บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
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วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน
เรียน กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดนําสงงบการเงินประจําไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 ซึ่งปรากฏวา งบการเงินของบริษัทแสดงผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 43.43 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 1/2562 มีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 18.73 ลานบาท คิดเปน 75.8% บริษัทขอเรียนชี้แจงดังนี้
หนวย : พันบาท
ไตรมาส 1 ป 2563
ไตรมาส 1 ป 2562
เทียบไตรมาส 1 ป 63 กับ 62
รายการ
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
เพิ่ม(ลด)
%
กําลังการผลิตเฉลี่ย
76.47%
75.41%
1.06%
รายไดจากการขาย
371,293 100.0%
380,912 100.0%
(9,619) (2.5%)
ตนทุนขาย
(292,720) (78.8%)
(319,235) (83.8%)
(26,515) (8.3%)
กําไรขัน้ ตน
78,573 21.2%
61,677 16.2%
16,896 27.4%
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
303
0.1%
1,521
0.4%
(1,218) (80.1%)
กําไรจากสัญญาอนุพันธ
1,707
0.5%
0.0%
1,707
รายไดอื่น
1,697
0.5%
201
0.1%
1,496 744.3%
คาใชจายในการขาย
(7,612) (2.1%)
(8,297) (2.2%)
(685) (8.3%)
คาใชจายบริหาร
(17,609) (4.7%)
(21,870) (5.7%)
(4,261) (19.5%)
ตนทุนทางการเงิน
(2,720) (0.7%)
(2,347) (0.6%)
373 15.9%
กําไรกอนภาษีเงินได
54,339 14.6%
30,885
8.1%
23,454 75.9%
คาใชจายภาษีเงินได
(10,909) (2.9%)
(6,186) (1.6%)
4,723 76.3%
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

43,430

11.7%

0.11 บาท

24,699

6.5%

0.06 บาท
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บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายในไตรมาส 1/2563 ลดลง 2.5% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยที่
รายไดจากการจําหนายแปงสาลีลดลง 1.1% และรายไดจากการจําหนายรําขาวสาลีลดลง 1.4% ทั้งนี้ ถึงแมปริมาณการ
จําหนายแปงสาลีและรําขาวสาลีเพิ่มขึ้น 2.3% และ 10.7% แตราคาจําหนายแปงสาลีและรําขาวสาลีเฉลี่ยลดลง 3.5% และ
18.5% เนื่องจากในชวงที่ผานมาตลาดมีการแขงขันดานราคาสูงขึ้น ประกอบกับลูกคาตอรองราคาโดยอางอิงราคาตลาด
ขาวสาลีโลกที่ลดลงและคาเงินบาทที่แข็งคาในปที่ผานมา จึงทําใหมีการปรับลดราคาจําหนายแปงสาลีลง
รายไดอื่นในไตรมาส 1/2563 มีเพิ่มรายการกําไรจากสัญญาอนุพันธ ซึ่งเปนการรับรูก ําไรจากการทําสัญญาปองกัน
ความเสี่ยงไว โดยรายการดังกลาวจะถูกกลับออกในไตรมาสที่มีการใชสัญญานั้นแลว
อัตราตนทุนขายในไตรมาส 1/2563 ลดลง 5% และอัตรากําไรขั้นตนในไตรมาส 1/2563 สูงขึ้น 5% เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากตนทุนของขาวสาลีที่ใชในไตรมาส 1/2563 นี้ถูกกวาไตรมาส 1/2562 เนื่องจาก
ปจจัยดานราคาขาวที่มกี ารทําสัญญาซื้อตั้งแตกลางป ประกอบกับคาเงินบาทที่แข็งคาในชวงปลายปกอน
การใชอัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาส 1/2563 อยูที่ 76.47% เพิ่มขึ้น 1.06% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว และแสดงใหเห็นวา ไตรมาส 1 ที่ผานมาบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบจาก
วิกฤติโรคระบาด COVID-19 แตอยางใด
คาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาส 1/2563 ลดลง 4.95 ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากคา
ขนสงสินคาที่ลดลงตามราคาน้ํามัน คาเชาตามสัญญาระยะยาวที่มีการปรับไปอยูในตนทุนทางการเงินบางสวน และการ
ปรับประมาณการสวัสดิการใหกับพนักงาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
แววตา กุลโชตธาดา
( นางแววตา กุลโชตธาดา )
รองผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท
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