บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
“เรา คือ ผูผ้ ลิตแป้ งสาลีช้ นั นา โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาสู ่ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านพาณิ ชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมื ออาชีพ”

วันที่ 4 มีนาคม 2556
เรื่ อง ชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนิ นงานมากกว่าร้อยละ 20
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จาก ัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้นาส่งงบการเงินสาหรับปี สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏว่า งบการเงิ นของบริ ษทั แสดงผลการดาเนิ นงาน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผล
กาไรสุทธิ 90.01 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเที ยบก ับงวดเดียวก ันของปี ก่อน มีผลกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 58.01 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 นั้น มีสาเหตุสาคัญดังนี้
1. ในปี 2554 เกิด เหตุการณ์ไฟไหม้รถแบล็คโฮในโกดังเก็บสินค้าของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ได้รับรู ้ผลขาดทุนจาก
ความเสียหายดังกล่าวเป็ นจานวน 33.59 ล้านบาท ทาให้คงเหลือกาไรสุทธิ ในปี 2554 เพียง 32.00 ล้านบาท
2. จากเหตุการณ์ในข้อ 1 ในปี 2555 บริ ษทั ได้ขายวัตถุดิบดังกล่าวแล้วทั้งจานวน เกิด กาไรจากการขายวัตถุดิบ
7.70 ล้านบาท และมีรายได้เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกนั ภัย 25.98 ล้านบาท
3. ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลลดลงจานวน 13.62 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
- อัตราภาษีเงิ นได้ลดลงจาก 30% เหลือ 23%
- มีรายได้จากการกลับรายการสารองวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพจานวน 33.59 ล้านบาทที่ไม่ตอ้ งถือเป็ น
รายได้ในการคานวณภาษีปี 2555 เนื่องจากในปี 2554 รายการสารองดังกล่าวไม่ถือเป็ นค่ าใช้จ่ายใน
การคานวณภาษี
- มีค่าใช้จ่ายในการระดมทุ นจานวน 8.68 ล้านบาท ที่ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มในการคานวณภาษี
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ดร. ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

สานั กงาน : 90/9 หมู ่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2183-4570-3 (4 สายอัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2183-4575
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สานักงาน กลต.
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วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏว่า งบการเงิ นของบริ ษทั แสดงผลการดาเนิ นงาน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผล
กาไรสุทธิ 90.01 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเที ยบก ับงวดเดียวก ันของปี ก่อน มีผลกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 58.01 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 นั้น มีสาเหตุสาคัญดังนี้
1. ในปี 2554 เกิด เหตุการณ์ไฟไหม้รถแบล็คโฮในโกดังเก็บสินค้าของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ได้รับรู ้ผลขาดทุนจาก
ความเสียหายดังกล่าวเป็ นจานวน 33.59 ล้านบาท ทาให้คงเหลือกาไรสุทธิ ในปี 2554 เพียง 32.00 ล้านบาท
2. จากเหตุการณ์ในข้อ 1 ในปี 2555 บริ ษทั ได้ขายวัตถุดิบดังกล่าวแล้วทั้งจานวน เกิด กาไรจากการขายวัตถุดิบ
7.70 ล้านบาท และมีรายได้เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกนั ภัย 25.98 ล้านบาท
3. ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลลดลงจานวน 13.62 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
- อัตราภาษีเงิ นได้ลดลงจาก 30% เหลือ 23%
- มีรายได้จากการกลับรายการสารองวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพจานวน 33.59 ล้านบาทที่ไม่ตอ้ งถือเป็ นรายได้
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