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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริ ษั ท ที เอส ฟลาวมิ ล ล์ จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “TMILL”) เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท ไทยชูก าร์
คลังสินค้ า จํากัด ก่อตั ้งโดยการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานนํ ้าตาล ได้ แก่ กลุ่มโรงงานในเครื อบริ ษัท
นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
โดยจดทะเบียนจัดตั ้งบริ ษัทเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 10 ล้ านบาท
ดําเนินธุรกิจคลังสินค้ าโดยรับฝากสินค้ านํ ้าตาลทรายดิบและนํ ้าตาลทรายขาวเป็ นสินค้ าหลัก ต่อมาในเดือน
เมษายน 2534 บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) ได้ เข้ าซื ้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นภายในเครื อบริ ษัทของ TSTE ทําให้ TSTE ถือหุ้นในสัดส่ว น
ร้ อยละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และบริ ษัทฯ มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ TSTE ตั ้งแต่นั ้นเป็ นต้ นมา
ต่อมาในปี 2544 บริษัทฯ ได้ ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้ า และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
บริ ษัทเป็ นบริ ษัท ไทยชูการ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด ดําเนินธุรกิจให้ TSTE เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ คลังสินค้ า
เทกอง ใช้ พกั สินค้ านํ ้าตาลทรายดิบรอขนถ่ายขึ ้นเรื อเดินสมุทร และในปี 2548 บริ ษัทฯได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
200 ล้ านบาท เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจโรงงานแป้งสาลี โดยในการเพิ่มทุน
ครัง้ นี ้ TSTE ได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จึงทําให้ สัดส่วนการถื อหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 97.13 ของทุนจด
ทะเบียนใหม่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด
และ เริ่ มดําเนินการธุรกิจโรงงานแป้งสาลีในเดือนมิถนุ ายน 2550 ต่อมาในเดือนกันยายน 2550 จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้ านบาทเป็ น 400 ล้ านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ TSTE ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ
98.82 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ผู้บริ หารของ TSTE มีความประสงค์จะนํา
บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด เอ็ม เอ ไอ”) จึงได้ ทําการปรับโครงสร้ างทุนของ
บริ ษัทฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้ านบาท เป็ น 200 ล้ านบาท โดยการลดจํานวนหุ้นลงเหลือ 2 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ต่อมาในวันที่
29 มิถนุ ายน 2553 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนแปรสภาพบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ จาก 100 บาท เป็ น 1 บาทต่อหุ้น รวมทัง้ เพิ่มทุนจด
ทะเบียน 85 ล้ านบาทโดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 85 ล้ านหุ้นเพื่อเตรี ยมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับ
ประชาชนทําให้ ทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 285 ล้ านบาท เป็ นทุนชําระแล้ วจํานวน 200 ล้ านบาท คิดเป็ นจํานวน
200 ล้ านหุ้น
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ปี
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2520

ก่ อ ตั ง้ “บริ ษั ท ไทยชู ก าร์ คลั ง สิ น ค้ า จํ า กั ด ” (ชื่ อ เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ) โดยการรวมตั ว ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานนํ ้าตาล ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท มีจํานวนหุ้น 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจคลังสินค้ าโดยมีทรัพย์สินเป็ นอาคารคลังสินค้ า
แบบเทกองพื ้นที่ใช้ สอย 2,880 ตารางเมตรเพื่อให้ บริ การรับฝากสินค้ า ซึง่ สามารถบรรจุสินค้ าได้
30,000 ตัน
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2534

บริ ษัทฯ มีการปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดยมี TSTE เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 61.30 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว เนื่องจากมีการปรับโครงสร้ างการถื อหุ้นภายในกลุ่ม
บริ ษัทของ TSTE
บริ ษั ทฯ จดทะเบียนเปลี่ ย นชื่อ บริ ษั ทเป็ น บริ ษัท ไทยชูการ์ อินเตอร์ เทรด จํา กัด เมื่ อวันที่ 10
เมษายน 2544 โดยขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้ าซึ่งเป็ นธุรกิจเดิมของบริ ษัทฯ
เพื่อลดความซํ ้าซ้ อนในการจัดทําเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับฝากสินค้ าเนื่องจากมีบริ ษัทย่อย
อื่นที่ประกอบกิจการคลังสินค้ าเช่นเดียวกัน และดําเนินธุรกิจให้ เช่าคลังสินค้ าเทกองแทนการรับ
ฝากสินค้ า
บริ ษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 2 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท เพื่อก่อสร้ างโรงงานผลิตแป้งสาลี มีกําลังการผลิตรวม 250
ตันข้ าวสาลีต่อวัน โดยเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่
ไม่ใช่ TSTE ใช้ สิทธิ์เพียงเล็กน้ อยทําให้ TSTE ซื ้อหุ้นที่ออกใหม่เป็ นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ TSTE มี
สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 97.13
- จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด เมื่ อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2550
- เริ่มดําเนินการธุรกิจโรงงานแป้งสาลี ในเดือนมิถนุ ายน 2550
- วันที่ 5 กันยายน 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 400 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 4 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้ เป็ นทุนหมุน เวี ย นในการดําเนิน ธุรกิจ
แป้ งสาลี โดยเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่ไม่ใช่
TSTE ไม่มีการใช้ สิทธิ์ซื ้อหุ้นในส่วนนี ้ ทําให้ TSTE ซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ทั ้งหมด ส่งผลให้ TSTE มี
สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 98.82
- บริ ษัทฯได้ รับใบรับรอง GMP และ HACCP จากบริ ษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
(“SGS”) เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2551
- บริ ษัทฯได้ รับใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22000:2005 จาก SGS เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2551
- บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองให้ ใช้ เครื่ องหมายรับรองฮาลาล (HALAL) จากสํานักงานกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2552
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมตั ิ
ลดทุนจดทะเบียนและชําระทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 200 ล้ านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
400 ล้ านบาทเป็ น 200 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 2 ล้ านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2553 มีมติให้ แปรสภาพบริ ษัทเป็ น
บริ ษัทมหาชนจํากัด และแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาทเป็ นหุ้นละ 1 บาท รวมถึงมีมติ
ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้ านบาท เป็ น 285 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
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85 ล้ านหุ้น เพือ่ เสนอขายให้ แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก
บริ ษัทฯ ได้ รับใบรับรองมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ (THS 24000) จากศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพและ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดยบริ ษัทฯ ถือเป็ น
โรงงานผลิตแป้งสาลีแห่งแรกที่ได้ รับใบรับรองดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ้นเพิ่มทุน
จํานวน 85,000,000หุ้น ให้ แก่ประชาชนจํานวนไม่เกิน 59,649,030 หุ้น และให้ สิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นทุกรายของ TSTE ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นจํานวนไม่เกิน 25,350,970 หุ้น ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive right) หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 29.82 ของจํานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 85 ล้ านหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท TSTE ครัง้ ที่ 3 /2555 ในวันที่ 15
มีนาคม 2555 มีมติยืนยันอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMILL ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
TSTE ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ TSTE ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยให้ เสนอขายในราคาเดียวกับที่
เสนอขายประชาชน ซึ่งได้ นําเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2553 ในวันที่ 9 กันยายน
2553 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นดังกล่าวเรียบร้ อยแล้ ว

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิ จผลิตและจําหน่ายแป้งสาลีภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทฯ กว่า 10 ตราสินค้ า
ได้ แก่ แป้งบะหมี่สด-ตราเส้ นหยก แป้งบะหมี่สด-ตราเส้ นเหลือง แป้งขนมปั ง-ตราปั งแดง แป้งขนมปั ง-ตราปั ง
เหลือง เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ จะสัง่ ซื ้อเมล็ดข้ าวสาลีซึ่งเป็ นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั ้งหมดเพื่อนํามาโม่เป็ น
แป้งสาลีและจําหน่ายให้ แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตขนมปั ง บะหมี่สด บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป อาหารสัตว์
และผู้ประกอบกิจการรายย่อย ได้ แก่ เบเกอรี่ ขนมคุกกี ้ ขนมขบเคี ้ยว และขนมอบนานาชนิด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ
มีผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลพลอยได้ ได้ แก่ จมูกข้ าวสาลี และรํ าข้ าวสาลี ซึ่งจัดจําหน่ายให้ แก่ผ้ ูประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยบริษัทฯ มีกําลังการผลิตทั ้งหมด 250 ตันข้ าวสาลีต่อวัน และในงวดปี 2554 บริ ษัท
ฯ มีอตั ราการใช้ กําลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 67 ของกําลังการผลิตทั ้งหมด และปรับเพิ่มขึ ้นในช่วงสามเดือนแรก
ของปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 80 ของกําลังการผลิตทังหมด
้
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างบริษัท
ณ วันที่ 3115 พฤษภาสิงหาคม 2555 26 เมษายน 2555 บริษัทฯมีโครงสร้ างกลุ่มบริษัทดังนี ้
บริษัท นํา้ ตาลขอนแก่ น จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
1,870 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว
1,574 ล้ านบาท

ร้ อ ยล ะ

23.82

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล้ จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
132 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว
132 ล้ านบาท

ร้ อ ยล ะ

98.82

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
285 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว
200 ล้ านบาท

2.3 โครงสร้ างรายได้ ปรับปรุ งตัวเลขและเพิ่มข้ อมูลไตรมาส 12 ปี 2554 และ ปี 2555
ประเภท
2552
2553
ของ
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท
รายได้
แป้งสาลี
9815.7 92.11.7
792.1
รํ าข้ าวสาลี
80.6
7.65
106.0
จมูกข้ าว
0.1
0.5
1.00.9
สาลีและ
ข้ าวสาลี
ค่าเช่า
4.1
0.4
คลังสินค้ า*
กําไร
1.7
0.2
4.3
(ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
รายได้ อื่น**
3.21.5
0.31
8.3
รายได้ รวม 1,07466.4.5 100.0 906.912.8

ร้ อย
ละ
86.8
11.6
0.0

0.5

2554
ม.ค. – มิี.คย. 2554
ม.ค. – มิี.คย. 2555
ล้ าน
ร้ อย ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
บาท
ละ
754.54 83.0 350.7179.7
82.585.2 425.9217.2
76.772.7
86.0
9.5
39.522.1
9.310.5
43.623.4
7.97.8
57.4
6.3
24.60.0
5.80.0 55.7654.7
10.018.3

2.3

0.2

0.9 12.99.2 1.40
10.29.0
2.44.3
30.23.7
5.41.2
100.0 9109.73 100.0 425.0210.8 100.0100.0 555.3298.9 100.0100.0

หมายเหตุ : *บริ ษัทฯ ได้ ขายคลังสินค้ าให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 จึงทําให้ บริ ษัทฯ ไม่มีรายได้ จากค่าเช่าคลังสินค้ า
ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป **รายได้ อื่นประกอบด้ วยกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ เงินรางวัลในการทํางาน
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เสร็จก่อนเวลา (เงินรางวัลที่ได้ รับจาก
บริษัทเดินเรื อในกรณีขนสินค้ าได้ เสร็ จก่อนเวลาที่กําหนด) ดอกเบี ้ยรับ รายได้ จากการขายข้ าว
เสีย และขายรํ าเสีย โดยบริษัทฯ มีรายการพิเศษเป็ นรายได้ จากเบี ้ยปรับงานล่าช้ าในปี 2552 ปี 2554 และรายได้ จากเบี ้ยปรับเรื อล่าช้ า ไตร
มาส 1 ปี 2555 รวมถึงรายได้ จากค่าสินไหมทดแทน
เป็ น
รายการพิเศษในปี 2554 รวมถึงรายได้ ชดเชยจากประกันภัยในงวด 6 เดือนปี 2555

2.4 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดวิสัยทัศน์ ของบริ ษัทดังนี ้ “เรา” คือผู้ผลิตแป้งสาลีชัน้ นํา โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาสู่
ความเป็ นเลิศ ทังในด้
้ านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นมืออาชีพ และบริ ษัทฯ ได้ กําหนดพันธกิจของ
บริ ษัทฯ ขึ ้นดังนี ้
- มุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดยั ้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสูงสุดแก่ลกู ค้ าทุกกลุม่
- ส่งเสริ มให้ พนักงานมีภาวะความเป็ นผู้นําในทุกระดับและสร้ างบรรยากาศให้ เป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
- ให้ ความสําคัญเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้น ด้ วยอัตราการเติบโตของผลกําไรที่อยู่
ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
- เป็ นแบบอย่ า งในด้ านความเป็ นมื อ อาชี พ ความโปร่ ง ใส และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ วยหลั ก
ธรรมาภิบาล
- เป็ นแบบอย่ างในการดํ าเนิน ธุรกิ จตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจิ ตสํ านึก ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีกําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจภายในระยะ 2 - 3 ปี ข้ างหน้ า ดังนี ้
- บริ ษัทฯ จะผลักดันให้ โรงงานสามารถใช้ กําลังการผลิตที่มีอยู่ได้ อย่างเต็มที่โดยให้ เทียบเท่าหรื อ
ใกล้ เคียงอัตราร้ อยละ 100 ให้ มากที่สดุ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อให้ บริ ษัท
ฯ มีสินค้ ามากพอสําหรับรองรับความต้ องการของลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้นในอนาคตได้
- บริ ษัทฯ มี แผนในการขยายฐานลูกค้ าให้ มีความหลากหลายมากขึน้ จากเดิมที่เน้ นเฉพาะกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ ให้ ครอบคลุมผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กให้ มากขึ ้น รวมถึง
ผู้บริ โภคขั ้นสุดท้ าย เพื่อลดการกระจุกตัวในกลุ่มลูกค้ าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังได้ เล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมในต่างจังหวัดเพิ่มขึ ้นเนื่องจาก
ปั จจุบันบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นจําหน่ายสินค้ าให้ ลูกค้ าในกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่งในการขยายฐาน
ลูกค้ าดังกล่าวจะทําให้ บริ ษัทฯ มีช่องทางในการเพิ่มฐานรายได้ ของบริ ษัทฯ ได้ ต่อไป ทําให้ อตั รา
กําไรเติบโตและสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มากขึ ้น
- บริ ษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาสินค้ าใหม่ ๆ ออกมาจําหน่ายให้ มากกว่าปั จจุบนั รวมถึงการพัฒนา
สินค้ าที่มีอยู่ให้ สามารถเพิม่ มูลค่าได้ เพือ่ ให้ บริ ษัทฯ สามารถจําหน่ายสินค้ าที่ราคาสูงขึ ้นได้ ซึง่ ใน
การดําเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ่มสูงขึ ้นสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ มากยิ่งขึ ้น
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