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ที�  ���/���� 

 

�� พฤษภาคม ���� 

 

เรื�อง คาํอธิบายและวเิคราะห์ฝ่ายจดัการ สาํหรับงบการเงินไตรมาส � สิ�นสุดวนัที� �� มีนาคม ���� 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

   บริษทัไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ)  ชี� แจงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส � ปี ���� 

สิ�นสุดวนัที� �� มีนาคม ���� ดงันี�  

 

ปี 2564  ปี 2563 จํานวนเงนิ %

รายได้จากการดาํเนินงาน

รายได้จากการขาย 430,945             486,172          (55,227) (11.36)

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 100,233             92,839            7,394 7.96

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 531,178             579,011          (47,833) (8.26)

ต้นทุนจากการดาํเนินงาน

ต้นทุนขาย 332,745             401,564          (68,819) (17.14)

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ 53,922               63,358            (9,436) (14.89)

รวมต้นทุนจากการดาํเนินงาน 386,667             464,922          (78,255) (16.83)

กาํไรขั�นต้น 144,511             114,089          30,422 26.67

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 59,432               42,532            16,900 39.73

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 11.19                7.35               

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

งบการเงินรวม

ไตรมาส 1 งวด 3 เดือน เพิ�มขึ�น (ลดลง) หน่วย - พนับาท

 
ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 

 

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

ในช่วงเวลาเดียวกนัลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� 

 

 
 



 

  รายไดจ้ากการขายที� เปลี�ยนแปลงเมื�อเทียบกับไตรมาส � ช่วงระยะเวลาเดียวกันเกิดจาก บริษัท ที เอส 

อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายนํ� ามนัปาลม์ลดลงจาํนวน �� ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ ��.�� และ

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายแป้งสาลีเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�น

ร้อยละ �.��  
 

   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อ

เทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� 
 

  รายไดจ้ากการบริการที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการและขนถ่ายเพิ�มขึ�นจาํนวน 

�.�� ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� และรายไดค้่าเช่าที�ดินโกดงัเพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ���.�� 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อย

ละ ��.�� และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดท่้าเทียบเรือลดลง ��.�� ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 

��.�� 
 

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

จาํนวน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� 
  

   ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการในไตรมาส � ปี ���� มีจาํนวน ��.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วง

เวลาเดียวกนัลดลงจาํนวน �.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� 

 

  สรุปผลการดาํเนินงานในไตรมาส � ปี ���� 
 

    บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน ��.�� ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 

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

 

    ปัจจยัสําคญัมดีงันี� 
 

  �. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากัด (บริษัทย่อย) บริษัทได้เพิ�มกาํลงัการผลิตโดยการรับจ้างกลั�นมาก

ขึ�น เพื�อลดความเสี�ยงด้านต้นทุนวตัถุดบิ เนื�องจากราคาวตัถุดบิค่อนข้างสูง และมคีวามผนัผวนเป็นอย่างมาก  
 

  �. บริษัท ที เอส ฟลาว์มิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ในไตรมาส � ปี ���� บริษัทมีรายได้จากการขาย

แป้งสาลทีี�เพิ�มขึ�นจากไตรมาส � ปี ����  รวมถึงบริษัทได้จดัการบริหารความเสี�ยงเรื�องอัตราแลกเปลี�ยน จงึทําให้บริษัทมีกําไร

จากธุรกจิแป้งสาลเีพิ�มขึ�นจากปีที�ผ่านมา 
 

  �. ในส่วนรายได้การให้บริการของบริษัทฯ  เนื�องจากสินค้าที�เข้ามาใช้บริการของบริษัทฯ สินค้าหลัก คือ 

นํ�าตาลทราย ซึ�งในปีที�ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทยงัได้รับผลกระทบจากผลผลติอ้อยที�ลดลง จงึทาํให้บริษัทฯ มปีริมาณสินค้าที�

เข้ามาใช้บริการรับฝากสินค้าในไตรมาส � ปี ���� มจีาํนวน ���,���.�� เมตริกตนั และปริมาณสินค้าส่งออกยงัคงมปีริมาณน้อย 

เมื�อเปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านๆ มา แต่อย่างไรกต็ามบริษัทฯ ได้พยายามหาช่องทางการเพิ�มรายได้โดยการนําสินค้าประเภทอื�นเข้า

มาใช้บริการเพิ�มขึ�น รวมถึงการบริหารจดัการด้านต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ�น  

  

 

 



 

 

   ณ �� มีนาคม ���� บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั�งสิ�น �,���.�� ล้านบาท หนี�สินรวม �,���.�� ล้านบาท และ

ส่วนของผู้ถือหุ้น �,���.�� ล้านบาท โดยมีอตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ �.�� อัตราส่วนหนี�สินที�มี

ภาระดอกเบี�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 

 
 

  

 


