บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผลิตแปงสาลีชั้นนํา โดยมุงเนนการพัฒนาสูความเปนเลิศ ทั้งในดานพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑอยางเปนมืออาชีพ”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานมากกวารอยละ 20
เรียน กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดนําสงงบการเงินสําหรับไตรมาส 3 ป 2560 สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งปรากฏวา งบการเงินของบริษัทแสดงผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 มีผลกําไรสุทธิ 26.92 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มีผลกําไรสุทธิเติบโตขึ้น 12.66
ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.8 ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงมากกวารอยละ 20 นัน้ มีสาเหตุสําคัญ คือ
บริษัทมีรายไดจากการจําหนายในไตรมาส 3 ป 2560 ลดลง 31.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.0 จากงวดเดียวกัน
ของป 2559 เปนผลมาจากปริมาณจําหนายแปงลดลงรอยละ 6.8 ราคาจําหนายแปงเฉลี่ยลดลงรอยละ 3.1 และปริมาณ
จําหนายรําขาวสาลีลดลงรอยละ 12.3 แตราคาจําหนายรําเฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 14.6
ตนทุนขายในไตรมาส 3 ป 2560 คิดเปนรอยละ 77.4 ของรายได ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2559 ซึ่งคิดเปนรอย
ละ 87.3 ของรายได เปนผลมาจากราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบทีใ่ ชปรับลดลง จึงสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนในไตรมาส 3 ป
2560 สูงขึ้นเปนรอยละ 22.6 จากรอยละ 12.7 ในงวดเดียวกันของป 2559
คาใชจายในการบริหารในไตรมาส 3 ป 2560 สูงขึ้น 9.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.0 จากงวดเดียวกันของป
2559 โดยคาใชจายหลักที่สูงขึ้นมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.59 ลานบาท
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สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลกําไรสุทธิ 93.03 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มีผลกําไรสุทธิเติบโตขึ้น 47.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 102.3 มีสาเหตุสําคัญ คือ
บริษัทมีรายไดจากการจําหนายในรอบ 9 เดือนของป 2560 สูงขึ้น 6.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.6 จากงวด
เดียวกันของป 2559 เปนผลมาจากการเพิ่มปริมาณจําหนายแปงขึ้นรอยละ 5.7 แตราคาจําหนายแปงเฉลี่ยลดลงรอยละ
5.2 และปริมาณจําหนายรําขาวสาลีเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 โดยที่ราคาจําหนายรําเฉลี่ยใกลเคียงกับงวดเดียวกันของป 2559
ตนทุนขายในรอบ 9 เดือนของป 2560 คิดเปนรอยละ 78.3 ของรายได ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2559 ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 86.2 ของรายได เปนผลมาจากราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใชปรับลดลง และการใชอัตรากําลังการผลิตที่
สูงขึ้นรอยละ 3.24 ของกําลังการผลิตมวลรวมเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2559 ทําใหคาใชจายตอหนวยลดลง จึง
สงผลใหอัตรากําไรขัน้ ตนในป 2560 สูงขึ้นเปนรอยละ 21.7 จากรอยละ 13.8 ในงวดเดียวกันของป 2559
รายไดอื่นในรอบ 9 เดือนของป 2560 ลดลง 7.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.8 จากงวดเดียวกันของป 2559
เนื่องจากป 2559 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 7.02 ลานบาท แตในป 2560 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.76 ลาน
บาทซึ่งจัดอยูที่คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารในรอบ 9 เดือนของป 2560 สูงขึ้น 17.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.9 จากงวดเดียวกัน
ของป 2559 โดยคาใชจายหลักที่สูงขึ้นมาจากคาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
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