ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

1. ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนการตัดสิ นใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการ
พิจารณาปั จจัยความเสี่ยงในหัวข้ อนี ้ รวมทั ้งข้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี ้ นอกจากนี ้ ปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุ
้ ้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ไม่
ในหัวข้ อนี ้นั ้นเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่ประเมินจากสถานการณ์ในปั จจุบนั ทังนี
อาจทราบได้ ในอนาคต หรื อเป็ นความเสี่ยงที่บริ ษัทฯ พิจารณาว่า ในปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังความเสี
้
่ยงที่อ้างอิงถึงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลเป็ นข้ อมูลที่ได้ มา
จากหน่วยงานของรัฐและแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่ เชื่อถื อได้ ซึ่งบริ ษัทฯ ไม่ได้ ตรวจทานข้ อมูลดังกล่าว ดังนั ้น การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
จากลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ ปั จจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ในอนาคต มีดงั นี ้ คือ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน


ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงหลักทรัพย์ คาํ ้ ประกันและการคํา้ ประกันเงินกู้สถาบันการเงินจาก
บริษัทแม่

บริ ษัทฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกันคือ บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล้ จํากัด
(มหาชน) (“TSTE”) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนร้ อยละ 98.82 ของจํานวนหุ้น
้
อนการกระจายหุ้นเพิ่มทุน หลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้ อยละ
ที่จําหน่ายแล้ วทังหมดก่
29.82 ในครัง้ นี ้แล้ ว TSTE ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 69.3 ของทุนชําระแล้ วทังหมด
้
ทําให้ บริษัทฯ ยังคงมี
สถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ TSTE ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ รับวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั ้งหมด 1,520 ล้ านบาท
โดยใช้ ทรั พย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ได้ แก่ อาคารสํ า นัก งานโรงงาน และเครื่ องจัก รเป็ นหลัก ทรั พย์ คํา้ ประกัน และ
ทรัพย์สินของ TSTE ได้ แก่ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างมีเนื ้อที่รวม 111 ไร่ 26 ตารางวา เป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกัน
นอกจากนี ้ TSTE ยังได้ คํ ้าประกันเงินกู้ยืมให้ กบั บริษัทฯ ในวงเงิน 1,365 ล้ านบาท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ
นอกจากนี ้ TSTE มีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 330 ล้ านบาท โดยใช้ หลักทรัพย์คํ ้าประกัน
ชุดเดียวกับวงเงินกู้ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ เป็ นผู้คํ ้าประกันเงินกู้ให้ กบั TSTE ในวงเงิน 330 ล้ านบาท ด้ วย
เช่นกัน หาก TSTE ถอนหลักประกันทังหมดออกย่
้
อมส่งผลกระทบทั ้งต่อบริ ษัทฯ และต่อ TSTE เองเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม TSTE ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทฯ หลังการกระจายหุ้นในครัง้ นี ้ จึงเชื่อได้ ว่า TSTE จะยังคง
ให้ ความช่วยเหลือบริ ษัทฯ ต่อไป ประกอบกับปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับจดหมายจากธนาคารโดยตกลงยกเลิกการ
้
1,365 ล้ านบาท รวมถึง
คํ ้าประกันการชําระหนี ้ในส่วนที่ TSTE เป็ นผู้คํ ้าประกันวงเงินกู้ให้ กบั บริ ษัทฯ ทังหมด
ยกเลิกการคํา้ ประกันการชําระหนี ้ในส่วนที่บริ ษัทฯเป็ นผู้คํ ้าประกันเงินกู้ให้ กับ TSTE และ บริ ษัท ที เอส
อุตสาหกรรมนํา้ มัน จํากัด เป็ นจํานวน 330 ล้ านบาท และ 525 ล้ านบาท ตามลําดับ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ
ได้ รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ อ อกและเสนอขาย
หลัก ทรั พย์ ต่อประชาชนทั่วไปได้ ทัง้ เป็ นการอนุมัติแบบมี เ งื่ อนไขหรื อไม่มี เงื่ อนไข ซึ่งผลจากการพิจารณา
ดังกล่าวย่อมแสดงถึงการลดการพึ่งพิงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ ขอสงวน
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สิทธิ์ในการพิจารณาทบทวนการให้ สินเชื่อและ/หรื อเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อรวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ตามความ
จําเป็ น ซึง่ หากธนาคารมีการพิจารณาปรับลดวงเงินกู้ของบริ ษัทฯ ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ได้ เนื่องจาก
้
นการเงินถึง 700.0
เป็ นแหล่งเงินในการจัดซื ้อวัตถุดิบของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
ล้ านบาท และใช้ ไปเพียง 262.3 ล้ านบาท 230.3 ล้ านบาท 380.5 ล้ านบาท และ 426.6 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 25522554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ของปี 2555 ตามลําดับ ซึง่ หากมีการปรับลดวงเงินลงมาก็จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ


ความเสี่ยงจากการมีพนื ้ ที่เก็บวัตถุดบิ ไม่ เพียงพอต่ อการดําเนินงาน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทังหมด
้
11 ไซโล สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้ าวสาลี
ซึ่งไซโลที่บริ ษัทฯ มีอยู่ทั ้งหมดยังมีพื ้นที่ไม่เพียงพอต่อปริ มาณวัตถุดิบของบริ ษัทฯ ในบางช่วงเวลาที่มีข้าวสาลี
ั ญาเช่าจะ
เป็ นจํานวนมากจึงทําให้ บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องเช่าไซโลเพิ่มจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ระยะอายุสญ
ขึ ้นอยู่กบั ความจําเป็ นในการจัดเก็บในแต่ละช่วงเวลา ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ จะทําสัญญาเช่าระยะสั ้นอายุประมาณ
2 เดือน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากในช่วงเวลาที่ต้องการเช่าไซโลดังกล่าวหรื อกรณีต้องการเช่า
ไซโลเพิ่มแต่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถให้ บริ ษัทฯ เช่าพื ้นที่ได้ ทําให้ เกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในแง่การจัดหา
สถานที่เก็บข้ าวสาลี และในแง่ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากราคาค่าเช่าในปั จจุบนั เป็ นราคาค่าเช่าเดียวกันกับ
ที่บริ ษัทในกลุ่มให้ เช่ากันเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในบริ เวณเดียวกัน
พบว่าราคาค่าเช่าไซโลตํ่ากว่าราคาค่าเช่าของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่งที่ต้องเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ใน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีความต้ องการเช่าพื ้นที่จดั เก็บวัตถุดิบเพิ่มแต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องได้ จึง
ต้ องขอเช่าพื ้นที่จากผู้ให้ เช่าคลังสินค้ ารายอื่นซึ่งบริ ษัทฯ สามารถดําเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยค่าใช้ จ่ายรวมค่าขนส่งต่าง ๆ เพิ่มขึ ้นจากเดิมประมาณ 0.6 ล้ านบาทต่อระยะเช่าจํานวน 3
เดือนต่อ 1 ไซโล ซึ่งถือเป็ นจํานวนที่ไม่มากนัก ดังนั ้นหากในอนาคตบริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องหาพื ้นที่จดั เก็บวัตถุดิบ
เพิ่มเติมบริษัทฯ สามารถเช่าจากบุคคลภายนอกได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.2 ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน


ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ สิ ้นปี 2552 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.6 เท่า และ
ปรั บ เพิ่มขึน้ เป็ น 1.2 เท่า ในปี 2553 สาเหตุมาจากการปรั บโครงสร้ างทุน และจ่ ายเงิ นปั น ผลทํ าให้ บ ริ ษั ท ฯ
จําเป็ นต้ องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น ส่วนในปี 2554 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน
เพิ่มขึ ้นจากปี 2553 เป็ น 1.4 เท่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั ้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อสัง่ ซื ้อ
วัตถุดิบ และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนได้ ปรับลดลงเป็ น 1.3 เท่า ซึง่ เหตุ
ที่ทําให้ อตั ราส่วนดังกล่าวลดลงมาจากการที่บริ ษัทชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินไปบางส่วน
ประกอบกับกําไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 โดย ณ 30 มิถนุ ายน 2555 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ทั ้งหมดทังที
้ ่อยู่ในรู ปของเงินกู้ระยะสั ้นและระยะยาวรวมกันประมาณ 467 ล้ านบาท และภาระดอกเบี ้ยจ่าย
จํานวน 11.1 ล้ านบาท โดยอัตราดอกเบี ้ยที่คิดอ้ างอิง จากอัตราดอกเบี ้ยเป็ นแบบลอยตัว ซึง่ หากมีการปรับอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ขึ ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ทําให้ มีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น ส่งผลต่อผลการดําเนินงานทําให้
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กําไรของบริ ษัทฯ ลดลง รวมถึงอาจทําให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้ วย อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ได้ มีการ
บริ หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยโดยการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่และลอยตัวให้ เหมาะสม
และติดตามแนวโน้ มของอัตราดอกเบี ้ยอย่างสมํ่าเสมอ ภายหลังการขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้แล้ ว
บริ ษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมนอกจากแหล่งเงินกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งจะสามารถลดภาระการกู้ยืมเงินของ
บริ ษัทฯ ได้
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้ งสาลี วัตถุดิบหลักที่สําคัญ คือ ข้ าวสาลีซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่ต้อง
นําเข้ าจากต่างประเทศซึง่ การชําระเงินจะใช้ เงินสกุลเหรี ยญสหรัฐเป็ นหลักในขณะที่สินค้ าทั ้งหมดที่บริ ษัทฯ ผลิต
จะจําหน่ายภายในประเทศ ซึ่งการดําเนินธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะทําให้ ต้นทุนของ
บริ ษัทฯ เพิ่มสูงขึ ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐจะทําให้ ต้นทุน
ของบริษัทฯ ลดตํ่าลง ดังนันเพื
้ ่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษัทฯ จึงได้ มีการทําธุรกรรมทางการเงิน
โดยการจองซื ้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนําเข้ าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้ า (Fixed Forward
Exchange Rate) เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ รวมถึงบริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การทําสัญญาจองซื ้ออัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้ านั ้นจะอยู่ในดุลยพินิจที่รอบคอบของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึ่งในการทําสัญญาดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษัทฯ
บริ หารต้ นทุนไม่ให้ มีความผันผวนมากนักและทราบต้ นทุนล่วงหน้ าได้ ทั ้งนี ้ ในช่วงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนยั สําคัญเนื่องจากในช่วงปี 2552
ถึงปี 2554 และงวด 6 เดือน ปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1.7 ล้ านบาท 4.3 ล้ านบาท
2.3 ล้ านบาท และ 2.0 ล้ านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ดี การทําสัญญาล่วงหน้ าที่ผ่านมามิได้ ประกันว่าบริษัทฯ
จะสามารถบริ หารจัดการให้ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเนื่องได้ ทุกปี เนื่องจากขึ ้นอยู่กับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทําสัญญาล่วงหน้ า
 ความเสี่ยงจากการคํา้ ประกันเงินกู้ให้ กับ TSTE และบริษัทในเครื อของ TSTE
บริ ษัทฯ ได้ คํ ้าประกันเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งให้ กับ TSTE และบริ ษัทในเครื อของ
TSTE ได้ แก่ บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ้ามัน จํากัด (“TSO”) ภายในวงเงิน 330 ล้ านบาท และ 525 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดย TSO เป็ นบริ ษัทประกอบธุรกิจโรงงานกลัน่ นํ ้ามันปาล์มซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทฯโดยมี
บริ ษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริ ษัทฯ ยกเว้ นกรรมการตรวจสอบ
ต่างเป็ นกรรมการของ TSO ด้ วย หาก TSTE หรื อ TSO ผิดนัดชําระหนี ้จะส่งผลกระทบกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ องรับภาระชําระหนี ้แทนในฐานะเป็ นผู้คํ ้าประกัน อย่างไรก็ตาม
TSTE เป็ นบริ ษัทที่มีผลประกอบการที่ดีและมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 TSTE มี
สัดส่วนหนี ้สินต่อทุนและสัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนเท่ากับ 1.23 เท่า และ 1.04 เท่าตามลําดับ และมี
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,432 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ในการคํ ้าประกันเงินกู้ให้ TSO เป็ นการคํ ้าประกันร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษัทฯ และ TSTE ซึง่ หากมีการผิดนัดชําระหนี ้ขึ ้นมา TSTE จะต้ องร่วมรับภาระหนี ้ดังกล่าวกับบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ รับจดหมายยืนยันจากธนาคารพาณิชย์แห่งดังกล่าวโดยตกลงจะให้ บริ ษัทฯ ถอนการ
คํ ้าประกันเมื่อเข้ าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึง่ ความเสี่ยงนี ้จะหมดไป
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1.3 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดบิ ให้ ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้ าวสาลี ซึ่งเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ ดีในสภาพแวดล้ อมที่มี
อากาศเย็น ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้ จึงจําเป็ นต้ องมีการนําเข้ าข้ าวสาลีจากต่างประเทศทั ้งหมด
ประเทศที่ปลูกและจําหน่ายข้ าวสาลี ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย อาร์ เจนติน่า และอีก
หลายประเทศในยุโรป โดยคุณภาพของข้ าวสาลีจะมีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่งเพาะปลูก สําหรับบริ ษัทฯ
จะเลือกซื ้อข้ าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็ นหลักเนื่องจากข้ าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะกับ
การผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาข้ าวสาลีให้ ตรงตามปริ มาณการผลิต และตรงตาม
คุณภาพที่ต้องการได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัทฯ ดังที่เคยเกิดมาแล้ วที่ออสเตรเลียซึง่ ประสบสภาวะ
อากาศแห้ งแล้ งทําให้ ผลผลิตออกมาน้ อย บริ ษัทฯ จะเกิดความเสี่ยงจากการไม่มีวตั ถุดิบเพียงพอสําหรับผลิต
สินค้ าส่งมอบให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ทําข้ อตกลงซื ้อขายล่วงหน้ ากับผู้ค้าวัตถุดิบในการจัดหา
ข้ า วสาลี ที่ มีคุณภาพและมี ป ริ ม าณตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ต้ องการจากทัง้ สองประเทศแล้ ว รวมถึ ง การที่ บริ ษั ท ฯ มี
นโยบายการควบคุมและรั กษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้ มีปริ มาณเพีย งพอต่อแผนการผลิ ตและจํ าหน่ ายเพื่อ
ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ ว นอกจากนี ้ จากการที่ปัจจุบนั มีหลายประเทศในโลกที่เป็ นแหล่งเพาะปลูกและ
ผลิตข้ าวสาลีได้ บริ ษัทฯ จึงสามารถหันไปนําเข้ าข้ าวสาลีจากประเทศอื่นได้ อาทิเช่น แคนาดา ประเทศในแถบ
อเมริ กาใต้ จีนหรื ออินเดีย ถึงแม้ คณ
ุ ภาพของข้ าวสาลีอาจจะไม่เทียบเท่ากับข้ าวสาลีที่นําเข้ าจากสหรัฐอเมริ กา
และออสเตรเลีย แต่บริ ษัทฯ สามารถนําเข้ ามาผลิตโม่เป็ นแป้งและผสมสูตรให้ เหมาะกับความต้ องการของลูกค้ า
ได้
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาข้ าวสาลี
ข้ าวสาลีเป็ นสินค้ าโภคภัณฑ์ ประเภทหนึ่งที่ มีตลาดซือ้ ขายล่วงหน้ า (Grain Exchange) ใน
สหรัฐอเมริ กา ซึง่ ต้ นทุนหลักของบริ ษัทฯ คือ ข้ าวสาลี คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณร้ อยละ 90 ของต้ นทุนขาย ซึง่
ในการจัดซื ้อข้ าวสาลีของบริษัทฯ จะจัดซื ้อหลัก ๆ ปี ละประมาณ 2 ครัง้ ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ซึง่ ใน
แต่ละครัง้ จัดซื ้อมีปริ มาณมากประมาณ 20,000 ตัน ราคาข้ าวสาลีที่จดั ซื ้อครัง้ หนึ่ง ๆ อาจใช้ สําหรับการผลิต
สินค้ าไปถึง 4 - 6 เดือน หากราคาข้ าวสาลีมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ ต้นทุนของบริ ษัทฯ มีความผันผวนและ
ส่งผลกระทบต่อผลกําไรของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแป้งสาลีให้ กับลูกค้ าได้ ทนั ที
ทั ้งหมดเนื่องจากข้ าวสาลีเป็ นหนึ่งในสินค้ าควบคุมของกรมการค้ าภายใน หากต้ องการปรับราคาจําหน่ายต้ อง
แจ้ งต่อกรมการค้ าภายในก่อน อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน
ของราคาข้ าวสาลีได้ โดยมีฝายจัดซื ้อติดตามแนวโน้ มราคาข้ าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคา
ข้ าวสาลีขึ ้นสูงมาก ๆ บริ ษัทฯ จะจัดซื ้อให้ เพียงพอกับความต้ องการผลิตและจําหน่ายเท่านั ้น รวมถึงยังมีการ
จัดการป้ องกันความเสี่ยงด้ านความผันผวนของราคาด้ วยการจัดซื ้อล่วงหน้ าให้ เหมาะสมกับแนวโน้ มของราคา
และยังมีการบริ หารจัดการต้ นทุนโดยการจองซื ้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าเพื่อลดความผันผวนของต้ นทุนที่อาจ
เกิดขึ ้นได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริ หารจัดการต้ นทุนในส่วนการ
ผลิตโดยมีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของบริ ษัทฯ ได้ ทําการค้ นคว้ าวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงการ
เลือกใช้ วัตถุดิบที่ มีราคาตํ่าแต่สามารถนํามาผสมและได้ ผลิ ตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดังเดิม และจากการบริ หาร
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 5
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จัดการต้ นทุนตามที่กล่าวมามีส่วนช่วยทําให้ อตั รากําไรขันต้
้ นของบริ ษัทในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2554 มีการ
ปรั บเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 12.97 เป็ นร้ อยละ 18.0 และ ร้ อยละ 18.2 ตามลําดับ อย่างไรก็ ตาม
ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะมีวิธีการบริ หารจัดการตามที่ได้ กล่าวไปแล้ ว บริ ษัทฯก็ยงั ได้ รับผลกระทบจากราคาข้ าวสาลี
ในช่วงที่มีความผันผวนสูง โดยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2555 อัตรากําไรขั ้นต้ นของบริ ษัทฯ ได้ ปรับลดลงเหลือร้ อยละ
15.1 ซึง่ เป็ นผลจากความผันผวนของราคาข้ าวสาลีในช่วงที่ผ่านมา
กราฟแสดงราคาข้ าวสาลีประเภท Hard Red Wheat, US ในช่วงกรกฎาคม 2545 – กรกฎาคม 2555

ที่มา : USDA Market News; http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat&months=120
ข้ อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2555
หน่วย : เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริกตัน

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้ นทุนการขนส่ งวัตถุดบิ (ราคานํา้ มัน)
บริ ษัทฯ ต้ องนําเข้ าข้ าวสาลีจากต่างประเทศโดยใช้ การขนส่งทางเรื อ ซึ่งค่าขนส่งดังกล่าวถือเป็ นส่วน
หนึ่งของต้ นทุนข้ าวสาลี โดยค่าระวางเรื อในการขนส่งจะอ้ างอิงกับราคานํ ้ามันในตลาดโลก ซึ่งหากราคานํ ้ามัน
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นจะส่งผลให้ คา่ ระวางเรื อปรับเปลี่ยนตามในอัตราที่สงู ขึ ้นด้ วยเช่นกัน รวมถึงหากมีความต้ องการ
ใช้ การขนส่งทางเรื อที่เพิ่มมากขึ ้น ทําให้ บริ ษัทเดินเรื อปรั บเพิ่มค่าระวางเรื อได้ เช่นกัน ซึ่งต้ นทุนดังกล่าวเป็ น
ต้ นทุนที่อยู่เหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ หากมีการปรั บตัวเพิ่มขึน้ ย่อมต้ องส่งผลกระทบต่อต้ นทุนขายของ
บริ ษัทฯ และมีส่วนทําให้ ผลกําไรของบริ ษัทฯ ปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารจัดการต้ นทุนส่วน
ค่าระวางเรื อโดยการนําเข้ าข้ าวสาลีในปริ มาณมากบรรทุกเรื อขนาดใหญ่จะทําให้ ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยลดลง
ประกอบกับการร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานโม่แป้งสาลีรายอื่น ๆ ในการนําเข้ าข้ าวสาลีลงเรื อบรรทุกลําเดียวกัน
โดยแต่ล ะรายสามารถนํ า เข้ าข้ า วสาลี ไ ด้ ตามปริ มาณที่ ต้ องการและยัง สามารถประหยัด ต้ น ทุน ค่าขนส่งได้
มากกว่าการนําเข้ าข้ าวสาลีมาโดยลําพังเพียงรายเดียว
 ความเสี่ยงที่บริษัทฯไม่ ได้ ทาํ สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดบิ
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ในการซื ้อสินค้ าวัตถุดิบ บริ ษัทฯไม่มีนโยบายในการทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าในรูปแบบของ forward
หรื อ futures contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯจะมีการ
ปรับราคาแป้งสาลีให้ สะท้ อนราคาของข้ าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยในช่วงที่ราคาข้ าวสาลีในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึน้ บริ ษัทฯจะปรับราคาขายแป้งสาลีให้ สะท้ อนราคาที่เปลี่ยนแปลงสําหรั บลูกค้ าที่ ไม่ได้ มีการทํ า
สัญญากันไว้ แต่สําหรับลูกค้ าที่ทําสัญญาไว้ แล้ วบริ ษัทฯจําเป็ นต้ องคงราคาไว้ ตามสัญญา ส่วนในช่วงที่ราคาข้ าว
สาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริ ษัทฯจําเป็ นต้ องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยการเร่งขายแป้งสาลี รวมไปถึง
การขายข้ า วสาลี บางส่วนให้ กับกลุ่มลูก ค้ าอุตสาหกรรมอาหารสัต ว์ ที่มีความจํ าเป็ นต้ อ งใช้ ข้า วสาลี อยู่แล้ ว
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้ านความผันผวนของราคาด้ วยการจัดซื ้อให้ เหมาะสมกับ
แนวโน้ มของราคา และยังมีการบริ หารจัดการต้ นทุนโดยการจองซื ้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าเพื่อลดความผัน
ผวนของต้ นทุนที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการบริ หารจัดการต้ นทุนตามที่กล่าวมามีส่วนช่วยทําให้ อตั รากําไรขั ้นต้ นของ
บริ ษัทในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2554 มีการปรับเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 12.97 เป็ นร้ อยละ 18.0 และ
ร้ อยละ 18.2 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ราคาข้ าวสาลีมีความผันผวนมาก ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะมีวิธีการ
บริ หารจัดการตามที่ได้ กล่าวมา บริ ษัทฯก็ยังได้ รับผลกระทบจากราคาที่เปลี่ยนแปลง โดยในช่วงไตรมาส 2 ปี
2555 อัตรากํ าไรขั ้นต้ นของบริ ษัทฯ ได้ ปรับลดลงเหลือร้ อยละ 15.1 ซึ่งเป็ นผลจากความผันผวนของราคาข้ าว
สาลีในช่วงที่ผ่านมา
1.4 ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครั ฐ
 ความเสี่ยงจากการที่ราคาขายแป้งสาลีเป็ นสินค้ าควบคุม
ในปี 2552 กรมการค้ าภายในได้ ประกาศให้ แป้งสาลีเป็ นสิน ค้ าควบคุมโดยผู้ประกอบการต้ องแจ้ ง
ต้ นทุนการผลิต ต้ นทุนการนําเข้ าสินค้ า ต้ นทุนค่าใช้ จ่าย ราคาจําหน่าย ฯลฯ ให้ แก่กรมการค้ าภายใน ซึ่งราคา
ขายที่แจ้ งจะถือเป็ นเพดานราคาขายสูงสุดที่บริ ษัทฯ สามารถจําหน่ายได้ ดังนั ้นหากต้ นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ ้น
จนเกินเพดานราคาขายที่เคยแจ้ งไว้ จะทําให้ การขึ ้นราคาแป้งสาลีของผู้ประกอบการทําได้ ยากและขาดความ
คล่ อ งตั ว ในการปรั บ ราคาขายแป้ งสาลี เ นื่ อ งจากต้ องแจ้ งให้ กรมการค้ าภายในทราบก่ อ น ด้ วยเหตุ นี ้
้
แก่ลูกค้ าโดย
ผู้ประกอบการจะต้ องบริ หารจัดการต้ นทุนเองและไม่สามารถผลักภาระต้ นทุนที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
การปรับขึ ้นราคาได้ ทนั ที จึงทําให้ เกิดความเสี่ยงในแง่ของผลกําไรที่อาจลดลงหากราคาวัตถุดิบมีการปรับเพิ่ม
สูงขึ ้น อย่างไรก็ตาม โดยปกติต้นทุนและราคาขายมักจะตํ่ากว่าราคาเพดานที่แจ้ งไว้ แต่หากต้ นทุนสินค้ าของ
บริ ษัทฯ ปรับสูงขึ ้นมากทําให้ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องขอปรับราคาขายขึ ้น ซึ่งจะมีการแจ้ งให้ กับทางภาครัฐรับทราบ
และปรับขึ ้นราคาเพื่อให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและเพื่อป้องกันปั ญหาสินค้ าขาดแคลน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐเป็ นอย่างมากจึงได้ มีการบริ หารจัดการทั ้งในแง่
ต้ นทุนและการมุ่งเน้ นผลิตและพัฒนาสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ และการให้ บริ การลูกค้ าให้ เป็ นที่พอใจ เพื่อให้ สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งทัง้ ในและต่างประเทศได้ ซึ่งจากอัตรากํ าไรขัน้ ต้ นที่ผ่านมาในปี ระหว่างปี 2552 ถึงปี 2554
บริ ษัทฯ มีอตั รากําไรขั ้นต้ นอยู่ที่ร้อยละ 12.97 ร้ อยละ 18.04 และร้ อยละ 18.42 ตามลําดับ
 ความเสี่ยงจากการเปิ ดเสรี การนําเข้ าแป้งสาลีจากภาครัฐ
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ก่อนปี 2548 ประเทศไทยมีการกําหนดพิกัดอัตราภาษี ขาเข้ าของแป้งสาลีในอัตราที่สูงถึงร้ อยละ 40
จึงทําให้ อตุ สาหกรรมผลิตแป้ งสาลีได้ รับการคุ้มครอง แต่หลังจากที่ไทยต้ องปฏิบตั ิตามพันธะกรณีข้อตกลงของ
สมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) รวมทั ้งการทําสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้ แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มี
ผลทําให้ เมื่อปี 2548 ไทยต้ องลดอัตราภาษี ขาเข้ าเหลือเพียงร้ อยละ 5.0 และเมื่อเดือนมกราคม 2553 อัตราภาษี
ขาเข้ าแป้งสาลีจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ลดลงเหลืออัตราร้ อยละ 0 ทําให้ มีการแข่งขันด้ านราคาสูงขึ ้น และ
การลดอากรขาเข้ าของแป้งสาลี ทําให้ ลกู ค้ าอาจนําเข้ าแป้งสาลีเข้ ามาเองโดยตรงแทนการซื ้อจากโรงงานผลิต
แป้งสาลีในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินของบริ ษัทฯ ในแง่ของยอดขายที่อาจลดลงได้ และย่อม
ส่งผลถึงกําไรที่ต้องปรับลดลงด้ วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเปิ ดเสรี การนําเข้ าแป้งตามข้ อตกลงของ AFTA ยัง
ไม่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านมาสัดส่วนการนําเข้ าแป้งสาลีโดยตรงจากต่างประเทศเทียบกับการซื ้อ
จากโรงงานการผลิตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
หน่ วย: ตัน

ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554

ปริมาณการ
นําเข้ าข้ าวสาลี*

แปลงสัดส่ วน
เป็ นแป้งสาลี**

ปริมาณการ
นําเข้ าแป้งสาลี

694,219
1,066,480
1,107,221
1,375,703

520,664
799,860
830,416
1,031,777

141,520
113,052
173,107
211,952

รวมแป้งสาลี
ทัง้ หมด

662,184
912,912
1,003,523
1,243,729

ผลแตกต่ าง
(%)

อัตราส่ วน (แป้งผลิตใน
ประเทศ : การนําเข้ า)

+30%
+10%
+24%

79 : 21
87 : 13
82 : 18
83 : 17

อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าวโดย 1) การมุ่งเน้ นคุณภาพ
ของสินค้ า บริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นผลิตสินค้ าที่ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึง่ อาจอันตรายต่อการบริ โภค 2) การบริ การหลังการ
ขาย เมื่อลูกค้ าซือ้ สิ นค้ าจากบริ ษัทฯ จะมี ก ารตรวจสอบคุณภาพทุกครั ง้ ก่ อนจัด ส่ง และหากมี การร้ องเรี ย น
เกี่ยวกับคุณภาพของแป้งสาลี บริ ษัทฯ จะเร่ งดําเนินการแก้ ไขให้ ลกู ค้ าอย่างรวดเร็วไม่เกิน 7 วัน และ 3) ปริ มาณ
การสัง่ ซื ้อ การสัง่ ซื ้อสินค้ ากับบริ ษัทฯ สร้ างความยืดหยุ่นกับลูกค้ าได้ มากกว่าโดยลูกค้ าไม่ต้องเตรี ยมสถานที่ไว้
จัดเก็ บ ทําให้ ลูกค้ าสามารถสั่งซื ้อได้ ในปริ มาณที่ต้องการได้ นอกจากนีห้ ากลูกค้ าต้ องการความร่ วมมื อจาก
บริ ษัทฯ ในการพัฒนาวัตถุดิบแป้งสาลี ทางบริ ษัทฯ สามารถส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ ของบริ ษัทฯไปร่ วมมือในการ
พัฒนาแป้งสาลีให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าได้ อีกด้ วย
1.5 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถอื หุ้นในบริษัทฯ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ 26 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ TSTE ถือหุ้นเป็ นจํานวนร้ อยละ 98.82 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมดก่อนการกระจายหุ้นเพิม่ ทุน หลังจากการเพิม่ ทุนและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ร้ อยละ 29.82 ในครัง้ นี ้แล้ ว TSTE ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 69.3 ของทุนชําระแล้ วทั ้งหมด ซึ่งสัดส่วน
ดังกล่าวมากกว่าร้ อยละ 50 ทําให้ TSTE สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทั ้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการ
แต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมาย
หรือข้ อบังคับบริษัทฯ กําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั ้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริ ษัทฯ จึง
มีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อถ่ วงดุลเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณา
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อย่างไรก็ตามเพื่อให้ การดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถ่ วงดุลอํานาจดังกล่าว
บริ ษัทฯ ได้ พิจาณาปรับโครงสร้ างองค์กรใหม่เพื่อให้ การบริ หารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถตรวจสอบ
ได้ และมีการถ่วงดุลอํานาจจึงได้ มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบริ ษัทฯ มีกรรมการบริ ษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั ้งสิ ้น 12 ท่าน ในจํานวนนี ้มีกรรมการที่ไม่ใช่
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็ นอิสระตาม
ความเหมาะสมและขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้ าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้ เป็ นไปตามระบบที่ได้ กําหนดไว้ และตรวจสอบการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส
นอกจากนี ้ ในกรณีเข้ าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมในกิจการที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
และในการอนุมตั ิรายการจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
 ความเสี่ยงกรณีบริษัทฯ อยู่ระหว่ างการขออนุญาตจากตลาดหลักทรั พย์ ฯ
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ก่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
แล้ วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และบริ ษัท ที่ปรึ กษา เอเซีย พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทฯ ในเบื ้องต้ นแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนที่จะได้ รับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั ้น ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขาย
หุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดรองและอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ ไว้ หาก
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนได้
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