บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)
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วันที่ 1 มีนาคม 2564
เรื่อง ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน
เรียน กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดนําสงงบการเงินประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏวา งบการเงินของบริษัทแสดงผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 105.52 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2562 มีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.24 ลานบาท คิดเปน 4.2% บริษัทขอเรียนชี้แจงดังนี้
หนวย : พันบาท
รายการ
กําลังการผลิตเฉลี่ย
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากสัญญาอนุพันธ
รายไดอนื่
คาใชจายในการขาย
คาใชจายบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

ป 2563
จํานวนเงิน
1,464,769,049
(1,202,579,684)
262,189,365
3,225,080
(4,780,854)
4,200,996
(33,685,672)
(88,245,144)
(10,074,735)
132,829,036
(27,309,515)
105,519,521

%
75.39%

ป 2562
จํานวนเงิน

ป 63 เทียบกับ 62

%
73.52%

100.0% 1,476,449,459 100.0%
(82.1%) (1,229,148,029) (83.3%)
17.9%
247,301,430 16.7%
0.2%
7,548,309 0.5%
(0.3%)
0.0%
0.3%
1,829,246 0.1%
(2.3%)
(32,508,414) (2.2%)
(6.0%)
(90,057,359) (6.1%)
(0.7%)
(7,141,379) (0.5%)
9.1%
126,971,833 8.6%
(1.9%)
(25,690,965) (1.7%)
7.2%
101,280,868 6.9%

0.26 บาท

เพิม่ (ลด)

%
1.87%

(11,680,410)
(0.8%)
(26,568,345)
(2.2%)
14,887,935
6.0%
(4,323,229)
(57.3%)
(4,780,854) #DIV/0!
2,371,750
129.7%
1,177,258
3.6%
(1,812,215)
(2.0%)
2,933,356
41.1%
5,857,203
4.6%
1,618,550
6.3%
4,238,653
4.2%

0.25 บาท

0.01

4.0%

บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายในป 2563 ลดลง 0.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยที่รายไดจากการจําหนาย
แปงสาลีลดลง 1.0% สวนรายไดจากการจําหนายรําขาวสาลีเพิ่มขึ้น 0.2% ทั้งนี้ ถึงแมปริมาณการจําหนายแปงสาลีและรํา
ขาวสาลีเพิ่มขึ้น 3.5% และ 7.2% แตราคาจําหนายแปงสาลีและรําขาวสาลีเฉลี่ยลดลง 4.5% และ 5.2% เนื่องจากในชวงที่
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ผานมาตลาดมีการแขงขันดานราคาสูงขึ้น ประกอบกับลูกคาตอรองราคาโดยอางอิงราคาตลาดขาวสาลีโลกที่ลดลงและ
คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา จึงทําใหมีการปรับลดราคาจําหนายแปงสาลีลง
รายไดอื่นในป 2563 มีเพิ่มรายการกําไร(ขาดทุน)จากสัญญาอนุพันธ ซึ่งเปนการรับรูก ําไร(ขาดทุน) จากการทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงไว โดยรายการดังกลาวจะถูกกลับออกในไตรมาสที่มีการใชสัญญานั้นแลว
อัตราตนทุนขายในป 2563 ลดลงและอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปกอน เปนผลมาจากตนทุนเฉลี่ย
ของขาวสาลีที่ใชในป 2563 นี้ถกู กวาป 2562 เนื่องจากปจจัยดานราคาขาวที่มกี ารทําสัญญาซื้อตั้งแตกลางปกอน ประกอบ
กับคาเงินบาทที่แข็งคาในชวงปลายปกอน
การใชอัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยในป 2563 อยูที่ 75.39% เพิ่มขึ้น 1.87% เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน แสดงใหเห็นวา
บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ไมมากนัก
คาใชจายในการขายและบริหารในป 2563 ลดลง 0.63 ลานบาทจากปกอน เนื่องจากคาขนสงสินคาที่ลดลงตาม
ราคาน้ํามัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
แววตา กุลโชตธาดา
( นางแววตา กุลโชตธาดา )
รองผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท
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