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ที

/
4 สิ งหาคม

เรื อง คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส ปี

สิ นสุดวันที

มิถุนายน

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ชีแจงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ปี

สิ นสุดวันที

มิถุนายน

ดังนี

งบการเงินรวม
หน่วย - พันบาท

ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน
ปี 2562

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

ปี 2561

451,466
160,767
612,233

370,733
152,329
523,062

396,401
85,585
481,986
130,247
48,984
8.00

295,754
76,013
371,767
151,295
58,596
11.20

เพิมขึน (ลดลง)
จํานวนเงิน

งวด 6 เดือน

เพิมขึน (ลดลง)

%

ปี 2562

ปี 2561

21.78
5.54
17.05

962,419
274,310
1,236,729

747,787
254,299
1,002,086

100,647 34.03
9,572 12.59
110,219 29.65
(21,048) (13.91)
(9,612) (16.40)

850,780
150,411
1,001,191
235,538
73,252
5.92

595,835
116,396
712,231
289,855
114,917
11.47

80,733
8,438
89,171

จํานวนเงิน
214,632
20,011
234,643

%
28.70
7.87
23.42

254,945 42.79
34,015 29.22
288,960 40.57
(54,317) (18.74)
(41,665) (36.26)

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

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วง
เวลาเดี ยวกัน เพิ มขึ นจํานวน . ล้านบาท หรื อ เพิ มขึ นร้ อ ยละ . รายได้ห ลัก ที เปลี ยนแปลงเกิ ด จาก บริ ษ ัท ที เอส
อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายนํามันปาล์มจํานวน . ล้านบาท
รายได้จากการให้เช่าและบริ การไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
เพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ . รายได้หลักทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (บริ ษทั
ย่อย) มีรายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้าเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท
ต้นทุนขายในไตรมาส ปี
มีจาํ นวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วงเวลาเดี ยวกันเพิมขึนจํานวน
. ล้านบาท หรื อเพิมขึ นร้ อยละ . เนื องจากต้น ทุ นแป้ งสาลี เพิมขึ น และในไตรมาส ปี บริ ษ ัทฯ ได้ผลิ ต และ
จําหน่ายนํามันปาล์ม ซึงในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี
บริ ษทั ฯ ให้ลูกค้าบริ ษทั อืนเช่าเพือดําเนินธุรกิจ

ต้นทุ นจากการให้เช่ าและบริ การในไตรมาส ปี
มี จาํ นวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
เดียวกันเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ . ซึงสัมพันธ์กนั รายได้ทีเพิมขึน

ในช่ วงเวลา

สรุ ป ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม ในไตรมาส ปี
บริษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบ
กับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ มีกําไรสุ ทธิ . ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิลดลงจํานวน . ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ .
ปัจจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่ อผลประกอบการลดลง ดังนี
โดยผลประกอบการทีลดลง เกิดจากไตรมาส ปี
บริษัทย่ อยมีรายได้ ค่าเช่ าโรงงานผลิตนํามันปาล์ ม แต่ ในไตร
มาส ปี
บริ ษัทย่ อยดําเนิ นการผลิตและจําหน่ ายเอง ทําให้ ขาดรายได้ จากการให้ เช่ าโรงงาน โดยบริ ษัทย่ อยได้ รับ คืน
โรงงานในไตรมาส ปี
สํ าหรั บผลประกอบการงวด 6 เดือน ปี
บริษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ช่ วง
ระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน . ล้ านบาท ลดลงจํานวน . ล้ านบาทหรือลดลงร้ อยละ . เกิดจาก
ปริมาณส่ งออกลงเรือช่ วง เดือนปี
เมือเทียบกับ เดือนปี
ลดลงจํานวน , . ตันหรือลดลงร้ อยละ . ซึง
รายได้ จากการดําเนินงานและผลกําไรบริษัทจะทยอยรับรู้ เพิมขึนตามปริมาณสิ นค้ าส่ งออก โดยในช่ วง เดือนปี
บริษัทมี
ปริมาณสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บริ การเพิมขึนจํานวน , . ตัน หรือเพิมขึนร้ อยละ . ซึ งบริษัทฯคาดว่ าในช่ วงไตรมาส
นําตาลส่ งออกจะเพิมสู งขึน
ณ มิถุนายน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมทังสิน , . ล้ านบาท หนีสินรวม , . ล้ านบาท และส่ วนของผู้
ถือหุ้ 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 .
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน)
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