
 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน) 
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

OFFICE/WAREHOUSE : 90 MOO 1, POOCHAOSAMINGPHRAI RD.,  SAMRONGKLANG, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN  10130  TEL.0-2183-4567  FAX : 0-2183-4561-2  

สาํนกังาน/คลงัสินคา้ : 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจา้สมิงพราย ต.สาํโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  โทร.0-2183-4567 โทรสาร 0-2183-4561-2 

ทะเบียนเลขที� 0107537001692  E-mail Address: thaisugarterminal@gmail.com  Web Site: www.tstegroup.com 

 

 

 

 

ที�    ���/���� 

�� พฤษภาคม ���� 

 

เรื�อง  คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการผลการดาํเนินงานไตรมาส � สิ�นสุดวนัที� �� มีนาคม ���� 

 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

 

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 

 

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

เวลาเดียวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน ���.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.��  รายไดที้�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขายอสังหาริมทรัพยเ์พิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขาย

แป้งสาลีเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายนํ� ามนัปาลม์

จาํนวน ��.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกัด (บริษทัย่อย) มีรายไดจ้ากการขายกระสอบพลาสติก

เพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาท 

 

 

2562 2561 จํานวนเงนิ % 2562 2561 จํานวนเงนิ %

รายได้จากการดําเนินงาน

รายได้จากการขาย 510,953      377,054      133,899 35.51 21,340        6,143          15,197 247.39

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 113,543      101,970      11,573 11.35 43,444        59,758        (16,314) (27.30)

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 624,496      479,024      145,472 30.37 64,784        65,901        (1,117) (1.69)

ตน้ทุนจากการดําเนินงาน

ตน้ทุนขาย 454,379      300,081      154,298 51.42 15,734        3,904          11,830 303.02

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 64,826        40,383        24,443 60.53 16,332        20,794        (4,462) (21.46)

รวมตน้ทุนจากการดําเนินงาน 519,205      340,464      178,741 52.50 32,066        24,698        7,368 29.83

กําไรข ั�นตน้ 105,291      138,560      (33,269) (24.01) 32,718        41,203        (8,485) (20.59)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท 24,268        56,321        (32,053) (56.91) 6,386          16,528        (10,142) (61.36)

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 3.89            11.76          9.86            25.08          

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

ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน

งบเฉพาะกิจการ เพิ�มข ึ�น (ลดลง) หน่วย - พันบาท เพิ�มข ึ�น (ลดลง) งบการเงนิรวม



 

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

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

ค่าบริการขนถ่ายและรายไดค้่าเช่าโรงงานลดลงรวมจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายได้

ค่าเก็บรักษาสินคา้เพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดบ้ริการท่าเทียบ

เรือคอนเทนเนอร์เพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการรับ

ผลิตสินคา้เพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท 

 

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

���.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� เนื�องจากราคาวตัถุดิบหลกัที�ใชผ้ลิตสินคา้ในธุรกิจผลิตนํ� ามนัปาลม์มีความผนัผวนสูง 

จึงทาํใหร้าคาตน้ทุนขายกบัราคาขายสินคา้อาจไม่สอดคลอ้งกนัเมื�อเทียบกบัรายไดจ้ากการขายที�เพิ�มขึ�นจากปีที�ผา่นมา 

 

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

เดียวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.��  เนื�องจากบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทั

ย่อย)ได้มีการปรับปรุงพฒันาระบบ รวมถึงเครื�องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ในงานด้านบริการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น เพราะในปัจจุบนัมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง 

   

 สรุป ภาพรวมผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม ในไตรมาส � ปี ���� บริษัทฯ มกีาํไรสุทธิจาํนวน ��.��  ล้านบาท เมื�อ

เทยีบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดยีวกนับริษัทฯ มกีาํไรสุทธิ ��.�� ล้านบาท ลดลงจาํนวน ��.�� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ บริษัทฯ มกีาํไรสุทธิจาํนวน �.��� ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกนับริษัทฯ 

มกีาํไรสุทธิ ��.�� ล้านบาท ลดลงจาํนวน ��.�� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ��.��  
 

ปัจจยัสําคญัที�มผีลกระทบต่อผลประกอบการลดลง มดีงันี� 

1. บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าส่งออกลดลงเมื�อเทียบกับไตรมาส � ในช่วงระยะเวลาเดียวกันจํานวน ��,��� ตันหรือลดลง

ร้อยละ ��.�� แต่อย่างไรกต็าม ปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการฝากเกบ็สินค้า เมื�อเทยีบกบัไตรมาส � ในช่วงระยะเวลา

เดยีวกนัมีจาํนวนเพิ�มขึ�น ���,���.�� ตนั หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� ดงันั�นจึงแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการดําเนินงาน

และผลกําไรของบริษัทฯ จะทยอยรับรู้เพิ�มขึ�นตามปริมาณสินค้าส่งออก ซึ�งคาดว่าในช่วงไตรมาส � และ � จะมีการ

ส่งออกเพิ�มขึ�นตามลาํดบั  

2. ในช่วงไตรมาส � ปี ���� บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามัน จํากัด (บริษัทย่อย) ได้รับคืนโรงงานให้เช่าจาก

บุคคลภายนอก ทางบริษัทฯ จึงได้เริ�มดาํเนินการผลติและจําหน่ายสินค้าในช่วงปลายปีที�ผ่านมา ดงันั�นจึงเป็นช่วงแรก

ของการบริหารจัดการ ซึ�งธุรกิจนํ�ามันปาล์มเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขันสูง และมีความผันผวนอ่อนไหวไปตาม

สถานการณ์ของตลาด จงึทาํให้ส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

 

ณ �� มีนาคม ���� 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�บริหาร 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สาํนกัเลขานุการบริษทั 

โทร.��-������� 

โทรสาร. 0-2183-4561,0-2722-0079 

 

 

 

 

 


