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ที�  ���/���� 

�� พฤษภาคม ���� 

 

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

จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ที�เปลี�ยนแปลงเกินกวา่ร้อยละ �� 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

สิ�นสุดวนัที� �� มีนาคม ���� ดงันี�  

 

ปี 2565 ปี 2564 จํานวนเงนิ %
รายได้จากการดาํเนินงาน

รายได้จากการขาย 460,870                  430,945               29,925 6.94

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 132,439                  100,233               32,206 32.13

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 593,309                  531,178               62,131 11.70

ต้นทุนจากการดาํเนินงาน

ต้นทุนขาย 399,275                  332,745               66,530 19.99

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ 69,119                    53,922                 15,197 28.18

รวมต้นทุนจากการดาํเนินงาน 468,394                  386,667               81,727 21.14

กาํไรขั�นต้น 124,915                  144,511               (19,596) (13.56)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท 45,955                    59,432                 (13,477) (22.68)

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 7.75                        11.19                   

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

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

 

ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 

 

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

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

 

 

 

 
   



 

 

  รายไดจ้ากการขายที�เปลี�ยนแปลงเมื�อเทียบกบัไตรมาส � ช่วงระยะเวลาเดียวกนัเกิดจากบริษทั ที เอส ฟลาว

มิลล ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายแป้งสาลีเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากการขายนํ�ามนัปาลม์ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาทหรือ

ลดลงร้อยละ ��.�� และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายไดจ้ากการขายกระสอบพลาสติก

ลดลงจาํนวน �.�� ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัหยดุดาํเนินการผลิตกระสอบพลาสติก 
 

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

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

รายไดจ้ากการบริการที�เปลี�ยนแปลงเกิดจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการและขนถ่ายเพิ�มขึ�นจาํนวน 

��.�� ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีรายไดค่้าเกบ็รักษาสินคา้เพิ�มขึ�น

จาํนวน �.�� ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ� ามนั จาํกดั (บริษทัย่อย) มีรายไดจ้ากการ

รับจา้งผลิตเพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) มีรายไดท่้าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ลดลง �.�� ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ ��.�� 
 

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

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

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

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

 

 สรุปผลการดาํเนินงานในไตรมาส � ปี ���� 
 

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

��.�� ล้านบาท บริษทัฯ มกีาํไรสุทธิลดลงจาํนวน ��.�� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ��.��    

  

 ปัจจยัสําคัญที�มผีลกระทบต่อผลประกอบการไตรมาส � ปี ���� ดงันี� 
 

  �.  จากสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครน  ส่งผลกระทบต่อพื�นที�การผลติข้าวสาลีไม่สามารถทําการเพาะปลูก 

รวมทั�งไม่สามารถส่งออกข้าวสาลไีด้ ซึ�งทั�งสองประเทศมมูีลค่าการส่งออกข้าวสาลีประมาณร้อยละ �� – �� ของมูลค่า

การค้าข้าวสาลทีั�วโลก ส่งผลให้ข้าวสาลขีาดแคลน และปรับราคาสูงขึ�นมากอย่างมนีัยสําคัญ จงึทําให้บริษทั ที เอส ฟลาว์

มิลล์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ที�ประกอบธุรกิจผลิตแป้งสาลีได้รับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลต่อต้นทุนสินค้าที�

เพิ�มขึ�น ทําให้ผลประกอบการลดลงในไตรมาส � ปี ���� 
 

    

 

 



 

 

�. บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าที�เข้ามาใช้บริการในไตรมาส � ปี ���� มีจํานวน ���,��� เมตริกตัน เมื�อเทียบกับ

ไตรมาส �ปี ���� เพิ�มขึ�นจํานวน ��,���.�� เมตริกตัน และปริมาณสินค้าส่งออกมีจํานวน ���,���.�� เมตริกตัน เมื�อ

เทียบกบัปี ���� เพิ�มขึ�นจํานวน ��,���.�� เมตริกตันหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ���.�� ทําให้บริษทัมีรายได้จากการให้บริการ

เกบ็รักษาสินค้าและบริการขนถ่ายสินค้าเพิ�มขึ�น 
 

�. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามัน จํากัด (บริษัทย่อย) ได้เพิ�มกําลังการผลิตโดยการรับจ้างกลั�นมากขึ�น เพื�อ

ลดความเสี�ยงด้านต้นทุนวตัถุดบิที�มคีวามผันผวนค่อนข้างสูง 

 

ณ �� มนีาคม ���� บริษทัฯ มสิีนทรัพย์รวมทั�งสิ�น �,���.�� ล้านบาท หนี�สินรวม �,���.�� ล้านบาท และส่วน

ของผู้ถือหุ้น �,���.�� ล้านบาท โดยมอีัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ �.��  อัตราส่วนหนี�สิน

ที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ากบั 0.23 

 

 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์) 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

สาํนกัเลขานุการบริษทั 

โทร.  �-����-���� 

โทรสาร. 0-2183-4561, 0-2722-0079 


