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

วันที่ 14 สิงหาคม 2562
เรื่อง ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดนําสงงบการเงินประจําไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562 ซึ่งปรากฏวา งบการเงินของบริษัทแสดงผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 22.11 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 2/2561 มีผลกําไรสุทธิลดลง 4.77 ลานบาท คิดเปน 17.7% บริษัทขอเรียนชี้แจงดังนี้
หนวย : พันบาท
ไตรมาส 2 ป 2562
ไตรมาส 2 ป 2561
เทียบไตรมาส 2 ป 62 กับ 61
รายการ
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
เพิ่ม(ลด)
%
กําลังการผลิตเฉลี่ย
69.90%
70.53%
(0.63%)
รายไดจากการขาย
355,059 100.0%
354,526 100.0%
533
0.2%
ตนทุนขาย
(300,548) (84.6%)
(286,069) (80.7%)
14,479
5.1%
กําไรขั้นตน
54,511 15.4%
68,457 19.3%
(13,946) (20.4%)
รายไดอื่น
3,847
1.1%
143
0.0%
3,704 2,590.2%
คาใชจายในการขาย
(7,869) (2.2%)
(7,445) (2.1%)
424
5.7%
คาใชจายบริหาร
(20,617) (5.8%)
(23,964) (6.8%)
(3,347) (14.0%)
ตนทุนทางการเงิน
(1,944) (0.5%)
(3,593) (1.0%)
(1,649) (45.9%)
กําไรกอนภาษีเงินได
27,928
7.9%
33,598
9.5%
(5,670) (16.9%)
คาใชจายภาษีเงินได
(5,818) (1.6%)
(6,722) (1.9%)
(904) (13.4%)
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

22,110

6.2%

0.06 บาท

26,876

7.6%

0.08 บาท

(4,766)

(17.7%)

(0.02)

(25.0%)

บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายในไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2561
โดยที่ปริมาณการจําหนายแปงสาลีลดลง 1.3% แตราคาจําหนายแปงสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.5% สวนปริมาณจําหนายรําขาว
สาลีลดลง 2.2% และราคาจําหนายรําขาวสาลีเฉลี่ยลดลง 3.3%
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผลิตแปงสาลีชั้นนํา โดยมุงเนนการพัฒนาสูความเปนเลิศ ทั้งในดานพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑอยางเปนมืออาชีพ”

ตนทุนขายในไตรมาส 2/2562 คิดเปน 84.6% ของรายได สูงขึ้นจาก 80.7% ในไตรมาส 2/2561 เปนผลมาจากราคา
เฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใชปรับเพิ่มขึ้น สงผลใหอัตรากําไรขัน้ ตนในไตรมาส 2/2562 ลดลง 4.0%
การใชอัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาส 2/2562 อยูที่ 69.90% ลดลง 0.63% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ
ป 2561
รายไดอื่นในไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้น 3.70 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2561 เนื่องจากป 2562
มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายในการบริหารในไตรมาส 2/2562 ลดลง 3.35 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2561
เนื่องจากในไตรมาส 2/2561 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.81 ลานบาท มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.61 ลานบาท และมีประมาณคาใชจายเกีย่ วกับพนักงานมากกวาไตรมาส 2/2562 ประมาณ 1 ลานบาท
และจากงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งปรากฏวา งบการเงินของบริษัทแสดงผล
การดําเนินงานกําไรสุทธิ 46.81 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มีผลกําไรสุทธิลดลง 6.90 ลานบาท
คิดเปน 12.8% บริษัทขอเรียนชี้แจงดังนี้
หนวย : พันบาท
6 เดือนแรกป 2562
6 เดือนแรกป 2561
เทียบ 6 เดือนแรกป 62 กับ 61
รายการ
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
เพิ่ม(ลด)
%
กําลังการผลิตเฉลี่ย
72.66%
71.26%
1.40%
รายไดจากการขาย
735,971 100.0%
712,718 100.0%
23,253 3.3%
ตนทุนขาย
(619,783) (84.2%)
(574,982) (80.7%)
44,801 7.8%
กําไรขั้นตน
116,188 15.8%
137,736 19.3%
(21,548) (15.6%)
รายไดอื่น
5,569
0.8%
1,258
0.2%
4,311 342.7%
คาใชจายในการขาย
(16,166) (2.2%)
(15,551) (2.2%)
615 4.0%
คาใชจายบริหาร
(42,487) (5.8%)
(48,532) (6.8%)
(6,045) (12.5%)
ตนทุนทางการเงิน
(4,291) (0.6%)
(7,718) (1.1%)
(3,427) (44.4%)
กําไรกอนภาษีเงินได
58,813
8.0%
67,193
9.4%
(8,380) (12.5%)
คาใชจายภาษีเงินได
(12,004) (1.6%)
(13,483) (1.9%)
(1,479) (11.0%)
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐาน

46,809

6.4%

0.12 บาท

53,710

7.5%

0.16 บาท

สํานักงาน : 90/9 หมู 1 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท : 02-017-9999 โทรสาร : 02-017-9999 ตอ 111 หรือ 222
Office: 90/9 Moo 1 Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 02-017-9999 Fax: 02-017-9999 Ext. 111 or 222
Website: www.tmill.co.th

(6,901) (12.8%)
(0.04) (25.0%)

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

บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายในงวด 6 เดือนแรกของป 2562 เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ
ป 2561 โดยทีป่ ริมาณการจําหนายแปงสาลีเพิ่มขึ้น 1.8% และราคาจําหนายแปงสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.1% สวนปริมาณ
จําหนายรําขาวสาลีเพิ่มขึ้น 2.3% และราคาจําหนายรําขาวสาลีเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น 2.8%
ตนทุนขายคิดเปน 84.2% ของรายได สูงขึ้นจาก 80.7% ในป 2561 เปนผลมาจากราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใชปรับ
เพิ่มขึ้น สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนในป 2562 ลดลง 3.5%
การใชอัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยในป 2562 อยูที่ 72.66% เพิ่มขึ้น 1.40% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2561
รายไดอื่นในป 2562 เพิ่มขึ้น 4.31 ลานบาท เนื่องจากในป 2562 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5.14 ลานบาท
คาใชจายในการบริหารในป 2562 ลดลง 6.05 ลานบาท เนื่องจากป 2561 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.54
ลานบาท มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1.61 ลานบาท และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธกับคาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงานสูงกวาในป 2562 ประมาณ 2 ลานบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
แววตา กุลโชตธาดา
( นางแววตา กุลโชตธาดา )
รองผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท
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