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ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “TMILL”) เดิมชื่อ บริ ษัท ไทยชูการ์ คลังสินค้ า
จากัด ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 90/9 หมู่ 1 ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ก่อตังโดยการรวมตั
้
วของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน ้าตาล ได้ แก่ กลุ่มโรงงานในเครื อบริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน) บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด โดยจดทะเบียน
จัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 10 ล้ านบาท ดาเนินธุรกิจ
คลังสินค้ าโดยรับฝากสินค้ าน ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวเป็ นสินค้ าหลัก ในปี 2534 บริ ษัท ไทยชูการ์
เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE”) ได้ เข้ าซื ้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง
การถือหุ้นภายในเครื อบริ ษัทของ TSTE ทาให้ TSTE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ ว และบริ ษัทฯ มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ TSTE ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา
ต่อมาในปี 2544 บริ ษัทฯ ได้ ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้ า และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
บริ ษัทเป็ นบริ ษัท ไทยชูการ์ อินเตอร์ เทรด จากัด ดาเนินธุรกิจให้ TSTE เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และในปี 2548 ได้
เปลี่ยนมาดาเนินธุรกิ จโรงงานผลิตและจาหน่ายแป้งสาลี และเปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด
ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนเท่ากับ 285 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 200 ล้ านบาท และมี TSTE เป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีส ดั ส่ว นการถือ หุ้น ร้ อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ ว ก่อ นการกระจายหุ้นเพิ่มทุน
หลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้ อยละ 29.82 ในครัง้ นีแ้ ล้ ว TSTE ยังคงถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 69.3 ของทุนชาระแล้ วทังหมด
้
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจาหน่ายแป้งสาลีภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทฯ กว่า 10 ตรา
สินค้ า อาทิเช่น แป้งบะหมี่สด-ตราเส้ นหยก แป้งบะหมี่สด-ตราเส้ นเหลือง แป้งขนมปั ง-ตราปั งแดง แป้งขนมปั ง
ตราปั งเหลือง เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ จะสัง่ ซื ้อเมล็ดข้ าวสาลีซึ่งเป็ นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทังหมด
้
เพื่อนามา
โม่เป็ นแป้งสาลีโดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้ วยเครื่ องจักรที่ทนั สมัยจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อให้ ได้ แป้งสาลี
ที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานตามระบบ GMP HACCP และระบบ ISO 22000 เพื่อนามาจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ า
ภายในประเทศ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับผลิตสินค้ าให้ มีความหลากหลายเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
(Made to order) โดยผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริ ษัทฯ รวมถึงการให้ บริ การผลิตแป้งสาลีตามสูตร
เฉพาะที่ ลูก ค้ าต้ องการ (Tailor-Made Flour) และมี ก ารคิ ดค้ นแป้ งสาลี สูตรใหม่ (Novel Products) เพื่ อ
สนองตอบความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ได้ แก่ กลุม่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ผลิตขนมปั ง บะหมี่สด บะหมี่ กึ่งสาเร็ จรู ป อาหารสัตว์ และกลุม่ ผู้ประกอบกิจการรายย่อย ได้ แก่ เบเกอรี่ ขนม
คุกกี ้ ขนมขบเคี ้ยว และขนมอบนานาชนิด โดยในปี 2554 รายได้ จากกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิต
บะหมี่สดเป็ นร้ อยละ 24.4 ของรายได้ จากการจาหน่ายแป้งสาลีทงหมด
ั้
รองลงมาเป็ นแป้งขนมปั งอยู่ที่ร้อยละ
23.4 ของรายได้ จากการจาหน่ายแป้งสาลีทงหมด
ั้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นผลพลอยได้ ได้ แก่
จมูกข้ าวสาลี และราข้ าวสาลี ซึ่งจัดจาหน่ายให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยบริ ษัทฯ จะเน้ น
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การขายโดยตรงผ่านทีมงานขายของบริ ษัทฯ เองให้ แก่ลูกค้ า โดยลูกค้ าสามารถสัง่ สินค้ าเป็ นล็อตโดยมีการ
กาหนดราคาล่วงหน้ าเป็ นระยะสัน้ ๆ และจะทยอยจัดส่งให้ ลกู ค้ าตามที่ลกู ค้ าต้ องการตามราคาที่ตกลงไว้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับการให้ บริ การหลังการขาย หลังจากส่งมอบสินค้ าให้ ลกู ค้ าแล้ ว
หากสินค้ ามีปัญหาบริ ษัทฯ จะรี บส่งฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพเพื่อตรวจหาสาเหตุให้ กับลูกค้ าและจะรี บดาเนิน
จัดส่งสินค้ าใหม่ให้ ลกู ค้ าไม่เกิน 7 วัน ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตทัง้ หมด 250 ตันข้ าวสาลีต่อวันคิดเป็ น
78,000 ตันต่อปี และและในงวดปี 2554 บริ ษัทฯ มีอตั ราการใช้ กาลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 67 ของกาลังการผลิต
ทังหมด
้
และในช่วงสามหกเดือนแรกของปี 2555 มีอตั ราเฉลีย่ อยูท่ ี่ร้อยละ 80 82 ของกาลังการผลิตทังหมด
้
สรุ ปฐานะทางการเงินและและผลการดาเนินงาน
1. เพิ่มข้ อมูลไตรมาส 2 ปี 2555
2. มีการแก้ ไขตัวเลขบางรายการสาหรับปี 2553 และ 2554 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ในการรับรู้ค่าเช่ าที่จ่ายภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานจากเดิมบันทึกเป็ นค่ าใช้ จ่ายตามอายุสัญญา
เช่ า เป็ นการรั บรู้ ค่าเช่ าตามวิธีเส้ นตรง และการแก้ ไขข้ อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีค่าเสื่อม
ราคาของอาคารที่สร้ างบนที่ดินที่ เช่ า จากบริ ษัทใหญ่ ดัง ที่ได้ อธิ บายโดยละเอียดในส่ วนฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของแบบแสดงรายการข้ อมูล
ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 – 2554 และสิ ้นงวด
สามหกเดือนแรกของปี 2555

รายการ
ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนผู้ถือหุ้น

2552

2553

2554

หน่วย : ล้ านบาท
ม.ค. – มิี.ยค.
2555

1,063.2
1,066.4
38.5
13.0
3.6

898.6
906.9
69.2
18.0
7.6

897.8
910.7
34.5
18.42
3.58

525.1
555.3
53.8
15.1
9.7

845.6
337.1
508.5

706.1
430.9
275.2

798.2
490.2
307.9

857.3
498.5
358.7

บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจาหน่ายแป้งสาลี และราข้ าวสาลีซงึ่ เป็ นผลพลอยได้ จากการผลิตแป้งสาลีรวม
ทังหมดเท่
้
ากับ 1,063.2 ล้ านบาท ในปี 2552 ส่วนในปี 2553 บริ ษัทฯมีรายได้ จากการจาหน่ายอยูท่ ี่ 898.6 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 15.5 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการจาหน่ายแป้งสาลีในปี 2553
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ซึง่ ลดลงจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 13.4 ในขณะที่ราคาเฉลีย่ ของข้ าวสาลีในปี 2553 ใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ า
สาหรับปี 2554 บริษัทฯมีรายได้ จากการจาหน่ายอยูท่ ี่ 897.8 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.1 จากปี ก่อนหน้ า
เพราะแม้ ปริมาณการจาหน่ายแป้งสาลีในปี 2554 จะลดลงจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 18.7 แต่ราคาเฉลีย่ ของข้ าว
สาลีในปี 2554 เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 41.4
สาหรับหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจาหน่ายอยูท่ ี่ 525.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
26.6 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยูท่ ี่ 414.8 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการจาหน่ายแป้ง
สาลีในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 29.4 แม้ ราคาเฉลีย่ ของข้ าว
สาลีในตลาดโลกในหกเดือนแรกของปี 2555 จะลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 18.2 นอกจากนี ้
ยังเป็ นเพราะในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจาหน่ายข้ าวสาลีทงสิ
ั ้ ้นเป็ นจานวน 55.5 ล้ าน
บาท สูงขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยูท่ ี่ 24.5 ล้ านบาทถึง 31.0 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการจาหน่าย
ข้ าวสาลีสว่ นใหญ่ในหกเดือนแรกของปี 2555 เป็ นการขายข้ าวที่เสียหายจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ ออกไปจานวน
53.6 ล้ านบาท และเป็ นการขายเพื่อ บริ ห ารจัด การวัต ถุดิบ จานวน 1.8 ล้ า นบาท ในขณะที่ร ายได้ จ ากการ
จาหน่ายข้ าวสาลีสว่ นใหญ่ในหกเดือนแรกของปี 2554 เป็ นไปเพื่อบริ หารจัดการวัตถุดิบทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ได้ เริ่ มใช้ นโยบายการขายข้ าวสาลีเพื่อบริ หารจัดการวัตถุดิบในไตรมาส 2 ของปี 2554
ตารางแสดงปริมาณการจาหน่ ายแป้งสาลี
2552
ปริ มาณการจาหน่ าย
แป้งสาลี

2553
%

ตัน

เปลี่ยนแปลง

57,689.0

+9.1

2554
%

ตัน
49,958.4

-13.4

%

ตัน

เปลี่ยนแปลง

ม.ค.-มิ.ย. 2554

เปลี่ยนแปลง

40,597.4

-18.7

ตัน
18,736.6

%
เปลี่ยนแปลง
-22.5

ม.ค.-มิ.ย.. 2555
ตัน
24,238.0

%
เปลี่ยนแปลง
+29.4

ตารางแสดงราคาเฉลี่ยของข้ าวสาลีในตลาดโลก
2552
ราคาเฉลี่ยข้ าวสาลี
ต่อหนึง่ ตัน

2553

2554

ม.ค.-มิ.ย. 2554

ม.ค.-มิ.ย.. 2555

%
%
%
%
%
เหรี ยญ
เหรี ยญ
เหรี ยญ
เหรี ยญ
เหรี ยญ
สหรั ฐ เปลี่ยนแปลง สหรั ฐ เปลี่ยนแปลง สหรั ฐ เปลี่ยนแปลง สหรั ฐ เปลี่ยนแปลง สหรั ฐ เปลี่ยนแปลง
223.4

-31.5

223.7

+0.1

316.2

+41.4

334.7

+79.4

273.9

-18.2

ที่มา : International Monetary Fund

สาหรับอัตราส่วนต้ นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้ จากการขายของบริ ษัทนัน้ เปลีย่ นแปลงตามปั จจัยหลัก
2 ประการ คือ ราคาแป้งสาลี และราคาข้ าวสาลีซึ่งเป็ นวัตถุดิบ โดยเนื่องจากบริ ษัทฯจัดซื ้อวัตถุดิบในแต่ละครัง้
เป็ นปริ มาณมาก ส่วนต่างระหว่างราคาแป้งสาลีขณะจาหน่ายกับราคาข้ าวสาลีที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบซึ่งได้ ซื ้อมาไว้
ล่วงหน้ าจึงส่งผลให้ อตั ราส่วนต้ นทุนขายเกิดการผันผวนได้ โดยอัตราส่วนต้ นทุนขายของบริ ษัทฯในปี 2552 อยูท่ ี่
ร้ อยละ 87.0 และปรับตัวลดลงเป็ นร้ อยละ 82.0 และ 81.86 ในปี 2553 และปี 2554 ตามลาดับ สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความสามารถการบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบที่ดีขึ ้น และการปรับสัดส่วนรายได้ จากการจาหน่ายของบริ ษัทฯ
ไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราส่วนกาไรขันต้
้ นสูงขึ ้น โดยสัดส่วนรายได้ ในการจาหน่ายแป้งสาลีจากแป้งบะหมี่กึ่ง
สาเร็ จรูปซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรขันต้
้ นต่าที่สดุ ในบรรดาผลิตภัณฑ์แป้งสาลีทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯได้ ลดลง
จากร้ อยละ 32.0 ในปี 2552 มาเป็ นร้ อยละ 21.7 ในปี 2554
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อัตราส่วนต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ ในหกเดือนแรกของปี 2555 อยูท่ ี่ร้อยละ 84.9 สูงกว่าอัตราส่วนต้ นทุน
ขายของบริ ษัทฯในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 80.4 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากความผันผวนของ
ราคาข้ าวสาลีซึ่งเป็ นวัตถุดิบ โดยปั จจัยหลักในการกาหนดราคาขายแป้งสาลีคือ ราคาเฉลี่ยของข้ าวสาลีใน
ตลาดโลกในขณะนัน้ ในขณะที่ปัจจัยหลักซึ่งส่งผลต่อต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ คือราคาข้ าวสาลีในช่วงที่บริ ษัทฯ
ได้ จดั ซื ้อมาเพื่อเตรี ยมไว้ ใช้ เป็ นวัตถุดิบ สาหรับหกเดือนแรกของปี 2555 ราคาเฉลีย่ ของข้ าวสาลีในตลาดโลกอยู่
ที่ 273.9 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลีย่ ของข้ าวสาลีในตลาดโลกในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่
ที่ 334.7 เหรี ยญสหรัฐต่อตันถึงร้ อยละ 18.2
ในด้ านค่าใช้ จ่ายในการขาย ตังแต่
้ ปี 2552 สัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯต่อรายได้ จาก
การขายลดลงจากร้ อยละ 2.9 ในปี 2552 เป็ นร้ อยละ 2.6 และร้ อยละ 1.7 ในปี 2553 และปี 2554 ตามลาดับ
โดยการปรับตัวลดลงของสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯต่อรายได้ จากการขายในปี 2554 มีสาเหตุ
หลักคือการลดลงของค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย เนื่องจากในปี 2552 ถึงครึ่ งปี แรกของปี 2553 ราคาข้ าว
สาลีมีการปรับตัวลดลงอย่างรุ นแรงจากราคาสูงสุดในปี 2552 ที่ 257 เหรี ยญต่อตันในเดือนพฤษภาคม มาเป็ น
158 เหรี ยญต่อตันในเดือนมิถนุ ายนปี 2553 (ที่มา : International Monetary Fund) หรื อคิดเป็ นการปรับตัว
ลดลงถึงร้ อยละ 38.6 ทาให้ เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมแป้งสาลีเพื่อเร่ งระบายวัตถุดิบที่ซื ้อมา
ในราคาสูงออกไป ทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายจานวน 10.5 ล้ านบาทในปี 2552 ผ่านโปรโมชัน่ แถม
สินค้ าและแจกของตัวอย่างให้ กบั ลูกค้ า โดยค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายได้ ปรับลดลงเป็ น 4.9 ล้ านบาทและ
1.7 ล้ านบาท ในปี 2553 และปี 2554 ตามลาดับ หากพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ
ต่อรายได้ จากการขายจะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.3, 3.65 และ 3.21 ในปี 2552-2554 ทังนี
้ ้เป็ นเพราะในปี 2553 มี
การตัดด้ อยค่าวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพจานวน 5.5 ล้ านบาทจากการที่ข้าวสาลีได้ รับความชืน้ เนื่องจากไซโลรั่ ว
นอกจากนี ้ยังมีค่าจดทะเบียนสัญญาเช่า 30 ปี กับกรมที่ ดินสาหรับที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงของส
ั้
านักงาน โรงงาน และ
ไซโลเป็ นจานวน 1.6 ล้ านบาท ส่วนสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯต่อรายได้ จากการขายในปี
2554 ลดลงจากในปี 2553 เพราะในปี 2553 มีรายการพิเศษดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น แต่ยงั สูงกว่าในปี 2552
โดยมีปัจจัยหลักคือรายได้ จากการขายในปี 2554 ที่ลดลงจากปี 2552 ถึงร้ อยละ 15.6
หากพิ จ ารณาเฉพาะผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท โดยไม่ นับ รวมรายได้ อื่ น ๆ และก าไรจากการ
ดาเนินงานที่ยกเลิกไปแล้ ว จะพบว่า บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 3.1 ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 6.12
ในปี 2553 และลดลงเป็ นร้ อยละ 2.14 ในปี 2554 โดยการเพิ่มขึ ้นของอัตรากาไรสุทธิในปี 2553 มีสาเหตุสาคัญ
มาจากอัตรากาไรขัน้ ต้ นที่สูงขึน้ เป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการวัตถุดิบที่ดีขึน้ ของฝ่ ายผลิต และการปรั บ
สัดส่วนรายได้ จากการจาหน่ายของบริ ษัทฯไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ นสูงขึ ้นดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
ข้ างต้ น สาหรับการลดลงของอัตรากาไรสุทธิในปี 2554 มีสาเหตุสาคัญมาจากเหตุเพลิงไหม้ รถแบ็คโฮของบริ ษัท
แห่งหนึง่ ซึง่ บริ ษัทฯว่าจ้ างให้ ดาเนินการขนย้ ายข้ าวสาลีภายในไซโล 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ทาให้ เกิดความ
เสียหายกับข้ าวสาลีโดยตรง รวมทังน
้ ้าที่ระดมฉีดเพื่อระงับเพลิงส่งผลให้ ข้าวสาลีของบริ ษัทฯเสียหายจากการ
เปี ยกน ้า ส่งผลให้ งบการเงินสาหรับปี 2554 รับรู้ รายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ จานวน 33.6
ล้ านบาทในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับจากการขายวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯ ได้ มีการทาประกันครอบคลุมมูลค่าความเสียหายของวัตถุในโกดัง แล้ ว และเรี ยกคืนค่าเสียหายได้ ทงั ้
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จานวนแล้ ว โดยได้ รับรู้รายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยสาหรับวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ เป็ นจานวน 25.9
ล้ านบาทในไตรมาส 2 ของปี 2555 ส่ว นผลต่า งจานวน 7.7 ล้ านบาทระหว่างรายได้ เงิ น ชดเชยจากบริ ษั ท
ประกัน ภัยในไตรมาส 2 ของปี 2555 กับ การตัง้ ขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ ใ นปี 2554 เกิ ดขึน้
เนื่องจากรายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นจริ งจากการขายข้ าวสาลีที่เสียหายมากกว่าประมาณการที่ตงไว้
ั ้ เป็ นเงิน 7.7 ล้ าน
บาทคาดว่าจะได้ รับชดเชยผลขาดทุนดังกล่าวภายในไตรมาส 2 ของปี 2555 หากคานวณอัตรากาไรสุทธิโดยไม่
นารายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายดังกล่าวมารวม อัตรากาไรสุทธิ ของบริ ษัทในปี 2554 จะอยู่ที่ ร้อยละ
6.25.9
สัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯในหกเดือนแรกของปี
2555 อยูท่ ี่ร้อยละ 2.7 สูงขึ ้นจากสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ
ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.5 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากค่านายหน้ าในการขาย ค่าจ้ างรถ
ขนส่งสินค้ า และค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายที่เพิ่มขึ ้น โดยในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับค่านายหน้ าในการขาย 3.0 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นค่านายหน้ าในการขายซากข้ าวที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
รถแบ็คโฮของบริ ษัทแห่งหนึง่ ซึง่ บริ ษัทฯว่าจ้ างให้ ดาเนินการขนย้ ายข้ าวสาลีภายในไซโล 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2554 ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าบริ ษัทฯไม่มีค่าใช้ จ่ายดังกล่าว และค่าจ้ างรถขนส่งสินค้ า ของ
บริ ษัทฯ ซึ่งปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 8.1 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555 จาก 4.8 ล้ านบาทในงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุมาจากปริ มาณการจาหน่ายแป้งสาลีที่เพิ่มขึ ้น และการเพิ่มขึ ้นของค่าน ้ามันที่สง่ ผลให้ ค่า
ขนส่งมีการปรับตัวสูงขึ ้นตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาการขนส่ง อีกทังค่
้ าแรงขันต
้ ่าที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ เดือน
เมษายน 2555 เป็ นต้ นมา ยังส่งผลให้ ค่าแรงในการขึน้ ลงสินค้ าและจัดเรี ยงสินค้ าปรั บตัวเพิ่มขึน้ ด้ วย ส่วน
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายที่เพิ่มขึ ้นนัน้ เป็ นผลมาจากราคาข้ าวสาลีที่มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
จากราคาสูงสุดในปี 2554 ที่ 354 เหรี ยญต่อตันในเดือนพฤษภาคม มาเป็ น 276 เหรี ยญต่อตันในเดือนมิถนุ ายน
ปี 2555 (ที่มา : International Monetary Fund) หรื อคิดเป็ นการปรับตัวลดลงถึงร้ อยละ 22.1 ทาให้ เกิดการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมแป้งสาลีเพื่อเร่ งระบายวัตถุดิบที่ซื ้อมาในราคาสูงออกไป ส่งผลให้ บริ ษัทฯ
มีคา่ ใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายจานวน 1.3 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555 ผ่านโปรโมชัน่ แถมสินค้ าและ
แจกของตัวอย่างให้ กบั ลูกค้ า ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าอยู่ที่ 0.4
ล้ านบาท สาหรับสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการขายในหกเดือนแรกของปี
2555 อยู่ที่ร้อยละ 2.6 ลดลงจากสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯต่อรายได้ จากการขายของ
บริ ษัทฯ ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายในหกเดือน
แรกของปี 2555 ซึง่ ปรับตัวสูงขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 26.6
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ พบว่าบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ทงหมด
ั้
ณ สิ ้นปี 2552, 2553,
2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 เท่ากับ 845.6 ล้ านบาท 706.1 ล้ านบาท 796.98.2 ล้ านบาท และ 857.3
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยการลดลงของสินทรั พย์รวมในปี 2553 นันมี
้ สาเหตุสาคัญคือการลดลงของสินค้ า
คงเหลือ ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการลดลงของราคาข้ าวสาลีและราคาแป้งสาลีในช่วงกลางปี 2552 ถึงช่วง
กลางปี 2553 และวิกฤติการณ์ขาดแคลนข้ าวสาลีในตลาดโลกในปี 2553 ทาให้ วตั ถุดิบคงเหลือของบริ ษัท ณ สิ ้น
ปี 2553 น้ อยกว่าปกติ ส่วนการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2554 นันมี
้ สาเหตุหลักมาจากการคลี่คลายลง
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วิกฤติการณ์ขาดแคลนข้ าวสาลีในตลาดโลกในปี 2553 และเหตุการณ์ไฟไหม้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งทาให้
การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วัต ถุดิ บ ในไซโลที่ เ กิ ด เหตุเ พลิง ไหม้ ต้ อ งล่า ช้ า ลงไป เพราะต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบริ ษัทประกัน สาหรับการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 จาก ณ สิ ้นปี 2554
นันมี
้ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือ ซึ่งเป็ นเพราะในช่วงต้ นปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ สงั่ ซื ้อข้ าวสาลี
เข้ ามามากเพื่อรับรองการใช้ กาลังการผลิตในปี 2555 ซึง่ มากกว่าในปี ก่อนหน้ า โดยในปี 2554 บริ ษัทฯ มีการใช้
กาลังการผลิตเฉลีย่ ร้ อยละ 67.0 ในขณะที่บริ ษัทฯ มีแผนการจะใช้ กาลังการผลิตไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ในปี 2555
ซึง่ ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราการใช้ กาลังการผลิตเฉลีย่ ที่ร้อยละ 82.1
สาหรับด้ านแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่จะมาจากหนี ้สิน ซึ่ง ณ สิ ้นปี 2552,
2553, 2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเป็ นจ านวนเท่า กับ 337.1 ล้ า นบาท
430.9431.4 ล้ านบาท และ 490.2491.9 ล้ านบาท และ 498.5 ล้ านบาท ตามลาดับ การเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวม
ในปี 2553 นันมี
้ ปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารจานวน 100.0 ล้ านบาท ทัง้ นี ้เป็ นเพราะ
บริ ษัทฯต้ องการใช้ เงินทุนเพิ่มเนื่องจากบริ ษัทฯได้ จดทะเบียนลดทุนลง 200.0 ล้ านบาทในวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2553 และจ่ายเงินปั นผลจานวน 95.0 ล้ านบาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ส่วนการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในปี
2554 นันมี
้ ปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ ้นของเงิน กู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน โดย ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทฯมีเงิน
กู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 380.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 150.2 ล้ านบาทจาก 230.3 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2553 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของวัตถุดิบ ณ สิ ้นปี 2554 จาก ณ สิ ้นปี 2553 สาหรับหนี ้สินรวม ณ
สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับ ณ สิ ้นปี 2554
หนี ้สินหลักของบริ ษัทฯ คือหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย โดย ณ สิ ้นปี 2552, 2553, 2554 และ ณ สิ ้น
ไตรมาส 2 ปี 2555 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเท่ากับ 309.3 ล้ านบาท 330.3 ล้ านบาท 440.5 ล้ านบาท
และ 466.6 ล้ านบาทตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯเท่ากับ 0.6 เท่า 1.2 เท่า 1.4
เท่า และ 1.3 เท่า ณ สิ ้นปี 2552, 2553, 2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 ตามลาดับ ในขณะที่สว่ นของผู้ถือ
หุ้นมีจานวนเท่ากับ 508.5 ล้ านบาท 275.2274.7 ล้ านบาท 3074.9 ล้ านบาท และ 358.7 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2552, 2553, 2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 ตามลาดับ
ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสี่ยงซึ่งสามารถอ่านได้ ในส่วนที่ 2 หน้ าที่ 1 นันมี
้ ปัจจัยความเสี่ยงหลัก ๆ ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน


ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงหลักทรัพย์ คา้ ประกันและการคา้ ประกันเงินกู้สถาบันการเงินจาก
บริษัทแม่

บริ ษัทฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกันคือ บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด
(มหาชน) (“TSTE”) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทังหมด
้
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1,660 1,520 ล้ านบาท (เงินกู้ที่ใช้ ไปจานวน 505 ล้ านบาท ณ สิ ้นงวดปี 2554) และได้ มีการใช้ ทรัพย์สินของ
บริ ษัทฯ ได้ แก่ อาคารสานักงานโรงงาน และเครื่ องจักรเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน รวมถึงทรัพย์สินของ TSTE
ได้ แก่ ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างมีเนื ้อที่รวม 111 ไร่ 26 ตารางวา เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน นอกจากนี ้ TSTE ยัง
ได้ ค ้าประกันเงินกู้ยืมให้ กบั บริ ษัทฯ ในวงเงิน 1,365 ล้ านบาท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ
นอกจากนี ้ TSTE มีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 330 ล้ านบาท โดยใช้ หลักทรัพย์ค ้าประกัน
ชุดเดียวกับวงเงินกู้ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ เป็ นผู้ค ้าประกันเงินกู้ให้ กบั TSTE ในวงเงิน 330 ล้ านบาท หาก
TSTE ถอนหลักประกันทังหมดออกย่
้
อมส่งผลกระทบทังต่
้ อบริ ษัทฯ และต่อ TSTE เองเช่นกัน และ TSTE ยังคง
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทฯ หลังการกระจายหุ้นในครัง้ นี ้ จึงเชื่อได้ ว่า TSTE จะยังคงให้ ความช่วยเหลือบริ ษัทฯ
ต่อไป นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยังได้ รับจดหมายจากธนาคารโดยตกลงยกเลิกการค ้าประกันการชาระหนี ้ในส่วนที่
TSTE เป็ นผู้ค ้าประกันวงเงินกู้ให้ กบั บริ ษัทฯ ทังหมด
้
1,365 ล้ านบาท รวมถึงยกเลิกการค ้าประกันการชาระหนี ้ใน
ส่วนที่บริ ษัทฯเป็ นผู้ค ้าประกันเงินกู้ให้ กบั TSTE และ บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด เป็ นจานวน 330
ล้ านบาท และ 525 ล้ านบาท ตามลาดับ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัว่ ไปได้ ทังเป็
้ นการอนุมตั ิ
แบบมีเงื่ อนไขหรื อไม่มีเงื่ อนไขเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ ว ซึ่ง ผลจากการพิจารณา
ดังกล่าวย่อมแสดงถึงการลดการพึง่ พิงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ ได้


ความเสี่ยงจากการมีพนื ้ ที่เก็บวัตถุดบิ ไม่ เพียงพอต่ อการดาเนินงาน
ปั จจุบัน ไซโลทัง้ หมดที่บ ริ ษัท ฯ ยังมีพื น้ ที่ไม่เพี ยงพอต่อปริ มาณวัตถุดิบของบริ ษั ทฯ ทาให้ ในบาง
ช่วงเวลาที่มีข้าวสาลีเป็ นจานวนมากบริ ษัทฯ ต้ องเช่าไซโลเพิ่มจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งระยะอายุสญ
ั ญาเช่าจะ
ขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นในการจัดเก็บในแต่ละช่วงเวลา ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ จะทาสัญญาเช่าระยะสันอายุ
้ ประมาณ
2 เดือน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากต้ องการเช่าไซโลเพิ่มแต่ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถให้
บริ ษัทฯ เช่าพื ้นที่ได้ ทาให้ เกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้ าวสาลี และในแง่ค่าใช้ จ่ายที่
เพิ่ มขึน้ เนื่อ งจากราคาค่าเช่ า ในปั จจุบัน เป็ นราคาค่า เช่า เดี ยวกัน กับที่ บริ ษัท ในกลุ่ม ให้ เช่ า กัน เอง และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในบริ เวณเดียวกันพบว่าราคาค่าเช่าไซโลต่ากว่าราคาค่าเช่า
ของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่งที่ต้องเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้ จ่ายรวมค่าขนส่งต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมที่
เช่ากับบริ ษัทในกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 0.6 ล้ านบาทต่อระยะเช่าจานวน 3 เดือนต่ อ 1 ไซโล ซึ่งถือเป็ นจานวนที่ไม่
มากนัก ดังนัน้ หากในอนาคตบริ ษั ทฯ จ าเป็ นต้ องหาพืน้ ที่ จัด เก็ บวัตถุดิ บเพิ่ม เติ มบริ ษัท ฯ สามารถเช่า จาก
บุคคลภายนอกได้ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
- ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน


ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ สิ ้นปี 2552 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.6 เท่า และ
ปรั บเพิ่มขึน้ เป็ น 1.2 เท่าในปี 2553 สาเหตุมาจากการปรั บโครงสร้ างทุน และจ่ายเงิ นปั นผลทาให้ บริ ษัทฯ
จาเป็ นต้ องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น ส่วนในปี 2554 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน
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เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2553 เท่ากับ เป็ น 1.4 เท่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการเงิ นกู้ยืม เงินระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนได้ ปรับ
ลดลงเป็ น 1.3 เท่า ซึ่งเหตุที่ทาให้ อตั ราส่วนดังกล่าวลดลงมาจากการที่บริ ษัทชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินไปบางส่วน ประกอบกับกาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 โดย ณ 30 มิถนุ ายน 255531 ธันวาคม
2554 บริ ษัท ฯ มี เ งิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ นทัง้ หมดทัง้ ที่ อ ยู่ใ นรู ป ของเงิ น กู้ร ะยะสันและระยะยาวรวมกั
้
น
ประมาณ 467440.5 ล้ านบาท และภาระดอกเบี ้ยจ่ายจานวน 20.511.1 ล้ านบาท โดยอัตราดอกเบี ้ยที่คิดเป็ น
แบบลอยตัว หากมีการปรับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ขึ ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ทาให้ กาไรของบริ ษัทฯ ลดลง
รวมถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้ วย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ การบริ หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยโดย
การจัดสรรเงิ นกู้ยืมที่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่และลอยตัวให้ เหมาะสม และภายหลังการขายหุ้นสามัญให้ แก่
ประชาชนในครัง้ นี ้แล้ ว บริ ษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมนอกจากแหล่งเงินกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่ งจะสามารถลด
ภาระการกู้ยืมเงินของบริ ษัทฯ ได้


ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
เนื่องจากข้ าวสาลีเป็ นวัตถุดิบที่ต้องนาเข้ าจากต่างประเทศซึ่งการชาระเงินจะใช้ เงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ
เป็ นหลักในขณะที่สินค้ าทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ ผลิตจะจาหน่ายภายในประเทศ ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดขึ ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะทาให้
ต้ นทุนของบริ ษัทฯ เพิ่มสูงขึ ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะ
ทาให้ ต้น ทุนของบริ ษัทฯ ลดต่าลง ดังนัน้ เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษัท ฯ จึงได้ มีการท า
ธุรกรรมทางการเงิ นโดยการจองซือ้ อัตราแลกเปลี่ย นตามสกุลเงิ นในการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศ
ล่วงหน้ า (Fixed Forward Exchange Rate) เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ในช่วงผลการดาเนินงานที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากในช่วงปี 2552 ถึงปี 2554 และงวด 6 เดือน ปี
2555 บริ ษัทฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 1.7 ล้ านบาท 4.3 ล้ านบาทและ 2.3 ล้ านบาทและ 2.0 ล้ าน
บาทในปี ตามลาดับ อย่างไรก็ดี การทาสัญญาล่วงหน้ าที่ผา่ นมามิได้ ประกันว่าบริ ษัทฯ จะสามารถบริ หารจัดการ
ให้ มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเนื่องได้ ทกุ ปี เนื่องจากขึ ้นอยู่กบั ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่
ทาสัญญาล่วงหน้ า
 ความเสี่ยงจากการคา้ ประกันเงินกู้ให้ กับ TSTE และบริษัทในเครือของ TSTE
บริ ษัทฯ ได้ ค ้าประกันเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ให้ กับ TSTE และบริ ษัทในเครื อของ
TSTE ได้ แก่ บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด (“TSO”) ภายในวงเงิน 330 ล้ านบาท และ 525 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดย TSO เป็ นบริ ษัทประกอบธุรกิจโรงงานกลัน่ น ้ามันปาล์มซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทฯ โดยมี
บริ ษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษัทฯ ยกเว้ นกรรมการตรวจสอบ
ต่างเป็ นกรรมการของ TSO ด้ วย หาก TSTE หรื อ TSO ผิดนัดชาระหนี ้จะส่งผลกระทบกับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ องรับภาระชาระหนี ้แทนในฐานะเป็ นผู้ค ้าประกัน อย่างไรก็ตาม
TSTE เป็ นบริ ษัทที่มีผลประกอบการที่ดีและมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ ง โดย ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2554 2555
TSTE มีสดั ส่วนหนี ้สินต่อทุน และสัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนเท่ากับ 1.42 23 เท่า และ 1.21 04 เท่า
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ตามลาดับ นอกจากนี ้ยัง มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,270 432 ล้ านบาท หาก TSO ผิดนัดชาระหนี ้ขึ ้นมา TSTE
จะต้ องร่ วมรับภาระหนี ้ดังกล่าวกับบริ ษัทฯ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ รับจดหมายยืนยันจากธนาคารพาณิชย์แห่ง
ดัง กล่า วโดย ตกลงจะให้ บ ริ ษั ท ฯ ถอนการค า้ ประกัน ภายหลัง จากที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ อนุญ าตจากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัว่ ไปได้ ทัง้
เป็ นการอนุมตั ิแบบมีเงื่อนไขหรื อไม่มีเงื่อนไขเมื่อเข้ าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึง่ ความเสีย่ งนี ้จะหมดไป
- ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้ าวสาลี ซึ่ง ต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศทังหมด
้
สาหรับบริ ษัทฯ
จะเลือกซื ้อข้ าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลียเป็ นหลักเนื่องจากข้ าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะกับ
การผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาข้ าวสาลีให้ ตรงตามปริ มาณการผลิต และตรงตาม
คุณภาพที่ต้องการได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ทาข้ อตกลงซือ้ ขาย
ล่วงหน้ ากับผู้ค้าข้ าวสาลีแล้ ว รวมถึงการที่บริ ษัทฯ มีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้ มี
ปริ ม าณเพี ย งพอต่อ แผนการผลิตและจ าหน่า ยเพื่ อ ป้ องกัน การขาดแคลนวัต ถุดิบ แล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ
สามารถนาเข้ าข้ าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบอเมริ กาใต้ จีนหรื ออินเดีย ถึงแม้
คุณภาพข้ าวสาลีอาจจะไม่ตรงกับความต้ องการ แต่บริ ษัทฯ สามารถนามาเข้ ามาผลิตโม่เป็ นแป้งและผสมสูตรให้
เหมาะกับความต้ องการของลูกค้ าได้
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาข้ าวสาลี
ข้ า วสาลีเ ป็ นสิน ค้ า โภคภัณ ฑ์ ป ระเภทหนึ่ง ที่ มี ต ลาดซื อ้ ขายล่ว งหน้ า (Grain Exchange) ใน
สหรัฐอเมริ กา ซึง่ ต้ นทุนหลักของบริ ษัทฯ คือ ข้ าวสาลี คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณร้ อยละ 93 ของต้ นทุนขาย ซึ่ง
ในการจัดซื ้อข้ าวสาลีของบริ ษัทฯ จะจัดซื ้อหลัก ๆ ปี ละประมาณ 2 ครัง้ ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ซึง่ ใน
แต่ละครัง้ จัดซื ้อเป็ นปริ มาณมากถึง 20,000 ตัน ราคาข้ าวสาลีที่จดั ซื ้อครัง้ หนึง่ ๆ อาจใช้ สาหรับการผลิตสินค้ าไป
ถึง 4 - 6 เดือน หากราคาข้ าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ ต้นทุนของบริ ษัทฯ มีความผันผวนและส่งผล
กระทบต่อผลกาไรของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้งสาลีให้ กบั ลู กค้ าได้ ทนั ทีทงหมด
ั้
เนื่องจากข้ าวสาลีเป็ นหนึ่งในสินค้ าควบคุมของกรมการค้ าภายใน อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสี่ยง
ดังกล่าวโดยมีฝายจัดซื ้อติดตามแนวโน้ มราคาข้ าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้ าวสาลีขึ ้น
สูงมาก ๆ บริ ษัทฯ จะจัดซื ้อให้ เพียงพอกับความต้ องการผลิตและจาหน่ายเท่านัน้ รวมถึงยังมีการจัดการป้องกัน
ความเสีย่ งด้ านความผันผวนของราคาด้ วยการจัดซื ้อล่วงหน้ าให้ เหมาะสมกับแนวโน้ มของราคา และมีการจอง
ซื ้ออัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้ าเพื่อลดความผันผวนของต้ นทุนที่อาจเกิดขึ ้นได้
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้ นทุนการขนส่ งวัตถุดิบ (ราคานา้ มัน)
บริ ษัทฯ ต้ องนาเข้ าข้ าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้ การขนส่งทางเรื อ ซึ่งค่าขนส่งดังกล่าวถือเป็ นส่วน
หนึ่งของต้ นทุนข้ าวสาลี โดยค่าระวางเรื อในการขนส่งจะอ้ างอิงกับราคาน ้ามันในตลาดโลก หากมีการปรับตัว
เพิ่มขึ ้นย่อมต้ องส่งผลกระทบต่อต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ และทาให้ ผลกาไรของบริ ษัทฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม
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บริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารจัดการต้ นทุนส่วนค่าระวางเรื อโดยการนาเข้ าข้ าวสาลีในปริ มาณมากบรรทุกเรื อขนาด
ใหญ่จะทาให้ ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยลดลง ประกอบกับการร่ วมกับผู้ประกอบการโรงงานโม่แป้งสาลีรายอื่น ๆ
ในการนาเข้ าข้ าวสาลีลงเรื อบรรทุกลาเดียวกัน โดยแต่ละรายสามารถนาเข้ าข้ าวสาลีได้ ตามปริ มาณที่ต้องการ
และยังสามารถประหยัดต้ นทุนค่าขนส่งได้ มากกว่าการนาเข้ าข้ าวสาลีมาโดยลาพังเพียงรายเดียว
 ความเสี่ยงที่บริษัทฯไม่ ได้ ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
ในการซื ้อสินค้ าวัตถุดิบ บริ ษัทฯไม่มีนโยบายในการทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าในรู ปแบบของ forward
หรื อ futures contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯจะมีการ
ปรับราคาแป้งสาลีให้ สะท้ อนต้ นทุนของข้ าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยในช่วงที่ราคาข้ าวสาลีในตลาดโลก
ปรั บตัวสูงขึ ้น บริ ษัทฯจะปรับราคาขายแป้งสาลีให้ สะท้ อนราคาที่เปลี่ยนแปลงสาหรั บลูกค้ าที่ไม่ได้ มีการทา
สัญญากันไว้ แต่สาหรับลูกค้ าที่ทาสัญญาไว้ แล้ วบริ ษัทฯจาเป็ นต้ องคงราคาไว้ ตามสัญญา ส่วนในช่วงที่ราคาข้ าว
สาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริ ษัทฯจาเป็ นต้ องมีการบริ หารจัดการวัตถุดิบ โดยการเร่งขายแป้งสาลี รวมไปถึง
การขายข้ าวสาลีบางส่วนให้ กับกลุ่มลูก ค้ าอุตสาหกรรมอาหารสัต ว์ ที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ ข้ าวสาลีอยู่แล้ ว
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้ านความผันผวนของราคาด้ วยการจัดซื ้อให้ เหมาะสมกับ
แนวโน้ มของราคา และยังมีการบริ หารจัดการต้ นทุนโดยการจองซื ้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าเพื่อลดความผัน
ผวนของต้ นทุนที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการบริ หารจัดการต้ นทุนตามที่กล่าวมามีสว่ นช่วยทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นของ
บริ ษัทในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2554 มีการปรับเพิ่มขึ น้ อย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 12.97 เป็ นร้ อยละ 18.0 และ
ร้ อยละ 18.2 ตามลาดับ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ราคาข้ าวสาลีมีความผันผวนมาก ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะมีวิธีการ
บริ หารจัดการตามที่ได้ กล่าวมา บริ ษัทฯก็ยงั ได้ รับผลกระทบจากราคาที่เปลี่ยนแปลง โดยในช่วงไตรมาส 2 ปี
2555 อัตรากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ ได้ ปรับลดลงเหลือร้ อยละ 15.1 ซึ่งเป็ นผลจากความผันผวนของราคาข้ าว
สาลีในช่วงที่ผา่ นมา
- ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
 ความเสี่ยงจากการที่ราคาขายแป้งสาลีเป็ นสินค้ าควบคุม
ในปี 2552 กรมการค้ าภายในได้ ประกาศให้ แป้งสาลีเป็ นสินค้ าควบคุมโดยผู้ ประกอบการต้ องแจ้ ง
ต้ นทุนการผลิต ต้ นทุนการนาเข้ าสินค้ า ต้ นทุนค่าใช้ จ่าย ราคาจาหน่าย ฯลฯ ให้ แก่กรมการค้ าภายใน ซึ่งราคา
ขายที่แจ้ งจะถือเป็ นเพดานราคาขายสูงสุดที่บริ ษัทฯ สามารถจาหน่ายได้ ดังนันหากต้
้
นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ ้น
จนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้ งไว้ ผู้ประกอบการต้ องขออนุญาตจากแจ้ งให้ กรมการค้ าภายในทราบก่อนการ
ในการขอปรับขึ ้นราคาก่อน จึงทาให้ เกิดความเสีย่ งในแง่ของผลกาไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่ม
สูงขึ ้น อย่างไรก็ตาม หากต้ นทุนสินค้ าของบริ ษัทฯ ปรับสูงขึ ้นมากทาให้ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องขอปรับราคาขายขึ ้น
ซึง่ จะมีการแจ้ งให้ กบั ทางซึง่ ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ น่าจะได้ รับผลกระทบด้ วยเช่นกัน ภาครัฐรับทราบและปรับ
ควรจะอนุมตั ิการขึ ้นราคาเพื่อให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อป้องกันปั ญหาสินค้ าขาด
แคลน ซึง่ จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ผ่านมามี อตั รากาไรขันต้
้ นในปี 2552 ถึงปี 2554 บริ ษัทฯ มีอตั รา
กาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 12.97 ร้ อยละ 18.04 และร้ อยละ 18.42 ตามลาดับ
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 ความเสี่ยงจากการเปิ ดเสรีการนาเข้ าแป้งสาลีจากภาครัฐ
ต้ นปี 2553 อัตราภาษี ขาเข้ าแป้งสาลีจากกลุม่ ประเทศอาเซียนได้ ลดลงเหลืออัตราร้ อยละ 0 ทาให้ มี
การแข่งขันด้ านราคาสูงขึ ้น และการลดอากรขาเข้ าของแป้งสาลี ทาให้ ลกู ค้ าอาจนาเข้ าแป้งสาลีเข้ ามาเอง
โดยตรงแทนการซื ้อจากโรงงานผลิตแป้งสาลีในประเทศ ซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินของบริ ษัทฯ ในแง่
ของยอดขายที่อาจลดลงได้ และย่อมส่งผลถึงกาไรที่ต้องปรับลดลงด้ วย อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ มีแผนงานในการ
ในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าวโดยบริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นผลิตสินค้ าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่งอาจอันตรายต่อการ
บริ โภค เน้ นการบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้ าซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครัง้ ก่อนจัดส่ง
และหากมีการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้งสาลี บริ ษัทฯ จะเร่งดาเนินการแก้ ไขให้ ลกู ค้ าอย่างรวดเร็ ว และ
ให้ ความยืดหยุน่ แก่ลกู ค้ าในการสัง่ ซื ้อ เนื่องจากการนาเข้ าแป้งสาลีจาเป็ นต้ องสัง่ ในปริ มาณมาก ๆ ทาให้ ลกู ค้ า
ต้ องมีสถานที่จัดเก็บให้ เพียงพอ แต่สาหรับลูกค้ าของบริ ษัทฯ ลูกค้ าสามารถสัง่ ซือ้ ได้ ในปริ มาณที่ต้องการลด
ต้ นทุนในการจัดเก็บให้ ลกู ค้ าได้ นอกจากนี ้หากลูกค้ าต้ องการความร่ วมมือจากบริ ษัทฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบ
แป้งสาลี ทางบริ ษัทฯ สามารถส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ ของบริ ษัทฯไปร่วมมือในการพัฒนาแป้งสาลีให้ เหมาะสมกับ
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อีกด้ วย
1.5 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ถอื หุ้นในบริษัทฯ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ 26 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ TSTE ถือหุ้นเป็ นจานวนร้ อยละ 98.82 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดก่
้
อนการกระจายหุ้นเพิ่มทุน หลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ร้ อยละ 29.82 ในครัง้ นี ้แล้ ว TSTE ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 69.3 ของทุนชาระแล้ วทังหมด
้
ซึ่งสัดส่วน
ดังกล่าวมากกว่าร้ อยละ 50 ทาให้ TSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นการ
แต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กาหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นของบริ ษัทฯ จึง
มีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นใหญ่ เสนอให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
พิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษัท คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบริ ษัทฯ มีกรรมการบริ ษัทรวมกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้น 12 ท่าน ในจานวนนี ้มีกรรมการที่ไม่ใช่
กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี ้ ในกรณีเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุมในกิจการ กิจการที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว และในการอนุมตั ิรายการจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
 ความเสี่ยงกรณีบริษัทฯ อยู่ระหว่ างการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ก่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคาขออนุญาตนาหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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แล้ วเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2555 และบริ ษัท ที่ปรึ กษา เอเซี ย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิ นได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทฯ ในเบื ้องต้ นแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ก็ยงั คงมีความไม่แน่นอนที่จะได้ รับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขาย
หุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดรองและอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ ไว้ หาก
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนได้
สรุ ปข้ อมูลหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ปั จ จุบันบริ ษั ท ฯ มี ทุนจดทะเบี ย นจ านวน 285 ล้ า นบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 285 ล้ า นหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ มลู ค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน 200 ล้ านบาท และภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นสามัญในครั ง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 285 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 285
ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หุ้นสามัญที่เสนอขายในครัง้ นี ้ มีจานวน 85 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ [•] บาท ประกอบด้ วย
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 25,350,970 หุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของ TSTE ซึง่ มีรายชื่อตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ [•] ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive right) ทังนี
้ ้ รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE ที่มีสิทธิได้ รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TSTE นัน้ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ใน
ส่วนที่ 3
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 59,649,030 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อภายหลังการเสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นของ TSTE เสนอขายต่อประชาชน
โดยบริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี เ้ พื่อการขยายกาลังการผลิต
และใช้ สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัทฯ
(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้ อมูลในส่ วนที่ 2 และ ส่ วนที่ 3 ก่ อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรั พย์ )
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