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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1

งบการเงิน
สรุปรายงานผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ ในปี 2552 ตรวจสอบโดย นายอนุสรณ์ เกียรติกัง
วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 จากบริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ซึง่ ได้
แสดงความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ผลการดําเนินงานกิ จการ และกระแสเงินสดสําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกันของบริ ษัทฯ โดยถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ ในปี 2553 ตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ลีลา
สุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 จากบริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี ซึ่งได้ แสดงความเห็นไว้ ใน
รายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2553 ผลการ
ดําเนินงานกิ จการ และกระแสเงินสดสําหรั บปี สิน้ สุดวันเดีย วกันของบริ ษัทฯ โดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ทังนี
้ ้ งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของ
บริ ษัทฯที่นํามาแสดงเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ ในปี 2554 ตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ลีลา
สุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 จากบริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี ซึ่งได้ แสดงความเห็นไว้ ใน
รายงานผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม
2553 ผลการดําเนินงานกิจการ และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษัทฯ โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 และ 2554 (ปรับปรุงใหม่) งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 และ 2554 (ปรับปรุงใหม่) และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัทฯ ได้ รับการสอบทานโดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4664 จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี ซึง่ ไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าข้ อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่าง
กาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน ทั ้งนี ้ ในไตรมาสดังกล่าว บริษัทฯ ได้ มีการปรับปรุงบัญชีค่าเช่าที่ดิน
และค่าเสื่อมราคาอาคาร ซึง่ บริ ษัทฯใช้ วิธีปรับย้ อนหลัง โดยนางสาวประภาศรีเห็นว่ารายการปรับปรุงมี
ความเหมาะสมและได้ นําไปปรับปรุงโดยถูกต้ องสมควร
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 ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 2554 และ 30 มิถนุ ายน 2554 - 2555
หน่วย (ล้ านบาท)
งบตรวจสอบ
รายการ

12/31/2552

12/31/2553

งบสอบทาน
12/31/2554

จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ

30/6/2554

30/6/2555

จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ า(สุทธิ)

17.3

2.0

35.6

5.0

27.6

3.5

19.5

2.6

13.6

1.6

11.7 113.1

13.2

108.9

12.9

102.5

14.5

102.1

12.8

87.7

เงินให้ กู้ยืมระยะสั ้น - บริ ษัทใหญ่

10.0

1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกํ าหนดภายในหนึ่งปี

-

-

0.5

0.1

-

-

-

-

-

-

-

26.0

3.0

37.5 355.2

41.4

เงินชดเชยจากบริ ษัทประกั นภัยค้ างรั บ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรั พย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

-

-

-

-

-

-

-

312.5

37.0

202.1

28.6

308.5

38.7

279.8

0.9

0.1

2.9

0.4

3.9

0.5

3.2

449.6

53.2

343.6

48.7

442.1

55.5

390.2

0.4

4.2

0.5

52.3 512.1

59.7

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น

0.5

0.1

-

-

-

-

-

394.3

46.6

359.6

50.9

351.7

44.1

352.8

1.3

0.2

2.9

0.4

3.1

0.4

3.7
356.5

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

396.1

46.8

362.5

51.3

354.7

44.5

รวมสินทรั พย์

845.6

100.0

706.1

100.0

796.9

100.0

262.3

31.0

230.3

32.6

380.5

47.7

319.0

-

-

40.0

5.7

40.0

5.0

40.0

กิ จการที่เกี่ ยวข้ องกั น

2.1

0.2

1.4

0.2

0.4

0.0

0.9

อื่นๆ

4.8

0.6

60.8

8.6

14.7

1.8

2.7

-

-

47.3 341.6
0.5

39.8

3.6

0.4

47.7 345.2

40.3

746.6 100.0 857.3 100.0

หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน(ถึ งกํ าหนด 1 ปี )

42.7 426.6
5.4

49.8

40.0

4.7

0.1

1.0

0.1

0.4

0.1

0.0

เจ้ าหนี ้การค้ า

เงินกู้ ยืมระยะสั ้นจากบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกั น
เงินกู้ ยืมระยะสั ้นจากบุคคลภายนอก
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

2.0

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

45.0

5.3

-

-

-

-

-

-

-

-

7.8

0.9

10.9

1.5

14.3

1.8

8.0

1.1

15.2

1.8

ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้ างจ่าย

7.0

0.8

20.5

2.9

13.8

1.7

17.3

2.3

6.8

0.8

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

6.2

0.7

7.5

1.1

5.7

0.7

4.9

0.7

5.9

0.7

337.1

39.9

371.4

52.6

469.4

58.9

392.8

52.6 495.6

57.8

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

60.0

8.5

20.0

2.5

40.0

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

-

-

-

-

2.6

0.3

2.2

0.3

3.0

0.3

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

-

-

60.0

8.5

22.6

2.8

42.2

5.7

3.0

0.3

337.1

39.9

431.4

61.1

491.9

61.7

435.0

58.3 498.5

58.2

400.0

47.3

200.0

28.3

200.0

25.1

200.0

26.8 200.0

23.3

7.5

0.9

-

-

-

-

-

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ิน

5.4

-

-

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
ส่วนเกิ นทุนจากการตีราคาทรั พย์สิน

-

-

1.2

-

กํ าไรสะสม
จัดสรรแล้ วสํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร

1.0

0.1

8.6

1.2

10.9

1.4

9.1

10.9

1.3

100.0

11.8

66.1

9.4

94.0

11.8

102.6

13.7 147.8

17.2

311.7

41.7 358.7

41.8

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

508.5

60.1

274.7

38.9

304.9

38.3

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

845.6

100.0

706.1

100.0

796.9

100.0
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554
และสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 และ 30 มิถนุ ายน 2555
หน่วย (ล้ านบาท)
งบตรวจสอบ
รายการ

ปี 2552

ปี 2553

งบสอบทาน (งวดหกเดือน)
ปี 2554

ปี 2554

ปึ 2555

จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น
รวมรายได้

1,063.2

99.7

898.6

99.1

897.8

98.6

3.2

0.3

8.3

0.9

12.9

1.4

414.8 97.6

1,066.4

100.0

906.9

100.0

910.7

100.0

425.0 100.0

555.3 100.0

333.4 78.4

446.0 80.3

10.2

2.4

525.1 94.6
30.2

5.4

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
925.3

86.8

736.7

81.2

734.2

80.6

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

ต้ นทุนขาย

31.1

2.9

23.8

2.6

15.7

1.7

6.3

1.5

13.9

2.5

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

24.0

2.2

32.0

3.5

28.5

3.1

13.2

3.1

13.8

2.5

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร

1.7

10.4

1.0

12.2

1.3

17.9

2.0

7.0

1.7

9.3

หนี ้สงสัยจะสูญ

7.8

0.7

-

-

-

-

-

-

0.7

0.1

ผลขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้

-

-

-

-

33.6

3.7

-

-

-

-

998.5

93.6

804.6

88.7

829.9

91.1

359.9

84.7

483.7

87.1

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้ นิติบุคคล

67.9

6.4

102.2

11.3

80.8

8.9

65.1

15.3

71.6

12.9

ต้ นทุนทางการเงิน

12.3

1.2

12.8

1.4

20.5

2.3

9.1

2.1

11.1

2.0

กําไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล

55.5

5.2

89.4

9.9

60.3

6.6

56.0

13.2

60.6

10.9

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล

19.0

1.8

26.3

2.9

28.3

3.1

17.3

4.06

6.8

1.22

รวมค่ าใช้ จ่าย

กํ าไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก สุทธิจากภาษีเงินได้

2.0

0.2

5.6

0.6

-

-

-

-

-

-

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

38.5

3.6

68.7

7.6

32.0

3.5

38.8

9.1

53.8

9.7

กํ าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น1

0.0962

0.3159

0.1600

0.1938

0.2691

จํานวนหุ้นสามัญถั วเฉลี่ย (หน่วย : พันหุ้น)2

400.0

217.5

200.0

200.0

200.0

3

0.1351

0.2411

0.1123

0.1360

0.1888

กํ าไรสุทธิต่อหุ้น Fully Diluted (บาทต่อหุ้น)

1. คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดด้ วยจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
2. จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
3. คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดด้ วยจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายและเรียก
ชําระแล้ วภายหลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (285 ล้ านหุ้น)
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554
และสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 และ 30 มิถนุ ายน 2555
หน่วย (ล้ านบาท)
งบสอบทาน

งบตรวจสอบ
รายการ

(งวดหกเดือน)

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2555

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

58.4

97.5

60.3

56.0

60.6

7.8

(1.2)

(3.0)

(0.2)

(0.1)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กํ าไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล
รายการปรั บปรุ ง
หนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
หนี ้สูญ

-

0.1

1.6

-

0.7

สํารองลดมูลค่าวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้

-

-

33.6

-

-

ส่วนเกิ นพันธบัตรตัดจําหน่าย

(0.0)

-

-

-

-

ค่าเสื่อมราคา

28.5

28.1

22.7

11.1

11.5

กํ าไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายอุปกรณ์

-

(6.1)

0.0

0.0

(0.2)

ดอกเบี ้ยรั บจากส่วนตํ่ามูลค่าพันธบัตร

-

(0.0)

(0.0)

(0.0)

-

(กํ าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิ ดขึ ้น

0.1

0.0

0.2

(0.0)

(0.3)

รายได้ เงินชดเชยค่าเสียหาย

-

-

-

-

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

-

-

0.8

0.4

0.4

ดอกเบี ้ยจ่าย

11.7

11.9

19.9

9.0

10.5

106.4

130.2

136.2

76.3

57.1

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

62.3

8.0

0.7

14.6

(11.3)

สินค้ าคงเหลือ

72.6

110.4

(140.0)

(77.8)

(46.7)

สินทรั พย์หมุนเวียนอื่น

0.4

(2.5)

0.0

0.0

(0.6)

สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(0.1)

-

-

(0.5)

(0.5)

(23.4)

59.9

(45.1)

(64.1)

(12.7)

(3.5)

(0.1)

(0.7)

(0.0)

(0.2)

เงินสดรั บ(จ่าย)จากกิ จกรรมดําเนินงาน

214.7

306.0

(49.0)

(51.3)

(14.9)

จ่ายดอกเบี ้ย

(11.9)

(11.9)

(19.8)

(8.9)

(10.6)

กํ าไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรั พย์และหนี ้สินดําเนินงาน

(26.0)

สินทรั พย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ ้น) ลดลง

หนี ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

จ่ายภาษีเงินได้

(29.6)

(15.3)

(35.0)

(20.5)

(13.8)

เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

173.2

278.8

(103.8)

(80.7)

(39.3)
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554
และสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 และ 30 มิถนุ ายน 2555
หน่วย (ล้ านบาท)
งบสอบทาน

งบตรวจสอบ
รายการ

(งวดหกเดือน)

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2555

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรั บจากเงินให้ กู้ยืมระยะสั ้นแก่ บริ ษัทใหญ่
เงินสดจ่ายจากการให้ กู้แก่ บริ ษัทใหญ่
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรั พย์ถาวร

-

10.0

-

-

-

(10.0)

-

-

-

(1.3)

(5.8)

(4.6)

(13.3)

(4.4)

เงินสดรั บจากการจําหน่ายสินทรั พย์ถาวร

0.0

9.7

0.0

0.0

0.4

เงินสดรั บจากเงินลงทุนระยะยาว

-

-

0.5

0.5

-

(เพิ่มขึ ้น)ลดลงในสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

(1.6)

(1.6)

(0.0)

-

(15.8)

13.5

(14.4)

(4.1)

(0.9)

เพิ่มขึ ้น(ลดลง)ในเงินกู้ ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน

(82.1)

(32.0)

150.2

88.7

46.1

เงินสดรั บจากเงินกู้ ยืมระยะสั ้นจากบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกั น

48.0

-

-

-

-

เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเเงินสดจากการจัดหาเงิน

เงินสดรั บจากเงินกู้ ยืมระยะสั ้นจากบุคคลภายนอก

93.0

-

-

-

-

เงินสดรั บจากเงินกู้ ระยะยาว

-

140.0

-

-

-

จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว

(17.0)

(40.0)

(40.0)

(20.0)

(20.0)

(147.0)

(2.0)

-

-

-

(48.0)

(45.0)

-

-

-

จ่ายเงินปั นผล

-

(95.0)

-

-

-

จ่ายชําระคืนทุน

-

(200.0)

-

-

-

จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะสั ้นจากบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกั น
จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะสั ้นจากบุคคลภายนอก

เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(153.1) (274.0)

110.2

68.7

26.1

4.4

18.3

(8.0)

(16.2)

(14.1)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี

12.9

17.3

35.6

35.6

27.6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

17.3

35.6

27.6

19.5

13.6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

รายการ

หน่ วย

งบตรวจสอบ
ปี 2552

ปี 2553

งบสอบทาน (งวดหกเดือน)
ปี 2554

ปี 2554

ปี 2555

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.33

0.93

0.94

0.99

1.03

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

0.37

0.37

0.26

0.25

0.25

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.41

0.79

NA

NA

NA

อัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

เท่า

7.09

7.81

8.20

8.00

9.24

ระยะเวลาการเก็ บหนี ้เฉลี่ย

วัน

50.78

46.07

43.91

45.01

38.94

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

2.65

2.86

2.88

2.77

2.69

ระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี่ย

วัน

135.70

125.71

125.17

130.09

133.93

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

เท่า

49.98

21.33

18.98

20.24

110.55

ระยะเวลาการชําระหนี ้

วัน

7.20

16.87

18.96

17.79

3.26

Cash Cycle

วัน

179.28

154.90

150.11

157.31

169.62

อัตรากํ าไรขั ้นต้ น

%

12.97

18.01

18.22

19.62

15.07

อัตรากํ าไรจากการดําเนินงาน

%

6.08

10.46

7.56

13.23

7.76

อัตรากํ าไรอื่น

%

0.30

0.91

1.41

2.41

5.44

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากํ าไร

%

209.20

262.68

NA

NA

NA

อัตรากํ าไรสุทธิ

%

3.61

7.58

3.51

9.12

9.69

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

7.86

17.5

11.0

26.44

32.43

อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์

%

4.16

8.86

4.26

10.67

13.01

อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ถาวร

%

16.38

25.68

15.39

28.02

37.71

อัตราหมุนของสินทรั พย์

เท่า

1.15

1.17

1.21

1.17

1.34

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.66

1.57

1.61

1.40

1.39

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย

เท่า

16.61

24.77

NA

NA

NA

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

เท่า

1.65

1.61

NA

NA

NA

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

%

-

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

138.17

-

-

-

ข้ อมูลต่ อหุ้น (มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

1.27

1.37

1.52

1.56

1.79

กํ าไรสุทธิต่อหุ้น*

บาท

0.0962

0.3159

0.1600

0.1938

0.2691

* คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดด้ วยจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
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12.2

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.2.1 ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้งสาลี จมูกข้ าวสาลี และรํ าข้ าวสาลีซงึ่ เป็ นผลพลอยได้ จาก
การผลิตแป้งสาลี โดยแป้งสาลีที่บริ ษัทฯ ผลิตและจําหน่ายสามารถแยกได้ เป็ น 8 ประเภท ดังนี ้ 1. แป้งบะหมี่สด
2. แป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป 3. แป้งขนมปั ง 4. แป้งเอนกประสงค์ 5. แป้งซาลาเปา/เค้ ก 6. แป้งปาท่องโก๋ 7. แป้ง
บิสกิต 8. แป้งทําอาหารสัตว์
ในภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ปริ มาณจําหน่ายแป้งสาลีของบริ ษัทฯ มีการเคลื่อนไหวดัง
แสดงในตารางด้ านล่าง
1. ตารางแสดงปริมาณการจําหน่ ายแป้งสาลี
2552
ปริ มาณการจําหน่ าย
แป้งสาลี

ตัน
57,689.0

2553
%

เปลี่ยนแปลง
+9.1

2554
%

ตัน

เปลี่ยนแปลง

49,958.4

-13.4

ตัน
40,597.4

ม.ค.-มิ. ย. 2554
%

เปลี่ยนแปลง
-18.7

ตัน
18,736.6

%
เปลี่ยนแปลง
-22.5

ม.ค.-มิ. ย.. 2555
ตัน
24,238.0

%
เปลี่ยนแปลง
+29.4

สําหรับรายได้ จากการจําหน่ายของบริ ษัทฯนั ้น เป็ นผลลัพธ์ จาก 2 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ 1. ปริ มาณการ
จําหน่ายแป้ งสาลี และ 2. ราคาแป้งสาลี ซึ่งได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับตัวของราคาข้ าวสาลีซึ่งเป็ น
วัตถุดิบ โดยหากพิจารณารายได้ จากการจําหน่ายในปี 2552 ก็จะเห็นได้ วา่ แม้ ปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลีใน
ปี 2552 จะเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 9.1 แต่ราคาเฉลี่ยของข้ าวสาลีในปี 2552 ลดลงจากปี ก่อนหน้ าถึง
ร้ อยละ 31.5 จึงทําให้ ในปี 2552 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายอยู่ที่ 1,063.2 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
12.5 จากปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ 1,214.8 ล้ านบาท ส่วนในปี 2553 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายอยู่ที่ 898.6
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 15.5 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลีในปี
2553 ซึ่งลดลงจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 13.4 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของข้ าวสาลีในปี 2553 ใกล้ เคียงกับปี ก่อน
หน้ า สําหรับปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายอยู่ที่ 897.8 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.1 จากปี ก่อน
หน้ า เพราะแม้ ปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2554 จะลดลงจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 18.7 แต่ราคาเฉลี่ย
ของข้ าวสาลีในปี 2554 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 41.4
สําหรับหกเดือนแรกของปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายอยู่ที่ 525.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
26.6 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยู่ที่ 414.8 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการจําหน่ายแป้ง
สาลีในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 29.4 แม้ ราคาเฉลี่ยของข้ าว
สาลีในตลาดโลกในหกเดือนแรกของปี 2555 จะลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 18.2 นอกจากนี ้
ยังเป็ นเพราะในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายข้ าวสาลีทั ้งสิ ้นเป็ นจํานวน 55.5 ล้ าน
บาท สูงขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยู่ที่ 24.5 ล้ านบาทถึง 31.0 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการจําหน่าย
ข้ าวสาลีส่วนใหญ่ในหกเดือนแรกของปี 2555 เป็ นการขายข้ าวที่เสียหายจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ ออกไปจํานวน
53.6 ล้ า นบาท และเป็ นการขายเพื่ อบริ หารจัดการวัต ถุดิ บ จํ านวน 1.8 ล้ า นบาท ในขณะที่ รายได้ จ ากการ
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จําหน่ายข้ าวสาลีส่วนใหญ่ในหกเดือนแรกของปี 2554 เป็ นไปเพื่อบริ หารจัดการวัตถุดิบทังจํ
้ านวน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ได้ เริ่ มใช้ นโยบายการขายข้ าวสาลีเพือ่ บริ หารจัดการวัตถุดิบในไตรมาส 2 ของปี 2554
2. ตารางแสดงราคาเฉลี่ยของข้ าวสาลีในตลาดโลก
2552
ราคาเฉลี่ยข้ าวสาลี
ต่อหนึ่งตัน

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

เมื่อพิจารณาแผนภูมิว งกลมที่ 1 ซึ่งแสดงรายได้ จากการขายแป้งสาลีแยกตามประเภทในปี 2554
พบว่ารายได้ จากการจําหน่ายแป้งบะหมี่สดยึดครองสัดส่วนสูงสุด โดยคิดเป็ นร้ อยละ 24.4 ของรายได้ รวมจาก
การจําหน่ายแป้งสาลี รองลงมาได้ แก่รายได้ จากแป้งขนมปั งคิดเป็ นร้ อยละ 23.4 ของรายได้ รวมจากการจําหน่าย
แป้งสาลี รายได้ จากการจําหน่ายแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคิดเป็ นร้ อยละ 21.7 ของรายได้ รวมจากการจําหน่ายแป้ง
สาลี รายได้ จากแป้งอเนกประสงค์คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 ของรายได้ รวมจากการจําหน่ายแป้งสาลี รายได้ จากการ
จําหน่ายแป้ งบิสกิต/ขนมไข่คิดเป็ นร้ อยละ 10.3 ของรายได้ รวมจากการจําหน่ายแป้งสาลี รายได้ จากแป้งอาหาร
สัตว์คิดเป็ นร้ อยละ 6.2 ของรายได้ รวมจากการจําหน่ายแป้งสาลี ส่วนรายได้ จากการจําหน่ายแป้งซาลาเปา แป้ง
เค้ ก แป้งปาท่องโก๋ นั ้น คิดรวมกันเป็ นร้ อยละ 1.8 ของรายได้ รวมจากการจําหน่ายแป้งสาลี โดยในปี 2554
โดยรวมแล้ วสัดส่วนรายได้ จากการจําหน่ายแป้งแต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลิตภัณฑ์ ที่มีอตั ราส่วน
กําไรขั ้นต้ นสูงขึ ้นจากปี 2552 โดยประเภทของแป้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญได้ แก่แป้งขนมปั งซึ่งมี
อัตราส่วนกําไรขั ้นต้ นสูง ได้ เพิ่มสัดส่วนจากร้ อยละ 14.7 ของรายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2552 มาเป็ น
ร้ อยละ 23.4 ของรายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2554 แป้ งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรูปซึง่ มีอตั ราส่วนกําไรขั ้นต้ นตํ่า
ได้ ลดสัดส่วนจากร้ อยละ 32.0 ของรายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2552 มาเป็ นร้ อยละ 21.7 ของรายได้
จากการจําหน่ายแป้ งสาลีในปี 2554 นอกจากนีย้ ังมีการเพิ่มสัดส่วนของแป้งบิสกิต/ขนมไข่ซึ่งมีอตั รากํ าไร
ขันต้
้ นอยู่ในระดับสูงจากร้ อยละ 6.9 ของรายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2552 มาเป็ นร้ อยละ 10.3 ของ
รายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2554 และมีการลดสัดส่วนของแป้งอาหารสัตว์ซึ่งมีอตั รากําไรขั ้นต้ นอยู่ใน
ระดับตํ่าจากร้ อยละ 11.3 ของรายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2552 มาเป็ นร้ อยละ 6.2 ของรายได้ จากการ
จําหน่ายแป้ งสาลีในปี 2554
สําหรับอัตราส่วนต้ นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้ จากการขายของบริ ษัทนั ้น เปลี่ยนแปลงตามปั จจัยหลัก
2 ประการ คือ ราคาแป้งสาลี และราคาข้ าวสาลีซึ่งเป็ นวัตถุดิบ โดยเนื่องจากบริ ษัทฯจัดซื ้อวัตถุดิบในแต่ละครัง้
เป็ นปริ มาณมาก ส่วนต่างระหว่างราคาแป้งสาลีขณะจําหน่ายกับราคาข้ าวสาลีที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบซึ่งได้ ซื ้อมาไว้
ล่วงหน้ าจึงส่งผลให้ อตั ราส่วนต้ นทุนขายเกิดการผันผวนได้ โดยอัตราส่วนต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ ในปี 2552 อยู่
ที่ร้อยละ 87.0 และปรับตัวลดลงเป็ นร้ อยละ 82.0 และ 81.8 ในปี 2553 และปี 2554 ตามลําดับ สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความสามารถในการบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบที่ดีขึ ้น และการปรั บสัดส่วนรายได้ จากการจําหน่ายของ
้ นสูงขึ ้น โดยสัดส่วนรายได้ ในการจําหน่ายแป้งสาลีจากแป้งบะหมี่
บริ ษัทฯไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราส่วนกําไรขันต้
กึ่งสําเร็ จรู ปซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นตํ่าที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์แป้งสาลีทั ้งหมดของบริ ษัทฯ ได้
ลดลงจากร้ อยละ 32.0 ในปี 2552 มาเป็ นร้ อยละ 21.7 ในปี 2554
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แผนภูมทีทิ ่ ี 1 โครงสร้ างรายได้
ง
จากกาารจําหน่ าย ปี 2554

อัตราส่วนต้
น นทุนขายของงบริษัทฯ ในหกกเดือนแรกของปีปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ
อ 84.9 สูงกว่
ก าอัตราส่วนต้ต้ นทุน
ขายขของบริ ษัทฯในงงวดเดียวกันขอองปี ก่อนหน้ าซึงอยู
ง่ ่ที่ร้อยละ 80.4
8 โดยมีสาเหหตุสําคัญมาจาากความผันผวนของ
ราคาาข้ าวสาลี ซึ่งเป็ป็ นวัตถุดิบ โดยยปั จจัยหลักในนการกํ าหนดรราคาขายแป้งสสาลีคือราคาเฉฉลี่ยของข้ าวสาลีใน
ตลาดโลกในขณะนันัน้ ในขณะที่ปัจจั
จ ยหลักซึง่ ส่งผลต่อต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ คือราคาข้ าวสสาลีในช่วงที่บริ ษัทฯ
ดั ้อมาเพื่อเตรียมไว้
ย ใช้ เป็ นวัตถุดิบ สําหรับหกเดือนแรกของงปี 2555 ราคาาเฉลี่ยของข้ าวสาลีในตลาดโลลกอยู่
ได้ จดซื
ที่ 2773.9 เหรี ยญสหหรัฐต่อตัน ลดลลงจากราคาเฉลีลี่ยของข้ าวสาลีลีในตลาดโลกในนงวดเดียวกันของปี
ข ก่อนหน้ าซึง่ อยู่
ที่ 3334.7 เหรียญสหหรัฐต่อตันถึงร้ อยละ 18.2
การผันผววนของอัตราส่วนต้ นทุนขายส่งผลโดยตรงต่ออัตรากํ าไรขัน้ ต้ น โดยในปีี 2552 อัตราากําไร
ขัน้ ต้ นของบริ ษัท ฯ อยู่ที่ ร้อยละ 13.0
1 และปรั บตั
บ วดี ขึ ้นเป็ นร้ อยละ
อ 18.0 แลละ 18.2 ในปี 2553 และปี 2554
ตามลลําดับ ทังนี
้ ้การรปรับตัวดีขึ ้นของอัตรากําไรขันต้
ั ้ นนั ้นเป็ นผลลมาจากการบริริ หารจัดการวัตถุ
ต ดิบที่ดีขึ ้นของฝ่ าย
ผลิต และการปรับสัสดส่วนรายได้ จากการจํ
จ
าหน่นายของบริ ษัทฯ ไปยังผลิตภัณฑ์
ณ ที่มีอตั ราส่วนกํ
ว าไรขันต้
้ นสูงขึ ้น
โดยมีมีการเพิ่มสัดส่วนแป
ว ้ งขนมปั งซึง่ มีอตั ราส่วนกํกําไรขันต้
้ นสูง จากร้
จ อยละ 14..7 ของรายได้ จากการจําหน่ายแป้ง
สาลีใในปี 2552 มาเเป็ นร้ อยละ 23.4 ของรายได้ จากการจํ
า
าหน่ายแป
ย ้ งสาลีในปี 2554 และลดสัสัดส่วนแป้งบะหหมี่กึ่ง
สําเร็รจรู ปซึง่ มีอตั ราสส่วนกําไรขันต้
้ นตํ
น ่า จากร้ อยละ 32.0 ของราายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาาลีในปี 2552 มาเป็
ม น
ร้ อยลละ 21.7 ของราายได้ จากการจจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2554 ดังที่ได้ กล่าวไปปแล้ วข้ างต้ น จากแผนภูมิที่ 2 ซึ่ง
แสดงงสัดส่วนกําไรขขั ้นต้ นตามประะเภทผลิตภัณฑ์ฑในปี 2554 จะะเห็นได้ ว่า แม้ ยอดขายแป้ งขขนมปั งจะเป็ นออันดับ
สองใในบรรดายอดขขายแป้ งสาลี คิดเป็
ด นร้ อยละ 19.6 ของรายได้ รวมจากการแป้ป้ งสาลี แต่มีสดส่
ดั วนของกําไรขขั ้นต้ น
จากแแป้งขนมปั งเป็ นอั
น นดับหนึง่ คิดเป็
ด นถึงร้ อยละะ 33.1 ของกําไรขั
ไ นต้
้ นจากกาารจําหน่ายแป้งสาลี ทั ้งนี ้เป็ นเเพราะ
ผลิตภัณฑ์ แต่ละชนินิดมีอตั รากํ าไรรขั ้นต้ นแตกต่างกั
า นไป ขึ ้นอยูยู่กับปั จจัยต่างๆ ทัง้ อุปสงค์ อุอปทาน และอําานาจ
ต่อรอองของผู้ซื ้อ
อัตราส่วนกํ
น าไรขั ้นต้ นของบริ ษัทฯ ในหกกเดือนแรกของงปี 2555 อยู่ที่ร้ร้อยละ 15.1 ตํ่ากว่
า าอัตราส่วนกํ
น าไร
ขันต้
้ นของบริ ษัทฯ ในงวดเดี
ใ
ยวกันของปี
น
ก่อนหน้น้ าซึ่งอยู่ที่ร้อยลละ 19.6 โดยมีสาเหตุ
ส สําคัญมาจากความผั
ม
น
นผวน
ของรราคาข้ าวสาลีซงเป็
ึ่ นวัตถุดิบดังั ที่ได้ กล่าวไปแแล้ วข้ างต้ น
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แผนภูมทีทิ ่ ี 2. สัดส่ วนกํกําไรขัน้ ต้ นตามมประเภทผลิตภั
ต ณฑ์ ปี 25544

ในด้ านค่าใช้
า จ่ายในการขขาย ตังแต่
้ ปี 2552 สัดส่วนขอองค่าใช้ จ่ายในการขายของบริริ ษัทฯ ต่อรายได้ จาก
การขขายลดลงจากร้ร้ อยละ 2.9 ในนปี 2552 เป็ นร้ อยละ 2.6 และะร้ อยละ 1.7 ในปี 2553 และะปี 2554 ตามลลําดับ
โดยกการปรับตัวลดลลงของสัดส่วนขของค่าใช้ จา่ ยในนการขายของบบริษัทฯ ต่อรายไได้ จากการขายยในปี 2554 มีสาเหตุ
ส
หลักคือการลดลงของค่าใช้ จ่ายในนการส่งเสริ มการขาย เนื่องจาากในปี 2552 ถึงครึ่ งปี แรกขอองปี 2553 ราคคาข้ าว
ง ดในปี 2552 ที่ 257 เหรี ยญต่
ญ อตันในเดือนพฤษภาคม
น
ม น
มาเป็
สาลีมมีีการปรับตัวลดลงอย่างรุ นแรรงจากราคาสูงสุ
158 เหรี ยญต่อตันในเดื
ใ อนมิถุนายยนปี 2553 (ที่มา
ม : Internatioonal Monetarry Fund) หรือคิดเป็ นการปรับตัว
ลดลงงถึงร้ อยละ 38.6 ทําให้ เกิดกาารแข่งขันกันอยย่างรุ นแรงในอุตสาหกรรมแป
ต
้ งสาลี
ง เพื่อเร่งระะบายวัตถุดิบที่ซซืื ้อมา
ในราาคาสูงออกไป ทํทาให้ มีค่าใช้ จ่ายในการส่
า
งเสริริ มการขายจํานวน
น 10.5 ล้ านบาทในปี 25522 ผ่านโปรโมชันแถม
น่
สินค้ าและแจกของตตัวอย่างให้ กบั ลูกค้ า โดยค่าใช้ช้ จ่ายในการส่งเสริ
ง มการขายไได้ ปรับลดลงเป็ น 4.9 ล้ านบาททและ
2 ตามลําดับั หากพิจารณ
ณาสัดส่วนของคค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริริ ษัทฯ
1.7 ล้ านบาท ในปี 2553 และปี 2554
ต่อราายได้ จากการขขายจะพบว่าอยูยู่ที่ร้อยละ 2.3 ร้ อยละ 3.6 แลละร้ อยละ 3.2 ในปี 2552-2554 ตามลําดับ ทั ้งนี ้
เป็ นเเพราะในปี 25553 มีก ารตัด ด้ อยค่ าวัตถุดิบเสื
บ ่อมคุณภาพพจํ านวน 5.5 ล้ล า นบาทจากกการที่ ข้าวสาลีได้ รับ
ความมชื ้นเนื่องจากไไซโลรั่ว ซึ่งบริ ษัษัทฯ สามารถเรีรี ยกคืนได้ ทั ้งจํานวนจากการจําหน่ายออกไไปและได้ รายได้ จาก
การจํจําหน่ายข้ าวเสียจํานวน 0.9 ล้ านบาทในปี 2553
2 และส่วนทีที่เหลือบริ ษัทฯ ได้ รับชดเชยค่าเสียหายจากบบริ ษัท
ประกกันเป็ นเงิน 4.5 ล้ านบาทในปี 2554 นอกจากนี ้ยังมีค่าจดททะเบียนสัญญาาเช่า 30 ปี กับกรมที
ก ่ดินสําหรับที
บ ่ดิน
ซึ่งเป็ปนที่ตั ้งของสํานันกงาน โรงงานน และไซโลเป็ นจํ
น านวน 1.6 ล้้ านบาท ส่วนสัสัดส่วนของค่าใช้
ใ จ่ายในการบบริ หาร
2 เพราะในนปี 2553 มีรายการพิเศษดังที่กล่าว
ของบบริ ษัทฯ ต่อรายยได้ จากการขายยในปี 2554 ลดลงจากในปี 2553
ไปแล้ล้ วข้ างต้ น แต่ยัยงั สูงกว่าในปี 2552
2 โดยมีปัจจัจยหลักคือรายไได้ จากการขายยในปี 2554 ทีลดลงจากปี
่ล
25552 ถึง
ร้ อยลละ 15.6
สัดส่วนขอองค่าใช้ จ่ายในนการขายของบบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการขายยของบริ ษัทฯในนหกเดือนแรกขของปี
25555 อยู่ที่ร้อยละ 2.7
2 สูงขึ ้นจากสัสัดส่วนของค่าใช้
ใ จ่ายในการขาายของบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการขายของบริริ ษัทฯ
ในงววดเดียวกันของงปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1..5 โดยมีสาเหตตุสําคัญมาจากกค่านายหน้ าในนการขาย ค่าจ้ างรถ
ขนส่งงสินค้ า และค่าใช้
า จ่ายในการส่งเสริ มการขายที่เพิ่มขึ ้น โดยยในหกเดือนแรรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่าย
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เกี่ยวกับค่านายหน้ าในการขาย 3.0 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นค่านายหน้ าในการขายซากข้ าวที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
รถแบ็คโฮของบริ ษัทแห่งหนึ่งซึง่ บริ ษัทฯว่าจ้ างให้ ดําเนินการขนย้ ายข้ าวสาลีภายในไซโล 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2554 ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าบริ ษัทฯไม่มีค่าใช้ จ่ายดังกล่าว และค่าจ้ างรถขนส่งสินค้ าของ
บริ ษัทฯ ซึ่งปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 8.1 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555 จาก 4.8 ล้ านบาทในงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุมาจากปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลีที่เพิ่มขึ ้น และการเพิ่มขึ ้นของค่านํ ้ามันที่ส่งผลให้ ค่า
ขนส่งมีการปรับตัวสูงขึ ้นตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการขนส่ง อีกทัง้ ค่าแรงขันตํ
้ ่าที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ตั ้งแต่เดือน
เมษายน 2555 เป็ นต้ นมา ยังส่งผลให้ ค่าแรงในการขึน้ ลงสินค้ าและจัดเรี ยงสินค้ าปรั บตัวเพิ่มขึน้ ด้ วย ส่ว น
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายที่เพิ่มขึ ้นนั ้น เป็ นผลมาจากราคาข้ าวสาลีที่มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
จากราคาสูงสุดในปี 2554 ที่ 354 เหรี ยญต่อตันในเดือนพฤษภาคม มาเป็ น 276 เหรี ยญต่อตันในเดือนมิถนุ ายน
ปี 2555 (ที่มา : International Monetary Fund) หรื อคิดเป็ นการปรับตัวลดลงถึงร้ อยละ 22.1 ทําให้ เกิดการ
แข่งขันกันอย่างรุ นแรงในอุตสาหกรรมแป้งสาลีเพื่อเร่ งระบายวัตถุดิบที่ซื ้อมาในราคาสูงออกไป ส่งผลให้ บริ ษัทฯ
มีคา่ ใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขายจํานวน 1.3 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555 ผ่านโปรโมชัน่ แถมสินค้ าและ
แจกของตัวอย่างให้ กบั ลูกค้ า ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าอยู่ที่ 0.4
ล้ านบาท สําหรับสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการขายในหกเดือนแรกของปี
2555 อยู่ที่ร้อยละ 2.6 ลดลงจากสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษั ทฯต่อรายได้ จากการขายของ
บริ ษัทฯ ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายในหกเดือน
แรกของปี 2555 ซึง่ ปรับตัวสูงขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 26.6
หากพิจ ารณาเฉพาะผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ โดยไม่ นับรวมรายได้ อื่ น ๆ และกํ า ไรจากการ
ดําเนินงานที่ยกเลิกไปแล้ ว จะพบว่าบริ ษัทฯ มีอตั รากําไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 3.1 ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 6.1
ในปี 2553 และลดลงเป็ นร้ อยละ 2.1 ในปี 2554 โดยการเพิ่มขึ ้นของอัตรากําไรสุทธิในปี 2553 มีสาเหตุสําคัญมา
จากอัตรากําไรขันต้
้ นที่สงู ขึ ้น เป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการวัตถุดิบที่ดีขึ ้นของฝ่ ายผลิต และการปรับสัดส่วน
รายได้ จากการจําหน่ายของบริ ษัทฯ ไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราส่วนกําไรขันต้
้ นสูงขึ ้นดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
สําหรับการลดลงของอัตรากําไรสุทธิในปี 2554 มีสาเหตุสําคัญมาจากเหตุเพลิงไหม้ รถแบ็คโฮของบริ ษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งบริ ษัท ฯ ว่า จ้ า งให้ ดํ าเนิน การขนย้ ายข้ าวสาลีภายในไซโล 2 เมื่ อวันที่ 31 ตุล าคม 2554 ทํ าให้ เ กิ ด ความ
เสียหายกับข้ าวสาลีโดยตรง รวมทังนํ
้ ้าที่ระดมฉีดเพื่อระงับเพลิงส่งผลให้ ข้าวสาลีของบริ ษัท ฯเสียหายจากการ
เปี ยกนํ ้า ส่งผลให้ งบการเงินสําหรับปี 2554 รับรู้ รายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ จํานวน 33.6
ล้ านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับจากการขายวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯ ได้ มีการทําประกันครอบคลุมมูลค่าความเสียหายของวัตถุในโกดัง และเรี ยกคืนค่าเสียหายได้ ทั ้งจํานวน
แล้ ว โดยได้ รับรู้ รายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยสําหรับวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ เป็ นจํานวน 25.9 ล้ าน
บาทในไตรมาส 2 ของปี 2555 ส่วนผลต่างจํานวน 7.7 ล้ านบาทระหว่างรายได้ เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยใน
ไตรมาส 2 ของปี 2555 กับการตั ้งขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ ในปี 2554 เกิดขึ ้นเนื่องจากรายได้ สทุ ธิ
ที่เกิดขึ ้นจริ งจากการขายข้ าวสาลีที่เสียหายมากกว่าประมาณการที่ตงไว้
ั ้ เป็ นเงิน 7.7 ล้ านบาท หากคํานวณอัตรา
กําไรสุทธิ โดยไม่นํารายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายดังกล่าวมารวม อัตรากําไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ ในปี 2554
จะอยู่ที่ร้อยละ 5.9
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ในหกเดือนแรกของปี 2555 อัตรากําไรสุทธิของบริ ษัทฯ เมื่อไม่นบั รวมรายได้ อื่นซึ่งรวมถึงรายได้ เงิน
ชดเชยจากประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ลดลงจากอัตรากํ าไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ เมื่อไม่นับรวมรายได้ อื่นในงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 6.9 ซึง่ เป็ นผลมาจากต้ นทุนขายในหกเดือนแรกของปี 2555 ที่เพิ่มขึ ้นจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าดังที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิ นของบริ ษัทฯ พบว่าบริ ษัทฯ มี สินทรั พย์ ทัง้ หมด ณ สิ น้ ปี 2552 2553
2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ของปี 2555 เท่ากับ 845.6 ล้ านบาท 706.1 ล้ านบาท 796.9 ล้ านบาท และ 857.3
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการลดลงของสินทรัพย์ รวมในปี 2553 นัน้ มีสาเหตุสําคัญคือการลดลงของสินค้ า
คงเหลือ ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการลดลงของราคาข้ าวสาลีและราคาแป้งสาลีในช่วงกลางปี 2552 ถึงช่วง
กลางปี 2553 และวิกฤติการณ์ขาดแคลนข้ าวสาลีในตลาดโลกในปี 2553 ทําให้ วตั ถุดิบคงเหลือของบริ ษัทฯ ณ
สิ ้นปี 2553 น้ อยกว่าปกติ ส่วนการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2554 นันมี
้ สาเหตุหลักมาจากการคลี่คลายลง
ของวิกฤติการณ์ขาดแคลนข้ าวสาลีในตลาดโลกในปี 2553 และเหตุการณ์ไฟไหม้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึง่ ทํา
ให้ ก ารดํา เนิ นการที่ เ กี่ ยวข้ องกับวัต ถุดิบ ในไซโลที่ เกิ ดเหตุเ พลิ ง ไหม้ ต้องล่า ช้ า ลงไป เพราะต้ องมี ก ารติ ด ต่อ
ประสานงานกับบริษัทประกัน สําหรับการเพิม่ ขึ ้นของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 จาก ณ สิ ้นปี 2554
นั ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือ ซึ่งเป็ นเพราะในช่วงต้ นปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ สงั่ ซื ้อข้ าวสาลี
เข้ ามามากเพื่อรับรองการใช้ กําลังการผลิตในปี 2555 ซึ่งมากกว่าในปี ก่อนหน้ า โดยในปี 2554 บริ ษัทฯ มีการใช้
กําลังการผลิตเฉลี่ยร้ อยละ 67.0 ในขณะที่บริษัทฯ มีแผนการจะใช้ กําลังการผลิตไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 80 ในปี 2555
ซึง่ ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริษัทฯ มีอตั ราการใช้ กําลังการผลิตเฉลี่ยที่ร้อยละ 82.1
สําหรับด้ านแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่จะมาจากหนี ้สิน ซึ่ง ณ สิ ้นปี 2552
2553 2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมเป็ นจํานวนเท่ากับ 337.1 ล้ านบาท 431.4 ล้ าน
บาท 491.9 ล้ านบาท และ 498.5 ล้ านบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในปี 2553 นันมี
้ ปัจจัยหลักคือ
การเพิม่ ขึ ้นของเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารจํานวน 100.0 ล้ านบาท ทั ้งนี ้เป็ นเพราะบริ ษัทฯต้ องการใช้ เงินทุนเพิ่ม
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนลดทุนลง 200.0 ล้ านบาทในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 และจ่ายเงินปั นผลจํานวน
95.0 ล้ านบาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ส่วนการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในปี 2554 นั ้นมีปัจจัยหลักคือการ
เพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน โดย ณ สิน้ ปี 2554 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงินจํานวน 380.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 150.2 ล้ านบาทจาก 230.3 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2553 ซึง่ มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ ้นของวัตถุดิบ ณ สิ ้นปี 2554 จาก ณ สิ ้นปี 2553 สําหรับหนี ้สินรวม ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 อยู่ใน
ระดับใกล้ เคียงกับ ณ สิ ้นปี 2554
หนี ้สินหลักของบริษัทฯ คือหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย โดย ณ สิ ้นปี 2552 2553 2554 และ ณ สิ ้นไตร
มาส 2 ปี 2555 บริษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเท่ากับ 309.3 ล้ านบาท 330.3 ล้ านบาท 440.5 ล้ านบาท และ
466.6 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเท่ากับ 0.6 เท่า 1.2 เท่า 1.4 เท่า
และ 1.3 เท่า ณ สิ ้นปี 2552-2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 ตามลําดับ ในขณะที่สว่ นของผู้ถือหุ้นมีจํานวน
เท่ากับ 508.5 ล้ านบาท 274.7 ล้ านบาท 304.9 ล้ านบาท และ 358.7 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2552 2553 2554 และ
ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 ตามลําดับ
12.2.2 ผลการดําเนินงาน
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รายได้
บริษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายในช่วงปี 2552-2554 เป็ นจํานวน 1,063.2 ล้ านบาท 898.6 ล้ านบาท
และ 897.8 ล้ านบาทตามลําดับ ซึง่ รายได้ จากการขายสินค้ าทังหมดคิ
้
ดเป็ นสัดส่วนเทียบกับรายได้ รวมอยู่ที่ร้อย
ละ 99.7 ร้ อยละ 99.1 และร้ อยละ 98.6 ในปี 2552-2554 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีรายได้ อื่นๆ ซึง่ มีรายการหลัก
คือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ รายได้ จากเบี ้ยปรับงานล่าช้ า รายได้ เงินรางวัลในการทํางานเสร็จก่อน
เวลา และรายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัย โดยบริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นๆ รวมเป็ นจํานวน 3.2 ล้ านบาท 8.3
ล้ านบาท และ 12.9 ล้ านบาท ในปี 2552-2554 ตามลําดับ ในจํานวนนั ้นเป็ นกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้น
จริ ง 1.7 ล้ านบาท 4.3 ล้ านบาท และ 2.3 ล้ านบาท ในปี 2552-2554 ตามลําดับ นอกจากนี ้ รายได้ อื่นในปี 2554
ยังรวมถึงรายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัย 4.5 ล้ านบาทซึ่งเป็ นการชดเชยค่าเสียหายจากการที่ข้าวสาลี
ได้ รับความชื ้นเนื่องจากไซโลรั่วในปี 2554 โดยรายได้ อื่นๆคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.3 ร้ อยละ 0.9 และร้ อยละ 1.4
ของรายได้ รวมทังหมดของ
้
บริ ษัทฯในปี 2552-2554 ตามลําดับ
ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายจํานวน 525.1 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
เทียบกับรายได้ รวมอยู่ที่ร้อยละ 94.6 มีรายได้ อื่นๆจํานวน 30.2 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.4 ของรายได้
รวม ในจํานวนนัน้ เป็ นกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ ง 2.0 ล้ านบาท และรายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัท
ประกันภัยจํานวน 26.0 ล้ านบาท ซึง่ แบ่งเป็ นเงินชดเชยวัตถุดิบเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ในปี 2554 จํานวน
25.8 ล้ านบาท และเงินชดเชยวัตถุดิบเสียหายจากเหตุการณ์ต้ คู อนเทนเนอร์ พลิกควํ่าในหกเดือนแรกของปี 2555
จํานวน 0.1 ล้ านบาท
3. ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้
(หน่วย:ล้ านบาท)

รายการ
แป้งสาลี
รําข้ าว
ข้ าวสาลี
จมูกข้ าวสาลี
รวมรายได้ จาก
การจําหน่ าย
- กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- รายได้ จากเบี ้ย
ปรับงานล่าช้ า
- รายได้ จากเบี ้ย
ปรับเรื อล่าช้ า
- รายได้ เงิน
ชดเชยจาก
บริษัทประกันภัย

2552
จํานวน ร้ อยละ
981.7 92.1
80.6
7.6
1.0
0.1
1,063.2 99.7

2553
2554
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
792.1 87.3 754.5 82.8
106.0 11.7 86.0
9.4
- 57.1
6.3
0.5
0.1
0.2
0.0
898.6 99.1 897.8 98.6

ม.ค.-มิ.ย. 2554
จํานวน ร้ อยละ
350.7 82.5
39.5
9.3
24.5
5.8
0.1
0.0
414.8 97.6

ม.ค.-มิ.ย. 2555
จํานวน ร้ อยละ
425.9 76.7
43.6
7.9
55.5 10.0
0.2
0.0
525.1 94.6

1.7

0.2

4.3

0.5

2.3

0.3

1.4

0.3

2.0

0.4

0.7

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.8

0.4

3.8

0.9

1.5

0.3

-

-

-

-

4.5

0.5

4.5

1.1

26.0

4.7

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 111

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

2552
2553
2554
ม.ค.-มิ.ย. 2554 ม.ค.-มิ.ย. 2555
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
- อื่นๆ
0.9
0.1
3.9
0.4
2.3
0.3
0.6
0.8
0.8
0.1
รวมรายได้ อ่ นื ๆ
3.2
0.3
8.3
0.9 12.9
1.4 10.2
2.4 30.2
5.4
รายได้ รวม
1,066.4 100.0 906.9 100.0 910.7 100.0 425.0 100.0 555.3 100.0
รายการ

หมายเหตุ : รายได้ อื่นๆนอกเหนือจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ จากเบี ้ยปรับงานล่าช้ าซึ่งเป็ นรายการพิเศษในปี 2552 รายได้ จากเบี ้ย
ปรับเรื อล่าช้ าซึง่ เป็ นรายการพิเศษในปี 2554 และหกเดือนแรกของปี 2555 และรายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยซึ่งเป็ นรายการพิเศษใน
ปี 2554 และหกเดือนแรกของปี 2555 ประกอบด้ วยดอกเบี ้ยรับ รายได้ เงินรางวัลในการทํางานเสร็ จก่อนเวลา รายได้ จากการขายข้ าวเสีย
รายได้ จากการขายรํ าเสีย และกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ เป็ นต้ น

เมื่อพิจารณารายได้ จากการขายของบริษัทฯ พบว่าบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายแป้งสาลี ข้ าวสาลี และ
ผลพลอยได้ จากการผลิตแป้งสาลี ได้ แก่รําข้ าวสาลีและจมูกข้ าวสาลีรวมทั ้งหมดเท่ากับ 1,063.2 ล้ านบาท 898.6
ล้ านบาท และ 897.8 ล้ านบาทในปี 2552-2554 ตามลําดับ โดยรายได้ จากการจําหน่ายของบริ ษัทฯนั ้น เป็ น
ผลลัพธ์ จาก 2 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ 1. ปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลี และ 2. ราคาแป้งสาลี ซึ่งได้ รับผลกระทบ
โดยตรงจากการปรับตัวของราคาข้ าวสาลีซงึ่ เป็ นวัตถุดิบ ซึง่ หากพิจารณารายได้ จากการจําหน่ายในปี 2552 ก็
จะเห็นได้ ว่าแม้ ปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2552 จะเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 9.1 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ข้ างต้ น แต่ราคาเฉลี่ยของข้ าวสาลีในปี 2552 ลดลงจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 31.5 ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 ข้ างต้ น จึงทําให้ ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายอยู่ที่ 1,063.2 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 12.5
จากปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ 1,214.8 ล้ านบาท ส่วนในปี 2553 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายอยู่ที่ 898.6 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 15.5 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2553
ซึ่งลดลงจากปี ก่ อนหน้ าถึงร้ อยละ 13.4 อันเป็ นผลมาจากภาวะข้ าวสาลีขาดแคลนในตลาดโลก ทําให้ จัดหา
วัตถุดิบได้ ยาก ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของข้ าวสาลีในปี 2553 ใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ า สําหรับปี 2554 บริ ษัทฯ มี
รายได้ จากการจํ าหน่ายอยู่ที่ 897.8 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.1 จากปี ก่อนหน้ า เพราะแม้ ป ริ มาณการ
จําหน่ายแป้ งสาลีในปี 2554 จะลดลงจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 18.7 เนื่องจากในภาวะข้ าวสาลีขาดแคลนใน
ตลาดโลกต่อเนื่องมาจนถึงกลางปี 2554 อีกทั ้งยังได้ รับผลกระทบจากลูกค้ าของบริ ษัทฯที่ประสบอุทกภัยในช่วง
ไตรมาส 4 ของปี 2554 แต่ราคาเฉลี่ยของข้ าวสาลีในปี 2554 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 41.4 สําหรั บ
รายได้ จากการจําหน่ายรํ าข้ าวสาลีในปี 2553 จํานวน 106.0 ล้ านบาทซึ่งเพิ่มสูงขึ ้นจาก 80.6 ล้ านบาทในปี
2552 นัน้ เป็ นเพราะตั ้งแต่ปลายปี 2552 บริ ษัทฯได้ นําวิธีใหม่มาใช้ ในการจําหน่ายรํ าข้ าวสาลี โดยเปลี่ยนจาก
การรับคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า มาเป็ นการจัดประมูล ทําให้ ได้ ราคาดีขึ ้น ส่วนการลดลงของรายได้ จากการจําหน่ายรํ า
ข้ าวสาลีในปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 86.0 ล้ านบาท จาก 106.0 ล้ านบาทในปี 2553 นัน้ มีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณรํ า
ข้ าวสาลีในปี 2554 ที่ ลดลงจากในปี 2553 ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากปริ มาณจําหน่ายแป้งสาลีในช่วงเวลา
ดังกล่าวที่ลดลง
สําหรับหกเดือนแรกของปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายอยู่ที่ 525.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
26.6 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยู่ที่ 414.8 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการจําหน่ายแป้ง
สาลีในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 29.4 แม้ ราคาเฉลี่ยของข้ าว
สาลีในตลาดโลกในหกเดือนแรกของปี 2555 จะลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 18.2 นอกจากนี ้
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ยังเป็ นเพราะในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายข้ าวสาลีทั ้งสิ ้นเป็ นจํานวน 55.5 ล้ าน
บาท สูงขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยู่ที่ 24.5 ล้ านบาทถึง 31.0 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการจําหน่าย
ข้ าวสาลีส่วนใหญ่ในหกเดือนแรกของปี 2555 เป็ นการขายข้ าวที่เสียหายจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ ออกไปจํานวน
53.6 ล้ า นบาท และเป็ นการขายเพื่ อบริ หารจัดการวัต ถุดิบ จํ านวน 1.8 ล้ า นบาท ในขณะที่ รายได้ จ ากการ
จําหน่ายข้ าวสาลีส่วนใหญ่ในหกเดือนแรกของปี 2554 เป็ นไปเพื่อบริ หารจัดการวัตถุดิบทังจํ
้ านวน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ได้ เริ่ มใช้ นโยบายการขายข้ าวสาลีเพื่อบริ หารจัดการวัตถุดิบในไตรมาส 2 ของปี 2554 โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณา
ขายข้ าวสาลีออกไปหากราคาข้ าวสาลีมีการปรับตัวลง เพื่อเป็ นการเร่ งระบายวัตถุดิบ ทังนี
้ ้ราคาในการขายข้ าว
สาลีจะเป็ นราคาที่บริษัทฯยังได้ กําไร สําหรับรายได้ จากการจําหน่ายรําข้ าวสาลีในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึง่ อยู่
ที่ 43.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 39.6 ล้ านบาทในช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ านั ้น เป็ นผลมาจากสองปั จจัยที่ส่งผล
ตรงข้ ามกัน คือปริ มาณจําหน่ายที่เพิ่มขึ ้น เพราะปริ มาณจําหน่ายแป้ งสาลีที่เพิ่มขึ ้น และราคาจําหน่ายที่ลดลง
ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาแป้งสาลี
4. ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ จากการจําหน่ ายแป้งสาลี
(หน่วย:ล้ านบาท)

รายการ

แป้งบะหมี่สด
แป้งขนมปั ง
แป้งบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป
แป้งเอนกประสงค์
แป้งบิสกิต/ขนมไข่
แป้งอาหารสัตว์
แป้งเค้ ก/ซาลาเปา
แป้งปาท่องโก๋
รวมรายได้ จาก
การจําหน่ าย
แป้งสาลี

2552
2553
2554
ม.ค.-มิ.ย. 2554 ม.ค.-มิ.ย. 2555
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
202.7 20.7 182.5 23.0 183.8 24.4 71.7 20.5 125.6 29.5
144.7

14.7

206.9

26.1

176.2

23.4

100.3

28.6

89.8

21.1

314.0

32.0

163.8

20.7

163.9

21.7

90.5

25.8

95.3

22.4

121.2

12.3

65.2

8.2

91.9

12.2

42.4

12.1

53.1

12.5

68.1

6.9

71.8

9.1

78.0

10.3

32.0

9.1

46.0

10.8

110.6

11.3

88.5

11.2

46.9

6.2

7.9

2.3

9.2

2.2

18.1

1.8

12.2

1.5

12.9

1.7

5.4

1.5

6.5

1.5

0.8
0.1
754.5 100.0

0.4
350.7

0.1
100.0

0.4
425.9

0.1
100.0

2.3
0.2
981.7 100.0

1.1
0.1
792.1 100.0

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณารายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลีในปี 2554 พบว่ารายได้ จากการจําหน่าย
แป้งบะหมี่สดยึดครองสัดส่วนสูงสุด เป็ นจํานวน 183.8 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 24.4 ของรายได้ รวมจากการ
จําหน่ายแป้ งสาลี ใกล้ เคียงกับแป้งขนมปั งซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายได้ เป็ นลําดับรองลงมา โดยรายได้ จากการ
จําหน่ายแป้ งขนมปั งอยู่ที่ 176.2 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 23.4 ของรายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลีในปี
2554 ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายได้ เป็ นลําดับต่อมาคือแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป โดยรายได้ จากแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป
อยู่ที่ 163.9 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.7 ของรายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลี
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ส่ ว นในหกเดื อ นแรกของปี 2555 รายได้ จากการจํ า หน่ า ยแป้ งบะหมี่ ส ดยึ ด ครองสัด ส่ ว นสู ง สุด
เช่นเดียวกับในปี 2554 โดยมีรายได้ จากการจําหน่ายแป้งบะหมี่สดจํานวน 125.6 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 29.5
ของรายได้ รวมจากการจําหน่ายแป้งสาลี ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายได้ เป็ นลําดับรองลงมาคือแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป
โดยรายได้ จากการจําหน่ายแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ปอยู่ที่ 95.3 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 22.4 ของรายได้ จาก
การจําหน่ายแป้งสาลีในหกเดือนแรกของปี 2555 ผลิตภัณฑ์ ที่จําหน่ายได้ เป็ นลําดับต่อมาคือแป้งขนมปั งโดย
รายได้ จากแป้งขนมปั งอยู่ที่ 89.8 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.1 ของรายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลี
5. ตารางแสดงโครงสร้ างปริมาณการจําหน่ ายแป้งสาลี
(หน่วย:ตัน)

รายการ

2552
2553
2554
ม.ค.-มิ.ย. 2554 ม.ค.-มิ.ย. 2555
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
11,302.0 19.6 11,314.5 22.6 8,943.8 22.0 3,354.2
17.9 6,505.8
26.8

แป้งบะหมี่สด
7,778.2 13.5
แป้งขนมปั ง
19,063.8 33.0
แป้งบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป
แป้งเอนกประสงค์ 7,443.8 12.9
แป้งบิสกิต/ขนมไข่ 4,142.1 7.2
7,147.9 12.4
แป้งอาหารสัตว์
693.9
1.2
แป้งเค้ ก/ซาลาเปา
117.3
0.2
แป้งปาท่องโก๋
57,689.0 100.0
รวม

11,501.6

23.0

8,262.5

20.4 4,672.8

24.9 4,433.8

18.3

12,028.9

24.1 10,634.7

26.2 5,908.7

31.5 6,577.8

27.1

3,893.9

7.8

5,035.0

12.4 2,282.4

12.2 3,140.7

13.0

4,530.4

9.1

4,420.9

10.9 1,788.2

9.5 2,784.7

11.5

6,145.7

12.3

2,794.6

6.9

518.6

2.8

535.5

2.2

481.1

1.0

467.5

1.2

192.3

1.0

240.1

1.0

62.3

0.1

38.5

0.1

19.5

0.1

19.6

0.1

100.0 24,238.0

100.0

49,958.4

100.0 40,597.4

100.0 18,736.6

ทัง้ นี ้ หากพิจารณาโครงสร้ างรายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลีในตารางที่ 4 ควบคู่ไปกับโครงสร้ าง
ปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลีในตารางที่ 5 จะเห็นได้ ว่าในปี 2552-2554 บริ ษัทฯประสบความสําเร็จในการปรับ
สัดส่วนรายได้ จากการจําหน่ายแป้งสาลีไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราส่วนกําไรขั ้นต้ นสูงขึ ้น โดยสัดส่วนรายได้ จาก
การจํ า หน่ า ยแป้ งสาลี ข องแป้ งบะหมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ซึ่ ง เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี อัต รากํ า ไรขัน้ ต้ น ตํ่ า ที่ สุด ในบรรดา
ผลิตภัณฑ์แป้งสาลีทั ้งหมดของบริษัทฯ ได้ ลดลงจากร้ อยละ 32.0 ในปี 2552 มาเป็ นร้ อยละ 21.7 ในปี 2554 และ
หากพิจารณาสัดส่วนปริ มาณการจําหน่ายของแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ปจากปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลีทั ้งหมด
(หน่วยเป็ นตัน) จะพบว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสัดส่วนปริมาณการจําหน่ายของแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรูปได้
ลดลงจากร้ อยละ 33.0 ในปี 2552 มาเป็ นร้ อยละ 26.2 ในปี 2554 ทั ้งนี ้ แป้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
อัตรากําไรขั ้นต้ นตํ่าที่สดุ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แป้งสาลีชนิดอื่นๆของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากจํานวน
รายของผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรายใหญ่ในประเทศไทยมีน้อย ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็ จรูปจึงมีอํานาจต่อรองสูงใน
การซื ้อแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นอกจากนี ้บริษัทฯยังประสบความสําเร็จในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ จากการจําหน่าย
แป้งสาลีที่มาจากการจําหน่ายแป้งขนมปั ง จากร้ อยละ 14.7 ในปี 2552 เป็ นร้ อยละ 23.4 ในปี 2554 ซึ่งเป็ น
สัดส่วนที่ใกล้ เคียงกับแป้งบะหมี่สดซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ยึดครองสัดส่วนสูงสุดของรายได้ จากการจําหน่ายแป้ ง
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สาลี และหากพิจารณาสัดส่วนปริ มาณการจําหน่ายของแป้งขนมปั งจากปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลีทั ้งหมด
(หน่วยเป็ นตัน) ในปี 2554 จะพบว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสัดส่วนปริ มาณการจําหน่ายของแป้งขนมปั ง
ได้ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13.5 ในปี 2552 มาเป็ นร้ อยละ 20.4 ในปี 2554 ทั ้งนี ้แป้งขนมปั งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รา
กําไรขันต้
้ นอยู่ในระดับสูง โดยมีอตั รากําไรขั ้นต้ นอยู่ในระดับที่สงู กว่าร้ อยละ 30 ในปี 2554 และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
มีอตั รากําไรขันต้
้ นสูงเป็ นอันดับต้ นๆในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั ้งหมดของบริษัทฯ
ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีนโยบายเพิ่มปริ มาณการจําหน่ายให้ ได้ มากที่สดุ เนื่องจาก
ต้ องการเร่งระบายวัตถุดิบที่ซื ้อมาในราคาสูงออกไป ทั ้งนี ้มีสาเหตุมาจากราคาข้ าวสาลีที่มีการปรับตัวลดลงอย่าง
มีนัยสําคัญจากราคาสูงสุดในปี 2554 ที่ 354 เหรี ยญต่อตันในเดือนพฤษภาคม มาเป็ น 276 เหรี ยญต่อตันใน
เดือนมิถุนายนปี 2555 (ที่มา : International Monetary Fund) หรื อคิดเป็ นการปรับตัวลดลงถึงร้ อยละ 22.1
สัดส่วนรายได้ และปริ มาณการจําหน่ายแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ปของบริ ษัทฯจึงเพิ่มขึ ้นในหกเดือนแรกของปี 2555
จากปี 2554 โดยสัดส่วนรายได้ จากการจําหน่ายแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ปเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 21.7 ในปี 2554 เป็ น
ร้ อยละ 22.4 ในหกเดือนแรกของปี 2555 และสัดส่วนปริ มาณการจําหน่ายแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรูปเพิ่มขึ ้นจากร้ อย
ละ 26.2 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 27.1 ในหกเดือนแรกของปี 2555 อย่างไรก็ดี สัดส่วนรายได้ และปริ มาณการ
จําหน่ายแป้งบะหมี่สดยังคงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกับในปี 2554 โดยสัดส่วนรายได้ จากการจําหน่ายแป้ง
บะหมี่สดเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 24.4 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 29.5 ในหกเดือนแรกของปี 2555 และสัดส่วนปริ มาณ
การจําหน่ายแป้งบะหมี่สดเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 22.0 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 26.8 ในหกเดือนแรกของปี 2555 ใน
ปี 2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายข้ าวสาลีจํานวน 57.1 ล้ านบาท และ
55.5 ล้ านบาทตามลําดับ โดยการจําหน่ายข้ าวในปี 2554 เป็ นวิธีการบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบของบริ ษัทฯ
เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวจัดซื ้อมาในขณะที่ข้าวสาลีมีราคาสูง ต่อมาราคาข้ าวสาลีมีการปรับตัวลดลง บริ ษัทฯจึง
ขายข้ าวสาลีดงั กล่าวออกไปเพื่อบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบของบริ ษัทฯ ที่ราคาที่ยงั ได้ กําไร โดยไม่เก็บไว้ ใช้ ใน
การผลิตแป้งสาลี นอกจากนี ้ยังเป็ นการบริหารจัดการอายุวตั ถุดิบไม่ให้ เกิน 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี ้ยเงินกู้ที่
นํามาซื ้อข้ าว และลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาข้ าวสาลีในตลาดโลกอีกด้ วย
สําหรับการจําหน่ายข้ าวสาลีในหกเดือนแรกของปี 2555 ส่วนใหญ่เป็ นการขายข้ าวที่เสียหายจาก
เหตุการณ์ไฟไหม้ ออกไปจํานวน 53.6 ล้ านบาท และเป็ นการขายเพื่อบริ หารจัดการวัตถุดิบจํานวน 1.8 ล้ านบาท
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีรายได้ อื่นๆ ซึ่งประกอบด้ วยกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ จากเบี ้ยปรับงานล่าช้ าซึ่ง
เป็ นรายการพิเศษในปี 2552 รายได้ จากเบี ้ยปรับเรื อล่าช้ าและรายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยซึ่งเป็ น
รายการพิเศษในปี 2554 และหกเดือนแรกของปี 2555 ดอกเบี ้ยรับ รายได้ เงินรางวัลในการทํางานเสร็จก่อนเวลา
รายได้ จากการขายข้ าวเสีย รายได้ จากการขายรํ าเสีย และกําไรจากการขายสินทรัพย์ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ มี
รายได้ อื่นๆ เป็ นจํานวน 3.2 ล้ านบาท 8.3 ล้ านบาท 12.9 ล้ านบาท และ 30.2 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
0.3 ร้ อยละ 0.9 ร้ อยละ 1.4 และร้ อยละ 5.4 ของรายได้ รวมทั ้งหมดของบริ ษัทฯ ในปี 2552-2554 และในหก
เดือนแรกของปี 2555 ตามลําดับ ในจํานวนนัน้ เป็ นกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ ง 1.7 ล้ านบาท 4.3
ล้ านบาท 2.3 ล้ านบาท และ 2.0 ล้ านบาท ในปี 2552-2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 ตามลําดับ ส่วน
รายได้ จากเบีย้ ปรั บงานล่าช้ านัน้ เป็ นรายการที่เกิ ดขึน้ จากการที่ ผ้ ูรับเหมาก่ อสร้ างสร้ างอาคารโรงงานและ
สํานักงานให้ กับบริ ษัทฯนันทํ
้ างานเสร็ จล่าช้ ากว่าที่ได้ ตกลงกันไว้ จึงต้ องจ่ายค่าปรับให้ บริ ษัทฯ ทําให้ เกิดรายได้
จากเบี ้ยปรับงานล่าช้ าเป็ นรายการพิเศษในปี 2552 จํานวน 0.7 ล้ านบาท สําหรับรายได้ จากเบี ้ยปรับเรื อล่าช้ า
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เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นจากการที่เรือขนส่งข้ าวสาลีมาถึงล่าช้ ากว่าที่ได้ ตกลงกันไว้ จึงต้ องจ่ายค่าปรับให้ บริ ษัทฯ ทํา
ให้ เกิดรายได้ จากเบี ้ยปรับเรื อล่าช้ าเป็ นรายการพิเศษในปี 2554 และหกเดือนแรกของปี 2555 จํานวน 3.8 ล้ าน
บาท และ 1.5 ล้ านบาทตามลําดับ ส่วนรายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยจํานวน 4.5 ล้ านบาทในปี 2554
เป็ นรายการที่บริ ษัทฯ ได้ รับชดเชยค่าเสียหายจากการที่ข้าวสาลีได้ รับความชื ้นเนื่องจากไซโลรั่วในปี 2553 ส่วน
รายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยจํานวน 26.0 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555 แบ่งเป็ นเงินชดเชย
วัตถุดิบเสียหายจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ ในปี 2554 จํานวน 25.8 ล้ านบาท และเงินชดเชยวัตถุดิบเสียหายจาก
เหตุการณ์ต้ คู อนเทนเนอร์ พลิกควํ่าในไตรมาส 2 ของปี 2555 จํานวน 0.1 ล้ านบาท
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงตามปั จจัยหลัก 2 ประการ คือราคาข้ าวสาลีซึ่งเป็ นวัตถุดิบ และ
ปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายได้ ต้ นทุนขายของบริษัทฯอยู่ที่ 925.3 ล้ านบาท 736.7 ล้ านบาท และ 734.2 ล้ าน
บาท ในปี 2552-2554 ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 87.0 ร้ อยละ 82.0 และร้ อยละ 81.8 ของรายได้ จากการขายใน
ปี 2552-2554 ตามลํ า ดั บ โดยอัต ราส่ ว นต้ นทุ น ขายเมื่ อ เที ย บกั บ รายได้ จากการขายของบริ ษั ท ฯ นั น้
เปลี่ยนแปลงตามปั จจัย หลัก 2 ประการ คือ ราคาแป้ งสาลี และราคาข้ าวสาลีซึ่งเป็ นวัตถุดิบ โดยเนื่ องจาก
บริ ษัทฯ จัดซื ้อวัตถุดิบในแต่ละครัง้ เป็ นปริ มาณมาก ส่วนต่างระหว่างราคาแป้งสาลีขณะจําหน่ายกับราคาข้ าว
สาลีที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบซึง่ ได้ ซื ้อมาไว้ ล่วงหน้ าจึงส่งผลให้ อตั ราส่วนต้ นทุนขายเกิดการผันผวนได้ ซึง่ ราคาข้ าวสาลีใน
ตลาดโลกมีความผันผวนเป็ นอย่างมากในช่วงปี 2552-2554 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 ด้ านล่าง
อัตราส่วนต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ ในปี 2552-2554 มีการปรับตัวดีขึ ้น สะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถ
ในการบริ ห ารจัดการต้ น ทุนวัต ถุดิบ ที่ ดี ขึน้ และการปรั บ สัด ส่ ว นรายได้ จ ากการจํ า หน่ า ยของบริ ษั ท ฯ ไปยัง
ผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราส่วนกําไรขั ้นต้ นสูงขึ ้นดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น อีกทั ้งฝ่ ายผลิตยังปรับปรุงการบริ หารจัดการ
วัตถุดิบให้ ดีขึ ้น เนื่องจากสูตรในการผลิตแป้งแต่ละประเภทนั ้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ ฝ่ ายผลิตและฝ่ ายวิจยั ของ
บริ ษัทฯ จึงร่ วมกันค้ นคว้ าสูตรสําหรับการผลิตแป้งชนิดต่างๆที่สามารถนําวัตถุดิบประเภทที่มีราคาย่อมเยากว่า
มาทดแทนวัตถุดิบประเภทที่มีราคาสูง ทําให้ อตั ราส่วนต้ นทุนขายปรับตัวลดลง
แผนภูมทิ ่ ี 3 ราคาข้ าวสาลีในตลาดโลก
หน่วย : เหรี ยญต่อตัน
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สําหรับหกเดือนแรกของปี 2555 ต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ อยู่ที่ 446.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 84.9 ของ
รายได้ จากการขาย สูงกว่าอัตราส่วนต้ นทุนขายของบริ ษัท ฯในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 80.4
โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากความผันผวนของราคาข้ าวสาลีซงึ่ เป็ นวัตถุดิบ โดยปั จจัยหลักในการกําหนดราคาขาย
แป้งสาลีคือราคาเฉลี่ ยของข้ าวสาลีในตลาดโลกในขณะนัน้ ในขณะที่ ปัจจัยหลักซึ่งส่งผลต่อต้ นทุนขายของ
บริ ษัทฯ คือราคาข้ าวสาลีในช่วงที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ซื ้อมาเพื่อเตรี ยมไว้ ใช้ เป็ นวัตถุดิบ สําหรับหกเดือนแรกของปี
2555 ราคาเฉลี่ยของข้ าวสาลีในตลาดโลกอยู่ที่ 273.9 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยของข้ าวสาลีใน
ตลาดโลกในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยู่ที่ 334.7 เหรียญสหรัฐต่อตันถึงร้ อยละ 18.2
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีอตั ราต้ นทุนการขายสูงตํ่าแตกต่างกันไป โดยหากไม่คํานึงถึงรํ าข้ าวสาลีซงึ่ เป็ น
ผลพลอยได้ และมีอตั ราต้ นทุนการขายคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 100 เนื่องจากเป็ นผลพลอยได้ จากการผลิต และ
ข้ าวสาลีซึ่งบริ ษัทฯจําหน่ายออกไปเพื่อบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบของบริ ษัทฯ ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น แป้ง
บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราต้ นทุนการขายสูงที่สดุ อยู่ในระดับสูงกว่าร้ อยละ 85 ในปี 2554 ส่วน
จมูก ข้ าวสาลีเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ มีอัตราต้ นทุนการขายตํ่าที่ สุด อยู่ในระดับตํ่า กว่าร้ อยละ 35 ในปี 2554 ทัง้ นี ้
นโยบายปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ คือลดสัดส่วนรายได้ ที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากําไรขั ้นต้ นตํ่า เช่น แป้งบะหมี่กึ่ง
้ นสูง เช่น แป้ งขนมปั ง และแป้ง
สําเร็จรูป ให้ น้อยลง และเพิ่มสัดส่วนรายได้ ที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากําไรขันต้
เอนกประสงค์ ให้ มากขึ ้น ยกเว้ นในช่วงที่ราคาข้ าวสาลีมีการลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ บริ ษัทฯ จะเปลี่ยนมาใช้
นโยบายการเร่งจําหน่ายให้ มากที่สดุ เพื่อเร่งระบายวัตถุดิบที่ซื ้อมาในราคาสูงออกไป
กําไรขัน้ ต้ น
การผันผวนของอัตราส่วนต้ นทุนขายส่งผลโดยตรงต่ออัตรากํ าไรขัน้ ต้ น โดยในปี 2552 อัตรากํ าไร
ขัน้ ต้ นของบริ ษัท ฯ อยู่ที่ ร้อยละ 13.0 และปรั บ ตัวดีขึน้ เป็ นร้ อยละ 18.0 และ 18.2 ในปี 2553 และปี 2554
้ นนั ้น ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการวัตถุดิบที่ดีขึ ้น
ตามลําดับ ทังนี
้ ้การปรับตัวดีขึ ้นของอัตรากําไรขันต้
ของฝ่ ายผลิต เนื่องจากสูตรในการผลิตแป้งแต่ละประเภทนั ้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ ฝ่ ายผลิตและฝ่ ายวิจยั ของ
บริ ษัทฯ จึงร่ วมกันค้ นคว้ าสูตรสําหรับการผลิตแป้งชนิดต่างๆ ที่สามารถนําวัตถุดิบประเภทที่มีราคาย่อมเยากว่า
มาทดแทนวัตถุดิบประเภทที่มีราคาสูง อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ อตั รากําไรขันต้
้ นปรับตัวดีขึ ้นคือความสําเร็ จของ
ฝ่ ายบริ หารในการปรับโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ โดยเพิ่มสัดส่วนรายได้ ท่ีมาจากแป้งขนมปั งซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์
ที่มีอตั ราส่วนกําไรขันต้
้ นสูง และลดสัดส่วนรายได้ ที่มาจากแป้งบะหมี่กึ่งสําเร็ จรูปซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราส่วน
กําไรขันต้
้ นตํ่า ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
ในหกเดือนแรกของปี 2555 อัตราส่วนกําไรขั ้นต้ นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 15.1 ตํ่ากว่าอัตราส่วนกําไร
ขันต้
้ นของบริษัทฯในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 19.6 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากความผันผวน
ของราคาข้ าวสาลีซงึ่ เป็ นวัตถุดิบดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 31.1 ล้ านบาท 23.8 ล้ านบาท และ 15.7 ล้ านบาท ในปี 25522554 ตามลําดับ โดยรายการหลักๆของค่าใช้ จ่ายในการขายประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขาย ค่าจ้ างรถ
ขนส่งสินค้ า และค่าเสื่อมราคายานพาหนะ ดังที่ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในตารางที่ 6 หากพิจารณาสัดส่วน
ค่าใช้ จ่ายในการขายต่อรายได้ จากการขาย จะพบว่าตังแต่
้ ปี 2552 สัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ
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ต่อรายได้ จากการขายมีการปรับตัวลดลง โดยอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ในปี 2552 ปรับตัวลดลงเป็ นร้ อยละ 2.6 และร้ อย
ละ 1.7 ในปี 2553 และปี 2554 ตามลําดับ โดยการปรั บตัวลดลงของสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายของ
บริ ษั ทฯ ต่อรายได้ จ ากการขายในปี 2554 มี ส าเหตุหลัก คื อการลดลงของค่าใช้ จ่า ยในการส่งเสริ มการขาย
เนื่องจากในปี 2552 ถึงครึ่งปี แรกของปี 2553 ราคาข้ าวสาลีมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากราคาสูงสุดในปี
2552 ที่ 257 เหรี ยญต่อตันในเดือนพฤษภาคม มาเป็ น 158 เหรี ยญต่อตันในเดือนมิถุนายนปี 2553 (ที่มา :
International Monetary Fund) หรื อคิดเป็ นการปรับตัวลดลงถึงร้ อยละ 38.6 ทําให้ เกิดการแข่งขันกันอย่าง
รุ นแรงในอุตสาหกรรมแป้งสาลีเพื่อเร่ งระบายวัตถุดิบที่ซื ้อมาในราคาสูงออกไป ทําให้ มีค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ ม
การขายจํ านวน 10.5 ล้ านบาทในปี 2552 ผ่ านโปรโมชั่นแถมสิน ค้ าและแจกของตัว อย่ า งให้ กับลูก ค้ า โดย
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายได้ ป รับลดลงเป็ น 4.9 ล้ านบาทและ 1.6 ล้ านบาท ในปี 2553 และปี 2554
ตามลําดับ เมื่อผ่านช่วงที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมไปแล้ ว
ในหกเดือนแรกของปี 2555 สัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการขายของ
บริ ษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 2.7 สูงขึน้ จากสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯต่อรายได้ จากการขายของ
บริ ษัทฯในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.5 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากค่านายหน้ าในการขาย
ค่าจ้ างรถขนส่งสินค้ า และค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายที่เพิ่มขึ ้น โดยในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มี
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่านายหน้ าในการขาย 3.0 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นค่านายหน้ าในการขายซากข้ าวที่เสียหายจากเหตุ
เพลิงไหม้ รถแบ็คโฮของบริษัทแห่งหนึ่งซึง่ บริษัทฯ ว่าจ้ างให้ ดําเนินการขนย้ ายข้ าวสาลีภายในไซโล 2 เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2554 ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าบริ ษัทฯ ไม่มีค่าใช้ จ่ายดังกล่าว และค่าจ้ างรถขนส่งสินค้ า
ของบริ ษัทฯ ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 8.1 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555 จาก 4.8 ล้ านบาทในงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุมาจากปริ มาณการจําหน่ายแป้งสาลีที่เพิ่มขึ ้น และการเพิ่มขึ ้นของค่านํ ้ามันที่ส่งผลให้ ค่า
ขนส่งมีการปรับตัวสูงขึ ้นตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการขนส่ง อีกทัง้ ค่าแรงขันตํ
้ ่าที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ตั ้งแต่เดือน
เมษายน 2555 เป็ นต้ นมา ยังส่งผลให้ ค่าแรงในการขึน้ ลงสินค้ าและจัดเรี ยงสินค้ าปรั บตัวเพิ่มขึน้ ด้ วย ส่ว น
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายที่เพิ่มขึ ้นนั ้น เป็ นผลมาจากราคาข้ าวสาลีที่มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
จากราคาสูงสุดในปี 2554 ที่ 354 เหรี ยญต่อตันในเดือนพฤษภาคม มาเป็ น 276 เหรี ยญต่อตันในเดือนมิถนุ ายน
ปี 2555 (ที่มา : International Monetary Fund) หรื อคิดเป็ นการปรับตัวลดลงถึงร้ อยละ 22.1 ทําให้ เกิดการ
แข่งขันกันอย่างรุ นแรงในอุตสาหกรรมแป้งสาลีเพื่อเร่ งระบายวัตถุดิบที่ซื ้อมาในราคาสูงออกไป ส่งผลให้ บริ ษัทฯ
มีคา่ ใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขายจํานวน 1.3 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555 ผ่านโปรโมชัน่ แถมสินค้ าและ
แจกของตัวอย่างให้ กบั ลูกค้ า ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าอยู่ที่ 0.4
ล้ านบาท
6. ตารางแสดงรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
(หน่วย:ล้ านบาท)

ม.ค.-มิ.ย.
ม.ค.-มิ.ย.
2554
2555
รายการ
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
31.1 56.5 23.8 42.7 15.7 35.6
6.3 32.3 13.9 50.3
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
- ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการ 10.5 19.1 4.9 8.8 1.7 3.9 0.4 2.2 4.3 15.5
2552

2553
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รายการ

ขายและค่านายหน้ า
- ค่าจ้ างรถขนส่งสินค้ า
- ค่าเสื่อมราคา
ยานพาหนะ
- อื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายในการ
บริหาร
- ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน
- ค่าเสื่อมราคา
- ค่าสาธารณูปโภค
- วัตถุดิบเสื่อมคุณภาพ
- ค่าเช่าที่ดิน
- ค่าเช่าโกดัง
- ค่าจดทะเบียนกับกรม
ที่ดิน
- ค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาทัว่ ไป
- อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย
ดําเนินงาน
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ม.ค.-มิ.ย.
ม.ค.-มิ.ย.
2554
2555
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
2552

2553

2554

16.5

30.0

15.4

27.6

12.8

29.0

4.8

24.8

8.1

29.3

2.9

5.2

2.9

5.2

0.2

0.5

0.1

0.5

0.1

0.3

1.2
24.0

2.2
43.5

0.6
32.0

1.1
57.3

1.0
28.5

2.3
64.6

0.9
13.2

4.9
67.7

1.4
13.8

5.1
49.7

10.8

19.6

9.6

17.2

11.6

26.3

5.8

29.9

5.6

20.2

3.2

5.9

3.0

5.4

2.7

6.1

1.3

6.5

1.3

4.7

1.6

3.0

1.5

2.7

0.8

1.8

0.4

2.1

0.4

1.6

0.1

0.1

5.5

9.9

-

-

0.1

0.4

-

-

2.4

4.3

2.7

4.8

3.1

7.0

1.5

7.8

1.5

5.5

1.4

2.5

1.5

2.7

2.0

4.5

1.0

5.1

1.0

3.6

-

-

1.6

2.9

0.1

0.2

0.1

0.8

-

-

0.2

0.4

1.1

2.0

1.3

2.9

0.4

2.3

0.7

2.6

4.2
7.7
55.1 100.0

5.4
9.7
55.7 100.0

6.9 15.6
44.1 100.0

2.5 12.9
19.5 100.0

2.7
9.7
27.7 100.0

บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 24.0 ล้ านบาท 32.0 ล้ านบาท และ 28.5 ล้ านบาท ในปี
2552-2554 ตามลําดับ โดยรายการหลักๆของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค การตัดสูญเสียวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง ค่าจดทะเบียน
สัญญาเช่ากับกรมที่ดิน และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทัว่ ไป ดังที่ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในตารางที่ 6 โดยหากคิด
เป็ นสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการขายจะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ร้ อยละ 3.6
และร้ อยละ 3.2 ในปี 2552-2554 ทั ้งนี ้เป็ นเพราะในปี 2553 มีการตัดด้ อยค่าวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพจํานวน 5.5
ล้ านบาทจากการที่ข้าวสาลีได้ รับความชืน้ เนื่องจากไซโลรั่ว ซึ่งบริ ษัทฯสามารถเรี ยกคืนได้ ทงั ้ จํานวนจากการ
จําหน่ายออกไปและได้ รายได้ จากการจําหน่ายข้ าวเสียจํานวน 0.9 ล้ านบาทในปี 2553 และส่วนที่เหลือบริ ษัทฯ
ได้ รับชดเชยค่าเสียหายจากบริ ษัทประกันเป็ นเงิน 4.5 ล้ านบาทในปี 2554 นอกจากนี ้ยังมีค่าจดทะเบียนสัญญา
เช่า 30 ปี กับกรมที่ดินสําหรับที่ดินซึ่งเป็ นที่ตั ้งของสํานักงาน โรงงาน และไซโลเป็ นจํานวน 1.6 ล้ านบาท ส่วน
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สัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการดําเนินงานในปี 2554 ลดลงจากในปี 2553
เพราะในปี 2553 มีรายการพิเศษดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น แต่ยงั สูงกว่าในปี 2552 โดยมีปัจจัยหลักคือรายได้
จากการขายในปี 2554 ที่ลดลงจากปี 2552 ถึงร้ อยละ 15.6
ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 13.8 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 2.6 ลดลงจากสัดส่วน
ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ ต่อรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่
ร้ อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึ่งปรับตัวสูงขึ ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 26.6
กําไรจากการดําเนินงาน
เมื่ อ พิ จ ารณากํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ โดยไม่ นับ รวมรายได้ อื่ น ๆ และกํ า ไรจากการ
ดําเนินงานที่ยกเลิกไปแล้ ว จะพบว่าบริ ษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 62.7 ล้ านบาทในปี 2552 88.3
ล้ านบาทในปี 2553 และ 67.9 ล้ านบาทในปี 2554 คิดเป็ นอัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 5.9 ในปี
2552 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 9.8 ในปี 2553 และลดลงเป็ นร้ อยละ 7.6 ในปี 2554 โดยการเพิ่มขึ ้นของอัตรากําไรจาก
การดําเนินงานในปี 2553 มีสาเหตุสําคัญมาจากอัตรากํ าไรขัน้ ต้ นที่สูงขึน้ เป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการ
วัต ถุดิ บ ที่ ดีขึน้ ของฝ่ ายผลิ ต และการปรั บ สัด ส่ ว นรายได้ จ ากการจํ า หน่ า ยของบริ ษั ท ฯ ไปยัง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี
อัตราส่วนกําไรขั ้นต้ นสูงขึ ้นดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น สําหรับการลดลงของอัตรากําไรจากการดําเนินงานในปี
2554 มีสาเหตุสําคัญมาจากเหตุเพลิงไหม้ รถแบ็คโฮของบริ ษัทแห่งหนึ่งซึ่งบริ ษัทฯว่าจ้ างให้ ดําเนินการขนย้ าย
้ ้าที่ระดม
ข้ าวสาลีภายในไซโล 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ทําให้ เกิดความเสียหายกับข้ าวสาลีโดยตรง รวมทังนํ
ฉีดเพื่อระงับเพลิงส่งผลให้ ข้าวสาลีของบริ ษัทฯเสียหายจากการเปี ยกนํ ้า ส่งผลให้ งบการเงินสําหรับปี 2554 รับรู้
รายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ จํานวน 33.6 ล้ านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยพิจารณา
จากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับจากการขายวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีการทําประกันครอบคลุมมูลค่าความ
เสียหายของวัต ถุในโกดัง และเรี ย กค่า เสี ยหายคื นได้ แล้ วทัง้ จํ านวน โดยได้ รับรู้ รายได้ เ งินชดเชยจากบริ ษั ท
ประกันภัยสําหรับวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ เป็ นจํานวน 25.9 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ของปี 2555 ส่วนผลต่าง
จํานวน 7.7 ล้ านบาทระหว่างรายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยในไตรมาส 2 ของปี 2555 กับการตังขาดทุ
้
น
จากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ ในปี 2554 เกิ ดขึน้ เนื่ องจากรายได้ สุทธิ ที่เกิ ดขึน้ จริ งจากการขายข้ าวสาลี ที่
ั ้ เป็ นเงิน 7.7 ล้ านบาท
เสียหายมากกว่าประมาณการที่ตงไว้
ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงาน โดยไม่นบั รวมรายได้ อื่นๆ ซึ่งรวมถึง
รายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัย เท่ากับ 41.4 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
7.9 ลดลงจากอัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เมื่อไม่นบั รวมรายได้ อื่นในงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้ าซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 13.2 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากอัตราต้ นทุนขาย และสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายต่อรายได้ จาก
การขายในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึง่ เพิม่ ขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าดังที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น
กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ ายและภาษี
ในปี 2552-2554 บริ ษัทฯ มีกําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เท่ากับ 67.9 ล้ านบาท 102.2 ล้ านบาท
และ 80.8 ล้ านบาทตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนของกําไรก่อนหักดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เทียบกับรายได้ รวมอยู่ที่
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 120

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ร้ อยละ 6.4 ร้ อยละ 11.3 และร้ อยละ 8.9 ตามลําดับ โดยสาเหตุที่อตั รากําไรก่อนหักดอกเบี ้ยและภาษี ในปี 2553
สูงขึ ้นจากปี 2552 นั ้นมีสาเหตุหลักนอกจากการปรับตัวสูงขึ ้นของอัตรากําไรขั ้นต้ นดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ ว ยัง
มีสาเหตุมาจากการที่ในปี 2553 บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นๆ 8.3 ล้ านบาท เทียบกับรายได้ อื่นๆในปี 2552 ซึง่ อยู่ที่ 3.2
ล้ านบาทอีกด้ วย โดยรายละเอียดของรายได้ อื่นได้ กล่าวถึงไว้ ในส่วนหัวข้ อที่กล่าวถึงรายได้ แล้ ว ส่วนการปรับตัว
ลดลงของอัตราส่วนของกําไรก่อนหักดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เทียบกับรายได้ รวมในปี 2554 นัน้ มีสาเหตุหลักมา
จากรายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ ตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น หากคํานวณอัตรากําไรก่อน
ดอกเบี ้ยจ่ายและภาษีโดยไม่นํารายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายดังกล่าวมารวม อัตรากําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย
และภาษี ของบริ ษัทฯ ในปี 2554 จะอยู่ที่ร้อยละ 12.6 หรื อเท่ากับมีกําไรจากการดําเนินงานปกติก่อนดอกเบี ้ย
จ่ายและภาษีจํานวน 114.4 ล้ านบาท ซึง่ มากกว่า 102.2 ล้ านบาทในปี 2553
ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เท่ากับ 71.6 ล้ านบาท คิดเป็ น
อัตราส่วนของกําไรสุทธิเทียบกับรายได้ รวมอยู่ที่ร้อยละ 12.9 ลดลงจากอัตราส่วนของกําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและ
ภาษี เทียบกับรายได้ รวมในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 15.3 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากอัตราต้ นทุน
ขายและอัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายในหกเดือนแรกของปี 2555 ที่เพิม่ ขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าดังที่
ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น ทั ้งนี ้ในหกเดือนแรกของปี 2555 มีรายการพิเศษคือเงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยจํานวน
26.0 ล้ านบาท ซึ่งแบ่งเป็ นเงินชดเชยวัตถุดิบเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ในปี 2554 จํานวน 25.8 ล้ านบาท
และเงินชดเชยวัตถุดิบเสียหายจากเหตุการณ์ ต้ คู อนเทนเนอร์ พลิกควํ่าในไตรมาส 2 ของปี 2555 จํานวน 0.1
ล้ านบาท ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าบริษัทฯ ได้ รับเงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยจํานวน 4.5 ล้ าน
บาทเพื่อชดเชยค่าเสียหายจากการที่ข้าวสาลีได้ รับความชืน้ เนื่ องจากไซโลรั่ว หากคํานวณอัตรากํ าไรก่ อ น
ดอกเบี ้ยจ่ายและภาษีโดยไม่นําเงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยดังกล่าวมารวม อัตรากําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและ
ภาษี ของบริ ษัทฯในหกเดือนแรกของปี 2555 จะอยู่ที่ร้อยละ 8.2 หรื อเท่ากับมีกําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี
จํานวน 45.7 ล้ านบาท ลดลงจากอัตรากําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี ของบริ ษัทฯในหกเดือนแรกของปี 2554
ซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 14.3 หรื อเท่ากับมีกําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี จํานวน 60.6 ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจาก
อัตราต้ นทุนขาย และสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายต่อรายได้ จากการขายในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ ้น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าดังที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น
กําไรสุทธิ
ในปี 2552-2554 บริ ษั ท ฯ มี กํ าไรสุท ธิ เ ท่ ากับ 38.5 ล้ านบาท 68.7 ล้ านบาท และ 32.0 ล้ า นบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนของกํ าไรสุทธิ เทียบกับรายได้ รวมอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ร้ อยละ 7.6 และร้ อยละ 3.5
้
หลักเดียวกัน
ตามลําดับ ทั ้งนี ้ การปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตรากําไรสุทธิในปี 2553 จากปี 2552 นันนอกจากสาเหตุ
กับการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตรากําไรก่อนหักดอกเบี ้ยและภาษี ตามที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น กล่าวคือการปรับตัว
สูงขึ ้นของอัตรากําไรขั ้นต้ นและรายได้ อื่นๆ ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งคือกําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิกซึ่งอยู่ที่ 5.6
ล้ านบาทในปี 2553 ในขณะที่ รายการเดียวกันนีอ้ ยู่ที่ 2.0 ล้ านบาทในปี 2552 ซึ่งกํ าไรจากการดําเนินงานที่
ยกเลิกนี ้มาจากธุรกิจการให้ เช่าโกดังและกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ ในธุรกิจดังกล่าว โดยโกดังดังกล่าว
เป็ นโกดังที่บริ ษัทฯให้ บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด เช่าเพื่อเก็บสินค้ าซึ่งไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินธุรกิจหลักของ
บริ ษัทฯ เนื่องจากในอดีตก่อนที่บริ ษัท ฯ จะดําเนิ นธุรกิ จผลิตแป้งสาลี บริ ษัทฯดําเนิ นธุรกิ จให้ เช่าคลังสิ นค้ า
รายได้ ส่ ว นนี ไ้ ด้ สิ น้ สุด ลงในเดื อ นพฤษภาคมปี 2553 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได้ ข ายทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นการ
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ดําเนินงานไปแล้ ว ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เพื่อจัดโครงสร้ างทรัพย์สินของบริ ษัทฯให้ สอดคล้ องกับธุรกิจ
หลัก
สํ า หรั บ การปรั บ ตัว ลดลงของอัต ราส่ ว นของกํ า ไรสุ ท ธิ เ ที ย บกับ รายได้ ร วมในปี 2554 นัน้ ก็ เ ป็ น
เช่นเดียวกัน คือนอกจากสาเหตุเดียวกันกับการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตรากําไรก่อนหักดอกเบี ้ยและภาษี ตามที่ได้
กล่าวแล้ วข้ างต้ น กล่าวคือรายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ แล้ ว ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งคือกําไรจาก
การดําเนินงานที่ยกเลิกซึ่งอยู่ที่ 5.6 ล้ านบาทในปี 2553 ในขณะที่ไม่มีรายการนี ้ในปี 2554 หากคํานวณอัตรา
กําไรสุทธิโดยไม่นํารายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายดังกล่าวมารวม อัตรากําไรสุทธิของบริ ษัทฯในปี 2554 จะ
อยู่ที่ร้อยละ 7.2 ซึง่ เป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับปี 2553
ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 53.8 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนของกําไรสุทธิ
เทียบกับรายได้ รวมอยู่ที่ร้อยละ 9.7 เพิ่มขึ ้นจากอัตราส่วนของกําไรสุทธิเทียบกับรายได้ รวมในงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.1 โดยเป็ นผลมาจากปั จจัยหลักที่ส่งผลตรงข้ ามกัน 2 ประการ กล่าวคือ อัตราต้ นทุน
ขายและอัตราค่าใช้ จ่ายในการขายในหกเดือนแรกของปี 2555 ที่เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าดังที่ได้
กล่าวแล้ วข้ างต้ น และเงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยจํานวน 26.0 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึ่ง
แบ่งเป็ นเงินชดเชยวัตถุดิบเสี ยหายจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ ในปี 2554 จํ านวน 25.8 ล้ านบาท และเงินชดเชย
วัตถุดิบเสียหายจากเหตุการณ์ต้ คู อนเทนเนอร์ พลิกควํ่าในไตรมาส 2 ของปี 2555 จํานวน 0.1 ล้ านบาท ในขณะ
ที่ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าบริ ษัทฯ ได้ รับเงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยจํานวน 4.5 ล้ านบาทเพื่อชดเชย
ค่าเสียหายจากการที่ข้าวสาลีได้ รับความชื ้นเนื่องจากไซโลรั่ว หากคํานวณอัตรากําไรสุทธิโดยไม่นําเงินชดเชย
จากบริษัทประกันภัยดังกล่าวมารวม อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ในหกเดือนแรกของปี 2555 จะอยู่ที่ร้อยละ 5.0
หรื อเท่ากับมีกําไรสุทธิจํานวน 27.8 ล้ านบาท ตํ่ากว่าอัตรากําไรสุทธิของบริ ษัทฯ ในหกเดือนแรกของปี 2554 ซึ่ง
อยู่ที่ร้อยละ 8.1 หรื อเท่ากับมีกําไรสุทธิ จํานวน 34.3 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราต้ นทุนขายและ
อัตราค่าใช้ จ่ายในการขายในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าดังที่ได้ กล่าว
แล้ วข้ างต้ น
เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในช่วงที่ผ่านมา พบว่าในปี 2552-2554 บริ ษัทฯ มีอตั รา
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 7.9 ร้ อยละ 17.5 และร้ อยละ 11.0 ตามลําดับ การปรับตัวเพิ่มขึ ้นของ
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในปี 2553 นั ้นมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของกําไรสุทธิ และการลดลง
ของส่วนของผู้ถือหุ้นจาก 508.5 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2552 มาเป็ น 274.7 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2553 ซึ่งเป็ นผล
สืบเนื่องมากจากการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ล้ านบาทในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 และการจ่ายเงินปั นผล
จํานวน 95.0 ล้ านบาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ส่วนการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นใน
ปี 2554 นัน้ มีสาเหตุหลักมาจากการปรั บตัวลดลงของกํ าไรสุทธิ ซึ่งมี สาเหตุหลักมาจากรายการขาดทุนจาก
วัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ ตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น หากคํานวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นโดยไม่นํา
รายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายดังกล่าวมารวม อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในปี 2554 จะอยู่
ที่ร้อยละ 22.6
ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 32.4 เพิ่มขึ ้นจาก
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 26.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงิน
ชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยจํานวน 26.0 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึ่งแบ่งเป็ นเงินชดเชยวัตถุดิบ

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 122

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ในปี 2554 จํานวน 25.8 ล้ านบาท และเงินชดเชยวัตถุดิบเสียหายจากเหตุการณ์ต้ ู
คอนเทนเนอร์ พลิกควํ่าในไตรมาส 2 ของปี 2555 จํานวน 0.1 ล้ านบาท ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
บริ ษัทฯ ได้ รับเงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยจํานวน 4.5 ล้ านบาทเพือ่ ชดเชยค่าเสียหายจากการที่ข้าวสาลีได้ รับ
ความชื ้นเนื่องจากไซโลรั่ว หากคํานวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นโดยไม่นําเงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัย
ดังกล่าวมารวม อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในหกเดือนแรกของปี 2555 จะอยู่ที่ร้อยละ 16.8 ตํ่า
กว่าอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในหกเดือนแรกของปี 2554 ซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 23.4 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากอัตราต้ นทุนขายและอัตราค่าใช้ จ่ายในการขายในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ าดังที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น
สําหรั บนโยบายการจ่า ยเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ก่ อนปี 2553 บริ ษัทฯ ไม่มีการกํ าหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลอย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ จะขึ ้นอยู่กบั ความจําเป็ นในการใช้ เงินของบริษัทฯ
และความต้ องการของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก ซึ่งในช่วงที่ ผ่านมา บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั น ผลเพียงครัง้ เดียวเป็ น
จํานวน 95.0 ล้ านบาท โดยได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
โดยให้ จา่ ยเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวจากกําไรสะสมสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และกําหนดให้ จ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ในปี 2553 บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสม
อื่นๆ ตามที่บริ ษัทฯกําหนด ทั ้งนี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 มีมติให้ จ่ายเงินปั น
ผลจํานวน 100.0 ล้ านบาท โดยให้ จ่ายเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวจากกํ าไรสะสมสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555 และกําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 ตุลาคม 2555
12.2.3 ฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ทงหมด
ั้
ณ สิ ้นปี 2552 2553 2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ของปี 2555 เท่ากับ
845.6 ล้ านบาท 706.1 ล้ านบาท 796.9 ล้ านบาท และ 857.3 ล้ านบาทตามลําดับ โดยการลดลงของสินทรัพย์
รวมในปี 2553 นั ้นเป็ นผลมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการลดลงของราคาข้ าว
สาลี แ ละราคาแป้ งสาลี ใ นช่ ว งกลางปี 2552 ถึ ง ช่ ว งกลางปี 2553 และวิ ก ฤติ ก ารณ์ ข าดแคลนข้ า วสาลี ใ น
ตลาดโลกในปี 2553 ทําให้ วตั ถุดิบคงเหลือของบริษัท ณ สิ ้นปี 2553 น้ อยกว่าปกติ ส่วนการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์
รวมในปี 2554 นัน้ มีสาเหตุหลักมาจากการคลี่คลายลงของวิกฤติการณ์ ขาดแคลนข้ าวสาลีในตลาดโลกในปี
2553 และเหตุการณ์ไฟไหม้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึง่ ทําให้ การดําเนินการที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุดิบในไซโลที่เกิด
เหตุเพลิงไหม้ ต้องล่าช้ าลงไป เพราะต้ องมี การติดต่อประสานงานกับบริ ษั ทประกัน สํ าหรั บการเพิ่มขึน้ ของ
สินทรัพย์ รวม ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 นัน้ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือ ซึ่งเป็ นเพราะ
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ในช่วงต้ นปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ สงั่ ซื ้อข้ าวสาลีเข้ ามามากเพื่อรับรองการใช้ กําลังการผลิตในปี 2555 ซึง่ มากกว่าใน
ปี ก่อนหน้ า โดยในปี 2554 บริ ษัทฯ มีการใช้ กําลังการผลิตเฉลี่ยร้ อยละ 67.0 ในขณะที่บริ ษัทฯ มีแผนการจะใช้
กําลังการผลิตไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 80 ในปี 2555 ซึ่งในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราการใช้ กําลังการ
ผลิตเฉลี่ยที่ร้อยละ 82.1
ลูกหนี ้การค้ า
ณ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าสุทธิเท่ากับ 102.1 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับ ณ สิ ้นปี 2553
ซึง่ อยู่ที่ 102.5 ล้ านบาท โดยลูกหนี ้การค้ าทังหมดของบริ
้
ษัทฯเป็ นลูกหนี ้การค้ าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และ
เมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี ้การค้ าของบริษัทฯจากตารางด้ านล่าง พบว่าลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ ณ
31 ธันวาคม 2554 เป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระเงิน คิดเป็ นร้ อยละ 57.6 ของลูกหนี ้การค้ าทั ้งหมด ส่วนที่
้
ส่วนที่ค้างชําระไม่เกิน 6 เดือนคิดเป็ นร้ อย
ค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือนคิดเป็ นร้ อยละ 36.1 ของลูกหนี ้การค้ าทังหมด
ละ 1.1 ของลูกหนี ้การค้ าทั ้งหมด ส่วนที่เหลือคือลูกหนี ้การค้ าส่วนที่ค้างชําระเกิน 12 เดือน จํานวน 5.7 ล้ านบาท
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ ทงจํ
ั ้ านวนแล้ ว สําหรับนโยบายการตั ้งค่าเผื่อของลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทฯ
นั ้นได้ มีการตังค่
บริ ษัทฯ จะพิจารณาเป็ นรายๆไป นอกจากนี ้ หากลูกหนี ้รายใดที่มีอายุการชําระหนี ้ที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 6
เดือน และไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินคืนได้ แม้ เพียงบางส่วน บริ ษัทฯ จะทําการบันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญทัง้
จํานวน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าสุทธิเท่ากับ 113.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.8
จาก ณ สิ น้ ปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 102.1 ล้ านบาท โดยมีส าเหตุสํ าคัญมาจากยอดขายที่ เ ติบ โตขึ ้น โดยหากปรั บ
ยอดขายในหกเดือนแรกปี 2555 ให้ เต็มปี แล้ วจะสูงกว่ายอดขายในปี 2554 ถึงร้ อยละ 17.0 ดังจะเห็นได้ จาก
อัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า ซึง่ เพิ่มจาก 8.2 เท่า ในปี 2554 มาเป็ น 9.2 เท่า ในหกเดือนแรกของปี 2555 โดย
ลูกหนี ้การค้ าทั ้งหมดของบริ ษัทฯเป็ นลูกหนี ้การค้ าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และเมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี ้
การค้ าของบริ ษัทฯจากตารางด้ านล่าง พบว่าลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ ณ 30 มิถุนายน 2555 เป็ น
ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระเงิน คิดเป็ นร้ อยละ 55.1 ของลูกหนี ้การค้ าทังหมด
้
ส่วนที่ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
คิดเป็ นร้ อยละ 34.2 ของลูกหนี ก้ ารค้ าทัง้ หมด ส่วนที่ค้างชําระไม่เกิน 6 เดือนคิดเป็ นร้ อยละ 0.1 ของลูกหนี ้
การค้ าทังหมด
้
สําหรับส่วนที่ค้างชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 6.3 ล้ านบาทนั ้นได้ มีการตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้
ทั ้งจํานวนแล้ ว
7. ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ ารค้ า
(หน่วย: ล้ านบาท)
อายุลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ างชําระไม่เกิน 6 เดือน
ค้ างชําระไม่เกิน 12 เดือน
ค้ างชําระเกิน 12 เดือนขึ ้นไป

ณ 31 ธ.ค. 2553
65.7
35.2
9.6
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 124

งบการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 2554
62.1
38.9
1.2
5.7

ณ 30 มิ.ย. 2555
69.7
43.3
0.1
0.6
5.6
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ณ 31 ธ.ค. 2553
110.5
8.7
101.8

งบการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 2554
107.8
5.7
102.1

ณ 30 มิ.ย. 2555
126.5
6.3
113.1

สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือเท่ากับ 308.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ 202.1 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 52.7 และหากคิดเป็ นสัดส่วนของสินค้ าคงเหลือเทียบกับ
สินทรัพย์ รวมจะอยู่ที่ ร้อยละ 38.7 ณ สิน้ ปี 2554 สูงขึ ้นจากร้ อยละ 28.6 ณ สิน้ ปี 2553 และเมื่ อพิจ ารณา
รายละเอียดของสินค้ าคงเหลือดังตารางที่ 8 ด้ านล่าง พบว่าสิ นค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯ สามารถแบ่งได้ เป็ น
วัตถุดิบ งานระหว่างทํา สินค้ าสําเร็ จรู ป วัสดุสิ ้นเปลือง และวัตถุดิบระหว่างทาง โดย ณ สิ ้นปี 2554 สินค้ า
คงเหลือของบริ ษั ทฯส่วนใหญ่ คือวัตถุดิบ ซึ่งมีจํานวน 216.4 ล้ านบาทเมื่ อหักค่าเผื่ อผลขาดทุน จากวัตถุดิบ
เสื่อมสภาพแล้ ว เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 71.6 จาก 126.1 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2553 ซึง่ หากคิดเป็ นสัดส่วนแล้ ว สัดส่วนของ
วัตถุดิบต่อสินค้ าคงเหลือทั ้งหมดคิดเป็ นร้ อยละ 70.0 ณ สิ ้นปี 2554 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 62.4 ณ สิ ้นปี 2553
ทั ้งนี ้ มีสาเหตุหลักมาจากการคลี่คลายลงของวิกฤติการณ์ขาดแคลนข้ าวสาลีในตลาดโลกในปี 2553 ซึ่งทําให้
การจัดหาวัต ถุดิบ ไม่ เ ป็ นไปตามปกติ จึง ส่ง ผลให้ วัต ถุดิ บ ณ สิ น้ ปี 2553 อยู่ใ นปริ ม าณน้ อ ยกว่า ปกติ และ
เหตุการณ์ไฟไหม้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งทําให้ การดําเนินการที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุดิบในไซโลที่เกิดเหตุเพลิง
ไหม้ ต้องล่าช้ าลงไป เพราะต้ องมีการติดต่อประสานงานกับบริ ษัทประกัน จึงเกิดการชะลอการผลิต นอกจากนี ้
เหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้ มีการหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากวัตถุดิบเสื่อมสภาพจํานวน 33.6 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯ มี
การทําประกันครอบคลุมทังจํ
้ านวน และเรี ยกคืนค่าเสียหายได้ ทั ้งจํานวนแล้ ว โดยได้ รับรู้ รายได้ เงินชดเชยจาก
บริ ษัทประกันภัยสําหรับวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ เป็ นจํานวน 25.9 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ของปี 2555 ส่วน
ผลต่างจํานวน 7.7 ล้ านบาทระหว่างรายได้ เงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยในไตรมาส 2 ของปี 2555 กับการตั ้ง
ขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ ในปี 2554 เกิดขึ ้นเนื่องจากรายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นจริ งจากการขายข้ าวสาลี
ที่เสียหายมากกว่าประมาณการที่ตงไว้
ั ้ เป็ นเงิน 7.7 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือเท่ากับ 355.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 308.5 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 15.1 และหากคิดเป็ นสัดส่วนของสินค้ าคงเหลือเทียบกับ
สินทรัพย์รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 41.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สูงขึ ้นจากร้ อยละ 38.7 ณ สิ ้นปี 2554 โดย ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สินค้ าคงเหลือส่วนใหญ่คือวัตถุดิบโดยมีจํานวน 315.1 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2555 และหากรวมวัตถุดิบและสินค้ าระหว่างทางซึ่งคือวัตถุดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งทางเรื อเข้ าด้ วยกัน จะอยู่ที่
324.5 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 ซึง่ สูงขึ ้นจาก 288.3 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2554 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้
สัง่ ซื ้อข้ าวสาลีเข้ ามามากในช่วงต้ นปี เพื่อรับรองการใช้ กําลังการผลิตในปี 2555 ซึง่ มากกว่าในปี ก่อนหน้ า โดยใน
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีการใช้ กําลังการผลิตเฉลี่ยร้ อยละ 67.0 ในขณะที่บริ ษัทฯ มีแผนการจะใช้ กําลังการผลิตไม่ตํ่า
กว่าร้ อยละ 80 ในปี 2555 ซึ่งในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราการใช้ กําลังการผลิตเฉลี่ยที่ร้อยละ
82.1
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นอกจากนี ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริ ษัทฯ ยังมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทําสัญญาซื ้อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศที่ยงั ค้ างส่งเป็ นจํานวน 8.21 ล้ านเหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็ นวัตถุดิบที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อจากผู้ซื ้อ
เรียบร้ อยแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ มีการขนส่งขึ ้นเรือมายังประเทศไทย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการบริ หารวัตถุดิบเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษัทฯ ทําการสัง่ ซื ้อข้ าวสาลี
เป็ นปริ มาณมากแบบเทกองปี ละ 2 ครัง้ จากสหรัฐอเมริ กาในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนเป็ นส่วนใหญ่
นอกจากนี ้ยังมีการสัง่ ซื ้อจากออสเตรเลียเป็ นแบบตู้คอนเทนเนอร์ อีกปี ละหลายครัง้ และในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้
บริ ษัทฯ จะคํานึงถึงปริ มาณที่ต้องใช้ ในการผลิตไปเป็ นระยะเวลาครึ่ งปี โดยฝ่ ายจัดซื ้อจะวางแผนร่ วมกับฝ่ าย
ผลิ ต นอกจากนี ใ้ นการจัดซื อ้ บริ ษั ทฯยังคํ า นึง ถึ ง แนวโน้ มการเคลื่ อนไหวของราคาข้ า วสาลี ใ นอนาคต และ
ประมาณการยอดขายแป้ งสาลี ข องบริ ษั ท ฯด้ ว ย เพื่ อ ให้ มี สิ น ค้ า คงเหลื อ ประเภทวัต ถุดิ บ อยู่ใ นปริ ม าณที่
เหมาะสม
8. ตารางแสดงยอดสินค้ าคงเหลือ

สินค้ าคงเหลือ
วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สินค้ าสําเร็จรูป
วัสดุสิ ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากวัตถุดิบเสื่อมสภาพ
รวมยอดสินค้ าคงเหลือสุทธิ

ณ 31 ธ.ค.
2553
126.1
9.8
5.2
1.2
59.7
202.1
202.1

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิน
ณ 31 ธ.ค.
ณ 30 มิ.ย.
2554
2555
250.0
315.1
6.6
7.0
12.6
22.3
1.1
1.4
71.9
9.4
342.1
355.2
33.6
308.5
355.2

ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการควบคุมสินค้ าคงคลังให้ มีประสิทธิภาพมาโดยตลอดด้ วยวิธีการ
จัดเก็บตามระบบ FIFO (First in First out) และมีการตรวจสอบสินค้ าคงเหลือโดยแผนกควบคุมคุณภาพเป็ น
ระยะตามกําหนดเวลา รวมถึงการวางแผนการสั่งซือ้ และการจัดจําหน่ายร่ วมกับฝ่ ายขาย โดยหากพิจารณา
ตารางที่ 9 ด้ านล่างซึง่ เป็ นตารางแสดงอายุสินค้ าคงเหลือ จะพบว่าสินค้ าสําเร็จรู ปเกือบทั ้งหมดมีอายุตํ่ากว่า 30
วัน ซึ่งแสดงให้ เห็นได้ ถึงการบริ หารจัดการควบคุมสินค้ าคงคลังอย่างมีประสิทธิ ภาพ แต่เนื่องจากเหตุการณ์
อุทกภัยครัง้ ใหญ่ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2554 ซึง่ ส่งผลให้ โรงงานของลูกค้ าบางส่วนของต้ องปิ ดดําเนินการ ทํา
ให้ สินค้ าสําเร็จรูป ณ สิ ้นปี 2554 มีคงค้ างมากกว่า ณ สิ ้นปี 2553 ส่วนอายุของข้ าวสาลีนั ้น เนื่องจากมีการสัง่ ซื ้อ
เป็ นปริ มาณมากปี ละ 2 ครัง้ โดยปกติข้าวสาลีส่วนใหญ่จงึ มีอายุสินค้ าคงเหลืออยู่ในช่วง 60-120 วัน ซึง่ เป็ นช่วง
อายุที่บริ ษัทฯพิจารณาว่าเหมาะสมที่สดุ ในการจัดการต้ นทุนข้ าวสาลี แต่ ณ สิ ้นปี 2553 มีข้าวสาลีอายุเกินกว่า
60 วันน้ อยกว่า ณ สิ ้นปี 2554 มาก เนื่องจากในปี 2553 เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลนข้ าวสาลีในตลาดโลก ทําให้
การจัดหาวัตถุดิบไม่เป็ นไปตามปกติ
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วัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 เป็ นข้ าวสาลีที่มีอายุ 61-120 วัน เพราะช่วง
ต้ นปี เป็ นช่วงที่มีการสัง่ ซื ้อข้ าวสาลีล็อตใหม่จากอเมริ กาเข้ ามา อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทฯ
มีสินค้ าสําเร็จรูปคงเหลือมากกว่า ณ สิ ้นปี 2554 เนื่องจากการจําหน่ายไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะ
เหตุการณ์นํ ้าท่วมภาคใต้ เมื่อต้ นปี 2555 และวิกฤตเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศที่ใช้ สกุลเงินยูโร ทําให้ ลกู ค้ าของ
บริ ษัทฯ ที่มีกลุ่มลูกค้ าอยู่ในบริเวณที่ได้ รับผลกระทบ ชะลอการสัง่ ซื ้อแป้งจากทางบริษัทฯ
9. ตารางแสดงอายุสนิ ค้ าคงเหลือ
(หน่วย: ล้ านบาท)
อายุสนิ ค้ าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 2553

งบการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 2554

ณ 30 มิ.ย. 2555

ข้ าวสาลี
1-60 วัน
61-120 วัน
121 - 180 วัน
มากกว่า 180 วัน
วัตถุดบิ อื่นๆ(หีบห่ อ,สารเคมี และกลูเต้ น)

63.4
62.7
1.2

75.2
150.7
24.0
1.2

100.4
210.9
0.6
3.2
1.4

5.2
0.1
9.8
59.7
202.1

11.1
1.3
0.3
6.6
71.9
33.6
308.5

15.4
6.6
0.2
7.0
9.4
355.2

สินค้ าสําเร็จรูป
1-30 วัน
31-60 วัน
มากกว่า 60 วัน
งานระหว่ างทํา
สินค้ าระหว่ างทาง
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากวัตถุดิบเสื่อมสภาพ
รวมมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ

อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
อาคารสํานักงาน โรงงาน โกดัง และไซโลของบริ ษัทฯตั ้งอยู่บนที่ดินซึ่งบริ ษัทฯเช่าจากบริ ษัท ไทยชูการ์
เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) มีอายุสญ
ั ญาเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม
2583 อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษัทฯ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้ วย เครื่ องจักร อาคารโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์แล็บ และยานพาหนะ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรดังกล่าว ณ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นจํานวน 351.7 ล้ าน
บาท คิ ด เป็ นสัด ส่วนเที ย บกับ สิ น ทรั พ ย์ รวมทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ อยู่ที่ ร้ อยละ 44.1 โดยหลัก ๆประกอบด้ ว ย
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เท่ากับ 244.3 ล้ านบาท อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุ งอาคาร 65.7 ล้ านบาท ระบบ
สาธารณูปโภค 24.6 ล้ านบาท และยานพาหนะ 8.3 ล้ านบาท
ณ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ ถาวรเป็ นจํานวน 341.6 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับ
สินทรัพย์รวมทั ้งหมดของบริ ษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 39.8 โดยหลักๆประกอบด้ วยเครื่ องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ 236.6
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ล้ านบาท อาคารโรงงานและส่วนปรั บปรุ งอาคาร 64.5 ล้ านบาท ระบบสาธารณูปโภค 23.8 ล้ านบาท และ
ยานพาหนะ 8.0 ล้ านบาท
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
บริ ษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับร้ อยละ 4.2
และ 16.4 ตามลําดับ ในปี 2552 ต่อมาในปี 2553 บริ ษัทฯมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวร
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 8.9 และ 25.7 และลดลงในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 4.3 และ 15.4 ตามลําดับ โดยการเคลื่อนไหว
ของอัตราผลตอบแทนในสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรในช่วงที่ผ่านมาเป็ นไปในทางเดียวกับการเคลื่อนไหวของ
อัตรากําไรสุทธิซงึ่ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นในปี 2553 เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของกําไรขั ้นต้ น รายได้ อื่น และกําไรจาก
การดําเนินงานที่ยกเลิกดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น การปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนในสินทรัพย์ดงั กล่าว
ในปี 2554 ก็เป็ นไปในทางเดียวกับการปรับตัวลดลงของอัตรากําไรสุทธิ ซึง่ มีสาเหตุหลักมารายการขาดทุนจาก
วัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ ตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
ส่วนในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ร้อย
ละ 13.0 และ 37.7 ตามลําดับ ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าบริ ษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
และสินทรัพย์ ถาวรอยู่ที่ร้อยละ 10.1 และ 28.0 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และสินทรัพย์
ถาวรในหกเดือนแรกของปี 2555 สูงกว่าในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าเพราะสาเหตุหลักจากกําไรสุทธิที่สงู ขึ ้น
้ ้ ในหก
เป็ น 53.8 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555 จาก 33.8 ล้ านบาทในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ทังนี
เดือนแรกของปี 2555 และปี 2554 มีรายการพิเศษคือเงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
หากคํานวณอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรโดยไม่นําเงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยดังกล่าว
มารวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯในหกเดือนแรกของปี 2555 จะอยู่ที่ร้อยละ
6.7 และร้ อยละ 22.7 ตามลําดับ ตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯในหกเดือนแรกของปี 2554
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.4 และร้ อยละ 25.5 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่ายในการขายที่
เพิ่มขึ ้นดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
ในปี 2552-2554 บริ ษัทฯ มีอตั ราหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ 1.2 เท่า และในหกเดือนแรกของปี 2555
บริ ษัทฯ มีอตั ราหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ 1.3 เท่า การปรับตัวเพิม่ ขึ ้นของอัตราหมุนของสินทรัพย์ในหกเดือนแรก
ของปี 2555 เป็ นผลมาจากรายได้ รวมในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึง่ หากปรับเต็มปี แล้ วจะสูงกว่ารายได้ รวมในปี
2554 ถึงร้ อยละ 22.0
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สภาพคล่ องและแหล่ งที่มาของเงินทุนบริษัท
กระแสเงินสด
10. ตารางแสดงกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิน
รายการ
กระแสเงินสดจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

ปี 2552
173.2
(15.8)
(153.1)
4.4

ปี 2553
278.8
13.5
(274.0)
18.3

ปี 2554
(103.8)
(14.4)
110.2
(8.0)

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
2554
2555
(80.7)
(39.3)
(4.1)
(0.9)
68.7
26.1
(16.2)
(14.1)

เมื่อพิจารณากระแสเงินสดจากการดําเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา พบว่า บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ
จากการดําเนินงานเท่ากับ 173.2 ล้ านบาท 278.8 ล้ านบาท และ (103.8) ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับปี 2552
บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเท่ากับ 173.2 ล้ านบาท โดยมีรายการหลักคือกําไรก่อนภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคลจํานวน 58.4 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุ งด้ วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคาแล้ ว ได้ กําไรจากการ
ดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงานที่ 106.4 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังมีการลดลง
ของลูกหนี ้การค้ า 62.3 ล้ านบาทเนื่องจากในปี 2552 บริ ษัทฯ มีการปรับนโยบายระยะเครดิตให้ สั ้นลง และการ
ลดลงของสินค้ าคงเหลือ 72.6 ล้ านบาทซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการลดลงของราคาข้ าวสาลีและราคาแป้งสาลี
ในช่วงกลางปี 2552 ถึงช่วงกลางปี 2553 สําหรับรายการหลักของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี 2553
ส่วนหนึ่งมาจากกําไรก่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 97.5 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อปรับปรุงด้ วยรายการต่างๆ เช่น ค่า
เสื่อมราคาแล้ ว ได้ กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ และหนี ้สินดําเนินงานที่ 130.2
ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังมีการลดลงของสินค้ าคงเหลือจํานวน 110.4 ล้ านบาทซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการลดลง
ของราคาข้ าวสาลีและราคาแป้ งสาลีในช่วงกลางปี 2552 ถึงช่วงกลางปี 2553 ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น และ
การเพิม่ ขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจํานวน 59.9 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ า
ต่างประเทศ โดยรายการเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศของบริ ษัทฯ จะเกิดขึ ้นระหว่างที่ผ้ จู ําหน่ายวัตถุดิบให้ บริ ษัทฯ
ได้ นําวัตถุดิบขึ ้นเรื อแล้ วแต่ใบขนสินค้ า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษัทฯ โดยเมื่อใบขนสินค้ ามาถึงบริ ษัทฯ
แล้ ว บริ ษัทฯ จะกู้ยืมเงินระยะสั ้นจากธนาคารเพื่อชําระเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศ ทําให้ ระยะเวลาการชําระหนี ้
เจ้ าหนี ้การค้ าของบริษัทฯสั ้นกว่าบริ ษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆ สําหรับปี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงานติดลบ 103.8 ล้ านบาท โดยมีรายการหลักคือกําไรก่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 60.3 ล้ านบาท ซึง่
เมื่อปรับปรุ งด้ วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา และสํารองลดมูลค่าวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้ แล้ ว ได้ กําไร
จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงานที่ 136.2 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังมี
การเพิม่ ขึ ้นของสินค้ าคงเหลือ 140.0 ล้ านบาทซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการคลี่คลายลงของวิกฤติการณ์ขาดแคลน
ข้ าวสาลีในตลาดโลกในปี 2553 ซึง่ ทําให้ การจัดหาวัตถุดิบไม่เป็ นไปตามปกติ จึงส่งผลให้ วตั ถุดิบ ณ สิ ้นปี 2553
อยู่ในปริ มาณน้ อยกว่าปกติ และเหตุการณ์ไฟไหม้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งทําให้ การดําเนินการที่เกี่ยวข้ อง
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กับวัตถุดิบในไซโลที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ต้องล่าช้ าลงไป เพราะต้ องมีการติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันดังที่ได้
กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น อีกทังยั
้ งได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2554 ซึ่ง
้ ้ สาเหตุหลักที่ทําให้ กระแสเงินสดจากการ
ส่งผลให้ โรงงานของลูกค้ าบางส่วนของต้ องปิ ดดําเนินการอีกด้ วย ทังนี
ดําเนินงานในปี 2554 มีคา่ ติดลบ มาจากการที่ระยะเวลาชําระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัทฯ มีระยะสัน้ เนื่องจาก
เจ้ าหนี ้การค้ าในการซื ้อข้ าวสาลีซงึ่ เป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษัทฯ เกิดขึ ้นระหว่างที่ผ้ จู ําหน่ายวัตถุดิบให้ บริ ษัทฯ ได้
นําวัตถุดิบขึ ้นเรื อแล้ วแต่ใบขนสินค้ า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษัทฯ เท่านั ้น โดยเมื่อใบขนสินค้ ามาถึง
้
่อชําระเจ้ าหนี ้การค้ าในการซื ้อข้ าวสาลี
บริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ จะกู้ยืมเงินระยะสันจากธนาคารเพื
สําหรับกระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุนในปี 2552-2554 มีจํานวนเท่ากับ (15.8) ล้ านบาท
13.5 ล้ านบาท และ (14.4) ล้ านบาท ตามลําดับ โดยรายการสําคัญของกระแสเงินสดจากการลงทุนในปี 2552
คือเงินให้ ก้ ูยืมแก่บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด (มหาชน) (“TSTE”) จํานวน 10.0 ล้ านบาท และเงินจ่ายซื ้อ
สินทรัพย์ถาวรจํานวน 5.8 ล้ านบาท สําหรับรายการสําคัญของกระแสเงินสดจากการลงทุนในปี 2553 คือเงินสด
รับจากการที่ TSTE คืนเงินกู้ยืม จํานวน 10.0 ล้ านบาท เงินจ่ายซื ้อสินทรัพย์ถาวรจํานวน 4.6 ล้ านบาท และเงิน
สดรับจากการจําหน่ายอาคารโกดังเก็บสินค้ าเทกอง รวมถึงพัดลมดูดอากาศ และชุดลําเลียงนํ ้าตาลทรายและ
สายพานลําเลียงทิ่ติดตังอยู
้ ่ในอาคารดังกล่าว เพื่อจัดโครงสร้ างทรัพย์สินของบริษัทฯให้ สอดคล้ องกับธุรกิจหลัก
จํานวน 9.1 ล้ านบาท และจากการจําหน่ายรถยนต์ซงึ่ เป็ นของอดีตผู้บริ หารจํานวน 1 คันเป็ นมูลค่า 0.7 ล้ านบาท
สําหรับรายการสําคัญของกระแสเงินสดจากการลงทุนในปี 2554 คือเงินจ่ายซื ้อสินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่ องจักร
อุปกรณ์แล็บ และอุปกรณ์สํานักงาน เป็ นต้ น เป็ นจํานวน 13.3 ล้ านบาท
สําหรับกระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินในปี 2552-2554 มีจํานวนเท่ากับ (153.1) ล้ าน
บาท (274.0) ล้ านบาท และ 110.2 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2552 บริ ษัทฯ มีการนําเงินที่เหลือใช้ จากการ
ดําเนินงานและลงทุนไปชําระคืนเงินกู้ ทําให้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ 153.1 ล้ านบาท สําหรับ
ปี 2553 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ 274.0 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักคือการจ่ายชําระ
คืนทุนให้ กับผู้ถือหุ้นจํานวน 200.0 ล้ านบาท และการจ่ายเงินปั นผลออกไปจํานวน 95.0 ล้ านบาท สําหรับปี
2554 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 110.2 ล้ านบาท โดยมีรายการหลักคือการเพิ่มขึ ้น
ของเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินจํานวน 150.2 ล้ านบาทซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของวัตถุดิบ
ณ สิ ้นปี 2554 จาก ณ สิ ้นปี 2553 และการจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 40.0 ล้ านบาท
ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเท่ากับ (39.3) ล้ านบาท
โดยมีรายการหลักคือกําไรก่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 60.6 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อปรับปรุงด้ วยรายการต่างๆ เช่น
ค่า เสื่ อมราคาและรายได้ เ งิ น ชดเชยค่าเสีย หายแล้ ว ได้ กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานก่ อ นการเปลี่ ยนแปลงของ
สินทรัพย์ และหนีส้ ินดําเนินงานที่ 57.1 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังมีการเพิ่มขึ ้นของลูกหนีก้ ารค้ า 11.3 ล้ านบาท
เนื่องจากยอดขายในหกเดือนแรกมีการเติบโตขึ ้น โดยหากปรับยอดขายในหกเดือนแรกของปี 2555 ให้ เต็มปี แล้ ว
จะสูงกว่ายอดขายในปี 2554 ถึงร้ อยละ 17.0 ดังจะเห็นได้ จากอัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า ซึ่งเพิ่มจาก 8.2
เท่า ในปี 2554 มาเป็ น 9.2 เท่า ในหกเดือนแรกของปี 2555 นอกจากนี ้ยังมีการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือ
จํานวน 46.7 ล้ านบาทซึง่ เป็ นเพราะบริ ษัทฯ ได้ สงั่ ข้ าวสาลีเข้ ามามากในช่วงต้ นปี เพื่อรองรับการใช้ กําลังการผลิต
ในปี 2555 ซึง่ มากกว่าในปี ก่อนหน้ า และการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าจํานวน 12.7 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการ
ลดลงของเจ้ าหนีก้ ารค้ าต่างประเทศ โดยรายการเจ้ าหนีก้ ารค้ าต่างประเทศของบริ ษัทฯ จะเกิดขึ ้นระหว่างที่ผ้ ู
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จําหน่ายวัตถุดิบให้ บริ ษัทฯ ได้ นําวัตถุดิบขึ ้นเรื อแล้ วแต่ใบขนสินค้ า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้
สาเหตุหลักที่ทําให้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในหกเดือนแรกของปี 2555 มีค่าติดลบ ก็เป็ นเช่นเดียวกันกับ
ในปี 2554 กล่าวคือมาจากการที่ระยะเวลาชําระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัทฯ มีระยะสัน้ เนื่องจากเจ้ าหนี ้การค้ า
ในการซื ้อข้ าวสาลีซงึ่ เป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษัทฯ เกิดขึ ้นระหว่างที่ผ้ จู ําหน่ายวัตถุดิบให้ บริ ษัทฯ ได้ นําวัตถุดิบขึ ้น
เรื อแล้ วแต่ใบขนสินค้ า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยเมื่อใบขนสินค้ ามาถึงบริ ษัทฯ แล้ ว
บริ ษัทฯ จะกู้ยืมเงินระยะสั ้นจากธนาคารเพื่อชําระเจ้ าหนี ้การค้ าในการซื ้อข้ าวสาลี
ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ (0.9) ล้ านบาท โดยเป็ น
เงินจ่ายซื ้อสินทรัพย์ถาวร 1.3 ล้ านบาท และเงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.4 ล้ านบาท
ในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 26.1 ล้ านบาท โดย
เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินจํานวน 46.1 ล้ านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการสัง่
ข้ าวสาลีเข้ ามามากในช่วงต้ นปี เพือ่ รองรับการใช้ กําลังการผลิตในปี 2555 ซึง่ มากกว่าในปี ก่อนหน้ า ดังที่ได้ กล่าว
ไปข้ างต้ น และมีการจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 20.0 ล้ านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ในปี 2552-2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.3 เท่า 0.9
เท่า 0.9 เท่า และ 1.0 เท่า ตามลําดับ โดยการลดลงของสภาพคล่องในปี 2553 จากปี 2552 มีสาเหตุสําคัญมา
จากการลดลงของสินค้ าคงเหลือซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการลดลงของราคาข้ าวสาลีและราคาแป้งสาลีในช่วง
กลางปี 2552 ถึงช่วงกลางปี 2553 ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2554 ใกล้ เคียงกับใน
ปี 2553 เนื่องจากแม้ สินค้ าคงเหลือจะเพิม่ ขึ ้นจากการคลี่คลายลงของวิกฤตการณ์ข้าวสาลี และเหตุการณ์ไฟไหม้
ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น แต่เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินก็เพิ่มขึ ้นในสัดส่วนใกล้ เคียงกัน โดยการ
เพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของวัตถุดิบ ณ สิ ้นปี 2554 จาก
ณ สิ ้นปี 2553 ส่วนการเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องในหกเดือนแรกของปี 2555 จากปี 2554 มีสาเหตุมา
จากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่มากกว่าหนี ้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ ้นไตร
มาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.8 จาก ณ สิ ้นปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือ
ซึง่ เป็ นเพราะบริ ษัทฯ ได้ สงั่ ข้ าวสาลีเข้ ามามากในช่วงต้ นปี เพื่อรองรับการใช้ กําลังการผลิตในปี 2555 ซึง่ มากกว่า
ในปี ก่อนหน้ า และเงินชดเชยจากบริ ษัทประกันภัยค้ างรับจํานวน 26.0 ล้ านบาท ส่วนหนี ้สินหมุนเวียน ณ สิ ้นไตร
้
มาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.6 จาก ณ สิ ้นปี 2554 โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
อัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ในปี 2552-2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าเท่ากับ 7.1
เท่า 7.8 เท่า 8.2 เท่า และ 9.2 เท่า ตามลําดับ โดยการเพิม่ ขึ ้นของอัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าในปี 2553 จากปี
2552 มีสาเหตุสําคัญมาจากระดับลูกหนี ้การค้ า ณ สิ ้นปี 2551 ซึง่ นํามาใช้ คิดลูกหนี ้การค้ าเฉลี่ยในการคํานวณ
อัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าในปี 2552 โดยระดับลูกหนี ้การค้ า ณ สิ ้นปี 2551 อยู่ที่179.0 ล้ านบาท สูงกว่า
ระดับลูกหนี ้ ณ สิ ้นปี 2552 และ 2553 ซึง่ อยู่ที่ 108.9 ล้ านบาทและ 102.5 ล้ านบาทตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ
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64.4 และร้ อยละ 74.6 ตามลําดับ ในขณะที่รายได้ จากการขายลดลงจาก 1,063.2 ล้ านบาทในปี 2552 มาเป็ น
898.6 ล้ านบาทในปี 2553 หรื อคิดเป็ นการลดลงร้ อยละ 15.5 ทั ้งนีเ้ ป็ นเพราะในปี 2552 บริ ษัทฯ ได้ มีการจัด
ระเบียบการให้ ระยะเครดิตกับลูกค้ าให้ รัดกุมขึ ้นกว่าในปี 2551 ซึง่ เป็ นระยะเริ่ มต้ นของการทําธุรกิจแป้งสาลีของ
บริ ษัทฯ ส่วนอัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าในปี 2554 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากในปี 2553 เนื่องจากแม้ รายได้ ในปี
2554 จะใกล้ เคียงกับในปี 2553 แต่ระดับลูกหนีก้ ารค้ าในปี 2552 ซึ่งนํ ามาใช้ คิดลูกหนี ก้ ารค้ าเฉลี่ย ในการ
คํานวณอัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าในปี 2553 อยู่ที่108.9 ล้ านบาท สูงกว่าระดับลูกหนี ้ในปี 2553 และ 2554
ซึ่งอยู่ที่ 102.5 ล้ านบาทและ 102.1 ล้ านบาทตามลําดับเล็กน้ อย ส่วนการเพิ่มขึ ้นของอัตราหมุนเวียนลูกหนี ้
การค้ าในหกเดือนแรกของปี 2555 จากปี 2554 มีสาเหตุหลักมาจากระดับรายได้ ในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึง่
หากปรับให้ เต็มปี แล้ วจะสูงกว่ายอดขายในปี 2554 ถึงร้ อยละ 17.0
สําหรับระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลี่ยในปี 2552-2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ 50.8 วัน
46.1 วัน 43.9 วัน และ 38.9 วัน ตามลําดับ โดยระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ยแปรผกผันกับอัตราส่วนหมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ า ซึง่ สรุ ปโดยรวมได้ ว่าบริ ษัทฯ มีการจัดระเบียบการให้ เครดิตกับลูกค้ าและเร่ งรัดการจัดเก็บเงินจาก
ลูกค้ ามากขึ ้นเป็ นลําดับ โดยผ่านการติดต่อประสานงานที่ดีขึ ้นของฝ่ ายการเงินของบริ ษัทฯ กับฝ่ ายการเงินของ
ลูกค้ า ทําให้ บางครัง้ สามารถเก็บเงินได้ เร็ วกว่าระยะเวลาที่ให้ เครดิต นอกจากนี ้ ในกรณีที่ลกู ค้ าจ่ายเงินล่าช้ า
ฝ่ ายขายของบริ ษัทฯ ยังร่ วมมือกับฝ่ ายการเงินในการติดตามหาสาเหตุ ทําให้ โดยรวมแล้ วระยะเวลาการเก็บหนี ้
เฉลี่ยของบริ ษัทฯ ปรับตัวดีขึ ้น
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ในปี 2552-2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือเท่ากับ
2.7 เท่า 2.9 เท่า 2.9 เท่า และ 2.7 เท่า ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือในปี
2553 จากปี 2552 มีสาเหตุสําคัญมาจากระดับสินค้ าคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2551 และปี 2552 ซึ่งนํามาใช้ คิด
ลูกหนี ้การค้ าเฉลี่ยในการคํานวณอัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าในปี 2552 โดยระดับสินค้ าคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ ้นปี
2551 และปี 2552 อยู่ที่ 348.8 ล้ านบาท สูงกว่าระดับสินค้ าคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2552 และปี 2553 ซึ่งอยู่ที่
257.3 ล้ านบาท ถึงร้ อยละ 35.6 ในขณะที่รายได้ จากการขายลดลงจาก 1,063.2 ล้ านบาทในปี 2552 มาเป็ น
898.6 ล้ านบาทในปี 2553 หรื อคิดเป็ นการลดลงร้ อยละ 15.5 ทั ้งนี ้เป็ นเพราะในปี 2553 เกิดวิกฤตการณ์ ข้าว
สาลีดงั ที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ทําให้ การจัดหาวัตถุดิบไม่เป็ นไปตามปกติ จึงส่งผลให้ วตั ถุดิบ ณ สิ ้นปี 2553 อยู่
ในปริ มาณน้ อยกว่าปกติ สําหรับอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือในปี 2554 ใกล้ เคียงกับในปี 2553 ส่วนการ
ลดลงเล็กน้ อยของอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือในหกเดือนแรกของปี 2555 จากปี 2554 มีสาเหตุมาจาก
ระดับสินค้ าคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ของปี 2555 ซึง่ นํามาใช้ คิดลูกหนี ้การค้ าเฉลี่ยใน
การคํานวณอัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าในหกเดือนแรกของปี 2555 โดยระดับสินค้ าคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ ้นปี
2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ของปี 2555 อยู่ที่ 331.8 ล้ านบาท สูงกว่าระดับสินค้ าคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2553
และปี 2554 ซึง่ อยู่ที่ 255.3 ล้ านบาท ถึงร้ อยละ 30.0 ในขณะที่ระดับรายได้ ในหกเดือนแรกของปี 2555 ซึ่งหาก
ปรับให้ เต็มปี แล้ วจะสูงกว่ายอดขายในปี 2554 ถึงร้ อยละ 17.0
สําหรับระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี่ยในปี 2552-2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ 135.7 วัน
125.7 วัน 125.2 วัน และ 133.9 วัน ตามลําดับ โดยระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี่ยแปรผกผันกับอัตราส่วน
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หมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ โดยสรุปแล้ วเนื่องจากบริษัทฯ สัง่ ซื ้อข้ าวสาลีซงึ่ เป็ นวัตถุดิบที่สําคัญในจํานวนมากทุก 6
เดือน จึงมีผลให้ โดยปกติระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 125 วัน แต่ระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี่ย
ในปี 2552 นั ้นสูงกว่า 125 วัน เพราะบริ ษัทฯ เพิ่งเริ่ มดําเนินการได้ ไม่นาน จึงยังจําหน่ายได้ ไม่เต็มที่ ในขณะที่ใน
หกเดือนแรกของปี 2555 มีระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี่ยสูงกว่า 125 วัน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีนโยบายจะเพิ่ม
กําลังการผลิต จึงสัง่ ซื ้อข้ าวเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ ระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 133.9 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ในปี 2552-2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้เท่ากับ 45.0
เท่า 21.3 เท่า 19.0 เท่า และ 110.6 เท่า ตามลําดับ โดยระดับเจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัทฯ ในปี 2552-2554 และ
ณ สิ ้นไตรมาส 2 ของปี 2555 อยู่ที่ 6.8 ล้ านบาท 62.2 ล้ านบาท 15.1 ล้ านบาท และ 1.0 ล้ านบาทตามลําดับ ใน
จํ า นวนนี เ้ ป็ นเจ้ า หนี ก้ ารค้ า ต่ า งประเทศ 3.7 ล้ า นบาท 59.7 ล้ า นบาท 14.7 ล้ า นบาท ในปี 2552-2554
ตามลําดับ ส่วน ณ สิ ้นไตรมาส 2 ของปี 2555 ไม่มีเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศ จะเห็นได้ ว่าเหตุผลหลักที่ทําให้
ระดับ เจ้ า หนี ก้ ารค้ า ของบริ ษั ท ฯ ผัน ผวนก็ คื อ ระดับ เจ้ า หนี ก้ ารค้ า ต่ า งประเทศ โดยรายการเจ้ า หนี ก้ ารค้ า
ต่างประเทศของบริ ษัทฯ จะเกิดขึ ้นระหว่างที่ผ้ จู ําหน่ายวัตถุดิบให้ บริ ษัทฯ ได้ นําวัตถุดิบขึ ้นเรื อแล้ วแต่ใบขนสินค้ า
(Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริษัทฯ หากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับวันสิ ้นงวด บริ ษัทฯก็จะมีรายการเจ้ าหนี ้การค้ า
ต่างประเทศ ซึง่ หลังจากใบขนสินค้ ามาถึงบริ ษัทฯ แล้ ว รายการเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศก็จะเปลี่ยนไปเป็ นเงินกู้
ระยะสัน้ จากธนาคาร ดังนัน้ อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้จึงไม่ใช่อัตราส่วนที่สมควรใช้ ในการวิเคราะห์ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ
สําหรับระยะเวลาการชําระหนี ้ในปี 2552-2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ 7.2 วัน 16.9 วัน
19.0 วัน และ 3.3 วัน ตามลําดับ โดยระยะเวลาการชําระหนี ้แปรผกผันกับอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
Cash Cycle
ในปี 2552-2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 179.3 วัน 154.9
วัน 150.1 วัน และ 169.6 วัน ตามลําดับ โดยมีปัจจัยสําคัญคือระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 135.7 วัน
125.7 วัน 125.2 วัน และ 133.9 วัน ตามลําดับ ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีการสัง่ ซื ้อข้ าวสาลีซงึ่
เป็ นวัตถุดิบสําคัญเป็ นล็อตใหญ่ปีละ 2 ครัง้ ดังที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น ในขณะที่ระยะเวลาการชําระหนี ้ของบริ ษัทฯ
ค่อนข้ างสั ้น โดยในปี 2552-2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ 7.2 วัน 16.9 วัน 19.0 วัน และ 3.3 วัน
ตามลําดับ เนื่องจากเจ้ าหนี ้การค้ าในการซื ้อข้ าวสาลีซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษัทฯ เกิดขึ ้นระหว่างที่ผ้ จู ําหน่าย
วัตถุดิบให้ บริ ษัทฯ ได้ นําวัตถุดิบขึ ้นเรื อแล้ วแต่ใบขนสินค้ า (Bill of Lading) ยังมาไม่ถึงบริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยเมื่อ
ใบขนสินค้ ามาถึงบริษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ จะกู้ยืมเงินระยะสั ้นจากธนาคารเพื่อชําระเจ้ าหนี ้การค้ าในการซื ้อข้ าวสาลี
จึงทําให้ เจ้ าหนี ้การค้ าดังกล่าวเปลี่ยนเป็ นเงินกู้ยืมระยะสั ้น ซึง่ ไม่นํามารวมในการคํานวณ Cash Cycle จึงทําให้
ค่าที่คํานวณออกมาอยู่ในระดับที่สงู ทั ้งนี ้ หากถือเสมือนว่าเงินกู้ยืมระยะสั ้นดังกล่าวเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าและนํามา
คํานวณ Cash Cycle ก็จะได้ ค่าที่ตํ่าลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยขึ ้นอยู่กบั credit term ของเงินกู้ระยะสั ้นที่บริ ษัทฯ
ได้ รับจากธนาคาร

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 133

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

หนีส้ นิ
ณ สิน้ ปี 2552-2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมเป็ นจํานวนเท่ากับ 337.1
ล้ านบาท 431.4 ล้ านบาท 491.9 ล้ านบาท และ 498.5 ล้ านบาทตามลําดับ การเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในปี 2553
นั ้นมีปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารจํานวน 100.0 ล้ านบาท ทั ้งนีเ้ ป็ นเพราะบริ ษัทฯ
ต้ องการใช้ เงินทุนเพิ่ม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ จดทะเบียนลดทุนลง 200.0 ล้ านบาทในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 และ
จ่ายเงินปั นผลจํานวน 95.0 ล้ านบาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ส่วนการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในปี 2554 นัน้
มีปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน โดย ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะ
สั ้นจากสถาบันการเงินจํานวน 380.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 150.2 ล้ านบาทจากเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
จํานวน 230.3 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2553 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของวัตถุดิบ ณ สิ ้นปี 2554 จาก ณ สิ ้น
ปี 2553 สําหรับหนี ้สินรวม ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2554 แต่มีเงิน
กู้ยืมระยะสั ้นเพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2554 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ สงั่ ซื ้อวัตถุดิบเข้ ามาเพิ่มขึ ้น เพราะต้ องการขยาย
กําลังการผลิต
หนี ้สินหลักของบริษัทฯ คือหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย โดย ณ สิ ้นปี 2552-2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2
ปี 2555 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเท่ากับ 309.3 ล้ านบาท 330.3 ล้ านบาท 440.5 ล้ านบาท และ 466.6
ล้ านบาทตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเท่ากับ 0.6 เท่า 1.2 เท่า 1.4 เท่า และ
1.3 เท่า ณ สิ ้นปี 2552-2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 ตามลําดับ ในขณะที่เงินทุนจากผู้ถือหุ้นมีจํานวน
เท่ากับ 508.5 ล้ านบาท 274.7 ล้ านบาท 304.9 ล้ านบาท และ 358.7 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2552-2554 และ ณ สิ ้น
ไตรมาส 2 ปี 2555 ตามลําดับ
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
และ เงินกู้ยืมระยะยาว ดังตารางด้ านล่างนี ้
11. ตารางแสดงภาระหนีส้ นิ
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิน
ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค. ณ 30 มิ.ย.
2552
2553
2554
2555

หนีส้ ิน
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
- เงินกู้ยืมระยะสั ้น
- เงินกู้ยืมระยะยาว (ครบกําหนดชําระภายใน1 ปี )
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
รวมหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
หนีส้ นิ รวม

309.3
309.3
337.1

230.3
40.0
60.0
330.3
430.9

380.5
40.0
20.0
440.5
490.2

426.6
40.0
466.6
498.5

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 274.7 ล้ านบาท ลดลง 233.8 ล้ านบาทจากสิ ้นปี
2552 เพราะแม้ บริ ษัทฯ จะมีกําไรสุทธิ 68.7 ล้ านบาท ในปี 2553 แต่บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนลดทุนลง 200.0 ล้ าน
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 134

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

บาทในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 และจ่ายเงินปั นผลจํานวน 95.0 ล้ านบาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ส่วน ณ
สิ ้นปี 2554 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 304.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 30.2 ล้ านบาทจากสิ ้นปี 2553 ซึงมี
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 274.7 ล้ านบาท โดยเป็ นผลมาจากกําไรเบ็ดเสร็จรวม 32.0 ล้ านบาทในปี 2554 และ
การบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานทังหมดเป็
้
นรายการปรับปรุงลดกําไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2554 จํานวน 1.81 ล้ านบาทตามวิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงของการนํามาตรฐานการบัญชีมาใช้ ครัง้
แรก สําหรับ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 บริษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 358.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 53.8 ล้ าน
บาทจากสิ ้นปี 2554 ซึง่ บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 304.9 ล้ านบาท โดยเป็ นผลมาจากกําไรเบ็ดเสร็ จ
รวม 53.8 ล้ านบาทในหกเดือนแรกของปี 2555
โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2552-2554 และ ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 มีค่าเท่ากับ
0.7 เท่า 1.6 เท่า 1.6 เท่า และ 1.4 เท่า ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน ณ สิ ้นปี 2553 มี
สาเหตุมาจากหนี ้สินรวมที่เพิ่มขึ ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง โดยในปี 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯลดลง
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนลดทุนลง 200.0 ล้ านบาทในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 และจ่ายเงินปั นผลจํานวน
95.0 ล้ านบาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ทําให้ บริ ษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนในรู ปแบบของหนี ้เพิ่มขึ ้น โดยมี
รายการหลักคือการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารจํานวน 100.0 ล้ านบาท ส่วนอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
ณ สิ ้นปี 2554 ใกล้ เคียงกับ ณ สิ ้นปี 2553 สําหรับการลดลงของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นไตร
มาส 2 ปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี
2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.6 จาก ณ สิ ้นปี 2554 โดยเป็ นผลมาจากกําไรเบ็ดเสร็ จรวม 53.8 ล้ านบาทในหกเดือน
แรกของปี 2555 ในขณะที่หนี ้สิน ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2555 ใกล้ เคียงกับ ณ สิ ้นปี 2554
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ยในปี 2552 และ 2553 อยู่ที่ 16.6 เท่า และ 24.8 เท่าตามลําดับ
ส่วนอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ยในปี 2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 ไม่สามารถคํานวณได้
เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานบวกต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับช่วงเวลา
ดังกล่าวมีคา่ เป็ นลบ การเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ยในปี 2553 จากปี 2552 มีสาเหตุหลัก
มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ และการ
เพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันในปี 2552 และ 2553 อยู่ที่ 1.7 เท่า และ 1.6 เท่าตามลําดับ
ส่วนอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันในปี 2554 และในหกเดือนแรกของปี 2555 ไม่สามารถคํานวณได้
เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสําหรับช่วงเวลาดังกล่าวมีค่าเป็ นลบ การลดลงเล็กน้ อยของอัตราส่วน
ความสามารถชําระภาระผูกพันในปี 2553 จากปี 2552 เป็ นเพราะแม้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี
2553 จะเพิ่มสูงขึ ้นจากในปี 2552 อันเป็ นผลมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ และการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้
การค้ าดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น แต่ในปี 2553 มีการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 95.0 ล้ านบาท
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12.3

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2552 บริ ษัทฯ มีคา่ ตอบแทนให้ กบั ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จํากัด สําหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเป็ นมูลค่ารวมกันทั ้งสิ ้น 415,000 บาท
สําหรับปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ กําหนดค่าตอบแทนให้ กบั ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สํานักงาน
เอ เอ็ม ซี จํากัด สําหรับการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวน 399,000 บาท
สําหรับปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ กําหนดค่าตอบแทนให้ กบั ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สํานักงาน
เอ เอ็ม ซี จํากัด สําหรับการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวน 560,000 บาท
สํ า หรั บ ปี 2555 ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นได้ กํ า หนดค่ า ตอบแทนให้ กั บ ผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด สําหรับการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวน 570,000 บาท
12.4

ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

12.4.1 ความผันผวนของราคาข้ าวสาลี
บริ ษัทฯ จัดซื ้อข้ าวสาลีครัง้ ใหญ่ปีละ 2 ครัง้ ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน โดยแต่ละครัง้ จัดซื ้อ
เป็ นปริ มาณมากถึงประมาณ 20,000 ตัน คิดเป็ นมูลค่ามากกว่า 200 ล้ านบาท ราคาข้ าวสาลีที่จดั ซื ้อครัง้ หนึ่งๆ
้
าวสาลีปรับตัวลดลงและส่งผลให้ ราคา
อาจใช้ เป็ นต้ นทุนของสินค้ าไปถึง 6 เดือน หากในช่วง 6 เดือนนันราคาข้
แป้งสาลีลดลงตาม สัดส่วนของต้ นทุนสินค้ าเปรี ยบเทียบกับรายได้ จะสูงขึ ้น ส่งผลให้ อัตรากํ าไรขั ้นต้ นลดลง
ส่งผลกระทบในทางลดต่อผลประกอบการของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ สามารถลดผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาข้ าวสาลีได้ โดยการบริ หารจัดการต้ นทุน โดยฝ่ ายวิจยั และพัฒนา (R&D) ของบริ ษัทฯ ได้
ทําการค้ นคว้ าอย่างต่อเนื่องถึงการเลือกใช้ วัตถุดิบที่มีราคาตํ่าแต่ได้ ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดังเดิม นอกจากนี ้
บริ ษัท ฯ ยังกํ าหนดราคาจําหน่ ายแป้งสาลี ให้ คงที่ เ ป็ นระยะ 4 เดือนสํ า หรั บลูกค้ ารายใหญ่บ างราย เพื่อลด
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาดังกล่าว
12.4.2 ความผันผวนของราคานํา้ มัน
เนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ องสัง่ ซื ้อข้ าวสาลีซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริ ษัทฯจากต่างประเทศ ราคา
นํ า้ มัน ซึ่ง เป็ นปั จ จัย หลัก ในการกํ า หนดราคาค่า ขนส่ ง จึง ส่ง ผลต่อ ต้ น ทุน การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากราคานํ ้ามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นมาก ค่าขนส่งข้ าวสาลีย่อมปรับตัวสูงขึ ้นมากตามไปด้ วย และ
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้
12.4.3 การเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ต่อประชาชน บริษัทฯ มีแผนงานที่จะนําเงินส่วนหนึง่ ที่ได้ รับจาก
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ แรกนี ้มาใช้ ในการขยายกําลังการผลิต จากเดิม 250 ตันต่อวัน เป็ น 500 ตัน
ต่อวัน และนําเงินส่วนหนึง่ มาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึง่ การขยายกําลังการผลิตจะทําให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ และ
ผลกําไรมากขึ ้น
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12.4.4 กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
การดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้งสาลี และรํ าข้ าวสาลีซึ่งเป็ นผลพลอยได้ จากการผลิตแป้งสาลี
ของบริ ษัทฯ นั ้น ต้ องนําเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็ นหลัก ซึ่งการดําเนินธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ
ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จึงได้ มีการทําธุรกรรมทางการเงินโดย
การจองซื ้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนําเข้ าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้ า (Fixed Forward
Exchange Rate) เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ในช่วงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่อนข้ างน้ อย โดยในปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 2.3 ล้ านบาท
12.4.5 ค่ าเช่ าไซโลเก็บวัตถุดบิ
้
11 ไซโล สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบคือข้ าวสาลี
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีไซโลขนาดเล็กและใหญ่รวมกันทังหมด
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 โดยล่าสุดได้ ต่อสัญญาออกไป 5 เดือนตั ้งแต่วนั ที่ 1สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพราะ
คาดการณ์ ว่าต้ องใช้ ไซโลดังกล่าวในการจัดเก็บข้ าวสาลีไปอย่างน้ อยจนถึงสิ ้นปี 2555 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
อาจมีความเสี่ยงหากในช่วงเวลาที่ต้องการเช่าไซโลดังกล่าวหรือกรณีต้องการเช่าไซโลเพิ่มแต่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องไม่
สามารถให้ บริ ษัทฯ เช่าพื ้นที่ได้ ทําให้ เกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในแง่การจัดหาสถานที่เก็บข้ าวสาลี และในแง่
ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากราคาค่าเช่าในปั จจุบนั เป็ นราคาค่าเช่าเดียวกันกับที่บริ ษัทในกลุ่มให้ เช่า และเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในบริ เวณเดียวกันพบว่าราคาค่าเช่าไซโลตํ่ากว่าราคาค่าเช่า
ของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าขนส่งที่ต้องเพิ่มขึ ้น อย่า งไรก็ ตาม ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีความต้ องการเช่าพื ้นที่
จัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มแต่ไม่สามารถเช่าไซโลจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องได้ จึงต้ องขอเช่าพื ้นที่จากผู้ให้ เช่าคลังสินค้ าราย
อื่นซึ่งบริ ษัทฯ สามารถดําเนินการเช่าไซโลจากบุคคลภายนอกเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยค่าใช้ จ่ายรวมค่าขนส่ง
ต่าง ๆ เพิ่มขึ ้นจากเดิมประมาณ 0.6 ล้ านบาทต่อระยะเช่าจํานวน 3 เดือนต่อ 1 ไซโล ซึง่ ถือเป็ นจํานวนที่ไม่มาก
นั ก ดัง นั น้ หากในอนาคตบริ ษั ท ฯ จํ า เป็ นต้ องหาพื น้ ที่ จั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ เพิ่ ม เติ ม บริ ษั ท ฯ สามารถเช่ า จาก
บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนยั สําคัญ
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