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ที�      ���/���5 

�� พฤศจิกายน ���� 

 

เรื�อง    ชี�แจงผลการดาํเนินงานสาํหรับงบการเงินไตรมาส � ปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน ����  

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนที�เปลี�ยนแปลงเกินกวา่ร้อยละ �� 
 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกัด (มหาชน) (บริษทัฯ) ขอเรียนชี�แจงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส � ปี ��65 

สิ�นสุดวนัที� �� กนัยายน ���� ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 
 

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

เวลาเดียวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน ���.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทั ที เอส ฟลาว

มิลล ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายเพิ�มขึ�นจาํนวน ���.�� ลา้นบาท และในไตรมาส � ปี ���� บริษทั ที เอส 

ฟู้ด โฮลดิ�ง จาํกัด (บริษัทย่อย) ได้ซื� อหุ้นสามัญของบริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จาํกัด ทําให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑส์าหร่าย จาํนวน ��.�� ลา้นบาท 
 

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

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

(บริษทัยอ่ย) ซึ� งมีรายไดท่้าเทียบเรือ-สุทธิลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาทและมีรายไดจ้ากการรับจา้งบรรจุเพิ�มขึ�นจาํนวน  24.35 

ลา้นบาท 

2565 2564 จาํนวนเงิน % 2565 2564 จาํนวนเงิน %

รายได้จากการดาํเนินงาน

รายได้จากการขาย 601,504         352,736         248,768 70.53 1,556,100     1,195,059     361,041 30.21

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 88,023           90,243           (2,220) (2.46) 334,006         300,898         33,108 11.00

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 689,527         442,979         246,548 55.66 1,890,106     1,495,957     394,149 26.35

ต้นทุนจากการดาํเนินงาน

ต้นทุนขาย 487,969         287,543         200,426 69.70 1,308,045     952,848         355,197 37.28

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ 61,606           62,024           (418) (0.67) 195,071         179,388         15,683 8.74

รวมต้นทุนจากการดาํเนินงาน 549,575         349,567         200,008 57.22 1,503,116     1,132,236     370,880 32.76

กําไรขั�นต้น 139,952         93,412           46,540 49.82 386,990         363,721         23,269 6.40

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท 49,084           29,232           19,852 67.91 140,303 128,196 12,107 9.44

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 7.12                6.60                7.42 8.57

งบการเงินรวม

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



 

 

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

���.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.��  
 

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

เดียวกนัลดลงจาํนวน �.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �.��  

  

 สรุป ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม ในไตรมาส � ปี ���� 
 

  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ��.�� ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดยีวกัน บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิ ��.�� ล้าน

บาท บริษัทฯ มกีาํไรสุทธิเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� 

 

  ปัจจยัสําคญั ดงันี� 
 

�. ในไตรมาส � ปี ���� บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ที เอส ฟู้ด โฮลดิ�ง จํากัด (บริษัทย่อย) ซึ�งเป็นธุรกิจโฮลดิ�ง โดยถือ

หุ้นร้อยละ ��� และบริษัทย่อยแห่งนี�ได้ซื�อหุ้นสามัญของบริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จํากดั ซึ�งเป็นธุรกจิด้านอาหาร ทําให้บริษัทมี

กาํไรสุทธิเพิ�มขึ�นจากบริษัทแห่งนี� จาํนวน ��.�� ล้านบาท 

�. บริษัท ที เอส ฟลาว์มลิล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) มกีาํไรสุทธิเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อย

ละ ��.�� 
 

ณ วนัที� �� กันยายน ���� บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั�งสิ�น �,���.�� ล้านบาท หนี�สินรวม �,���.�� ล้านบาท และส่วน

ของผู้ถือหุ้น �,���.�� ล้านบาท โดยมอีตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากบั �.�� อตัราส่วนหนี�สินที�มภีาระ

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 


