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ที�      ���/���� 

     �� กมุภาพนัธ์ ���� 

 

เรื�อง คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการประจาํปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ชี�แจงผลการดาํเนินงานประจาํปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 

ดงันี�  
 

2564 2563 จํานวนเงนิ %

รายได้จากการดาํเนินงาน

รายได้จากการขาย 1,618,183              1,888,677              (270,494) (14.32)

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 410,652                 373,304                 37,348 10.00

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 2,028,835              2,261,981              (233,146) (10.31)

ต้นทุนจากการดาํเนินงาน

ต้นทุนขาย 1,305,015              1,590,655              (285,640) (17.96)

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ 256,391                 244,052                 12,339 5.06

รวมต้นทุนจากการดาํเนินงาน 1,561,406              1,834,707              (273,301) (14.90)

กาํไรขั�นต้น 467,429                 427,274                 40,155 9.40

กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 149,180                 132,718                 16,462 12.40

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 7.35                      5.87                      

*อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ = กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั/รายได้รวมจากการดาํเนินงาน

หน่วย - พนับาท เพิ�มขึ �น (ลดลง) งบการเงนิรวม

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 
 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขาย  ปี ���� จาํนวน �,���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ลดลงจาํนวน 

���.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.��  รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทั

ยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายนํ� ามนัปาลม์ลดลงจาํนวน ���.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) มี

รายไดจ้ากการขายเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส จี เทรดดิ�ง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการคา้ปลีกเพิ�มขึ�น

จาํนวน �.�� ลา้นบาท และบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮา้ส์เพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาท  
 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ ปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกนัเพิ�มขึ�น

จาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ �� รายได้หลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทัฯ มีรายไดค้่าธรรมเนียมขนถ่ายและ

บริการเพิ�มขึ�น จาํนวน ��.�� ลา้น บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายได้เพิ�มขึ�นจากการรับจา้งผลิต

นํ� ามนัปาลม์จาํนวน ��.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดบ้ริการท่าเทียบเรือ-สุทธิ

ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท  



 

 

 ตน้ทุนขายในปี ���� มีจาํนวน �,305.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ����  ลดลงจาํนวน ���.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อย

ละ ��.�� ซึ�งสมัพนัธ์กบัรายไดจ้ากการขายที�ลดลง 
 

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการในปี ���� มีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� เพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้น

บาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ �.��  ซึ�งสมัพนัธ์กบัรายไดบ้ริการที�เพิ�มขึ�น 
  

 สรุปผลการดําเนินงานงบการเงินรวม  ปี ���� บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ���.��  ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี ���� 

ในช่วงเวลาเดยีวกัน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ���.�� ล้านบาท บริษัทฯ มกีําไรสุทธิเพิ�มขึ�นจํานวน ��.�� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อย

ละ ��.�� 
 

ปัจจยัสําคญัที�มผีลต่อการดาํเนินงานในปี ���� มดีงันี� 
 

1. ในปี ���� บริษัทฯ มปีริมาณนํ�าตาลที�เข้ามาใช้บริการจาํนวน ���,���.�� เมตริกตนั เพิ�มขึ�นจากปีที�ผ่านมา จาํนวน 

��,���.�� เมตริกตนั หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� และบริษัทยงัมสิีนค้าอื�นที�เข้ามาใช้บริการเพิ�มขึ�น  

2.    บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามัน จํากัด (บริษัทย่อย) มีปริมาณรับจ้างผลิตนํ�ามันเพิ�มขึ�น จํานวน ��,���.�� 

เมตริกตัน หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� เมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลตินํ�ามนัและบรรจุเพิ�มขึ�น

จากปีที�ผ่านมาจาํนวน ��.�� ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ��.��  

3.   บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) มีรายได้จากการขายแป้งสาลเีพิ�มขึ�นจากปีที�ผ่านมาจํานวน 

��.�� ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� 

4.   บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่อย) ได้รับผลกระทบจากตู้คอนเทนเนอร์ที�ขาดแคลน ทําให้

ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที�เข้ามาใช้บริการลดลงจํานวน ��,��� TEUS หรืดลดลงร้อยละ ��.�� ทําให้บริษัทมีรายได้จากการ

ให้บริการท่าเทยีบเรือ-สุทธิลดลงจากปีที�ผ่านมาจาํนวน ��.�� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� 

 

 ณ �� ธันวาคม ���� บริษัทฯ มสิีนทรัพย์รวมทั�งสิ�น �,215.99 ล้านบาท หนี�สินรวม �,280.18 ล้านบาท และส่วนของ

ผู้ถือหุ้น �,���.�� 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 


