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เรื�อง คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ  

สาํหรับงบการเงินไตรมาส � ปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� มิถุนายน ����           
 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ชี� แจงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส � ปี ��65 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 
 

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

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

มิลล์ จาํกัด (มหาชน) (บริษทัย่อย) มีรายไดจ้ากการขายเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทัฯ มีรายได้จากการขายอาคาร

พาณิชยแ์ละทาวน์เฮา้ส์ลดลงจาํนวน �.�� ลา้นบาทและบริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการ

ขายลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท 
 

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

เพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� รายไดห้ลกัที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทัฯ มีรายไดค้่าธรรมเนียมขนถ่าย

และบริการเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดค้่าเก็บรักษาสินคา้เพิ�มขึ�นจาํนวน 

�.�� ลา้นบาท และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ซึ�งมีรายไดท่้าเทียบเรือ-สุทธิลดลงจาํนวน ��.�� ลา้น

บาท  

2565 2564 จํานวนเงนิ % 2565 2564 จํานวนเงนิ %

รายได้จากการดาํเนนิงาน

รายได้จากการขาย 493,726             411,378             82,348 20.02 954,596             842,323             112,273 13.33

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 113,544             110,422             3,122 2.83 245,983             210,655             35,328 16.77

รวมรายได้จากการดาํเนนิงาน 607,270             521,800             85,470 16.38 1,200,579          1,052,978          147,601 14.02

ต้นทุนจากการดาํเนนิงาน

ต้นทุนขาย 420,361             332,560             87,801 26.40 820,076             665,305             154,771 23.26

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ 64,710               63,442               1,268 2.00 133,465             117,364             16,101 13.72

รวมต้นทุนจากการดาํเนนิงาน 485,071             396,002             89,069 22.49 953,541             782,669             170,872 21.83

กาํไรขั�นต้น 122,199             125,798             (3,599) (2.86) 247,038             270,309             (23,271) (8.61)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท 45,264               39,532               5,732 14.50 91,219 98,964 (7,745) (7.83)

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 7.45                   7.58                   7.60 9.40

งบการเงนิรวม

หน่วย - พ ันบาท งวด 6 เดือน เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง) ไตรมาส 2 งวด 2 เดือน



 

  

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

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

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

เดียวกนัเพิ�มขึ�นจาํนวน �.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ �  

  

 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 ���� บริษัท ท ีเอส ฟลาว์มลิล์ จาํกดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) มกีาํไรจากสัญญาอนุพนัธ์เครื�องมือทาง

การเงนิจาํนวน 15.64 ล้านบาท จากการนําเข้าวตัถุดบิข้าวสาลจีากต่างประเทศ 

�. ในไตรมาส � ปี ���� บริษัทฯ มปีริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการจํานวน ���,���.�� เมตริกตัน เมื�อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาส � ปี ���� เพิ�มขึ�นจํานวน ��,���.�� เมตริกตันหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� และปริมาณสินค้าส่งออก มีจํานวน 

���,���.�� เมตริกตนั เมื�อเปรียบเทยีบกบัไตรมาส � ปี ���� เพิ�มขึ�นจาํนวน ��,���.�� เมตริกตนัหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.��  

3. บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด (บริษัทย่อย) มีรายได้ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ลดลงจํานวน ��.�� ล้าน

บาท  

 

ณ �� มถุินายน ���� บริษัทฯ มสิีนทรัพย์รวมทั�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 


