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สารสนเทศเกีย่วกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
ของ 

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) “TFMAMA” 
(ตามบญัชี 2) 
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ท่ี ทอ. 075/2561 
 
      วนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 
 
เร่ือง สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน)
  (ตามบญัชี 2) 
 
 บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจง้ท่านผูถื้อหุ้นทราบวา่ บริษทั 
เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั (“เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 ของ
ทุนจดทะเบียน จะเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน) (“อนันดา”) ซ่ึงไม่ใช่
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนจ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไอดีโอ โมบิ ราง
น ้ า จ  ากดั  บริษทั ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ  ากดั และ บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ  ากดั มีวตัถุประสงคใ์น
การเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 3 
บริษทัดงักล่าวขา้งตน้ จ านวน 1,009,444,100.00 บาท 

การเขา้ร่วมทุนกบัอนนัดาดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) ซ่ึงมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 3.30 ตามวิธีการ
ค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ฉบบัสอบทาน 
ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และเม่ือค านวณรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาแลว้ บริษทัฯ มีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของส่ิงตอบแทน รวมทั้งส้ินร้อยละ 37.15 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ประเภทท่ี 2 คือ รายการท่ีมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ตาม
ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัส่งหนงัสือแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบภายใน 21 
วนันบัแต่วนัแจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งอ านาจ
การต่อรองในการเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นวา่ขอ้เท็จจริงยงัอยูใ่นภาวะท่ีอาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ ประกอบกับระยะเวลาการเปิดเผยเป็นส่ิงจ าเป็น จึงท าให้บริษัทฯ มิได้เปิดเผย
รายละเอียดการเขา้ท ารายการต่อนกัลงทุน และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยทนัทีภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัการ
เขา้ท ารายการจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ดงันั้น เม่ือขอ้เท็จจริงและ
รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการอยู่ในภาวะแน่นอนแลว้ บริษทัฯ จึงเปิดเผยสารสนเทศ
เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ (ตามบญัชี 1) ต่อนกัลงทุนและตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2561 และบริษทัฯ ขอน าส่งสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ (ตามบญัชี 2)  
ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
          ขอแสดงความนบัถือ 

                  

                   _______________________ _______________________ 
         (นายสุชยั รัตนเจียเจริญ)     (นายพจน์ พะเนียงเวทย)์ 
      กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม   กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

 
นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล 
เลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์02-374-4730 

 

 

 

 



 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
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สารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (ตามบัญชี 2) 

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 

1.1 วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นเพื่อเขา้ร่วมลงทุนโดยการจดัตั้งบริษทั 
ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า จ ากดั (“ไอดีโอ โมบิ รางน ้า”) บริษทั ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ ากดั (“ไอดีโอ คิว 
สุขุมวิท 36”) และบริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ  ากัด (“ไอดีโอ นิว พระราม 9”) เม่ือวนัท่ี 18 
กนัยายน 2561 
 

1.2 คู่กรณทีีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัท 

(ก) ไอดีโอ โมบิ รางน า้ 

ผูร่้วมลงทุน :  (1) บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 
  (2) บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : อนนัดาไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

 (ข) ไอดีโอ คิว สุขุมวทิ 36 

ผูร่้วมลงทุน :  (1) บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 
  (2) บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : อนนัดาไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

 (ค) ไอดีโอ นิว พระราม 9 

ผูร่้วมลงทุน :  (1) บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 
  (2) บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : อนนัดาไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

1.3 ลกัษณะโดยทัว่ไป ประเภท และขนาดของรายการ  

1.3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปและประเภทของรายการ 

เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นเพื่อเขา้ร่วมลงทุนโดยการจดัตั้ง ไอดีโอ 
โมบิ รางน ้า ไอดีโอ คิว สุขมุวทิ 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561  
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โดยถือหุน้สามญัจ านวน 3,900,351 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ ไอดีโอ โม
บิ รางน ้ า ถือหุ้นสามญัจ านวน 3,255,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของไอดี
โอ คิว สุขุมวิท 36 และถือหุ้นสามญัจ านวน 2,938,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของไอดีโอ นิว พระราม 9 ตามล าดบั 

ทั้งน้ี เม่ือได้จดัตั้งไอดีโอ โมบิ รางน ้ า ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 จะเขา้
ลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์กล่าวคือ 
(1) ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า จะซ้ือหุ้นในบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั (“AMF ราช

ปรารภ”) ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการไอดีโอ โมบิ รางน ้ า จ  านวนร้อย
ละ 74 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดใน AMF ราชปรารภ จากอนันดา โดยมีมูลค่าทั้ งส้ินจ านวน 
402,892,891 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีทั้งหมดภายใตส้ัญญากูย้ืมเงินจากอนนัดา ซ่ึง
อนนัดาไดใ้ห ้AMF ราชปรารภ กูย้มืเพื่อพฒันาโครงการ เป็นจ านวนเงิน 226,792,767 บาท โดย
มีค่าตอบแทนการโอนเป็นจ านวนเท่ากบัตน้เงินกูท่ี้อนนัดาไดใ้ห้กูย้มืแก่ AMF ราชปรารภ บวก
ดว้ยดอกเบ้ียของตน้เงินกูด้งักล่าว 

(2) ไอดีโอ คิว สุขุมวทิ 36 จะซ้ือหุ้นในบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั (“AMF ทอง
หล่อ”) ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการไอดีโอ คิว สุขมุวทิ 36 จ  านวนร้อย
ละ 51 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดใน AMF ทองหล่อ จากอนันดา โดยมีมูลค่าทั้ งส้ินจ านวน 
339,751,689 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีทั้งหมดภายใตส้ัญญากูย้ืมเงินจากอนนัดา ซ่ึง
อนนัดาไดใ้ห้ AMF ทองหล่อ กูย้มืเพื่อพฒันาโครงการ เป็นจ านวนเงิน 109,863,781 บาท โดยมี
ค่าตอบแทนการโอนเป็นจ านวนเท่ากบัตน้เงินกู้ท่ีอนนัดาไดใ้ห้กู ้ยืมแก่ AMF ทองหล่อ บวก
ดว้ยดอกเบ้ียของตน้เงินกูด้งักล่าว 

(3) ไอดีโอ นิว พระราม 9 จะซ้ือหุ้นในบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั (“AMF 
รามค าแหง”) ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการไอดีโอ นิว พระราม 9 
จ  านวนร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดใน AMF รามค าแหง จากอนนัดา โดยมีมูลค่าทั้งส้ิน
จ านวน 303,136,242 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีทั้งหมดภายใตส้ัญญากูย้มืเงินจากอนนั
ดา ซ่ึงอนนัดาไดใ้ห้ AMF รามค าแหง  กูย้ืมเพื่อพฒันาโครงการ เป็นจ านวนเงิน 183,945,123 
บาท โดยมีค่าตอบแทนการโอนเป็นจ านวนเท่ากับต้นเงินกู้ท่ีอนันดาได้ให้กู ้ยืมแก่  AMF 
รามค าแหง บวกดว้ยดอกเบ้ียของตน้เงินกูด้งักล่าว 
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1.3.2 ขนาดของรายการ 

มูลค่ารวมของการเขา้ลงทุนของทั้งสามรายการ รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,009,444,100 บาท โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.30  ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ ซ่ึงค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฉบบัสอบทาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 

การค านวณขนาดของรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยอา้งอิงขอ้มูล
จากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดการค านวณ
ดงัต่อไปน้ี 

 การเขา้ลงทุนในไอดีโอ โมบิ รางน ้า 
(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :  

ไม่น ามาปรับใช้เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าให้ไม่มีงบ
การเงิน 

(ข) เปรียบเทียบก าไรสุทธิ : 
ไม่น ามาปรับใช้เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าให้ไม่มีงบ
การเงิน 

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน : 
ขนาดรายการ   =                  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย x 100    

            มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
   =  390,035,100 x 100 
       30,547,767,574.68 
   =  ประมาณร้อยละ 1.28 

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์: 
ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพย ์
 

 การเขา้ลงทุนในไอดีโอ คิว สุขมุวทิ 36   
(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :  

ไม่น ามาปรับใช้เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าให้ไม่มีงบ
การเงิน 
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(ข) เปรียบเทียบก าไรสุทธิ : 
ไม่น ามาปรับใช้เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าให้ไม่มีงบ
การเงิน 

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน : 
ขนาดรายการ   =              มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย x 100    

            มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
   =  325,570,700  x 100 
       30,547,767,574.68 
   =  ประมาณร้อยละ 1.06 

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์: 
ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพย ์
 

 การเขา้ลงทุนในไอดีโอ นิว พระราม 9 
(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :  

ไม่น ามาปรับใช้เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าให้ไม่มีงบ
การเงิน 

(ข) เปรียบเทียบก าไรสุทธิ : 
ไม่น ามาปรับใช้เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าให้ไม่มีงบ
การเงิน 

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน : 
ขนาดรายการ   =               มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย x 100    

            มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
   =   293,838,300 x 100 
       30,547,767,574.68 
   =  ประมาณร้อยละ 0.96 

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์: 
ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพย ์
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อน่ึง เม่ือค านวณรวมขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ในคร้ังน้ีกบัรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา จะท าให้บริษทัฯ มีขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน รวมทั้งส้ินร้อยละ 37.15 ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ประเภทท่ี 2 คือ รายการท่ีมีมูลค่า
เท่ากบัร้อยละ 15 แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ดงันั้น บริษทัฯ จึง
มีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจดัส่งหนงัสือแจง้ให้ผู ้
ถือหุน้ทราบภายใน 21 วนันบัแต่วนัแจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

1.4 รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีจ่ะได้มา 

เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ ได้ลงนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นเพื่อเขา้ร่วมลงทุนโดยการจดัตั้ง ไอดีโอ 
โมบิ รางน ้า ไอดีโอ คิว สุขุมวทิ 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 โดยเพร
ซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ ถือหุน้สามญั จ านวน 3,900,351 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด
ของ ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 390,035,100 บาท ถือหุ้น
สามญั จ านวน 3,255,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 
36 ในราคาหุ้นละ  100 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 325,570,700 บาท และถือหุ้นสามัญ จ านวน 
2,938,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ นิว พระราม 9 ในราคาหุ้น
ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 293,838,300 บาท  

(ก) ไอดีโอ โมบิ รางน ้า 
 ทุนจดทะเบียน: 795,990,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญัจ านวน 7,959,900 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
 วตัถุประสงคห์ลกั: ถือหุน้ในบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไดแ้ก่ AMF ราชปรารภ 
 รายช่ือผูถื้อหุน้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 3,900,351 49.00 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 4,059,549 51.00 
 รายช่ือกรรมการ 

1. นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง 
2. นายรชฎ นนัทขวา้ง 
3. นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน 
4. นางสาวปาจรีย ์แสงประสิทธิโชค 
กรรมการซ่ึงลงช่ือท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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(ข) ไอดีโอ คิว สุขมุวทิ 36    
 ทุนจดทะเบียน: 664,430,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญัจ านวน 6,644,300 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
 วตัถุประสงคห์ลกั: ถือหุน้ในบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไดแ้ก่ AMF ทองหล่อ 
 รายช่ือผูถื้อหุน้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 3,255,707 49.00 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 3,388,593 51.00 
 รายช่ือกรรมการ 

1. นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง 
2. นายรชฎ นนัทขวา้ง 
3. นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน 
4. นางสาวปาจรีย ์แสงประสิทธิโชค 
กรรมการซ่ึงลงช่ือท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

(ค) ไอดีโอ นิว พระราม 9 
 ทุนจดทะเบียน: 599,670,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญัจ านวน 5,996,700 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
 วตัถุประสงคห์ลกั: ถือหุน้ในบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไดแ้ก่ AMF รามค าแหง 
 รายช่ือผูถื้อหุน้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 2,938,383 49.00 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 3,058,317 51.00 
 รายช่ือกรรมการ 

1. นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง 
2. นายรชฎ นนัทขวา้ง 
3. นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน 
4. นางสาวปาจรีย ์แสงประสิทธิโชค 
กรรมการซ่ึงลงช่ือท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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1.5 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และมูลค่าของรายการสินทรัพย์ได้มา 

มูลค่ารายการร่วมทุนใน ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า โดยเพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ้นสามญั จ านวน 
3,900,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า ในราคาหุ้นละ 
100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 390,035,100 บาท  
มูลค่ารายการร่วมทุนใน ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 โดยเพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ้นสามญั จ านวน 
3,255,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 ในราคาหุ้น
ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 325,570,700 บาท  
มูลค่ารายการร่วมทุนใน ไอดีโอ นิว พระราม 9 โดยเพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ้นสามญั จ านวน 
2,938,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ นิว พระราม 9 ในราคาหุ้น
ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 293,838,300 บาท  

1.6 เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าตอบแทน 

ราคาจองซ้ือหุน้ในไอดีโอ โมบิ รางน ้ า ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เป็นราคา
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องทั้งสามบริษทั  

1.7 ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัทฯ  

(ก) บริษทัฯ คาดวา่การเขา้ร่วมทุนดงักล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ใหก้บับริษทัฯ 
(ข) บริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มรายได ้และก าไรสุทธิใน

อนาคตให้แก่บริษทัจากผลการด าเนินงานของทั้งสามบริษทัฯ ภายหลงัจากโครงการต่างๆ ท่ีทั้ง
สามบริษทัเขา้ลงทุน สามารถรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากโครงการดงักล่าว 

1.8 แหล่งทีม่าของเงินทุนในการเข้าท ารายการ 

จากกระแสเงินสดภายในของบริษทัฯ 

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2561 พิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ร่วมทุนของเพรซิ
เดนท ์ดี เวนเจอร์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในไอดีโอ โมบิ รางน ้า ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 และ 
ไอดีโอ นิว พระราม 9 จะท าให้บริษทัฯ มีการกระจายแหล่งท่ีมาของรายได้ (Diversification of 
Revenues) และเป็นการเปิดโอกาสให้บริษทัฯ ไปสู่ธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยใ์นอนาคต จึงเห็นว่า
การเขา้ร่วมทุนดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 1.9 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไม่มีความเห็นขดัหรือแยง้กบัคณะกรรมการของบริษทัฯ ดงัท่ี
ระบุไวข้า้งตน้ 
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2. ภาระหนีสิ้นของบริษัทฯ 

2.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี
 มติไว้และมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พจิารณาออกจ าหน่ายตามทีเ่ห็นสมควร 

- ไม่มี - 
2.2 ยอดรวมของเงินกู้ทีม่ีก าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561 และ
 ภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั 

- ไม่มี - 
2.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอ่ืน รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 
 มิถุนายน 2561 และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั 

หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทหนี้สิน  
งบการเงินรวม 

หลกัประกนั ส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2560 

ส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน 2561 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,787.56  1,840.85  ไม่มี 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 242.66  282.79  ไม่มี 

โบนสัคา้งจ่าย 159.25  212.19  ไม่มี 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 285.02  323.85  ไม่มี 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 153.05  111.73  ไม่มี 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 806.61  838.17  ไม่มี 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 271.81  216.83  ไม่มี 

รวม 3,705.96  3,826.42   

2.4 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินและภาระผูกพนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
ดงัต่อไปน้ี 
 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อใชใ้น

การผลิต จ านวนประมาณ 5 ลา้นบาท 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี

จ  านวนประมาณ 28 ลา้นบาท และท่ีตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปีถึง 5 ปีจ  านวนประมาณ 8 ลา้น
บาท 

 การค ้ าประกันตามหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย
จ านวนประมาณ 139  ลา้นบาท 
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3. ข้อมูลบริษัทฯ 

3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 

3.1.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 

 บริษทัฯ เกิดจากการควบบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ระหวา่งบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) (“TF”)  และบริษทั เพรซิเดนท์
ไรซ์โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) (“PR”) ซ่ึงไดมี้การจดทะเบียนควบบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 และไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบทั้ งหมดของทั้ งสองบริษัทโดยผลของกฎหมาย และต่อมาได้เข้าซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ภายใตช่ื้อยอ่หลกัทรัพยใ์หม่วา่ TFMAMA เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560   

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหาร ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์
บะหม่ีและอาหารก่ึงส าเร็จรูป ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ขนมปังกรอบ น ้ าผลไม ้และบรรจุภณัฑ์ โดยมี
บริษทัยอ่ยจ านวน 8 บริษทั และบริษทัร่วมจ านวน 6 บริษทั และณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ 
มีโครงสร้างการถือหุน้ในกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่มดงัน้ี 

 
หมายเหตุ 1/ บริษทัยอ่ย 2/ บริษทัร่วม 3/ เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 
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3.1.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ 

 ผลิตภณัฑ์บะหม่ีและอาหารก่ึงส าเร็จรูป ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ก่ึงส าเร็จรูปซ่ึงใชแ้ป้งสาลี
และขา้วเป็นวตัถุดิบหลกั ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้มาม่า และเคร่ืองหมายการคา้ต่างประเทศ
อ่ืน 

 ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ภายใตบ้ริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์บ
เกอร่ีค้าส่ง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าฟาร์มเฮ้าส์ ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีค้าปลีก และผลิตภณัฑ์
ส าหรับธุรกิจฟาสตฟู้์ดและร้านอาหาร 

 ผลิตภณัฑข์นมปังกรอบ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้บิสชิน และโฮมม่ี 
 ผลิตภณัฑน์ ้าผลไม ้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้กรีนเมท เคลล่ี และไทซนั 
 ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์ประกอบดว้ยฟิล์มห่ออยา่งอ่อนบรรจุอาหารและถว้ยกระดาษ 

 
3.2 สรุปข้อมูลทางการเงินพร้อมค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานและ

ปัจจัยความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 
 
3.2.1 สรุปข้อมูลทางการเงิน 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2558 /1 2559 /1 2560  2560 /1 2561 
รายได ้
รายไดจ้ากการขาย 19,950.20 21,143.68 21,630.95 10,330.61 10,712.47  
รายไดอ่ื้น 371.12 385.75 375.21 271.47 240.02  
รวมรายได ้ 20,321.32 21,529.42 22,006.16 10,602.08 10,952.49  
ค่าใชจ่้าย 
ตน้ทุนขาย 13,295.44 13,968.82 14,354.55 6,890.12 6,943.72 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,397.99 1,410.47 1,444.36 703.00 747.56 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,922.42 2,022.89 2,167.15 1,065.14 1,057.97 
รวมค่าใชจ่้าย 16,615.85 17,402.18 17,966.06 8,658.26 8,749.25 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ ค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและภาษีเงินได ้

3,705.47 4,127.25 4,040.10 1,943.83 2,203.25 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 138.53 192.13 212.01 91.78 104.56 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 3,844.00 4,319.38 4,252.12 2,035.61 2,307.81 
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 งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2558 /1 2559 /1 2560  2560 /1 2561 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 23.69 19.11 17.01 8.29 6.77 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,820.31 4,300.27 4,235.11 2,027.32 2,301.03 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 370.96 405.60 430.43 206.60 290.67 
ก าไรส าหรับปี 3,449.36 3,894.67 3,804.68 1,820.72 2,010.36  
ก าไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 2,558.55 2,871.18 2,853.49 1,358.85 1,535.14  
ก าไรสุทธิส่วนท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 890.81 1,023.48 951.19 461.88 475.22  

ท่ีมา : งบการเงินของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุ :            1/ เป็นขอ้มูลทางการเงินเสมือนท่ีถูกจดัท าข้ึนเพื่อแสดงขอ้มูลทางการเงินเสมือนวา่มีการควบ

 บริษทัระหวา่ง TF และ PR ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 โดยขอ้มูลทางการเงินเสมือนน้ีจะ
 มิไดน้ าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการของ TFMAMA 

 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2558 /1 2559 2560 2560 /1 2561 
สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,583.58 2,444.96 2,777.38 4,370.57 3,653.19  
เงินลงุทนชัว่คราว 5,228.02 4,529.23 5,515.71 3,089.62 6,504.55  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,076.81 3,249.87 3,625.82 3,163.36 3,442.99  
สินคา้คงเหลือ 1,226.18 1,222.80 1,352.54 1,481.83 1,352.42  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 76.38 69.21 62.12 86.89 353.90 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 11,188.27 11,516.07 13,333.57 12,193.27 15,307.06  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,322.20 1,428.24 1,562.33 1,454.20 1,565.83  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,761.26 4,412.90 5,133.56 4,574.02 4,559.83  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,788.06 9,388.57 8,790.56 9,252.39 8,537.88  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 629.77 540.51 603.15 538.57 577.17 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 13,501.29 15,770.22 16,089.60 15,819.17 15,240.71  
สินทรัพย์รวม 24,689.56 27,286.29 29,423.17 28,012.45 30,547.77  
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 งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2558 /1 2559 2560 2560 /1 2561 
หน้ีสิน 
หน้ีสินหมุนเวียน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,788.88 1,870.20 1,787.56 1,719.64 1,840.85  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 947.99 979.51 839.98 890.79 930.56  
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 2,736.87 2,849.71 2,627.54 2,610.43 2,771.41  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 757.68 821.11 806.61 863.90 838.17  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 249.03 304.30 271.81 321.79 216.83  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,006.71 1,125.41 1,078.42 1,185.69 1,055.00  
หนี้สินรวม 3,743.58 3,975.12 3,705.96 3,796.12 3,826.42                       
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 329.70 329.70 329.70 329.70 329.70  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 713.01 713.01 712.96 713.01 712.96  
ก าไรสะสม 15,190.57 16,881.66 18,498.46 17,582.42 19,496.86  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (14.03) 69.99 336.11 95.52 201.87  
ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 16,219.26 17,994.38 19,877.24 18,720.66 20,741.40  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,726.72 5,316.79 5,839.97 5,495.66 5,979.96  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,945.98 23,311.17 25,717.21 24,216.33 26,721.35  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,689.56 27,286.29 29,423.17 28,012.45 30,547.77  

ท่ีมา : งบการเงินของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุ :            1/ เป็นขอ้มูลทางการเงินเสมือนท่ีถูกจดัท าข้ึนเพื่อแสดงขอ้มูลทางการเงินเสมือนวา่มีการควบ

 บริษทัระหวา่ง TF และ PR ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 โดยขอ้มูลทางการเงินเสมือนน้ีจะ
 มิไดน้ าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการของ TFMAMA 
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งบกระแสเงินสด 
หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  4,482.45 3,693.09 1,647.14  2,716.92  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (2,399.08) (2,040.98) 899.91  (1,221.51) /1 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (1,216.02) (1,342.37) (623.20) (607.98) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ  861.38 332.42 1,925.61  875.81  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี  2,444.96 2,777.38 4,370.57  3,653.19  

ท่ีมา : งบการเงินของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุ :            1/ เน่ืองจากการลงทุนเพิ่มข้ึนในเงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาว 

3.2.2 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย์รวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 29,423.17 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ  านวน 2,136.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.83 สินทรัพย์หลักท่ีส าคัญ
ประกอบด้วย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 8,790.56 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 29.88 ของ
สินทรัพยร์วม และสินทรัพยห์มุนเวยีนจ านวน 13,333.57 ลา้นบาท  

โดยรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2560 มีจ  านวน 2,777.38 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน
ร้อยละ 13.60 

 เงินลงทุนชัว่คราวในปี 2560 มีจ  านวน 5,515.71 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 21.78 
 ลูกหน้ีการคา้ในปี 2560 มีจ  านวน 3,625.82 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 11.57 เน่ืองจาก

การเติบโตของยอดขาย โดยมีบริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) เป็นลูกคา้หลกัส าหรับการ
ขายในประเทศ ทั้งน้ี ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียส าหรับปี 2560 เท่ากบั 61 วนัเพิ่มข้ึนจากปี
ก่อน 5 วนั (ปี 2559 เท่ากบั 56 วนั) อย่างไรก็ดีบริษทัฯ ไดมี้การส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เป็นจ านวน 16.38 ลา้นบาทซ่ึงเพียงพอส าหรับลูกหน้ีท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน 
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 สินคา้คงเหลือในปี 2560 มีจ  านวน 1,352.54 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 10.61 โดย
สินคา้ประเภทบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมีอายุการเก็บเฉล่ีย 180 วนั ทั้งน้ี ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย
ของบริษทัฯ เท่ากบั 34 วนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 2 วนั (ปี 2559 เท่ากบั 32 วนั) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 30,547.77 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2560 จ านวน 1,184.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.03 สินทรัพยห์ลกัท่ีส าคญั
ประกอบด้วย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 8,537.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.95 ของ
สินทรัพยร์วม โดยรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจ านวน 3,653.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2560 ร้อยละ 

31.53 
 เงินลงทุนชัว่คราว มีจ านวน 6,504.55 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2560 ร้อยละ 17.93 
 ลูกหน้ีการคา้ มีจ  านวน 3,442.99 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 ร้อยละ 5.04 
 สินคา้คงเหลือมีจ านวน 1,352.42 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 ร้อยละ 0.01 

หนีสิ้นรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีหน้ีสินรวมจ านวน 3,705.96 ลา้นบาท ลดลง
จากปี 2559 จ  านวน 269.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.77 เน่ืองจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน อย่างไรก็ดี หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียนร้อยละ 
70.90 ของหน้ีสินทั้งหมด และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนร้อยละ 29.10 ของหน้ีสินทั้งหมด  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมจ านวน 3,826.42 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากส้ินปี 2560 จ านวน 120.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.25 เน่ืองจากรายการเจา้หน้ีการคา้และ
รายการหน้ีสินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  อย่างไรก็ดี หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัเป็น
หน้ีสินหมุนเวียนร้อยละ 72.43 ของหน้ีสินทั้งหมด และหน้ีสินไม่หมุนเวียนร้อยละ 27.57 ของ
หน้ีสินทั้งหมด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 25,717.21 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ  านวน 2,406.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.32 เน่ืองจากการ
เพิ่มข้ึนของก าไรสุทธิระหว่างงวด โดยบริษทัฯ ได้มีการจ่ายปันผลจ านวนรวม 903.60 ล้านบาท
แบ่งเป็นการจ่ายปันผลจ านวน 396 ลา้นบาทส าหรับผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลงัส าหรับปี 2559 
และการจ่ายปันผลระหวา่งกาลจ านวน 507.60 ลา้นบาท ส าหรับผลการด าเนินงานงวดคร่ึงปีแรกของ
ปี 2560 มูลค่าตามบญัชีรวมต่อหุน้เท่ากบั 78.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 เป็นจ านวน 7.30 บาท 



 หนา้ 15 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 26,721.35 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2560 จ  านวน 1,064.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.15 เน่ืองจากการ
เพิ่มข้ึนของก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้เท่ากบั 81.05 บาท 

ส าหรับอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 0.14 เท่า ส าหรับปี 2560 และส้ินสุดงวด 6 
เดือนแรกของปี 2561 ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ส าหรับอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อทุนคิดเป็น 0.01 เท่าซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า ในขณะท่ีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียอยูใ่น
ระดบัสูงเท่ากบั 250.12 เท่า อนัเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของ
บริษทัฯ ในการช าระหน้ี  

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 รายได้จากการขาย 
ส าหรับปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 21,630.95 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ปี 2559 จ านวน 487.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเติบโตร้อยละ 2.30 โครงสร้างรายไดส้ามารถแบ่งตาม
กลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท 
สายผลติภัณฑ์ 

 
กลุ่ม
ธุรกจิ 

ตลาด 
 

งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

บะหม่ีและอาหาร 
ก่ึงส าเร็จรูป 

อาหาร 

ในประเทศ 7,470.90 37.45 7,896.39 37.35 8,089.78 37.40 3,820.60  36.98  3,905.44  36.46 
 ต่างประเทศ 2,578.10 12.92 2,942.80 13.92 3,183.75 14.72 1,536.49  14.87 1,686.84  15.75 

เบเกอร่ี 
ในประเทศ 7,346.83 36.83 7,568.72 35.80 7,448.91 34.44 3,520.72  34.08 3,581.87  33.44 
 ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ขนมปังกรอบ 
ในประเทศ 719.22 3.61 777.88 3.68 807.74 3.73 352.85  3.42 356.78  3.33 
 ต่างประเทศ 74.42 0.37 79.51 0.38 65.13 0.30 25.02  0.24  21.41  0.20 

น ้าผลไม ้
ในประเทศ 411.90 2.06 431.94 2.04 386.29 1.79 233.77  2.26 161.21  1.50 
 ต่างประเทศ 331.60 1.66 424.64 2.01 503.40 2.33 265.72  2.57 409.69  3.82 

บรรจุภณัฑ ์
บรรจุ 
ภณัฑ ์

ในประเทศ 879.21 4.41 891.70 4.22 1,019.83 4.71 513.33  4.97 507.93  4.74 
 ต่างประเทศ 2.65 0.01 3.26 0.02 3.09 0.01 1.47  0.01 1.26  0.01 

อ่ืนๆ  วตัถุดิบ 
ในประเทศ 135.39 0.68 126.83 0.60 123.03 0.57 60.66  0.59 80.05  0.75 
 ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 
ในประเทศ 16,963.45 85.03 17,693.46 83.68 17,875.58 82.64 8,501.91  82.30 8,593.28  80.22 
 ต่างประเทศ 2,986.77 14.97 3,450.21 16.32 3,755.37 17.36 1,828.71  17.70 2,119.20  19.78 

รวม 19,950.22 100.00 21,143.67 100.00 21,630.95 100.00 10,330.61 100.00 10,712.47 100.00 
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 ในปี 2560 รายไดจ้ากผลิตภณัฑ์บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปและเบเกอร่ี จ  านวน 18,722 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 86.55 ของรายไดจ้ากการขายรวม 

บะหมี่และอาหารกึง่ส าเร็จรูป 

ตลาดในประเทศ ยอดขายบะหม่ีและอาหารก่ึงส าเร็จรูปส าหรับปี 2560 เติบโตร้อยละ 2.45 เม่ือเทียบ
กบัยอดขายในปี 2559 เน่ืองจากการเติบโตของยอดขายบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ร้อยละ 1.00 และการ
เติบโตของอาหารก่ึงส าเร็จรูป เช่น เส้นขาว โจ๊ก ข้าวตม้ ร้อยละ 15.90 โดยการเติบโตดงักล่าว
เน่ืองมาจากยอดขายจากผลิตภณัฑ์ใหม่และการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองของ
บริษทัฯ รวมถึงการฟ้ืนตวัของตลาดอาหารก่ึงส าเร็จรูป 

ตลาดในต่างประเทศ  ยอดขายบะหม่ีและอาหารก่ึงส าเร็จรูปส าหรับปี 2560 เติบโตร้อยละ 8.19 เม่ือ
เทียบกบัยอดขายในปี 2559 โดยมาจากการเติบโตของยอดขายบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปร้อยละ 10.64 
ในขณะท่ีการเติบโตของอาหารก่ึงส าเร็จรูปลดลงร้อยละ 2.48 การเติบโตดงักล่าวเน่ืองมาจากการจดั
กิจกรรมดา้นการตลาดรวมถึงการส่งเสริมการขายร่วมกบัตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ อนัท าให้
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัในตลาดโลกมากข้ึน  

ผลติภัณฑ์เบเกอร่ี  

ยอดขายผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีส าหรับปี  2560 ลดลงร้อยละ 1.58 เม่ือเทียบกับยอดขายในปี 2559 
เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในตลาด โดยเฉพาะช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นร้านสะดวกซ้ือ รวมถึง
การมีผูเ้ล่นรายใหม่เพิ่มข้ึนในตลาด 

ผลติภัณฑ์อ่ืน 

ผลิตภณัฑอ่ื์นประกอบดว้ย สินคา้กลุ่มขนมปังกรอบ น ้าผลไม ้บรรจุภณัฑ ์และอ่ืน ๆ ส าหรับปี 2560 
เติบโตร้อยละ 6.31 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 โดยยอดขายจากสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์มีอตัราการ
เติบโตค่อนขา้งดี ประกอบดว้ยการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของตลาดน ้าผลไมใ้นต่างประเทศ 

ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายรวม 10,712.47 
ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.70 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2560 เน่ืองจากรายได้จากการขาย
สินค้าในประเทศเพิ่มข้ึน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.07 ประกอบกับรายได้จากการขายสินค้าใน
ต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.89 เน่ืองจากการขยายตวัของตลาดและการท ากิจกรรมทางการตลาด
อย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ MaMa Oriental Kitchen (OK) และ POT Noodle โดย
ตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปมีการขยายตวัมากท่ีสุด อย่างไรก็ดี ตลาดในกลุ่มประเทศเอเชียยงัคงมี
สัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดสูงท่ีสุด 
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ต้นทุนขาย 
ตน้ทุนขายส าหรับปี 2560 มีจ  านวน 14,354.55 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 385.73 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
2.76 เน่ืองจากตน้ทุนดา้นวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีเพิ่มข้ึนตามยอดขาย รวมถึงค่าเส่ือมราคาของ
โรงงานบางชนั 2 ส าหรับการผลิตเบเกอร่ีท่ีไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการเม่ือปี 2560 สัดส่วนตน้ทุนขายต่อ
รายไดจ้ากการขายเท่ากบัร้อยละ 66.07 และร้อยละ 66.36 ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดบั 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายจ านวน 6,943.72 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 53.60 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 เน่ืองจากการใช้วตุัดิบและบรรจุภณัฑ์ในการผลิตเพิ่มข้ึนตาม
ยอดขาย โดยมีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบัร้อยละ 64.81 ต  ่ากวา่ช่วงเดียวกนัของ
ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 69.70 เน่ืองจากราคาวตัถุดิบจ าพวกน ้ามนัปาลม์ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับปี 2560 มีจ  านวน 3,611.50 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 178.15  ลา้น
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.19 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน และค่าใชจ่้ายจาก
การควบรวมกิจการ โดยคิดเป็นร้อยละ 16.70 ของรายไดจ้ากการขาย เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 16.24  

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 1,805.53 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึน 37.39 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดและการปรับฐานเงินเดือนของพนกังาน โดยคิดเป็นร้อยละ 16.85 ของรายไดจ้ากการขาย 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2560 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 17.12 

ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ ส าหรับปี 2560 เท่ากบั 2,853.49 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
0.62 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อตัราก าไรสุทธิส าหรับปี 2559 และ 2560 อยูท่ี่ร้อย
ละ 18.09 และ ร้อยละ 17.29 ตามล าดบั เน่ืองจากการลดลงของก าไรจากส่วนของ PB และ บริษทั 
เพรซิเดนทฟ์ลาวมิลล ์จ  ากดั รวมถึงการลดลงของก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ เท่ากบั 1,535.14 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึน 176.29 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.97 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 
อตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 18.36 และ ร้อยละ 17.17 ตามล าดบั 

สภาพคล่อง 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2560 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 2,777.38 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2559 จ  านวน 332.42 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
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 กระแสเงินสดรับสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 3,693.09 ลา้นบาท 
 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการลงทุนจ านวน 2,040.98 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุน

ในรายการเงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึน  
 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,324.37 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก

การจ่ายเงินปันผลจ านวน 1,228.07 ลา้นบาท 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จ านวน 3,653.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2560 จ  านวน 875.81 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

 กระแสเงินสดรับสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 2,716.92 ลา้นบาท  
 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการลงทุนจ านวน 1,221.51  ลา้นบาท  
 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 607.98 ลา้นบาท 

3.2.3 ปัจจัยความเส่ียง 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัราคาและความพอเพียงของปริมาณวตัถุดิบ 
เน่ืองดว้ยวตัถุดิบหลกัในการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ อนัประกอบดว้ย แป้งสาลี ขา้ว และน ้ ามนั
ปาล์ม ซ่ึงเป็นสินคา้เกษตรและไดรั้บผลกระทบจากหลายปัจจยั เช่น ปริมาณผลผลิตทัว่โลก 
และสภาวะอากาศ เป็นตน้ จึงส่งผลต่อปริมาณวตัถุดิบท่ีจดัหาไดแ้ละความผนัผวนของราคา 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตน้ทุนขายของบริษทัฯ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปซ่ึงเป็น
สินคา้ท่ีถูกควบคุมราคาโดยกรมการคา้ภายใน ท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถปรับราคาข้ึนไดห้าก
ราคาวตัถุดิบดงักล่าวเพิ่มสูงข้ึน 

อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ ไดมี้การท าสัญญาล่วงหน้าในการซ้ือ
ขา้วสาลีและน ้ ามนัปาล์มในช่วงท่ีราคาอ่อนตวัลง รวมถึงจะไดมี้การติดตามปัจจยัท่ีจะส่งผล
กระทบต่อราคาอยา่งใกลชิ้ด และจดัหาซ้ือวตัถุดิบในปริมาณมากจากผูจ้ดัจ  าหน่ายหลายราย 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใหญ่ในประเทศส าหรับผลิตภณัฑ์บะหม่ี อาหาร
ก่ึงส าเร็จรูป และขนมปังกรอบ โดยการจ าหน่ายสินคา้ภายในประเทศของผลิตภณัฑบ์ะหม่ี
และอาหารก่ึงส าเร็จรูปและขนมปังกรอบจะเป็นการจดัจ าหน่ายผา่นผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใหญ่ 
กล่าวคือ บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าก่ึงหน่ึงของ
ยอดขายรวมในประเทศ อยา่งไรก็ดี เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ ได้
ขยายสัดส่วนการส่งออกเพิ่มข้ึน รวมถึงการจดัจ าหน่ายผา่นบริษทัยอ่ยอีกทางหน่ึง 
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- ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใหญ่ในประเทศส าหรับผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี กล่าวคือ 
บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีรายใหญ่ของ
บริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ โดยบริษทัฯ มียอดจ าหน่ายให้แก่บริษทั ซีพี 
ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้รวมจากธุรกิจเบเกอร่ี 
นอกจากน้ี บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ยงัไดมี้การผลิตสินคา้เบเกอร่ีบางประเภทเพื่อ
จดัจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือของตนเองดว้ย อย่างไรก็ดี เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของ
บริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง ไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค อนัจะ
เป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัคู่คา้ในระดบัท่ีสูงเม่ือเทียบกบัแบรนด์อ่ืน ท าให้บริษทัฯ เช่ือมัน่
วา่จะสามารถรักษาคู่คา้รายน้ีไวไ้ดเ้น่ืองจากเป็นการคา้ท่ีไดรั้บประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีการจ าหน่ายสินคา้ไปต่างประเทศและขายในรูปเงินตราต่างประเทศ จึงท า
ให้มีความเส่ียงต่อรายไดอ้นัเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ได้
มีการดูแลและป้องกนัความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน กล่าวคือ การตก
ลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียงโดยไม่มีนโยบายการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัได้มีการท า Squared Position ระหว่างเงินท่ีเป็นรายรับจากการส่งออกกับรายจ่ายในการ
น าเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์จากต่างประเทศ อีกทางหน่ึงดว้ย 

 ความเส่ียงจากการมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 25  

เน่ืองดว้ยตามขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ บริษทั 
สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั มหาชน โดยถือหุ้นจ านวน 82,994,102 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 
25.17 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจอยา่งมี
สาระส าคญัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงในการ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้
   
อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการปกป้องสิทธิของผู ้
ถือหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั เช่น การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นคนหน่ึง
หรือหลายคน ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และหรือ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ได ้เป็นตน้ 
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3.3 รายช่ือคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 

3.3.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที ่15 สิงหาคม 2561 

ล าดบั ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการ 
2 นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / รองประธานกรรมการ 
3 นายก าธร พูนศกัด์ิอุดมสิน รองประธานกรรมการ 
4 นายสุชยั รัตนเจียเจริญ รองประธานกรรมการ 
5 นายพจน์ พะเนียงเวทย ์ กรรมการผูอ้  านวยการ 
6 นายก าธร ตติยกว ี กรรมการ 
7 นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั กรรมการ 
8 นายบุญชยั โชควฒันา กรรมการ 
9 นายเวทิต โชควฒันา กรรมการ 

10 นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 
11 นางกุลภทัรา สิโรดม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
12 ท่านผูห้ญิง องักาบ บุณยษัฐิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
13 นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
14 นายวสิิฐ จะวะสิต กรรมการอิสระ 
15 นายสาโรช ชยาววิฒัน์กุล กรรมการอิสระ 

3.3.2 รายช่ือคณะผู้บริหาร ณ วนัที ่15 สิงหาคม 2561 

ล าดบั ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นายสุชยั รัตนเจียเจริญ รองประธาน 
3 ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์ กรรมการผูอ้  านายการ 
4 ดร.พจนี พะเนียงเวทย ์ รองผูอ้  านวยการ 
5 นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์ กรรมการผูช่้วยรองผูอ้  านวยการ 
6 นางสดใส หาญชนะ ผูช่้วยรองผูอ้  านวยการ 
7 นางสาวหทยัรัตน์ กวา้งจิตตอ์ารีย ์ ผูช่้วยรองผูอ้  านวยการ 

หมายเหตุ : ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
  หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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3.3.3 รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเม่ือวนัที ่31 กรกฎาคม 2561 

ช่ือ นามสกุล จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

1. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 82,994,102 25.17 

2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 55,534,253 16.84 

3. นาย พิพฒั พะเนียงเวทย ์ 22,167,005 6.72 

4. นาย วรีพฒัน์ พูนศกัด์ิอุดมสิน 21,751,334 6.60 

5. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 10,470,274 3.18 

6. บริษทั ยนีูเซ็นทรัล จ ากดั 7,602,387 2.31 

7. บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) 6,431,151 1.95 

8. นาย ก าธร ตติยกว ี 5,792,527 1.76 

9. บริษทั ยนีูเวอร์สบิวต้ี จ  ากดั 5,521,076 1.67 

10. บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 4,135,628 1.25 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 222,399,737 67.45 

3.4 ข้อมูลอ่ืนทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกบัความเพยีงพอของเงินทุนหมุนเวยีน 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ และการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี โดยบริษทัฯ จะใชก้ระแสเงินสดของบริษทัฯ  

5. คดีหรือข้อเรียกร้องทีม่ีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ไม่มี –



 หนา้ 22 

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ  กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือ
 หุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ผลประโยชน์/ 
รายการที่เกีย่วข้องกนั 

ลกัษณะรายการ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2560 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัระหวา่ง TFMAMA กบั SPI (ใน
ฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
TFMAMA)   

ค่าใชจ่้ายการผลิต ค่าใชจ่้าย
บริหาร เงินปันผลรับ หุน้กู้
แปลงสภาพ 

134,083,612.73 บาท 113,313,650.56 บาท 

ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัระหวา่ง TFMAMA กบั Nissin 
Foods Holdings (ในฐานะผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของ TFMAMA)  

รายไดจ้ากการขาย 1,228,882.28 บาท 2,257,660.92 บาท 

7. สรุปสาระของสัญญาทีส่ าคัญในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี – 

8. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯทีม่ีต่อสารสนเทศทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในสารสนเทศฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั และขอ
รับรองวา่ขอ้มูลในสารสนเทศฉบบัน้ีถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่มีขอ้มูลท่ีอาจท าใหบุ้คคลอ่ืน
ส าคญัผดิในสาระส าคญั และมิไดมี้การปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงควรแจง้ 
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