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� มีนาคม ���� 

 

เรื�อง คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจาํปี สิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ชี�แจงผลการดาํเนินงาน ประจาํปี ���� สิ�นสุดวนัที� 

�� ธนัวาคม ���� ดงันี�  

 

2563 2562 จํานวนเงิน %

รายได้จากการดําเนินงาน

รายได้จากการขาย 1,888,676               2,038,030             (149,354) (7.33)

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 373,304                  553,155                (179,851) (32.51)

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 2,261,980               2,591,185             (329,205) (12.70)

ต้นทุนจากการดําเนินงาน

ต้นทุนขาย 1,590,655               1,766,447             (175,792) (9.95)

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ 244,052                  319,536                (75,484) (23.62)

รวมต้นทุนจากการดําเนินงาน 1,834,707               2,085,983             (251,276) (12.05)

กําไรขั�นต้น 427,273                  505,202                (77,929) (15.43)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท 132,718                  165,426                (32,708) (19.77)

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 5.87                        6.38                     

*อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ = กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท/รายได้รวมจากการดําเนินงาน

หน่วย - พนับาท เพิ�มขึ�น (ลดลง) งบการเงินรวม

 
 

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 
 

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขาย  ปี ���� จาํนวน �,���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� 

ลดลงจาํนวน ���.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �.��  รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทั ที เอส อุตสาหกรรม

นํ� ามนั จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายไดจ้ากการขายนํ� ามนัปาล์มลดลงจาํนวน ���.��  ลา้นบาท บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์

จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายลดลงจาํนวน ��.��  ลา้นบาท และบริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ 

จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท 
 

   

 



 

  รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ ปี ���� จาํนวน ���.��  ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลา

เดียวกนัลดลงจาํนวน ���.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทัฯ มีรายได้

ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการลดลง จาํนวน ���.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายไดค่้า

เก็บรักษาสินคา้ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ มีรายไดบ้ริการท่าเทียบเรือ-สุทธิ

ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายไดเ้พิ�มขึ�นจากการรับจา้ง

ผลิตนํ�ามนัปาลม์จาํนวน ��.�� ลา้นบาท 
 

  ตน้ทุนขายในปี ���� มีจาํนวน �,���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ����  ลดลงจาํนวน ���.�� ลา้น

บาท หรือลดลงร้อยละ �.�� ซึ�งสมัพนัธ์กบัรายไดจ้ากการขายที�ลดลง 

 

  ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการใน ปี ���� มีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ลดลง

จาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.��  ซึ� งสมัพนัธ์กบัรายไดบ้ริการที�ลดลง 

  

   สรุป ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม  ปี ���� บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ���.��  ล้านบาท เมื�อ

เทียบกับปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ���.�� ล้านบาท บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลงจํานวน ��.�� 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� 

 

   ปัจจยัสําคัญที�มผีลกระทบต่อผลประกอบการในปี �� ดงันี� 
 

1. เกดิจากผลกระทบภัยแล้งธรรมชาต ิ ทําให้ผลผลติอ้อยโดยรวมในประเทศลดลง  ปริมาณนํ�าตาลที�

ผลิตได้ลดลง ซึ�งเป็นสินค้าหลักที�เข้ามาใช้บริการกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากให้บริการรับฝากเก็บสินค้าและ

ให้บริการขนถ่ายสินค้าเพื�อส่งออก จึงทําให้บริษัทมปีริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการรับฝากเกบ็สินค้าลดลง เมื�อเทียบกับ

ปี ���� จํานวน ���,���.�� เมตริกตันหรือลดลงร้อยละ ��.�� และปริมาณสินค้าส่งออกลดลง เมื�อเทียบกับปี ���� 

จาํนวน ���,201.86 เมตริกตนัหรือลดลงร้อยละ ��.��  
 

2. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา จึงส่งผลกระทบการดําเนินธุรกิจทําให้การ

นําเข้าและส่งออกได้ปรับลดลง   ส่งผลให้การใช้บริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ปรับลดลงเช่นกนั 
 

   แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ควบคุมบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั รวมถึงบริษทัได้พยายามหาลูกค้าสินค้าประเภทอื�นเข้ามาใช้บริการเพิ�มขึ�นต่อไป  

 

  ณ �� ธันวาคม ���� บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั�งสิ�น �,697.05 ล้านบาท หนี�สินรวม ���.�� ล้าน

บาท และส่วนของผู้ ถือหุ้น �,���.�� ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ �.�� 

อตัราส่วนหนี�สินที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ากบั �.��  

 

 

 



 

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� �� เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัที� � เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� � 

เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� �� เรื�อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัเป็นครั� งแรก 

ตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

เป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั�น การจดั

ประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที� � มกราคม ���� 
 

   ทั�งนี�  ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นครั� งแรก ทาํใหก้าํไรสะสมที�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 


