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เรื อง

ชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินไตรมาส ปี
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีเปลียนแปลงเกินกว่าร้อยละ

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ นสุ ดวันที

มิถุนายน

บริ ษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิ ล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ชี แจงผลการดําเนิ นงานประจําไตรมาส ปี
สิ นสุ ดวันที มิถุนายน
ดังนี

64

งบการเงินรวม
หน่ วย - พันบาท

ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน
2564

รายได้จ ากการดําเนินงาน
รายได้จ ากการขาย
รายได้จ ากการให้เช่าและบริการ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ต้นทุนจากการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ
รวมต้นทุนจากการดําเนินงาน
กํ าไรขันต้น
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิส่ว นทีเป็ นของบริษัท
อัตรากํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)

2563

เพิมขึน (ลดลง)
จํ านวนเงิน

งวด 6 เดือน

เพิมขึน (ลดลง)

%

2564

2563

จํ านวนเงิน

%

411,378
110,422
521,800

409,372
97,479
506,851

2,006
12,943
14,949

0.49
13.28
2.95

842,323
210,655
1,052,978

895,544
190,318
1,085,862

(53,221)
20,337
(32,884)

(5.94)
10.69
(3.03)

332,560
63,442
396,002
125,798
39,532
7.58

353,107
57,131
410,238
96,613
24,385
4.81

(20,547)
6,311
(14,236)
29,185
15,147

(5.82)
11.05
(3.47)
30.21
62.12

665,305
117,364
782,669
270,309
98,964
9.40

754,671
120,489
875,160
210,702
66,917
6.16

(89,366)
(3,125)
(92,491)
59,607
32,047

(11.84)
(2.59)
(10.57)
28.29
47.89

ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย ไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วงเวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ . รายได้หลักทีเปลียนแปลงเกิดจากบริ ษทั ที เอส
ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้จากการขายเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการ
ขายอาคารพาณิ ชย์และทาวน์เฮ้าส์เพิมขึ นจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ ง จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้
จากการขายสิ นค้าอืนเพิมขึนจํานวน . ล้านบาทและบริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้
จากการขายลดลงจํานวน . ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าและบริ การไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
ในช่วงเวลา
เดี ยวกันเพิ มขึ นจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึ นร้ อยละ . รายได้หลักที เปลี ยนแปลงเกิ ดจากบริ ษ ทั ที เอส
อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มี รายจากการรับผลิตนํามันเพิมขึ นจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ฯ มี รายได้
ค่าธรรมเนี ยมขนถ่ายและบริ การเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มีรายได้ค่า
เก็บรักษาสิ นค้าลดลงจํานวน . ล้านบาท และบริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิ สติกส์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ซึ งมีรายได้ท่า
เทียบเรื อ-สุ ทธิ ลดลงจํานวน . ล้านบาท
ต้นทุนขายในไตรมาส ปี
มี จาํ นวน
จํานวน . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ .

. ล้านบาท เมือเที ยบกับปี

ในช่ วงเวลาเดี ยวกันลดลง

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การในไตรมาส ปี
มีจาํ นวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับปี
เวลาเดียวกันเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ .

ในช่วง

สรุ ป ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม ในไตรมาส ปี
บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิจํานวน . ล้ านบาท เมื อเทียบกับปี
ในช่ วงเวลาเดียวกัน บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิ
. ล้ านบาท บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเพิมขึนจํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ .
ปัจจัยสํ าคัญ ดังนี
. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด (บริษทั ย่ อย) บริษทั ได้ เพิมกําลังการผลิตโดยการรับจ้ างกลันมากขึน
เพื อลดความเสี ยงด้ านต้ นทุ นวัตถุ ดิบ เนื องจากราคาวัตถุ ดิบค่ อนข้ างสู ง และมีความผันผวนเป็ นอย่ างมาก จึงทําให้
บริษทั มีรายได้ ทีแน่ นอนและส่ งผลให้ มกี าํ ไรเพิมขึน
. บริษัท ที เอส ฟลาว์ มลิ ล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่ อย) ในไตรมาส ปี
บริ ษทั มีรายได้ จากการขายแป้ ง
สาลีทีเพิมขึนจากไตรมาส ปี
ประกอบกับบริษทั ได้ บริหารต้ นทุนสิ นค้ าลดลง จึงทําให้ บริ ษทั มีกาํ ไรทีเพิมขึน เมือ
เปรียบเทียบกับปี ทีผ่ านมา
. ในส่ วนรายได้ ก ารให้ บ ริ การของบริ ษัท ฯ เนื องจากสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บ ริ ก ารของบริ ษัท ฯ สิ นค้ าหลัก คื อ
นําตาลทราย ซึ งในปี ที ผ่ านมาจนถึงปั จจุบั น บริ ษัท ยังได้ รับ ผลกระทบจากผลผลิตอ้ อยที ลดลง จึงทําให้ บริ ษัทฯ มี
ปริมาณสิ นค้ าทีเข้ ามาใช้ บริการลดลง แต่ ในส่ วนปริ มาณสิ นค้ าส่ งออกเริ มมีทยอยส่ งออกในช่ วงไตรมาส ปี
มาก
ขึน แต่ ยงั คงมีปริมาณน้ อย

อย่ างไรก็ต ามบริ ษัท ฯ ได้ พ ยายามหาช่ องทางการเพิ มรายได้ โดยการนําสิ น ค้ าประเภทอื นเข้ ามาใช้ บ ริ ก าร
เพิมขึน รวมถึงการบริหารจัดการด้ านต้ นทุนและควบคุมค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ให้ มปี ระสิ ทธิภาพมากขึน
ณ มิถุนายน
บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ รวมทังสิ น , . ล้ านบาท หนีสิ นรวม , . ล้ านบาท และ
ส่ วนของผู้ถือหุ้ น , . ล้ านบาท โดยมีอัตราส่ วนหนีสิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น (D/E Ratio) เท่ ากับ . อัตราส่ วน
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ ากับ .

จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์)
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