบกับปี
ช่ วง
ระยะเวลาเดียวกัน บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท ลดลงจํานวน . ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ . ถึงแม้
ปริมาณสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บริการรับฝากและสิ นค้ าส่ งออกลดลงจากผลกระทบดังกล่ าวข้ างต้ น บริษัทสามารถทํากําไรเพิมขึนได้
จากธุรกิจแป้งสาลี และธุรกิจนํามันปาล์ ม
แต่ อย่ างไรก็ตาม บริษัทได้ ควบคุมบริหารจัดการลดค่ าใช้ จ่ายและก่ อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดต่ อบริษัท รวมถึงบริษัทได้
พยายามหาลูกค้ าสินค้ าประเภทอืนเข้ ามาใช้ บริการเพิมขึนต่ อไป
ณ กันยายน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมทังสิน ,151.61 ล้ านบาท หนีสินรวม , . 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)
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