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

วันที

กุมภาพันธ์

เรื อง ชีแจงสาเหตุการเปลียนแปลงของผลการดําเนิ นงาน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามทีบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้นาํ ส่ งงบการเงินประจําปี
สิ นสุดวันที
ธันวาคม
ซึงปรากฏว่า งบการเงินของบริ ษทั แสดงผลการดําเนินงานกําไรสุ ทธิ . ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับ
ปี
มีผลกําไรสุ ทธิ เพิมขึน . ล้านบาท คิดเป็ น . % บริ ษทั ขอเรี ยนชีแจงดังนี
หน่วย : บาท
ปี 2564
ปี 2563
ปี 64 เทียบกับ 63
รายการ
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
เพิม(ลด)
%
กําลังการผลิตเฉลีย
72.19%
75.39%
(3.20%)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
กําไรจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายได้อนื
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิ น
กําไรก ่อนภาษีเงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเ งิ นได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

1,483,162,697
(1,199,346,499)
283,816,198
(683,821)
7,486,363
2,449,590
(39,328,810)
(102,629,238)
(9,447,548)
141,662,734
(28,981,126)
112,681,608

100.0% 1,464,769,049 100.0%
(80.9%) (1,202,579,684) (82.1%)
19.1% 262,189,365 17.9%
(0.0%)
3,225,080 0.2%
0.5%
(4,780,854) (0.3%)
0.2%
4,200,996 0.3%
(2.7%) (33,685,672) (2.3%)
(6.9%) (88,245,144) (6.0%)
(0.6%) (10,074,735) (0.7%)
9.6% 132,829,036 9.1%
(2.0%) (27,309,515) (1.9%)
7.6% 105,519,521 7.2%

0.28 บาท

0.26 บาท

สํานักงาน : / หมู่ ถ.ปู่ เจ้าสมิ งพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 2-017-9999 โทรสาร : 2-017-9999 ต่อ 111 หรื อ
Office: 90/9 Moo 1 Poochaosamingphrai Rd., Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Tel: 02-017-9999 Fax: 0 - - Ext. or 222
Website: www.tmill.co.th

18,393,648
(3,233,185)
21,626,833
(3,908,901)
12,267,217
(1,751,406)
5,643,138
14,384,094
(627,187)
8,833,698
1,671,611
7,162,087

1.3%
(0.3%)
8.2%
(121.2%)
(256.6%)
(41.7%)
16.8%
16.3%
(6.2%)
6.7%
6.1%
6.8%

0.02

7.7%
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บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในปี
เพิมขึน . % เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน โดยทีรายได้จากการจําหน่ าย
แป้ งสาลีลดลง . % ส่วนรายได้จากการจําหน่ายรําข้าวสาลีเพิมขึน . % ทังนี ถึงแม้ปริ มาณการจําหน่ายแป้ งสาลีและรํา
ข้าวสาลีลดลง . % และ . % แต่ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีและรําข้าวสาลีเฉลียเพิมขึน . % และ . % เนืองจากในปี
ราคาตลาดข้าวสาลีปรับสูงขึนมากทีสุดในรอบกว่าสิ บปี จึงทําให้มีการปรับราคาจําหน่ายแป้ งสาลีขึน และราคารํา
ปรับสู งขึนจากปั ญหาผลผลิตของสินค้าเกษตรในกลุ่มอาหารสัตว์ทีลดลงทําให้มีความต้องการรํามากขึ น
อัตราต้นทุนขายในปี
ลดลงและอัตรากําไรขันต้นสู งขึน . % เมือเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมาจากต้นทุนเฉลีย
ของข้าวสาลีทีใช้ในปี
นีสูงขึนในสัดส่ วนที น้อยกว่าราคาจําหน่ายรําทีปรับเพิมขึน
การใช้อตั รากําลังการผลิตเฉลียในปี
อยูท่ ี . % ลดลง . % เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนืองมาจากบริ ษทั ฯ
ได้ปรับกลยุทธ์ในการจํากัดการจําหน่ายแป้ ง จากผลกระทบด้านราคาข้าวสาลีทีปรับสูงขึนแรงมาก
อย่างไรก็ตาม ในปี
นี เป็ นปี ทีมีผลประกอบการกําไรสุ งสุ ดตังแต่เปิ ดดําเนิ นการมา ปี ถึงแม้วา่ จะต้อง
ประสบกับปั ญหาราคาข้าวสาลีทีสูงทีสุดในรอบ ปี ก็ตาม ทางฝ่ ายบริ หารและพนักงาน TMILL ทุกคน ยังคงตังมัน
อย่างไม่หยุดยังทีจะพัฒนาผลงาน และสร้างผลตอบแทนทีดีทีสุดให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกท่านต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
แววตา กุลโชตธาดา
( นางแววตา กุลโชตธาดา )
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิ นและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
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