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ที

/
พฤศจิกายน

เรื อง คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการ ไตรมาส สิ นสุดวันที กันยายน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ชีแจงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ปี 64 สิ นสุดวันที
กันยายน
ดังนี
งบการเงินรวม
หน่ ว ย - พันบาท

ไตรมาส 3 งวด 3 เดือน
2564

รายได้จากการดํา เนินงาน
รายได้จ ากการขาย
รายได้จ ากการให้เช่า และบริการ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ต้นทุนจากการดํา เนินงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ
รวมต้นทุนจากการดํา เนินงาน
กํ าไรขันต้น
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิส่ว นทีเป็ นของบริษัท
อัตรากํ า ไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)

เพิมขึน (ลดลง)

2563

จํ า นวนเงิน

งวด 9 เดือน
%

เพิมขึน (ลดลง)

2564

2563

จํ า นวนเงิน

%

352,736
90,243
442,979

442,433
105,612
548,045

(89,697) (20.27)
(15,369) (14.55)
(105,066) (19.17)

1,195,059
300,898
1,495,957

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

(142,918)
4,968
(137,950)

(10.68)
1.68
(8.44)

287,543
62,024
349,567
93,412
29,232
6.60

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

(93,857) (24.61)
(8,543) (12.11)
(102,400) (22.66)
(2,666) (2.77)
(3,216) (9.91)

952,848
179,388
1,132,236
363,721
128,196
8.57

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

(183,223)
(11,668)
(194,891)
56,941
28,831

(16.13)
(6.11)
(14.69)
18.56
29.02

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วง
เวลาเดียวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . รายได้หลักทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์
จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายลดลงจํานวน . ล้านบาท และบริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
(บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายลดลงจํานวน . ล้านบาท
รายได้จากการให้เช่าและบริ การไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
ในช่วงเวลาเดี ยวกัน
ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . รายได้หลักที เปลียนแปลงเกิ ดจากบริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิ สติกส์
จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้ท่าเทียบเรื อ-สุทธิลดลงจํานวน . ล้านบาท
ต้นทุนขายในไตรมาส ปี
. ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ .

มี จาํ นวน

. ล้านบาท เมือเที ยบกับปี

ในช่วงเวลาเดี ยวกันลดลงจํานวน

ต้นทุ นจากการให้เช่ าและบริ การในไตรมาส ปี
เดียวกันลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ .

มี จาํ นวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี

ในช่ วงเวลา

สรุป ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม ในไตรมาส ปี
บริษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจาํ นวน . ล้ านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ . ล้ าน
บาท บริษัทฯ มีกาํ ไรสุ ทธิลดลงจํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ .
ปัจจัยสําคัญ ดังนี
. บริษัท ที เอส ฟลาว์ มลิ ล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่ อย) ในไตรมาส ปี
เทียบกับปี ทีผ่านมาในช่ วงระยะเวลาเดียวกัน

มีรายได้ จากการขายแป้งสาลีลดลง เมือ

2. บริษัท ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่ อย) มีรายได้ ท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์ ลดลง เมือเทียบกับปี ทีผ่าน
มาในช่ วงระยะเวลาเดียวกัน
ณ

กันยายน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมทังสิ น , . ล้ านบาท หนีสิ นรวม . 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 .
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

สํานักเลขานุการบริ ษทั
โทร.
- โทรสาร. 0-2183-4561, 0-2722-0079

