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6. โครงการในอนาคต
ในปี 2549 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการก่อสร้ างเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรงลงในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับโรงงานโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรี ยมก่อสร้ างโรงงานสําหรับขยายกําลังการผลิต บริ ษัทฯ ได้ ชะลอโครงการขยายกําลังการ
ผลิตออกไปเนื่องจากบริ ษัทฯ เพิ่งเริ่ มดําเนินกิ จการมาไม่นานจึงขอให้ มีฐานลูกค้ ามั่นคงก่อนจึงจะขยายงาน
ต่อไป และจากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 คณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิ
ในหลักการสําหรับโครงการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตที่มีอยู่เดิมจาก 250 ตันข้ าวสาลี ต่อวัน เพิ่มอีก 250 ตัน
ข้ าวสาลี ต่อวัน รวมเป็ น 500 ตันข้ าวสาลีต่อวัน ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าวบริ ษัทฯ จะต้ องลงทุนเพิ่มเติมใน
ส่วนของเครื่ องจักรและอุปกรณ์สําหรับผลิตแป้งสาลี รวมถึงถังไซโลเก็บวัตถุดิบข้ าวสาลีและแป้งสาลีอีกจํานวน
1 ชุด โดยที่ผ่านมาในปี 2553 ปี 2554 และงวด 6 เดือน ในปี 2555 บริ ษัทฯ ใช้ อตั ราการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 83 ร้ อย
ละ 67 และ ร้ อยละ 82 ของกําลังการผลิตทั ้งหมด ซึ่งถึงแม้ ว่าจะบริ ษัทฯ จะยังใช้ อตั ราการผลิตไม่เต็มร้ อยละ
100 แต่บริ ษัทฯจําเป็ นต้ องขยายกําลังการผลิต เนื่องจากทางผู้จําหน่ายเครื่ องโม่แป้งแจ้ งว่า เครื่ องโม่แป้งนั ้นจะ
แนะนําให้ ใช้ อตั ราการผลิตเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 75 เพราะถ้ าใช้ อตั ราการผลิตมากกว่านันโอกาสที
้
่เครื่ องโม่แป้งจะ
เสียหายมีสงู มากซึง่ จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯอย่างมากเนื่องจากบริ ษัทฯมีเครื่ องจักรเพียงตัวเดียว ทําให้ บริ ษัท
ฯ จําเป็ นจะต้ องเพิ่มสายการผลิตเพื่อไม่ให้ การใช้ อตั ราการผลิตในปั จจุบนั สูงเกินไปกว่าที่ทางผู้จําหน่ายแนะนํา
และเป็ นการลดความเสี่ย งดัง กล่า ว นอกจากนี ใ้ นปั จจุบัน พืน้ ที่ ของกลุ่ม ลูก ค้ า ของบริ ษัท ฯ จะอยู่ในบริ เ วณ
กรุงเทพฯ ปริ มณฑล และภาคตะวันออก เท่าน้ น ดังนั ้นกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ ้นนั ้นคาดว่าจะสามารถทําให้ บริ ษัท
ฯ ขยายกลุ่มลูกค้ าไปยังส่วนภูมิภาคอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาคอีสาน ซึง่ เป็ นภูมิภาคที่มีประชากรสูง รวมไปถึงโรงงาน
ขนาดใหญ่ หรื อบริษัทข้ ามชาติอนื่ ๆ อีกด้ วย
ในเบื ้องต้ นบริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบประมาณการลงทุนรวมไว้ ประมาณ 550 ล้ านบาท โดยคาดว่าจะแบ่ง
การลงทุนออกเป็ น 3 ส่วนงานย่อย คือ 1) การซื ้อเครื่ องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต รวมถึงการก่อสร้ างอาคาร
การผลิต โดยจะสัง่ ซื ้อเครื่ องจักรดังกล่าวภายในปี นี ้ และคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างในปี 2556 ซึ่งเงินลงทุนสําหรับ
ส่วนงานนี ้คาดว่าจะมีมลู ค่าทังสิ
้ ้นประมาณ 393 ล้ านบาท 2) การซ่อมแซมโกดังคลังสินค้ าในส่วนของแป้งสาลี
และรํ าข้ าวสาลี คาดว่าจะเริ่ มในปี 2556 และจะใช้ เงินลงทุนมูลค่าทั ้งสิ ้นประมาณ 8 ล้ านบาท 3) การก่อสร้ าง
ไซโลเก็บข้ าวเพิ่มเติม คาดว่าจะใช้ เงินลงทุนทังสิ
้ ้นประมาณ 148 ล้ านบาท โดยงานใน 2 ส่วนแรกจะดําเนินการ
ต่อเนื่องกัน โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาขอ
เงิ น กู้จ ากสถาบัน การเงิ น และเงิ น ลงทุน ส่ ว นที่ เ หลื อซึ่ง เป็ นส่ว นน้ อ ยจะมาจากกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดําเนินงาน ทังนี
้ ้คาดว่าจะเริ่ มรับรู้ รายได้ จาก 2 ส่วนงานนี ้ได้ ภายในปี 2557 และเมื่อมีเงินทุนสะสมจํานวนหนึ่ง
จึงจะเริ่ มดําเนินการในงานส่วนที่ 3 โดยการลงทุนในลักษณะนี ้จะช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุน
ของบริ ษัทฯ ทําให้ ไม่ต้องใช้ เงินลงทุนทัง้ จํานวนในคราวเดียว โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทน IRR จาก
โครงการดังกล่าวอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 19 โดยการขยายกําลังการผลิตนี ้จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถรับรู้ รายได้
จากการขายแป้งสาลีได้ มากยิ่งขึ ้น อีกทั ้งยังสามารถบริ หารจัดการวัตถุดิบได้ ดียิ่งขึ ้น เนื่องจากสามารถสั่งซื ้อ
วัตถุดิบได้ คราวละปริ มาณมากขึ ้น ทําให้ ไม่ต้องเข้ าร่ วมกับบริ ษัทอื่นในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบอย่างที่ทําอยู่ในปั จจุบนั
นอกจากนี ก้ ารขยายกํ า ลังการผลิตยัง ช่ว ยให้ บ ริ ษั ทฯ สามารถแบ่งสายการผลิต สํ าหรั บ ผลิตแป้งสาลีแ ต่ล ะ
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ประเภทได้ ทําให้ สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้คณะกรรมการมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการ
ดําเนินการศึกษาเพิ่มเติมถึงระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสม โดยโครงการจะเริ่ มดําเนินการได้ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับ
การอนุมตั ิเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึง่ บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่ มก่อสร้ างโครงการดังกล่าวได้ ภายในปี 2556
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