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ที�      058/���� 

�6 สิงหาคม ���� 

 

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

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนที�เปลี�ยนแปลงเกินกวา่ร้อยละ �� 

 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

สิ�นสุดวนัที� �� มิถุนายน ���� ดงันี�  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 
 

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

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

ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัย่อย) มีรายไดจ้ากการขายเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขายอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮา้ส์เพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส จี เทรดดิ�ง จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายได้

จากการขายสินคา้อื�นเพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาทและบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายได้

จากการขายลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท 

 

2564 2563 จํานวนเงนิ % 2564 2563 จํานวนเงนิ %

รายได้จากการดําเนินงาน

รายได้จากการขาย 411,378             409,372             2,006 0.49 842,323             895,544             (53,221) (5.94)

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 110,422             97,479               12,943 13.28 210,655             190,318             20,337 10.69

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 521,800             506,851             14,949 2.95 1,052,978          1,085,862          (32,884) (3.03)

ตน้ทุนจากการดําเนินงาน

ตน้ทุนขาย 332,560             353,107             (20,547) (5.82) 665,305             754,671             (89,366) (11.84)

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 63,442               57,131               6,311 11.05 117,364             120,489             (3,125) (2.59)

รวมตน้ทุนจากการดําเนินงาน 396,002             410,238             (14,236) (3.47) 782,669             875,160             (92,491) (10.57)

กําไรข ั�นตน้ 125,798             96,613               29,185 30.21 270,309             210,702             59,607 28.29

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท 39,532               24,385               15,147 62.12 98,964 66,917 32,047 47.89

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 7.58                   4.81                   9.40 6.16

งบการเงนิรวม

หน่วย - พันบาท งวด 6 เดือน เพิ�มข ึ�น (ลดลง) เพิ�มข ึ�น (ลดลง) ไตรมาส 2 งวด 3 เดือน



 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� ในช่วงเวลา

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

อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายจากการรับผลิตนํ� ามนัเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทัฯ มีรายได้

ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการเพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายไดค่้า

เก็บรักษาสินคา้ลดลงจาํนวน �.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ซึ� งมีรายไดท่้า

เทียบเรือ-สุทธิลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท  
  

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

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

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

เวลาเดียวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน  �.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.��   

  

 สรุป ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม ในไตรมาส � ปี ����  
 

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

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

 

  ปัจจยัสําคัญ ดงันี� 
 

�. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั (บริษทัย่อย) บริษทัได้เพิ�มกําลงัการผลติโดยการรับจ้างกลั�นมากขึ�น 

เพื�อลดความเสี�ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ เนื�องจากราคาวัตถุดิบค่อนข้างสูง และมีความผันผวนเป็นอย่างมาก จึงทําให้

บริษทัมรีายได้ที�แน่นอนและส่งผลให้มกีาํไรเพิ�มขึ�น  
 

�. บริษัท ที เอส ฟลาว์มลิล์ จาํกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ในไตรมาส � ปี ���� บริษทัมรีายได้จากการขายแป้ง

สาลทีี�เพิ�มขึ�นจากไตรมาส � ปี ���� ประกอบกบับริษทัได้บริหารต้นทุนสินค้าลดลง จงึทําให้บริษทัมกีาํไรที�เพิ�มขึ�น เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมา   
 

�. ในส่วนรายได้การให้บริการของบริษัทฯ  เนื�องจากสินค้าที�เข้ามาใช้บริการของบริษัทฯ สินค้าหลัก คือ 

นํ�าตาลทราย ซึ�งในปีที�ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังได้รับผลกระทบจากผลผลิตอ้อยที�ลดลง จึงทําให้บริษัทฯ มี

ปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการลดลง แต่ในส่วนปริมาณสินค้าส่งออกเริ�มมีทยอยส่งออกในช่วงไตรมาส � ปี ���� มาก

ขึ�น แต่ยงัคงมปีริมาณน้อย  

 

 

 

 



 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้พยายามหาช่องทางการเพิ�มรายได้โดยการนําสินค้าประเภทอื�นเข้ามาใช้บริการ

เพิ�มขึ�น รวมถึงการบริหารจดัการด้านต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ�น 
  

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

ส่วนของผู้ ถือหุ้น �,���.�� ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ �.�� อัตราส่วน

หนี�สินที�มภีาระดอกเบี�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 


