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ที� ���/���� 

�� พฤศจิกายน ���� 

 

เรื�อง คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาส � สิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน ���� 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ)  ชี�แจงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส � ปี ��64 สิ�นสุดวนัที� 

�� กนัยายน ���� ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 
 

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

เวลาเดียวกนัลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์

จาํกดั (มหาชน) (บริษทัย่อย) มีรายไดจ้ากการขายลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท 
 

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

ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 

จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดท่้าเทียบเรือ-สุทธิลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท  
  

ตน้ทุนขายในไตรมาส � ปี ���� มีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกนัลดลงจาํนวน 

��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.��  

2564 2563 จํานวนเงนิ % 2564 2563 จํานวนเงนิ %

รายได้จากการดําเนินงาน

รายได้จากการขาย 352,736             442,433             (89,697) (20.27) 1,195,059          1,337,977          (142,918) (10.68)

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 90,243               105,612             (15,369) (14.55) 300,898             295,930             4,968 1.68

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 442,979             548,045             (105,066) (19.17) 1,495,957          1,633,907          (137,950) (8.44)

ตน้ทุนจากการดําเนินงาน

ตน้ทุนขาย 287,543             381,400             (93,857) (24.61) 952,848             1,136,071          (183,223) (16.13)

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 62,024               70,567               (8,543) (12.11) 179,388             191,056             (11,668) (6.11)

รวมตน้ทุนจากการดําเนินงาน 349,567             451,967             (102,400) (22.66) 1,132,236          1,327,127          (194,891) (14.69)

กําไรข ั�นตน้ 93,412               96,078               (2,666) (2.77) 363,721             306,780             56,941 18.56

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท 29,232               32,448               (3,216) (9.91) 128,196 99,365 28,831 29.02

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 6.60                   5.92                   8.57 6.08

งบการเงนิรวม

หน่วย - พันบาท งวด 9 เดือน เพิ�มข ึ�น (ลดลง) เพิ�มข ึ�น (ลดลง) ไตรมาส 3 งวด 3  เดือน



 

 

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

เดียวกนัลดลงจาํนวน  �.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.��   

  

 สรุป ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม ในไตรมาส � ปี ����  
 

  บริษัทฯ มกีําไรสุทธิจาํนวน ��.��  ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดยีวกนั บริษัทฯ มกีาํไรสุทธิ ��.�� ล้าน

บาท บริษัทฯ มกีาํไรสุทธิลดลงจาํนวน �.�� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ �.�� 

 

  ปัจจยัสําคญั ดงันี� 
 

�. บริษัท ท ีเอส ฟลาว์มลิล์ จาํกดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) ในไตรมาส � ปี ���� มรีายได้จากการขายแป้งสาลลีดลง เมื�อ

เทยีบกบัปีที�ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั   
 

2. บริษัท ท ีเอส ขนส่งและโลจสิติกส์ จาํกดั (บริษัทย่อย) มรีายได้ท่าเทยีบเรือคอนเทนเนอร์ลดลง เมื�อเทยีบกบัปีที�ผ่าน

มาในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั  
 

ณ �� กันยายน ���� 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 


