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ที�      ���/���� 

�� พฤศจิกายน ���� 

 

เรื�อง   คาํอธิบายและวเิคราะห์งบการเงินไตรมาส � ปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน ���� 

 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทัฯ  ชี�แจงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส � ปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน ���� ดงันี�  

ปี 2562  ปี 2561 จาํนวนเงิน % ปี 2562  ปี 2561 จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย 550,669          354,236          196,433 55.45 1,513,088       1,102,023       411,065 37.30

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 158,885          111,783          47,102 42.14 433,195          366,082          67,113 18.33

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 709,554          466,019          243,535 52.26 1,946,283       1,468,105       478,178 32.57

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน

ตน้ทุนขาย 472,683          279,141          193,542 69.33 1,323,463       874,976          448,487 51.26

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 83,054            61,522            21,532 35.00 233,465          177,918          55,547 31.22

รวมตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 555,737          340,663          215,074 63.13 1,556,928       1,052,894       504,034 47.87

กาํไรขั�นตน้ 153,817          125,356          28,461 22.70 389,355          415,211          (25,856) (6.23)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 63,432            47,500            15,932 33.54 136,684 162,417 (25,733) (15.84)

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 8.94                10.19              7.02 11.06

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

งบการเงินรวม

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

 

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 

 

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

เวลาเดียวกันเพิ�มขึ�นจาํนวน ���.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ ��.��  รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจาก บริษัท ที เอส 

อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายนํ� ามนัปาลม์จาํนวน ���.�� ลา้นบาท  

 

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

เพิ�มขึ�นจาํนวน ��.��� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

และขนถ่ายเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดค้่าเก็บรักษาสินคา้เพิ�มขึ�น

จาํนวน ��.�� ลา้นบาท  

 

ตน้ทุนขายในไตรมาส � ปี ���� มีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 

���.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� ซึ�งสมัพนัธ์กบัรายไดที้�เพิ�มขึ�น 



 

 

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

เดียวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��  ซึ�งสมัพนัธ์กบัรายไดที้�เพิ�มขึ�น 

  

 สรุป ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม ในไตรมาส � ปี ���� ดงันี� 

  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ��.��  ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดยีวกันบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิ ��.�� ล้าน

บาท บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ�มขึ�นจํานวน ��.�� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� ปัจจัยสําคัญ คือ บริษัทฯ มีปริมาณสินค้า

ส่งออกเมื�อเทียบกับไตรมาส � ในช่วงระยะเวลาเดียวกันเพิ�มขึ�นจํานวน ���,���.�� เมตริกตันหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� และ

ปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการฝากเก็บสินค้า เมื�อเทียบกับไตรมาส � ในช่วงระยะเวลาเดียวกันมีจํานวนเพิ�มขึ�น ��,���.�� 

เมตริกตนั หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� จงึทาํให้บริษัทมกีาํไรเพิ�มขึ�น 

 สําหรับผลการดําเนินงานงวด � เดือน ปี ���� บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ���.��  ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี ���� 

ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ���.�� ล้านบาท บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลงจํานวน ��.�� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

��.�� มปัีจจยัสําคญั คอื บริษัท ท ีเอส ฟลาวมลิล์ จาํกดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) มผีลการดาํเนินที�ลดลงจากปีที�ผ่านมา และบริษัท 

ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามันปาล์ม จํากัด (บริษัทย่อย) ขาดรายได้ค่าเช่าโรงงานนํ�ามันปาล์ม และได้ดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํ�ามนัปาล์มเอง ซึ�งเป็นธุรกจิที�มกีารแข่งขันสูง จงึส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
 

 

ณ �� กนัยายน ���� 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 �.�� 

 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์) 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สาํนกัเลขานุการบริษทั 

โทร.��-������� 

โทรสาร. 0-2183-4561,0-2722-0079 

 

 


