บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้งสาลีชนนํ
ั า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ทังในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ”

วันที

พฤษภาคม

เรื อง ชีแจงสาเหตุการเปลียนแปลงของผลการดําเนิ นงาน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามทีบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้นาํ ส่ งงบการเงินประจําไตรมาส / สิ นสุ ดวันที
มีนาคม 2 ซึงปรากฏว่า งบการเงินของบริ ษทั แสดงผลการดําเนิ นงานกําไรสุ ทธิ . ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาส / มีผลกําไรสุ ทธิ เพิมขึน . ล้านบาท คิดเป็ น . % บริ ษทั ขอเรี ยนชีแจงดังนี

รายการ
กําลังการผลิตเฉลีย
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
กําไรจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายได้อนื
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิ น
กําไรก ่อนภาษีเงิ น ได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเ งิ นได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ ้น ขันพืนฐาน

ไตรมาส 1 ปี 2564
จํานวนเงิน
%
79.69%
389,709
(302,831)
86,878
(7,958)
10,041
1,028
(9,801)
(19,402)
(2,024)
58,762
(11,912)
46,850

100.0%
(77.7%)
22.3%
(2.0%)
2.6%
0.3%
(2.5%)
(5.0%)
(0.5%)
15.1%
(3.1%)
12.0%

0.12 บาท

หน่วย : พันบาท
ไตรมาส 1 ปี 2563
เทียบไตรมาส 1 ปี 64 กับ 63
จํานวนเงิน
%
เพิม(ลด)
%
76.47%
3.22%
371,293 100.0%
(292,720) (78.8%)
78,573 21.2%
303 0.1%
1,707 0.5%
1,697 0.5%
(7,612) (2.1%)
(17,609) (4.7%)
(2,720) (0.7%)
54,339 14.6%
(10,909) (2.9%)
43,430 11.7%
0.11 บาท
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18,416
5.0%
10,111
3.5%
8,305
10.6%
(8,261) (2,726.4%)
8,334
488.2%
(669) (39.4%)
2,189
28.8%
1,793
10.2%
(696) (25.6%)
4,423
8.1%
1,003
9.2%
3,420
7.9%
0.01

9.1%
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บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในไตรมาส / เพิมขึน . % เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดย
ทีรายได้จากการจําหน่ายแป้ งสาลีเพิมขึน . % และรายได้จากการจําหน่ายรําข้าวสาลีเพิมขึน . % ทังนี ปริ มาณการ
จําหน่ายแป้งสาลีและรําข้าวสาลีเพิมขึน . % และ . % แต่ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีเฉลียลดลง . % ส่วนราคาจําหน่ายรํา
ข้าวสาลีเฉลียเพิมขึน . %
อัตรากําไรขันต้นในไตรมาส / สูงขึน . % เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากต้นทุนของ
ข้าวสาลีทีใช้ในไตรมาส / นีถูกกว่าไตรมาส / เล็กน้อย
การใช้อตั รากําลังการผลิตเฉลียในไตรมาส / อยูท่ ี . % เพิมขึน . % เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน ซึ งเป็ นไปตามเป้าหมายทีตังไว้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาส / เพิมขึน . ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื องจากค่า
ขนส่ งสิ นค้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานขายที เพิมขึน และค่าซ่อมแซมอาคารสถานที
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
แววตา กุลโชตธาดา
( นางแววตา กุลโชตธาดา )
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
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