สารสนเทศเกีย่ วกับการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์
ของ
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) “TFMAMA”
(ตามบัญชี 2)

4 ตุลาคม 2561
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ที่ ทอ. 075/2561
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
เรื่ อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
(ตามบัญชี 2)
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเรี ยนแจ้งท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบว่า บริ ษทั
เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด (“เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 70 ของ
ทุนจดทะเบี ยน จะเข้าร่ วมลงทุ นกับบริ ษทั อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“อนันดา”) ซึ่ งไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ โดยการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนจานวน 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ไอดีโอ โมบิ ราง
น้ า จากัด บริ ษทั ไอดี โอ คิว สุ ขุมวิท 36 จากัด และ บริ ษทั ไอดี โอ นิ ว พระราม 9 จากัด มีวตั ถุประสงค์ใน
การเข้าลงทุนโดยการถื อหุ ้นในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2561 โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 3
บริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น จานวน 1,009,444,100.00 บาท
การเข้าร่ วมทุนกับอนันดาดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ น
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ ”) ซึ่ งมี ขนาดของรายการสู งสุ ดเท่ากับร้ อยละ 3.30 ตามวิธีการ
คานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ ฉบับสอบทาน
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และเมื่อคานวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ ที่เกิ ดขึ้นในช่ วงระยะเวลา 6 เดื อนที่ผ่านมาแล้ว บริ ษทั ฯ มีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่ งตอบแทน รวมทั้งสิ้ นร้อยละ 37.15 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ประเภทที่ 2 คือ รายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ตาม
ประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) และจัดส่ งหนังสื อแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบภายใน 21
วันนับแต่วนั แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึ งผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั ฯ ผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึ้น รวมทั้งอานาจ
การต่อรองในการเข้าทาสัญญาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นว่าข้อเท็จจริ งยังอยูใ่ นภาวะที่อาจมี
การเปลี่ ย นแปลงได้ ประกอบกับ ระยะเวลาการเปิ ดเผยเป็ นสิ่ ง จ าเป็ น จึ ง ท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ มิ ไ ด้เ ปิ ดเผย
รายละเอียดการเข้าทารายการต่อนักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุ มตั ิการ
เข้าทารายการจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2561 ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริ งและ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทารายการอยู่ในภาวะแน่ นอนแล้ว บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดเผยสารสนเทศ
เกี่ ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ (ตามบัญชี 1) ต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรั พย์ฯ เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2561 และบริ ษทั ฯ ขอนาส่ งสารสนเทศเกี่ ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ (ตามบัญชี 2)
ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสื อฉบับนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผถู ้ ือหุ น้ ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

_______________________
(นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
เลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 02-374-4730
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_______________________
(นายพจน์ พะเนียงเวทย์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์ ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (ตามบัญชี 2)
1.

สารสนเทศตามบัญชี 1

1.1

วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อเข้าร่ วมลงทุนโดยการจัดตั้งบริ ษทั
ไอดีโอ โมบิ รางน้ า จากัด (“ไอดีโอ โมบิ รางน้า”) บริ ษทั ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 จากัด (“ไอดีโอ คิว
สุ ขุ ม วิท 36”) และบริ ษ ัท ไอดี โ อ นิ ว พระราม 9 จ ากัด (“ไอดี โ อ นิ ว พระราม 9”) เมื่ อวัน ที่ 18
กันยายน 2561

1.2

คู่กรณีทเี่ กีย่ วข้ องและความสั มพันธ์ กบั บริษัท
(ก)

ไอดีโอ โมบิ รางนา้
ผูร้ ่ วมลงทุน :

(1) บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
(2) บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั : อนันดาไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั
(ข)

ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36
ผูร้ ่ วมลงทุน :

(1) บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
(2) บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั : อนันดาไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั
(ค)

ไอดีโอ นิว พระราม 9
ผูร้ ่ วมลงทุน :

(1) บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
(2) บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั : อนันดาไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั
1.3

ลักษณะโดยทัว่ ไป ประเภท และขนาดของรายการ

1.3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปและประเภทของรายการ
เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเข้าร่ วมลงทุนโดยการจัดตั้ง ไอดีโอ
โมบิ รางน้ า ไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
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โดยถือหุน้ สามัญจานวน 3,900,351 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมดของ ไอดีโอ โม
บิ รางน้ า ถือหุ ้นสามัญจานวน 3,255,707 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของไอดี
โอ คิว สุ ขุมวิท 36 และถื อหุ ้นสามัญจานวน 2,938,383 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้น
ทั้งหมดของไอดีโอ นิว พระราม 9 ตามลาดับ
ทั้งนี้ เมื่อได้จดั ตั้งไอดี โอ โมบิ รางน้ า ไอดี โอ คิว สุ ขุมวิท 36 และ ไอดี โอ นิ ว พระราม 9 จะเข้า
ลงทุนโดยการถือหุ น้ ในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ กล่าวคือ
(1) ไอดีโอ โมบิ รางน้ า จะซื้ อหุ ้นในบริ ษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชี ย ราชปรารภ จากัด (“AMF ราช
ปรารภ”) ซึ่ งประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ า จานวนร้อย
ละ 74 ของจ านวนหุ ้นทั้ง หมดใน AMF ราชปรารภ จากอนัน ดา โดยมี มู ล ค่ า ทั้ง สิ้ น จานวน
402,892,891 บาท รวมทั้งรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ท้ งั หมดภายใต้สัญญากูย้ ืมเงินจากอนันดา ซึ่ ง
อนันดาได้ให้ AMF ราชปรารภ กูย้ มื เพื่อพัฒนาโครงการ เป็ นจานวนเงิน 226,792,767 บาท โดย
มีค่าตอบแทนการโอนเป็ นจานวนเท่ากับต้นเงินกูท้ ี่อนันดาได้ให้กูย้ มื แก่ AMF ราชปรารภ บวก
ด้วยดอกเบี้ยของต้นเงินกูด้ งั กล่าว
(2) ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 จะซื้ อหุ ้นในบริ ษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชี ย ทองหล่อ จากัด (“AMF ทอง
หล่อ”) ซึ่ งประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36 จานวนร้อย
ละ 51 ของจ านวนหุ ้ น ทั้ง หมดใน AMF ทองหล่ อ จากอนัน ดา โดยมี มู ล ค่ า ทั้ง สิ้ น จ านวน
339,751,689 บาท รวมทั้งรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ท้ งั หมดภายใต้สัญญากูย้ ืมเงินจากอนันดา ซึ่ ง
อนันดาได้ให้ AMF ทองหล่อ กูย้ มื เพื่อพัฒนาโครงการ เป็ นจานวนเงิน 109,863,781 บาท โดยมี
ค่าตอบแทนการโอนเป็ นจานวนเท่ากับต้นเงิ นกู้ที่อนันดาได้ให้กู้ยืมแก่ AMF ทองหล่อ บวก
ด้วยดอกเบี้ยของต้นเงินกูด้ งั กล่าว
(3) ไอดีโอ นิ ว พระราม 9 จะซื้ อหุ ้นในบริ ษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชี ย รามคาแหง จากัด (“AMF
รามค าแหง”) ซึ่ ง ประกอบธุ รกิ จพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ใ นโครงการไอดี โอ นิ ว พระราม 9
จานวนร้อยละ 51 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดใน AMF รามคาแหง จากอนันดา โดยมีมูลค่าทั้งสิ้ น
จานวน 303,136,242 บาท รวมทั้งรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ท้ งั หมดภายใต้สัญญากูย้ มื เงินจากอนัน
ดา ซึ่ งอนันดาได้ให้ AMF รามคาแหง กูย้ ืมเพื่อพัฒนาโครงการ เป็ นจานวนเงิ น 183,945,123
บาท โดยมี ค่ า ตอบแทนการโอนเป็ นจ านวนเท่ า กับ ต้น เงิ น กู้ที่ อ นัน ดาได้ใ ห้ กู้ยื ม แก่ AMF
รามคาแหง บวกด้วยดอกเบี้ยของต้นเงินกูด้ งั กล่าว
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1.3.2 ขนาดของรายการ
มูลค่ารวมของการเข้าลงทุนของทั้งสามรายการ รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 1,009,444,100 บาท โดยมี
ขนาดรายการสู งสุ ดคิดเป็ นร้อยละ 3.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนตามงบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งคานวณจากงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฉบับสอบทาน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561
การคานวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูล
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดการคานวณ
ดังต่อไปนี้
 การเข้าลงทุนในไอดีโอ โมบิ รางน้ า
(ก) เปรี ยบเทียบมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :
ไม่นามาปรั บใช้เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้ นใหม่และยัง ไม่ครบรอบปี บัญชี ทาให้ไม่มีง บ
การเงิน
(ข) เปรี ยบเทียบกาไรสุ ทธิ :
ไม่นามาปรั บใช้เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้ นใหม่และยัง ไม่ครบรอบปี บัญชี ทาให้ไม่มีง บ
การเงิน
(ค) เปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน :
ขนาดรายการ =
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่จ่าย x 100
มูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
=
390,035,100 x 100
30,547,767,574.68
=
ประมาณร้อยละ 1.28
(ง) เปรี ยบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ :
ไม่นามาปรับใช้เนื่ องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์
 การเข้าลงทุนในไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36
(ก) เปรี ยบเทียบมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :
ไม่นามาปรั บใช้เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้ นใหม่และยัง ไม่ครบรอบปี บัญชี ทาให้ไม่มีง บ
การเงิน
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(ข) เปรี ยบเทียบกาไรสุ ทธิ :
ไม่นามาปรั บใช้เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้ นใหม่และยัง ไม่ครบรอบปี บัญชี ทาให้ไม่มีง บ
การเงิน
(ค) เปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน :
ขนาดรายการ =
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่จ่าย x 100
มูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
=
325,570,700 x 100
30,547,767,574.68
=
ประมาณร้อยละ 1.06
(ง) เปรี ยบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ :
ไม่นามาปรับใช้เนื่ องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์
 การเข้าลงทุนในไอดีโอ นิว พระราม 9
(ก) เปรี ยบเทียบมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :
ไม่นามาปรั บใช้เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้ นใหม่และยัง ไม่ครบรอบปี บัญชี ทาให้ไม่มีง บ
การเงิน
(ข) เปรี ยบเทียบกาไรสุ ทธิ :
ไม่นามาปรั บใช้เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้ นใหม่และยัง ไม่ครบรอบปี บัญชี ทาให้ไม่มีง บ
การเงิน
(ค) เปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน :
ขนาดรายการ =
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่จ่าย x 100
มูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
=
293,838,300 x 100
30,547,767,574.68
=
ประมาณร้อยละ 0.96
(ง) เปรี ยบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ :
ไม่นามาปรับใช้เนื่ องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์
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อนึ่ ง เมื่อคานวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ในครั้ งนี้ กบั รายการได้ม าซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา จะทาให้บริ ษทั ฯ มีขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มู ล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทน รวมทั้ง สิ้ นร้ อยละ 37.15 ตามประกาศรายการได้มาหรื อ
จาหน่ายไป ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ประเภทที่ 2 คือ รายการที่มีมูลค่า
เท่ากับร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึง
มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่ งหนังสื อแจ้งให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วนั แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.4

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ ทจี่ ะได้ มา
เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเข้าร่ วมลงทุนโดยการจัดตั้ง ไอดีโอ
โมบิ รางน้ า ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยเพร
ซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุน้ สามัญ จานวน 3,900,351 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมด
ของ ไอดี โอ โมบิ รางน้ า ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้ง สิ้ น 390,035,100 บาท ถื อหุ ้น
สามัญ จานวน 3,255,707 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท
36 ในราคาหุ ้ น ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น 325,570,700 บาท และถื อ หุ ้ น สามัญ จ านวน
2,938,383 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ นิว พระราม 9 ในราคาหุ ้น
ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 293,838,300 บาท
(ก) ไอดีโอ โมบิ รางน้ า
 ทุนจดทะเบียน: 795,990,000 บาท ประกอบด้วย หุ ้นสามัญจานวน 7,959,900 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 วัตถุประสงค์หลัก: ถือหุน้ ในบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ AMF ราชปรารภ
 รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
3,900,351
49.00
บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
4,059,549
51.00
 รายชื่อกรรมการ
1. นายเสริ มศักดิ์ ขวัญพ่วง
2. นายรชฎ นันทขว้าง
3. นายบรรลือ สุ รเชษฐคมสัน
4. นางสาวปาจรี ย ์ แสงประสิ ทธิโชค
กรรมการซึ่ ง ลงชื่ อ ที่ มี อ านาจลงนามผูก พันบริ ษ ทั คื อ กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ
ร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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(ข) ไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36
 ทุนจดทะเบียน: 664,430,000 บาท ประกอบด้วย หุ ้นสามัญจานวน 6,644,300 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 วัตถุประสงค์หลัก: ถือหุน้ ในบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ AMF ทองหล่อ
 รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
3,255,707
49.00
บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
3,388,593
51.00
 รายชื่อกรรมการ
1. นายเสริ มศักดิ์ ขวัญพ่วง
2. นายรชฎ นันทขว้าง
3. นายบรรลือ สุ รเชษฐคมสัน
4. นางสาวปาจรี ย ์ แสงประสิ ทธิโชค
กรรมการซึ่ ง ลงชื่ อ ที่ มี อ านาจลงนามผูก พันบริ ษ ทั คื อ กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ
ร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
(ค) ไอดีโอ นิว พระราม 9
 ทุนจดทะเบียน: 599,670,000 บาท ประกอบด้วย หุ ้นสามัญจานวน 5,996,700 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 วัตถุประสงค์หลัก: ถือหุน้ ในบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ AMF รามคาแหง
 รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
2,938,383
49.00
บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
3,058,317
51.00
 รายชื่อกรรมการ
1. นายเสริ มศักดิ์ ขวัญพ่วง
2. นายรชฎ นันทขว้าง
3. นายบรรลือ สุ รเชษฐคมสัน
4. นางสาวปาจรี ย ์ แสงประสิ ทธิโชค
กรรมการซึ่ ง ลงชื่ อ ที่ มี อ านาจลงนามผูก พันบริ ษ ทั คื อ กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ
ร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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1.5

มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน และมูลค่ าของรายการสิ นทรัพย์ ได้ มา
มู ลค่ ารายการร่ วมทุ นใน ไอดี โอ โมบิ รางน้ า โดยเพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ถื อหุ ้นสามัญ จานวน
3,900,351 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ โมบิ รางน้ า ในราคาหุ ้นละ
100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 390,035,100 บาท
มูลค่ารายการร่ วมทุนใน ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 โดยเพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ ้นสามัญ จานวน
3,255,707 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36 ในราคาหุ ้น
ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 325,570,700 บาท
มูลค่ารายการร่ วมทุนใน ไอดีโอ นิ ว พระราม 9 โดยเพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ ้นสามัญ จานวน
2,938,383 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ นิว พระราม 9 ในราคาหุ ้น
ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 293,838,300 บาท

1.6

เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าตอบแทน
ราคาจองซื้ อหุ น้ ในไอดีโอ โมบิ รางน้ า ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เป็ นราคา
มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของทั้งสามบริ ษทั

1.7

ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ
(ก) บริ ษทั ฯ คาดว่าการเข้าร่ วมทุนดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจใหม่ให้กบั บริ ษทั ฯ
(ข) บริ ษทั ฯ จะได้รับผลประโยชน์ในรู ปของเงินปั นผล ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มรายได้ และกาไรสุ ทธิ ใน
อนาคตให้แก่บริ ษทั จากผลการดาเนินงานของทั้งสามบริ ษทั ฯ ภายหลังจากโครงการต่างๆ ที่ท้ งั
สามบริ ษทั เข้าลงทุน สามารถรับรู ้รายได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าว

1.8

แหล่ งทีม่ าของเงินทุนในการเข้ าทารายการ
จากกระแสเงินสดภายในของบริ ษทั ฯ

1.9

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 8/2561 พิจารณาแล้วเห็ นว่า การเข้าร่ วมทุนของเพรซิ
เดนท์ ดี เวนเจอร์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ในไอดีโอ โมบิ รางน้ า ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 และ
ไอดี โอ นิ ว พระราม 9 จะท าให้บ ริ ษ ทั ฯ มี ก ารกระจายแหล่ ง ที่ มาของรายได้ (Diversification of
Revenues) และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ฯ ไปสู่ ธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต จึงเห็นว่า
การเข้าร่ วมทุนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้

1.10

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการบริ ษัท ฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อ 1.9
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ไม่มีความเห็นขัดหรื อแย้งกับคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ดังที่
ระบุไว้ขา้ งต้น
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2.

ภาระหนีส้ ิ นของบริษัทฯ

2.1

ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจาหน่ ายแล้ วและที่ยังมิได้ ออกจาหน่ ายตามที่ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นได้ มี
มติไว้ และมอบอานาจให้ แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้พจิ ารณาออกจาหน่ ายตามทีเ่ ห็นสมควร
- ไม่มี ยอดรวมของเงินกู้ทมี่ ีกาหนดระยะเวลาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ
ภาระการนาสิ นทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน
- ไม่มี ยอดรวมมูลค่ าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2561 และภาระการนาสิ นทรัพย์ วางเป็ นหลักประกัน
หน่ วย: ล้านบาท

2.2

2.3

งบการเงินรวม
ประเภทหนี้สิน

หลักประกัน

สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
1,787.56

สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2561
1,840.85

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

242.66

282.79

ไม่มี

โบนัสค้างจ่าย

159.25

212.19

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

285.02

323.85

ไม่มี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

153.05

111.73

ไม่มี

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

806.61
271.81

838.17
216.83

ไม่มี

3,705.96

3,826.42

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

2.4

ไม่มี

ไม่มี

หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ดังต่อไปนี้
 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนตามสัญญาซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การผลิต จานวนประมาณ 5 ล้านบาท
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่ตอ้ งจ่ายชาระภายใน 1 ปี
จานวนประมาณ 28 ล้านบาท และที่ตอ้ งจ่ายชาระภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี จานวนประมาณ 8 ล้าน
บาท
 การค้ า ประกันตามหนัง สื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯ หรื อบริ ษ ทั ย่อย
จานวนประมาณ 139 ล้านบาท
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3.

ข้ อมูลบริษัทฯ

3.1

ข้ อมูลเกีย่ วกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ เกิ ดจากการควบบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ระหว่างบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“TF”) และบริ ษทั เพรซิ เดนท์
ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“PR”) ซึ่ งได้มีการจดทะเบียนควบบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้รับมาซึ่ งทรัพย์สิน หนี้ สิ ทธิ หน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบทั้ง หมดของทั้ง สองบริ ษ ัท โดยผลของกฎหมาย และต่ อ มาได้เ ข้า ซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่วา่ TFMAMA เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จด้านการผลิ ตและจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์
บะหมี่ และอาหารกึ่ งสาเร็ จรู ป ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปั งกรอบ น้ าผลไม้ และบรรจุ ภณ
ั ฑ์ โดยมี
บริ ษทั ย่อยจานวน 8 บริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมจานวน 6 บริ ษทั และณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ
มีโครงสร้างการถือหุ น้ ในกลุ่มธุ รกิจ 5 กลุ่มดังนี้

หมายเหตุ 1/ บริ ษทั ย่อย 2/ บริ ษทั ร่ วม 3/ เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
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3.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ
 ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็ จรู ป ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ก่ ึงสาเร็ จรู ปซึ่ งใช้แป้ งสาลี
และข้าวเป็ นวัตถุ ดิบหลัก ภายใต้เครื่ องหมายการค้ามาม่า และเครื่ องหมายการค้าต่างประเทศ
อื่น
 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ภายใต้บริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่ ค ้า ส่ ง ภายใต้เครื่ องหมายการค้า ฟาร์ มเฮ้า ส์ ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ค ้า ปลี ก และผลิ ตภัณฑ์
สาหรับธุ รกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร
 ผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ ภายใต้เครื่ องหมายการค้าบิสชิ น และโฮมมี่
 ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ ภายใต้เครื่ องหมายการค้ากรี นเมท เคลลี่ และไทซัน
 ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์ ประกอบด้วยฟิ ล์มห่ออย่างอ่อนบรรจุอาหารและถ้วยกระดาษ
3.2

สรุ ปข้ อมูลทางการเงินพร้ อมคาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานและ
ปัจจัยความเสี่ ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อกาไรของบริษัทฯ

3.2.1 สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
/1
/1
2558
2559
2560
2560 /1
2561
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

19,950.20 21,143.68
371.12
385.75
20,321.32 21,529.42

21,630.95
375.21
22,006.16

10,330.61
271.47
10,602.08

10,712.47
240.02
10,952.49

13,295.44 13,968.82
1,397.99 1,410.47
1,922.42 2,022.89
16,615.85 17,402.18
3,705.47 4,127.25

14,354.55
1,444.36
2,167.15
17,966.06
4,040.10

6,890.12
703.00
1,065.14
8,658.26
1,943.83

6,943.72
747.56
1,057.97
8,749.25
2,203.25

212.01
4,252.12

91.78
2,035.61

104.56
2,307.81

138.53
3,844.00
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192.13
4,319.38

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรสุ ทธิส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กาไรสุ ทธิส่วนที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2558 /1
2559 /1
2560
2560 /1
2561
23.69
19.11
17.01
8.29
6.77
3,820.31 4,300.27
4,235.11
2,027.32 2,301.03
370.96
405.60
430.43
206.60
290.67
3,449.36 3,894.67
3,804.68
1,820.72 2,010.36
2,558.55 2,871.18
2,853.49
1,358.85 1,535.14
890.81 1,023.48
951.19
461.88
475.22

ที่มา : งบการเงินของบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : 1/ เป็ นข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ถูกจัดทาขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการควบ
บริ ษทั ระหว่าง TF และ PR ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 โดยข้อมูลทางการเงินเสมือนนี้ จะ
มิได้นาเสนองบการเงินเฉพาะกิจการของ TFMAMA
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงุทนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ รวม

สาหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560 /1
2561

2558 /1

2559

2560

1,583.58
5,228.02
3,076.81
1,226.18
76.38
11,188.27

2,444.96
4,529.23
3,249.87
1,222.80
69.21
11,516.07

2,777.38
5,515.71
3,625.82
1,352.54
62.12
13,333.57

4,370.57
3,089.62
3,163.36
1,481.83
86.89
12,193.27

3,653.19
6,504.55
3,442.99
1,352.42
353.90
15,307.06

1,322.20
3,761.26
7,788.06
629.77
13,501.29
24,689.56

1,428.24
4,412.90
9,388.57
540.51
15,770.22
27,286.29

1,562.33
5,133.56
8,790.56
603.15
16,089.60
29,423.17

1,454.20
4,574.02
9,252.39
538.57
15,819.17
28,012.45

1,565.83
4,559.83
8,537.88
577.17
15,240.71
30,547.77
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งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560 /1
2561

2558 /1

2559

2560

1,788.88
947.99
2,736.87

1,870.20
979.51
2,849.71

1,787.56
839.98
2,627.54

1,719.64
890.79
2,610.43

1,840.85
930.56
2,771.41

757.68
249.03
1,006.71
3,743.58

821.11
304.30
1,125.41
3,975.12

806.61
271.81
1,078.42
3,705.96

863.90
321.79
1,185.69
3,796.12

838.17
216.83
1,055.00
3,826.42

329.70
713.01
15,190.57
(14.03)
16,219.26
4,726.72
20,945.98
24,689.56

329.70
713.01
16,881.66
69.99
17,994.38
5,316.79
23,311.17
27,286.29

329.70
712.96
18,498.46
336.11
19,877.24
5,839.97
25,717.21
29,423.17

329.70
713.01
17,582.42
95.52
18,720.66
5,495.66
24,216.33
28,012.45

329.70
712.96
19,496.86
201.87
20,741.40
5,979.96
26,721.35
30,547.77

ที่มา : งบการเงินของบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : 1/ เป็ นข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ถูกจัดทาขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการควบ
บริ ษทั ระหว่าง TF และ PR ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 โดยข้อมูลทางการเงินเสมือนนี้ จะ
มิได้นาเสนองบการเงินเฉพาะกิจการของ TFMAMA
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งบกระแสเงินสด
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้ นปี

2559

2560

4,482.45
(2,399.08)
(1,216.02)
861.38
2,444.96

3,693.09
(2,040.98)
(1,342.37)
332.42
2,777.38

2560
1,647.14
899.91
(623.20)
1,925.61
4,370.57

2561
2,716.92
(1,221.51) /1
(607.98)
875.81
3,653.19

ที่มา : งบการเงินของบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : 1/ เนื่องจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนชัว่ คราวและเงินลงทุนระยะยาว
3.2.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี สิ นทรั พ ย์ร วมจานวน 29,423.17 ล้า นบาท
เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2559 จ านวน 2,136.88 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 7.83 สิ น ทรั พ ย์หลัก ที่ ส าคัญ
ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 8,790.56 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 29.88 ของ
สิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์หมุนเวียนจานวน 13,333.57 ล้านบาท
โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มีดงั นี้
 เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดในปี 2560 มีจานวน 2,777.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
ร้อยละ 13.60
 เงินลงทุนชัว่ คราวในปี 2560 มีจานวน 5,515.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 21.78
 ลูกหนี้การค้าในปี 2560 มีจานวน 3,625.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 11.57 เนื่องจาก
การเติบโตของยอดขาย โดยมีบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) เป็ นลูกค้าหลักสาหรับการ
ขายในประเทศ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ยสาหรับปี 2560 เท่ากับ 61 วันเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 5 วัน (ปี 2559 เท่ากับ 56 วัน) อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ ได้มีการสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
เป็ นจานวน 16.38 ล้านบาทซึ่ งเพียงพอสาหรับลูกหนี้ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน
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 สิ นค้าคงเหลื อในปี 2560 มีจานวน 1,352.54 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้ นจากปี ก่ อนร้ อยละ 10.61 โดย
สิ นค้าประเภทบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปมีอายุการเก็บเฉลี่ย 180 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ย
ของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 34 วัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 2 วัน (ปี 2559 เท่ากับ 32 วัน)
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน 2561 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี สิ นทรั พ ย์ร วมจานวน 30,547.77 ล้า นบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2560 จานวน 1,184.60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.03 สิ นทรัพย์หลักที่สาคัญ
ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 8,537.88 ล้านบาทหรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 27.95 ของ
สิ นทรัพย์รวม โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มีดงั นี้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจานวน 3,653.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2560 ร้อยละ
31.53
 เงินลงทุนชัว่ คราว มีจานวน 6,504.55 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากสิ้ นปี 2560 ร้อยละ 17.93
 ลูกหนี้การค้า มีจานวน 3,442.99 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี 2560 ร้อยละ 5.04
 สิ นค้าคงเหลือมีจานวน 1,352.42 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี 2560 ร้อยละ 0.01
หนีส้ ิ นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีหนี้ สินรวมจานวน 3,705.96 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2559 จานวน 269.16 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.77 เนื่ องจากการลดลงของเจ้าหนี้ การค้า
และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น อย่างไรก็ดี หนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนร้อยละ
70.90 ของหนี้สินทั้งหมด และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 29.10 ของหนี้สินทั้งหมด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวมจานวน 3,826.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้ นปี 2560 จานวน 120.45 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.25 เนื่องจากรายการเจ้าหนี้ การค้าและ
รายการหนี้ สินค้างจ่ายที่ ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ อย่างไรก็ดี หนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ น
หนี้ สิ นหมุ นเวียนร้ อยละ 72.43 ของหนี้ สินทั้งหมด และหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวีย นร้ อยละ 27.57 ของ
หนี้สินทั้งหมด
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมจานวน 25,717.21 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 2,406.04 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้ อยละ 10.32 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้ นของกาไรสุ ทธิ ระหว่างงวด โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายปั นผลจานวนรวม 903.60 ล้านบาท
แบ่งเป็ นการจ่ายปั นผลจานวน 396 ล้านบาทสาหรับผลประกอบการงวดครึ่ งปี หลังสาหรับปี 2559
และการจ่ายปั นผลระหว่างกาลจานวน 507.60 ล้านบาท สาหรับผลการดาเนินงานงวดครึ่ งปี แรกของ
ปี 2560 มูลค่าตามบัญชีรวมต่อหุ น้ เท่ากับ 78.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็ นจานวน 7.30 บาท
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมจานวน 26,721.35 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2560 จานวน 1,064.15 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.15 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงาน มูลค่าตามบัญชีต่อหุ น้ เท่ากับ 81.05 บาท
สาหรั บ อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเท่ ากับ 0.14 เท่า ส าหรั บ ปี 2560 และสิ้ นสุ ดงวด 6
เดือนแรกของปี 2561 ตามลาดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาหรับอัตราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อทุนคิดเป็ น 0.01 เท่าซึ่ งอยูใ่ นระดับต่า ในขณะที่ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยอยูใ่ น
ระดับสู งเท่ ากับ 250.12 เท่า อันเป็ นการสะท้อนให้เห็ นถึ งเสถี ยรภาพของโครงสร้ างเงิ นทุ นของ
บริ ษทั ฯ ในการชาระหนี้
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขาย
สาหรับปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 21,630.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 จานวน 487.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นเติบโตร้อยละ 2.30 โครงสร้างรายได้สามารถแบ่งตาม
กลุ่มธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ได้ดงั นี้
หน่ วย: ล้ านบาท
สายผลิตภัณฑ์

บะหมี่และอาหาร
กึ่งสาเร็ จรู ป
เบเกอรี่
ขนมปังกรอบ
น้ าผลไม้
บรรจุภณ
ั ฑ์
อื่นๆ
รวม
รวม

กลุ่ม
ธุรกิจ

ตลาด

ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
อาหาร
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
บรรจุ ในประเทศ
ภัณฑ์ ต่างประเทศ
ในประเทศ
วัตถุดิบ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
จานวน ร้ อยละ
7,470.90 37.45
2,578.10 12.92
7,346.83 36.83
0.00 0.00
719.22 3.61
74.42 0.37
411.90 2.06
331.60 1.66
879.21 4.41
2.65 0.01
135.39 0.68
0.00 0.00
16,963.45 85.03
2,986.77 14.97
19,950.22 100.00

2559
จานวน ร้ อยละ
7,896.39 37.35
2,942.80 13.92
7,568.72 35.80
0.00 0.00
777.88 3.68
79.51 0.38
431.94 2.04
424.64 2.01
891.70 4.22
3.26 0.02
126.83 0.60
0.00 0.00
17,693.46 83.68
3,450.21 16.32
21,143.67 100.00

หน้า 15

2560
จานวน ร้ อยละ
8,089.78 37.40
3,183.75 14.72
7,448.91 34.44
0.00 0.00
807.74 3.73
65.13 0.30
386.29 1.79
503.40 2.33
1,019.83 4.71
3.09 0.01
123.03 0.57
0.00 0.00
17,875.58 82.64
3,755.37 17.36
21,630.95 100.00

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน
2560
2561
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
3,820.60 36.98 3,905.44 36.46
1,536.49 14.87 1,686.84 15.75
3,520.72 34.08 3,581.87 33.44
0.00 0.00
0.00 0.00
352.85 3.42 356.78 3.33
25.02 0.24
21.41 0.20
233.77 2.26 161.21 1.50
265.72 2.57 409.69 3.82
513.33 4.97 507.93 4.74
1.47 0.01
1.26 0.01
60.66 0.59
80.05 0.75
0.00 0.00
0.00 0.00
8,501.91 82.30 8,593.28 80.22
1,828.71 17.70 2,119.20 19.78
10,330.61 100.00 10,712.47 100.00

ในปี 2560 รายได้จากผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปและเบเกอรี่ จานวน 18,722 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 86.55 ของรายได้จากการขายรวม
บะหมี่และอาหารกึง่ สาเร็จรู ป
ตลาดในประเทศ ยอดขายบะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็ จรู ปสาหรับปี 2560 เติบโตร้อยละ 2.45 เมื่อเทียบ
กับยอดขายในปี 2559 เนื่ องจากการเติบโตของยอดขายบะหมี่ ก่ ึ งสาเร็ จรู ป ร้ อยละ 1.00 และการ
เติ บโตของอาหารกึ่ งส าเร็ จรู ป เช่ น เส้ นขาว โจ๊ก ข้าวต้ม ร้ อยละ 15.90 โดยการเติ บ โตดัง กล่ า ว
เนื่ องมาจากยอดขายจากผลิ ตภัณฑ์ใ หม่และการดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ องของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงการฟื้ นตัวของตลาดอาหารกึ่งสาเร็ จรู ป
ตลาดในต่างประเทศ ยอดขายบะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็ จรู ปสาหรับปี 2560 เติบโตร้อยละ 8.19 เมื่อ
เที ยบกับ ยอดขายในปี 2559 โดยมาจากการเติ บโตของยอดขายบะหมี่ ก่ ึ ง สาเร็ จรู ปร้ อยละ 10.64
ในขณะที่การเติบโตของอาหารกึ่งสาเร็ จรู ปลดลงร้อยละ 2.48 การเติบโตดังกล่าวเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมด้านการตลาดรวมถึงการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศ อันทาให้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นที่รู้จกั ในตลาดโลกมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
ยอดขายผลิ ต ภัณ ฑ์ เ บเกอรี่ ส าหรั บ ปี 2560 ลดลงร้ อ ยละ 1.58 เมื่ อ เที ย บกับ ยอดขายในปี 2559
เนื่ องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด โดยเฉพาะช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้ อ รวมถึง
การมีผเู ้ ล่นรายใหม่เพิ่มขึ้นในตลาด
ผลิตภัณฑ์ อื่น
ผลิตภัณฑ์อื่นประกอบด้วย สิ นค้ากลุ่มขนมปั งกรอบ น้ าผลไม้ บรรจุภณั ฑ์ และอื่น ๆ สาหรับปี 2560
เติบโตร้อยละ 6.31 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 โดยยอดขายจากสิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์มีอตั ราการ
เติบโตค่อนข้างดี ประกอบด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่ องของตลาดน้ าผลไม้ในต่างประเทศ
สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายรวม 10,712.47
ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 3.70 เมื่ อเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี 2560 เนื่ องจากรายได้จากการขาย
สิ น ค้า ในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.07 ประกอบกับ รายได้จ ากการขายสิ น ค้า ใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.89 เนื่ องจากการขยายตัวของตลาดและการทากิจกรรมทางการตลาด
อย่า งต่ อ เนื่ อ งของบริ ษ ัท ฯ ภายใต้แ บรนด์ MaMa Oriental Kitchen (OK) และ POT Noodle โดย
ตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปมีการขยายตัวมากที่สุด อย่างไรก็ดี ตลาดในกลุ่มประเทศเอเชี ยยังคงมี
สัดส่ วนต่อยอดขายทั้งหมดสู งที่สุด
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ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายสาหรับปี 2560 มีจานวน 14,354.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 385.73 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ
2.76 เนื่ องจากต้นทุนด้านวัตถุ ดิบและบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย รวมถึ งค่าเสื่ อมราคาของ
โรงงานบางชัน 2 สาหรับการผลิตเบเกอรี่ ที่ได้เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการเมื่อปี 2560 สัดส่ วนต้นทุนขายต่อ
รายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 66.07 และร้อยละ 66.36 ในปี 2559 และ 2560 ตามลาดับ
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายจานวน 6,943.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.60
ล้านบาทหรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 0.78 เนื่ องจากการใช้วตั ุ ดิบและบรรจุ ภณ
ั ฑ์ในการผลิ ตเพิ่มขึ้ นตาม
ยอดขาย โดยมีสัดส่ วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 64.81 ต่ากว่าช่วงเดียวกันของ
ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 69.70 เนื่องจากราคาวัตถุดิบจาพวกน้ ามันปาล์มลดลง
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับปี 2560 มีจานวน 3,611.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.15 ล้าน
บาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.19 เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายจาก
การควบรวมกิจการ โดยคิดเป็ นร้อยละ 16.70 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 16.24
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 1,805.53 ล้าน
บาท เพิ่ ม ขึ้ น 37.39 ล้า นบาทหรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.11 เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ใช้จ่ า ยด้า น
การตลาดและการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน โดยคิดเป็ นร้อยละ 16.85 ของรายได้จากการขาย
เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 17.12
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2560 เท่ากับ 2,853.49 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
0.62 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อัตรากาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2559 และ 2560 อยูท่ ี่ร้อย
ละ 18.09 และ ร้อยละ 17.29 ตามลาดับ เนื่ องจากการลดลงของกาไรจากส่ วนของ PB และ บริ ษทั
เพรซิ เดนท์ฟลาวมิลล์ จากัด รวมถึงการลดลงของกาไรจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ เท่ากับ 1,535.14 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 176.29 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.97 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560
อัตรากาไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ร้อยละ 18.36 และ ร้อยละ 17.17 ตามลาดับ
สภาพคล่อง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ สิ้ นปี 2560 มีเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดจานวน 2,777.38 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2559 จานวน 332.42 ล้านบาท เนื่องจาก
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 กระแสเงินสดรับสุ ทธิจากการดาเนินงานจานวน 3,693.09 ล้านบาท
 กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในการลงทุนจานวน 2,040.98 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุน
ในรายการเงินลงทุนชัว่ คราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
 กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิ จกรรมจัดหาเงิ นจานวน 1,324.37 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
การจ่ายเงินปั นผลจานวน 1,228.07 ล้านบาท
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
จานวน 3,653.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2560 จานวน 875.81 ล้านบาท เนื่องจาก
 กระแสเงินสดรับสุ ทธิจากการดาเนินงานจานวน 2,716.92 ล้านบาท
 กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในการลงทุนจานวน 1,221.51 ล้านบาท
 กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 607.98 ล้านบาท
3.2.3 ปัจจัยความเสี่ ยง
 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับราคาและความพอเพียงของปริ มาณวัตถุดิบ
เนื่องด้วยวัตถุดิบหลักในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯ อันประกอบด้วย แป้ งสาลี ข้าว และน้ ามัน
ปาล์ม ซึ่ งเป็ นสิ นค้าเกษตรและได้รับผลกระทบจากหลายปั จจัย เช่ น ปริ มาณผลผลิ ตทัว่ โลก
และสภาวะอากาศ เป็ นต้น จึงส่ งผลต่อปริ มาณวัตถุ ดิบที่จดั หาได้และความผันผวนของราคา
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อต้นทุ นขายของบริ ษ ทั ฯ โดยเฉพาะผลิ ตภัณฑ์บะหมี่ ก่ ึ งสาเร็ จรู ปซึ่ งเป็ น
สิ นค้าที่ถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน ทาให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้หาก
ราคาวัตถุดิบดังกล่าวเพิ่มสู งขึ้น
อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้มีการทาสัญญาล่ วงหน้าในการซื้ อ
ข้าวสาลี และน้ ามันปาล์มในช่ วงที่ราคาอ่อนตัวลง รวมถึ งจะได้มีการติดตามปั จจัยที่จะส่ งผล
กระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด และจัดหาซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณมากจากผูจ้ ดั จาหน่ายหลายราย
 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่าย
- ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใหญ่ในประเทศสาหรับผลิตภัณฑ์บะหมี่ อาหาร
กึ่งสาเร็ จรู ป และขนมปั งกรอบ โดยการจาหน่ายสิ นค้าภายในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่
และอาหารกึ่ งสาเร็ จรู ปและขนมปั งกรอบจะเป็ นการจัดจาหน่ายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใหญ่
กล่ า วคื อ บริ ษ ทั สหพัฒนพิบู ล จากัด (มหาชน) ซึ่ ง คิ ดเป็ นสัดส่ วนมากกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
ยอดขายรวมในประเทศ อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้
ขยายสัดส่ วนการส่ งออกเพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดจาหน่ายผ่านบริ ษทั ย่อยอีกทางหนึ่ง
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- ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาผูจ้ ดั จาหน่ายรายใหญ่ในประเทศสาหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กล่าวคือ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ดั จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ รายใหญ่ของ
บริ ษ ทั ฯ ซึ่ งประกอบธุ รกิ จร้ า นสะดวกซื้ อ โดยบริ ษ ทั ฯ มี ย อดจาหน่ ายให้แก่ บริ ษ ทั ซี พี
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) คิ ด เป็ นประมาณร้ อ ยละ 40 ของรายได้ร วมจากธุ ร กิ จ เบเกอรี่
นอกจากนี้ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยังได้มีการผลิตสิ นค้าเบเกอรี่ บางประเภทเพื่อ
จัดจาหน่ ายในร้ านสะดวกซื้ อของตนเองด้วย อย่างไรก็ดี เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู ง ได้มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค อันจะ
เป็ นการสร้ างรายได้ให้กบั คู่คา้ ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น ทาให้บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่
ว่าจะสามารถรักษาคู่คา้ รายนี้ไว้ได้เนื่องจากเป็ นการค้าที่ได้รับประโยชน์ท้ งั 2 ฝ่ าย
 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีการจาหน่ายสิ นค้าไปต่างประเทศและขายในรู ปเงินตราต่างประเทศ จึงทา
ให้มีความเสี่ ยงต่อรายได้อนั เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้
มีการดูแลและป้ องกันความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าวโดยใช้เครื่ องมือทางการเงิน กล่าวคือ การตก
ลงทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารความเสี่ ยงโดยไม่มีนโยบายการเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยัง ได้มีก ารทา Squared Position ระหว่างเงิ นที่ เป็ นรายรั บจากการส่ งออกกับรายจ่า ยในการ
นาเข้าวัตถุดิบ เครื่ องจักร และอุปกรณ์จากต่างประเทศ อีกทางหนึ่งด้วย
 ความเสี่ ยงจากการมีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 25
เนื่ องด้วยตามข้อมูลล่าสุ ด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ คือ บริ ษทั
สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด มหาชน โดยถือหุ ้นจานวน 82,994,102 หุ ้นหรื อคิดเป็ นร้อยละ
25.17 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่าวมีผลต่อการตัดสิ นใจอย่างมี
สาระสาคัญในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นรายอื่ นของบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงในการ
รวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลวาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีในการปกป้ องสิ ทธิ ของผู ้
ถือหุ ้นและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่ น การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ ง
หรื อหลายคน ซึ่ งถื อหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวน
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และหรื อ
เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ได้ เป็ นต้น
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3.3

รายชื่ อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่ อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

3.3.1 รายชื่ อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่ อ นามสกุล
นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
นายกาธร พูนศักดิ์อุดมสิ น
นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ
นายพจน์ พะเนียงเวทย์
นายกาธร ตติยกวี
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายเวทิต โชควัฒนา
นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
นางกุลภัทรา สิ โรดม
ท่านผูห้ ญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
นายวิสิฐ จะวะสิ ต
นายสาโรช ชยาวิวฒั น์กุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

3.3.2 รายชื่ อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

หมายเหตุ :

ชื่ อ นามสกุล
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
นายสุ ชยั รัตนเจียเจริ ญ
ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
นางสดใส หาญชนะ
นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารี ย ์

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธาน
กรรมการผูอ้ านายการ
รองผูอ้ านวยการ
กรรมการผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการ
ผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการ
ผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการ

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตามคานิ ยามในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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3.3.3 รายชื่ อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ าสุ ดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ชื่ อ นามสกุล

จานวนหุ้น

ร้ อยละเมื่อเทียบกับจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายได้ แล้วทั้งหมด

1. บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

82,994,102

25.17

2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.

55,534,253

16.84

3. นาย พิพฒั พะเนียงเวทย์

22,167,005

6.72

4. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิ น

21,751,334

6.60

5. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C

10,470,274

3.18

6. บริ ษทั ยูนีเซ็นทรัล จากัด

7,602,387

2.31

7. บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)

6,431,151

1.95

8. นาย กาธร ตติยกวี

5,792,527

1.76

9. บริ ษทั ยูนีเวอร์สบิวตี้ จากัด

5,521,076

1.67

10. บริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

4,135,628

1.25

222,399,737

67.45

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

3.4

ข้ อมูลอื่นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่ วกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสาหรับการดาเนินธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ และการเข้าทารายการในครั้งนี้ โดยบริ ษทั ฯ จะใช้กระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ

5.

คดีหรื อข้ อเรียกร้ องทีม่ ีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
- ไม่มี –
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6.

ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริ ษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ถือ
หุ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้ อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป

ผลประโยชน์ /
รายการที่เกีย่ วข้ องกัน
ผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวข้อง
กันระหว่าง TFMAMA กับ SPI (ใน
ฐานะผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
TFMAMA)
ผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวข้อง
กันระหว่าง TFMAMA กับ Nissin
Foods Holdings (ในฐานะผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ TFMAMA)

7.

ลักษณะรายการ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่าย
บริ หาร เงินปันผลรับ หุน้ กู้
แปลงสภาพ
รายได้จากการขาย

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุ ด
31 ธันวาคม 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
134,083,612.73 บาท
113,313,650.56 บาท

1,228,882.28 บาท

2,257,660.92 บาท

สรุ ปสาระของสั ญญาทีส่ าคัญในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
- ไม่มี –

8.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯทีม่ ีต่อสารสนเทศทีส่ ่ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และขอ
รับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่มีขอ้ มูลที่อาจทาให้บุคคลอื่น
สาคัญผิดในสาระสาคัญ และมิได้มีการปกปิ ดข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งควรแจ้ง
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