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
ซึงปรากฏว่า งบการเงินของบริ ษทั แสดงผลการดําเนิ นงานกําไรสุ ทธิ . ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาส / มีผลกําไรสุ ทธิ ลดลง . ล้านบาท คิดเป็ น . % บริ ษทั ขอเรี ยนชีแจงดังนี

รายการ
กําลังการผลิตเฉลีย
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน
กําไร(ขาดทุน)จากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายได้อนื
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิ น
กําไรก ่อนภาษีเงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเ งิ นได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

ไตรมาส 1 ปี 2565
จํานวนเงิน
%
69.24%
454,515
(396,549)
57,966
(5,359)
1,780
293
(8,813)
(20,589)
(2,984)
22,294
(4,514)
17,780

100.0%
(87.2%)
12.8%
(1.2%)
0.4%
0.1%
(1.9%)
(4.5%)
(0.7%)
4.9%
(1.0%)
3.9%

0.04 บาท

หน่วย : พันบาท
ไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบไตรมาส 1 ปี 65 กับ 64
จํานวนเงิน
%
เพิม(ลด)
%
79.69%
(10.45%)
389,709 100.0%
(302,831) (77.7%)
86,878 22.3%
(7,958) (2.0%)
10,041 2.6%
1,028 0.3%
(9,801) (2.5%)
(19,402) (5.0%)
(2,024) (0.5%)
58,762 15.1%
(11,912) (3.1%)
46,850 12.0%
0.12 บาท
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64,806
93,718
(28,912)
2,599
(8,261)
(735)
(988)
1,187
960
(36,468)
(7,398)
(29,070)

16.6%
30.9%
(33.3%)
(32.7%)
(82.3%)
(71.5%)
(10.1%)
6.1%
47.4%
(62.1%)
(62.1%)
(62.0%)

(0.08) (66.7%)
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บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในไตรมาส / เพิมขึน . % เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
โดยทีรายได้จากการจําหน่ายแป้งสาลีและรําข้าวสาลีเพิมขึน . % และ . % ทังนี ถึงแม้ปริ มาณจําหน่ายแป้ งสาลีและ
รําข้าวสาลีลดลง . % และ . % แต่ราคาจําหน่ายแป้ งสาลีและรําข้าวสาลีเฉลียเพิมขึน . % และ . % ตามลําดับ
เนืองจากราคาตลาดข้าวสาลีปรับสูงขึนอย่างต่อเนืองตังแต่ปี
และสู งมากขึนอีกตังแต่มีข่าวการทําสงครามระหว่าง
รัสเซียกับยูเครนในระหว่างไตรมาส / นี จึงทําให้มีการปรับราคาจําหน่ายแป้งสาลีขึน และราคารําปรับสู งขึนจาก
ปัญหาผลผลิตของสิ นค้าเกษตรในกลุ่มอาหารสัตว์ทีลดลงทําให้มีความต้องการรํามากขึ น
อัตรากําไรขันต้นในไตรมาส / ลดลง . % เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากต้นทุนของข้าว
สาลีทีใช้ในไตรมาส / นีปรับสู งขึนกว่าไตรมาส / ถึง . % ซึงเป็ นสัดส่ วนต้นทุนทีปรับเพิมขึนสู งกว่าราคา
จําหน่ายแป้งสาลี โดยบริ ษทั ฯ แบกรับภาระต้นทุนทีสู งขึนบางส่ วนไว้ เพือช่ วยบรรเทาผลกระทบต่อลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
ปลายทางไม่ให้รุนแรงมากจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ก็ยงั มีการปรับกลยุทธ์ทงด้
ั านการผลิตและการจัด
จําหน่าย เพือให้ยงั คงความสามารถในการทํากําไรให้ได้ใกล้เคียงกับเป้ าหมายทีตังไว้ในปี
นี
การใช้อตั รากําลังการผลิตเฉลียในไตรมาส / อยูท่ ี . % ลดลง . % เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน ซึ งเป็ นการลดปริ มาณการจําหน่ายลงตามแผนปรับกลยุทธ์ในสถานการณ์ปัจจุบนั ทีราคาข้าวสาลีปรับสู งขึน
ในปี
นี เป็ นปี ทีท้าทายความสามารถของฝ่ ายบริ หารอย่างมาก แต่ไม่วา่ จะต้องพบกับสถานการณ์อย่างไรก็
ตาม ทางฝ่ ายบริ หารและพนักงาน TMILL ทุกคน ยังคงตังมันอย่างไม่หยุดยังทีจะพัฒนาผลงาน และสร้างผลตอบแทนทีดี
ทีสุดให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกท่านต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
แววตา กุลโชตธาดา
( นางแววตา กุลโชตธาดา )
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริ ษทั
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