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การควบบริ ษัท ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
รายการข้ อมู ล ทางการเงิ น รวมประหนึ่ ง ท าใหม่ ที่ ยัง ไม่ ไ ด้
ตรวจสอบที่ จัด ท าขึ น้ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้ถือหุ้นของ TF และ PR ในการ
พิ จ า ร ณ า ข้ อ เ ส น อ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ค ว บ บ ริ ษั ท
(Amalgamation) ระหว่าง TF และ PR ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
(บริ ษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริ ษัท)
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
(บริ ษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริ ษัท)
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง (มหาชน)
บริ ษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ ฟดู จากัด
บริ ษัท คิวพี (ประเทศไทย) จากัด
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

สรุ ปข้ อสนเทศ
(Information Memorandum)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“TFMAMA” หรือ “บริษัทฯ”)
1. ข้ อมูลทั่วไป
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

304 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-374-4730 โทรสาร 02-374-7743 Website http://www.mama.co.th

ที่ตงโรงงาน
ั้

601 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20280
โทรศัพท์ 038-480-502 โทรสาร 038-480-184
99/9 หมู่ 5 ถนนลาพูน-ป่ าซา ตาบลป่ าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
โทรศัพท์ 053-584-088 โทรสาร 053-584-086
43/244 หมู่ 4 ถนนห้ วยปราบ-ปลวกแดง ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038-891-530 โทรสาร 038-891-533
115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตาบลปากแรต อาเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032-201-503-4 โทรสาร 032-201-248
158 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตาบลปากแรต อาเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032-719-599 โทรสาร 032-719-555

เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 (เริ่ มซื ้อขายวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560)

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ 329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 329,704,014 บาท

ทุนของบริ ษัท

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 (วันที่เริ่ มซื ้อขาย)
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ

329,704,014

บาท

ทุนชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ

329,704,014

บาท

TFMAMA เป็ นบริ ษัทซึ่งเกิดขึ ้นจากการควบบริ ษัทตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และที่ มี การแก้ ไขเพิ่ม เติ ม (“พ.ร.บ. บริ ษั ทมหาชนฯ”) ระหว่า ง
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“TF”) และ บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
จากัด (มหาชน) (“PR”) โดยจดทะเบียนควบบริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวง
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พาณิชย์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้ รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี ้ สิทธิ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบทังหมดของทั
้
งสองบริ
้
ษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย
ทังนี
้ ้ TFMAMA ได้ จดั สรรหุ้นสามัญของบริ ษัท 329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ TF และ PR ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TF และผู้
ถือหุ้นของ PR ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรหุ้น
ของ TFMAMA คือวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิในการได้ รับการจัดสรรหุ้นของ TFMAMA ในอัตราส่วนดังนี ้
1 หุ้นเดิมใน TF

ต่อ 1.47927562 หุ้นใน TFMAMA

1 หุ้นเดิมใน PR

ต่อ 0.42373214 หุ้นใน TFMAMA

โดยอัตราส่วนการแลกหุ้นข้ างต้ น เป็ นอัตราส่วนที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นของ TF และ PR ในวันที่ 25 เมษายน 2560
ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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2. ประเภทกิจการและลักษณะการดาเนินงาน
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจด้ านการผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็ จรู ป
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปั งกรอบ น ้าผลไม้ และ บรรจุภณ
ั ฑ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยรวมทังสิ
้ ้น 8 บริ ษัท และมีบริ ษัทร่ วม
รวมทังสิ
้ ้น 6 บริ ษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้ านอาหาร ด้ านวัตถุดิบ ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้ านลงทุน และด้ านอื่นๆ โดย ณ ปั จจุบนั
โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทมีดงั นี ้
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
กลุ่ม ุรกิจบรรจุ
ภัณ ์

กลุ่ม ุรกิจลงทุน

กลุ่ม ุรกิจอื่นๆ

บริ ษัท เพรซิเดนท์
ฟลาวมิลล์ จากัด
(60.00%)(1)

บริ ษัท ไทยอันเป่ า
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
จากัด (51.00%)(1)

บริ ษัท ไทย-เมียนม่าร์
ซัคเซส เวนเจอร์
จากัด (35.00%)(2)

บริ ษัท ซันโก แมชชิน
เนอรี่ (ประเทศไทย)
จากัด (35.00%)(2)

บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ (ฮังการี ) จากัด
(65.00%)(1)

บริ ษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์
จากัด
(39.00%)(2)

บริ ษัท ไดอิชิแพคเกจจิ ้ง
จากัด
(50.10%)(1)

บริ ษัท คาลอล ไทย
เพรซิเดนท์ฟดู ส์ (บีดี)
จากัด (55.00%)(1)

บริ ษัท ไทยอินสแตนท์
โพรดักส์ จากัด
(25.00%)(2)

บริ ษัท ง ิ ้ง ไทเป่ า
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
จากัด (35.00%)(2)

บริ ษัท ไทซันฟูดส์
จากัด (52.08%)(1)

บริ ษัท คิวพี (ประเทศ
ไทย) จากัด (10.00%)(3)

กลุ่ม ุรกิจอาหาร

กลุ่ม ุรกิจวัตถุดบิ

บริ ษัท เพรซิเดนท์
โคราคุเอ็น จากัด
(70.00%)(1)

บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จากัด (มหาชน)
(46.91%)(1)
บริ ษัท เพรซิเดนท์
ฟูดส์ (คัมโบเดีย)
จากัด (30.00%)(2)

หมายเหตุ: (1) บริ ษัทย่อย (2) บริ ษัทร่วม (3) เงินลงทุนในบริ ษัทอื่น
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บริ ษัท เพรซิเดนท์
อินเตอร์ ฟดู จากัด
(8.67%)(3)

2.1. ลักษณะผลิตภัณ ์
ภายหลังจากการควบบริ ษัทระหว่าง TF กับ PR แล้ วนัน้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ คงไว้ ซึ่งกิจการเดิมของทังสอง
้
บริ ษัท รวมถึงบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ซึง่ แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 5 กลุม่ หลักดังต่อไปนี ้
1. ผลิตภัณ ์ บะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็จรูป
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็ จรู ปสาหรับจาหน่ายทังในและนอกประเทศ
้
โดยแบ่งกลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้ ดงั นี ้
1.1 ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็ จรูปที่ใช้ แป้งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลัก
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปภายใต้ เครื่ องหมายการค้ ามาม่า ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักและยอมรับของผู้บริ โภคมา
นานกว่า 40 ปี โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า ร้ อยละ 50 ในประเทศไทย รวมทังการรั
้
บจ้ างผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป
ให้ กบั บริ ษัทชันน
้ าของทวีปยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย เพื่อการส่งออก โดยมีกาลังการผลิตทังสิ
้ ้นประมาณ 6 ล้ านซอง
ต่อวัน
1.2 ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็ จรูปที่ใช้ ข้าวเป็ นวัตถุดิบหลัก
1.2.1

ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็ จรูปพร้ อมรับประทาน
เช่น เส้ นหมี่ขาวกึ่งสาเร็ จรู ป ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสาเร็ จรู ป ก๋วยจั๊บกึ่งสาเร็ จรู ป โจ๊ กกึ่งสาเร็ จรู ป ข้ าวต้ มกึ่ง
สาเร็ จรูป ข้ าวขาวและข้ าวหอมกึ่งสาเร็ จรู ป ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์มีสว่ นประกอบของตัวเส้ นหรื อข้ าวพร้ อม
ด้ วยเครื่ องปรุ ง รสที่มีรสชาติครบถ้ วน ภายใต้ เ ครื่ องหมายการค้ ามาม่า และเครื่ องหมายการค้ า
ต่างประเทศ ได้ แก่ MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เป็ นต้ น

1.2.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบหลักของตารับอาหารเส้ น
เช่น เส้ นหมี่ขาว และก๋วยเตี๋ยว สาหรั บผู้บริ โภคใช้ เป็ นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร โดยมี
หลากหลายขนาดสาหรั บครอบครั วขนาดเล็ก หรื อ ครอบครั วขนาดใหญ่ ภัตตาคาร และโรงเรี ย น
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า MAMA, MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE
เป็ นต้ น
1.3 ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็ จรูปที่ใช้ วตั ถุดิบอื่น
เช่น ผลิตภัณฑ์ว้ นุ เส้ นกึ่งสาเร็ จรูป เป็ นต้ น
2. ผลิตภัณ ์ เบเกอรี่
เป็ นธุรกิจภายใต้ บริ ษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) (“PB”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ TFMAMA โดย
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายขนมปั งและเบเกอรี่ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท โดยส่วนมากเป็ นการจาหน่าย
ภายในประเทศ โดยแบ่งกลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้ ดงั นี ้
2.1 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ค้าส่ง
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ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมปั งชนิดแผ่น ขนมปั งสาหรับเบอร์ เกอร์ ขนมปั งสาหรับฮอทดอก ขนมปั งพร้ อมทาน เช่น
ขนมปั งสอดไส้ แซนด์วิชสาเร็ จรู ป เค้ ก และเบเกอรี่ อื่น ๆ ซึ่งจัดจาหน่ายให้ กบั ช่องทางและร้ านค้ าต่าง ๆ โดยกลุม่ ลูกค้ า
หลัก คือ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และ ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade) ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ า ฟาร์ มเฮ้ าส์
2.2 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ค้าปลีก
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ บเกอรี่ ที่ จ าหน่ า ยผ่ า นร้ านค้ า ปลี ก ของบริ ษั ท ได้ แก่ ร้ านเดลิ ย่ า และร้ านเค้ กมาดามมาร์ โ ก้
นอกจากนันยั
้ งมีแฟรนไชส์ขายแซนวิช กู๊ดมอร์ นิ่งฟาร์ มเฮ้ าส์ และตู้จาหน่ายขนมปั งอัตโนมัติ
2.3 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สาหรับธุรกิจฟาสต์ฟ้ ดู และร้ านอาหาร/ภัตตาคาร
ได้ แก่ ขนมปั งสาหรับเบอร์ เกอร์ ขนมปั งสาหรับฮอทดอก ขนมปั งชนิดแผ่น ขนมปั งฝรั่งเศส ครัวซองต์ ขนมปั ง
กรอบ และแป้งพิซซ่า ที่จาหน่ายให้ แก่ร้านฟาสต์ฟ้ ูดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่าฮัท เบอร์ เกอร์ คิง และอื่นๆ
รวมถึงกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชบุ ทอด ได้ แก่ เกล็ดขนมปั ง
3. ผลิตภัณ ์ ขนมปั งกรอบ
ผลิตขนมปั งกรอบภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าบิสชิน และโฮมมี่ โดยแต่ละเครื่ องหมายการค้ าจะมีผลิตภัณฑ์ทงั ้
บิสกิต แครกเกอร์ และเวเฟอร์ หลายรสชาติ อาทิ บัตเตอร์ โคโคนัต บัตเตอร์ โคโคนัตครี มส้ ม บัตเตอร์ โคโคนัตเคลือบชอคโก
แลต โฮลวีทแครกเกอร์ เลมอนเชอร์ เบท เวเฟอร์ รสโกโก้ กาแฟ มะพร้ าว สตรอเบอร์ รี่ บลูเบอร์ รี่ แบล็คเคอเรนท์ แครกเกอร์
รสงา ไก่ ชีส และมะพร้ าว
4. ผลิตภัณ ์ นา้ ผลไม้
ผลิตน ้าผลไม้ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ ากรี นเมท เคลลี่ และไทซัน ทังรู้ ปแบบกระป๋ องและขวดเพชร หลากหลาย
รสชาติ อาทิ รสส้ ม ลิ ้นจี่ เ าก๊ วย และรสมะขามซึง่ เป็ นสินค้ าที่ขายดีในภาคใต้
5. ผลิตภัณ ์ บรรจุภณ
ั ์
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ประกอบด้ วย ฟิ ล์มห่ออย่างอ่อนบรรจุอาหารและถ้ วยกระดาษ
2.2. โครงสร้ างรายได้
ธุรกิจของบริ ษัทฯ หลังควบกิจการจะคงไว้ ซึ่งธุรกิจเดิมของ TF และ PR โดยมีโครงสร้ างรายได้ รวมเสมือนควบ
บริ ษัท ดังต่อไปนี ้
(1)

สายผลิตภัณ ์

บะหมี่และ

กลุ่ม
ุรกิจ

ดาเนินการโดย

อาหาร

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (TFMAMA)
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%
การถือ สาหรับรอบปี
หุ้น
สิน้ สุด
ของ 31 .ค. 2558
บริษัท
ลบ.
%
9,960 48.68

รายได้
สาหรับงวด
หกเดือน
สิน้ สุด 30
มิ.ย. 2560
ลบ.
%
ลบ.
%
10,757 49.52 5,302 49.58
สาหรับรอบปี
สิน้ สุด
31 .ค. 2559

รายได้
%
สาหรับงวด
การถือ สาหรับรอบปี สาหรับรอบปี
กลุ่ม
หกเดือน
สายผลิตภัณ ์
ดาเนินการโดย
หุ้น
สิน้ สุด
สิน้ สุด
ุรกิจ
สิน้ สุด 30
ของ 31 .ค. 2558 31 .ค. 2559
มิ.ย. 2560
บริษัท
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
อาหารกึ่ง
บจ.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (บีดี)
55.00
สาเร็ จรูป
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (ฮังการี )
65.00
บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น
70.00
เบเกอรี่
อาหาร บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
46.90 7,316 35.76 7,546 34.74 3,520 32.92
ขนมปั งกรอบ
อาหาร บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (TFMAMA)
794 3.88 857 3.95 378 3.53
น ้าผลไม้
อาหาร บจ.ไทซันฟูดส์
52.08
744 3.64 857 3.95 500 4.68
บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุ บจ.ไทยอันเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ
51.00
1,001 4.89 1,000 4.60 569 5.32
ภัณฑ์ บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ ้ง
50.10
อื่นๆ (แป้งสาลี) วัตถุดิบ บจ.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์
60.00
135 0.66 127 0.58
61 0.57
รายได้ อื่น(2)
509 2.49 578 2.66 364 3.40
รวม
20,459 100.00 21,722 100.00 10,694 100.00
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สาหรับงวดหก
เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2560 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ ความ
เชื่อมัน่ รหัส 3420 เรื่ องงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ เพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่
รวมอยูใ่ นหนังสือชี ้ชวน โดยถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้ อมูลทาง
การเงินเสมือนว่ามีการควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558
(2) รายได้ อื่นประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ ค่าเช่ารับ เงินปั นผลรับ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม รายได้ เบ็ดเตล็ด รายได้ คา่ บริ การ และอื่นๆ
2.3. กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและช่ องทางการจาหน่ าย
1. ในประเทศ
บริ ษัทฯ ขายผ่านตัวแทนจาหน่าย โดยทีต่ วั แทนจาหน่ายจะต้ องมีใบสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเข้ ามาก่อนประมาณ 1 เดือน
และบริ ษัทฯ จะผลิตสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อโดยไม่ต้องผลิตสินค้ าไว้ ลว่ งหน้ า โดยผู้จัดจาหน่ายและกระจายสินค้ า รายใหญ่
ได้ แก่ บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน) (“SPC”) ซึ่งบริ ษัทจาหน่ายสินค้ าประเภทบะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็ จรู ป และ
ขนมปั งกรอบผ่านทาง SPC โดยมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อสินค้ า เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของยอดขายรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
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ในส่วนของผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ด้วยความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสม และความสะดวกแก่การบริ โภคคือ
แนวคิดและแนวปฏิบตั ิ ดังนันลู
้ กค้ าของ PB จึงครอบคลุมผู้บริ โภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ โดยส่วนมากเป็ นการ
จาหน่ายภายในประเทศ โดย PB จาแนกลูกค้ าออกตามช่องทางการขาย ได้ ดงั นี ้
1. การค้ าส่ง
1.1 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท
เป็ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริ โภคผ่านร้ านค้ า ซึง่ ร้ านค้ าจะได้ รับส่วนลดของราคาขายปลีก โดย
แยกประเภทร้ านค้ าออกเป็ น 2 ประเภทย่อย คือ
-

ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade) หรื อร้ านขายของชา โดยมีลกู ค้ าประเภทร้ านค้ า
ปลีกแบบดังเดิ
้ ม ทังนี
้ ้ผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายบางชนิดจะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้ โดยเ พาะ
เพื่อให้ มีความแตกต่างจากช่องทางการจาหน่ายอื่นๆ และสอดคล้ องกับความต้ องการ และ
กาลังการซื ้อของลูกค้ า โดยร้ านค้ าประเภทนี ้จะชาระเงินค่าผลิตภัณฑ์ทนั ทีที่ได้ รับผลิตภัณฑ์

-

ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีการบริ หารจัดการมาตรฐานและใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ลงทุนสูง เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ ท ร้ านค้ าสะดวกซื ้อในสถานีบริ การน ้ามัน
และประเภทดิ สเคาน์ สโตร์ (Discount Store) เช่ น เทสโก้ โลตัส และบิ๊ กซี รวมไปถึ ง
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตต่างๆ

1.2 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นตามคาสัง่ ของลูกค้ า
เป็ นการผลิตสินค้ าตามคาสัง่ ที่ได้ รับจากร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ดู และร้ านค้ าสะดวกซื ้อต่างๆ เช่น แมค
โดนัลด์ เคเอฟซี เบอร์ เกอร์ คิงส์ เชสเตอร์ กริ ลล์ พิซซ่าฮัท เอแอนด์ดบั บลิว ซิสเลอร์ มอสเบอเกอร์
เดอะพิซซ่าคอมปะนี แดรี่ ควีน ซานตาเฟ่ สเต็ก ฟูจิ และนารายณ์พิซเซอเรี ย เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่จะ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปั งสาหรับแฮมเบอร์ เกอร์ และขนมปั งสาหรับฮอตดอก
2. การค้ าปลีก
เป็ นลักษณะการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้ านค้ าปลีกของ PB และ การจาหน่ายตรงให้ กับลูกค้ าภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าของ PB ได้ แก่ เดลิย่า (Deliya by Farmhouse) มาดาม มาร์ โก้ (Madame Marco)
และกู๊ดมอร์ นิ่ง ฟาร์ มเฮ้ าส์ (Good Morning Farmhouse)
2. ส่ งออก
สาหรับตลาดต่างประเทศ บริ ษัทฯ มีนโยบายการจาหน่ายสินค้ าในรู ปแบบการแต่งตังตั
้ วแทนจาหน่ายที่มีความ
เชี่ยวชาญในท้ องถิ่นเพื่อจัดจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัท โดยบริ ษัทฯ จะทาการขายส่งให้ ตวั แทนและตัวแทนจาหน่ายจะทา
การกระจายสินค้ าในภูมิภาคนันๆ
้ ต่อไป ทังนี
้ ้ ตลาดต่างประเทศที่สาคัญ ได้ แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ประเทศฟิ นแลนด์ ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์
และทวีปยุโรป
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บริ ษัทฯ ได้ ร่วมมือกับตัวแทนจาหน่ายอย่างใกล้ ชิดในการจัดกิจกรรมด้ านการตลาด การส่งเสริ มการขายและ
การจัดทาโปรโมชัน่ ต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนงบการส่งเสริ มการตลาด เพื่อให้ ทาให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ เป็ นที่ร้ ู จกั และ
ยอมรับในตลาดโลกมากขึ ้น
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ
บริ ษัทฯ ได้ ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพื่อผลิตและจาหน่ายบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป อย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ
ได้ ขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ได้ แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศบังคลาเทศ และล่าสุดขยายการลงทุนไปยังประเทศ
ฮังการี เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคยุโรปและสนับสนุนฐานลูกค้ าเดิมที่โอนการผลิตจากประเทศไทย
บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้ รวมเสมือนควบบริ ษัท(1) จากการขายในประเทศต่อการส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
ดังนี ้
สาย
ผลิตภัณ ์

กลุ่ม
ุรกิจ

ตลาด

บะหมี่และ
อาหารกึ่ง
สาเร็ จรูป
เบเกอรี่

อาหาร

ในประเทศ
ต่างประเทศ

สาหรับรอบปี สิน้ สุด
31 .ค. 2558
ลบ.
%
7,382
37.01
2,578

12.92

อาหาร

รายได้ จากการขาย
สาหรับรอบปี สิน้ สุด สาหรับงวดหกเดือน
31 .ค. 2559
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 2560
ลบ.
%
ลบ.
%
7,815
36.96
3,766
36.45
2,943

13.92

1,536

14.87

ในประเทศ
7,317
36.67
7,546
35.69
3,521
34.08
ต่างประเทศ
ขนมปั ง
อาหาร ในประเทศ
719
3.61
778
3.68
353
3.42
กรอบ
ต่างประเทศ
74
0.37
79
0.38
25
0.24
น ้าผลไม้
อาหาร ในประเทศ
412
2.07
432
2.04
234
2.26
ต่างประเทศ
332
1.66
425
2.00
266
2.57
บรรจุภณ
ั ฑ์ บรรจุ
ในประเทศ
998
5.00
996
4.71
568
5.50
ภัณฑ์ ต่างประเทศ
3
0.01
3
0.02
2
0.01
อื่น ๆ
วัตถุดิบ ในประเทศ
135
0.68
127
0.60
60
0.60
(แป้งสาลี)
ต่างประเทศ
รวม
ในประเทศ
16,963
85.04
17,694
83.68
8,502
82.31
ต่ างประเทศ
2,987
14.96
3,450
16.32
1,829
17.69
รวมทัง้ สิน้
19,950
100.00
21,144
100.00
10,331
100.00
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สาหรับงวดหก
เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2560 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ ความ
เชื่อมัน่ รหัส 3420 เรื่ องงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ เพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่
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รวมอยูใ่ นหนังสือชี ้ชวน โดยถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้ อมูลทาง
การเงินเสมือนว่ามีการควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558
2.4. การจัดหาผลิตภัณ ์
บริ ษัทฯ มีโรงงานผลิต 5 แห่ง ได้ แก่ โรงงานจังหวัดชลบุรี โรงงานจังหวัดลาพูน โรงงานราชบุรี 1 และโรงงาน
ราชบุรี 2 ผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป และโรงงานจังหวัดระยอง ผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปและขนมปั งกรอบ โดยมีกาลังการผลิต
และการผลิตจริ ง ดังนี ้
โรงงาน

บะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็จรูป (ตัน/วัน)
กาลังการ
อัตราการใช้
ผลิตจริง(2)
(1)
ผลิต
ประโยชน์ (%)

ขนมปั งกรอบ (ตัน/วัน)
กาลังการ
อัตราการใช้
ผลิตจริง(2)
(1)
ผลิต
ประโยชน์ (%)

โรงงานจังหวัดชลบุรี
ปี 2560
230.25
211.00
91.64
ปี 2559
230.25
256.07
111.21
โรงงานจังหวัดลาพูน
ปี 2560
84.00
60.54
72.07
ปี 2559
81.88
80.17
97.91
โรงงานจังหวัดระยอง(3)
ปี 2560
63.00
54.99
87.29
45.00
28.85
64.11
ปี 2559
49.20
46.52
94.55
44.30
32.21
72.71
โรงงานราชบุรี 1 และโรงงานราชบุรี 2
ปี 2560
48.67
43.32
89.01
ปี 2559
48.67
40.83
83.89
รวม
ปี 2560
425.92
369.85
86.84
45.00
28.85
64.11
ปี 2559
410.00
423.59
103.31
44.30
32.21
72.71
หมายเหตุ: (1) กาลังการผลิตที่ 2 กะ หักช่วงซ่อมแซมเครื่ องจักร 10% และ 1 ปี มี 300 วันการผลิต
(2) สาหรับการผลิตจริ งปี 2560 คานวณจากปริ มาณการผลิตจริ งระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน
(3) ปี 2559 หยุดเปลีย่ นเครื่ องจักรใหม่แทนเครื่ องจักรเก่า 2 เครื่ อง เครื่ องละ 6 เดือน เริ่ มผลิตได้ 1 เครื่ องใน
เดือนกันยายน 2559 และเครื่ องที่ 2 จะเริ่ มผลิตได้ ในเดือนมกราคม 2560 ทาให้ กาลังการผลิตลดลง
เ ลีย่ 8.78 ตัน/วันในปี 2559
เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าส่วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบเกษตร เช่น แป้งสาลี ข้ าว และน ้ามันปาล์ม ซึ่ง
สามารถสัง่ ซื ้อได้ ทงจากภายในประเทศ
ั้
และต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย ญี่ปนุ่ ฯลฯ ดังนันจึ
้ งไม่มีปัญหาการ
จัดหาแหล่งวัตถุดิบและการขาดวัตถุดิบป้อนเข้ าโรงงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มี ซพั พลายเออร์ (Supplier) ด้ านวัตถุดิบและ
วัสดุหลายราย ทาให้ ช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบหากสูญเสีย รายใดรายหนึ่ง รวมทังสามารถต่
้
อรองราคาและ
คัดเลือกคุณภาพได้ เต็มที่
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อีกทังไม่
้ มีผ้ จู ดั จาหน่ายรายใดที่มีสดั ส่วนมูลค่ายอดซื ้อมากกว่าร้ อยละ 30 ของยอดซื ้อรวม สาหรับวัตถุดิบบาง
ประเภทที่มีสดั ส่วนการใช้ มาก เช่น แป้งสาลี และน ้ามันปาล์ม จะมีการทาสัญญาล่วงหน้ ากับผู้จดั จาหน่ายบางส่วน เพื่อ
ลดความเสี่ยงเรื่ องราคาและปริ มาณส่งมอบ โดยในสัญญาจะมีระบุ จานวน ราคา และเวลาในการส่ง มอบ โดยจะทา
สัญญาเป็ นรายไตรมาสและรายปี อย่างไรก็ดี หากพิจารณาโครงสร้ างต้ นทุนวัตถุดิบ พบว่าไม่มีวตั ถุดิบใดที่มีสดั ส่วนการ
ใช้ มากกว่าร้ อยละ 50
2.5. การแข่ งขัน
สาหรับสถานการณ์ ภาพรวมมูลค่าตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปในประเทศ ปี 2560 มีอตั ราการเติบโตขึ ้นร้ อยละ 1
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยคิดเป็ นมูลค่าตลาดรวมประมาณ 15,000 ล้ านบาท ซึ่งมาจากการเติบโตของสินค้ า
ประเภทถ้ วยเป็ นหลัก โดยมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 6 และช่องทางร้ านสะดวกซื ้อมีอตั ราการเติบโตขึ ้นร้ อยละ 12 ในขณะที่
ช่องทางซูเปอร์ ไฮเปอร์ มาร์ เกตมีตวั เลขการเติบโตขึ ้นร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา และถึงแม้ ในปี 2560 ตลาดบะหมี่
กึ่งสาเร็ จรูปจะมีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากสภาวะตลาดการบริ โภคบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปน้ อยลง สาเหตุจากสินค้ าทดแทน
อื่นๆ และพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลีย่ นไป แต่แบรนด์มาม่ายังสามารถรักษาความเป็ นผู้นาอันดับ 1 ด้ วยส่วนแบ่งการตลาด
ร้ อยละ 50 โดยสินค้ าประเภทซอง มีสว่ นแบ่งการตลาดคิดเป็ นร้ อยละ 49 และสินค้ าประเภทถ้ วย มีสว่ นแบ่งการตลาดคิด
เป็ นร้ อยละ 51 รวมทังยั
้ งมีมลู ค่าการตลาดที่สงู กว่าคูแ่ ข่ง (ที่มาข้ อมูล Nielsen : มิถนุ ายน 2560)
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการกระตุ้นยอดขาย แบรนด์มาม่าได้ ใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทกุ รู ปแบบ
ทังสื
้ อ่ โฆษณา กิจกรรมทัว่ ประเทศ และมุ่งเน้ นการสื่อสารทาง Above the line ทังสื
้ ่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ บิลบอร์ ด
สื่อออนไลน์เต็มรู ปแบบ รวมไปถึงกิจกรรม ณ จุดขาย โดยในช่วงไตรมาส 3 – 4 จะมุ่งเน้ นในส่วนของสื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน์ ซึง่ มาม่าจะมีหนังโฆษณาทางทีวีทงหมด
ั้
3 เรื่ อง และจะเน้ นช่องทางในส่วนของออนไลน์ โดยจะมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ให้ ทายพรี เซ็นเตอร์ (Presenter) คนใหม่ของมาม่า การถ่ายรูปคูส่ นิ ค้ า เพื่อแลกรับรางวัล รวมไปถึง
การทา Tie in สินค้ ามาม่าผ่านมิวสิกวิดีโอ (Music Video)
ยิ่งไปกว่านัน้ แบรนด์มาม่าได้ มีการจัดรายการโปรโมชัน่ ในช่องทางร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดย
จัดพื ้นที่พิเศษกับสินค้ ารสชาติหลัก คือ รสต้ มยากุ้ง รสหมูสบั และรสต้ มยากุ้งน ้าข้ น และมีโปรโมชั่น ลดอย่างแรง ซื ้อ 2
แถม 1 รวมไปถึงโปรโมชัน่ ซื ้อสินค้ าครบ รับฟรี Premium ทันที ณ จุดขาย นอกจากนี ้ยังได้ มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ ดทู นั สมัยมากขึ ้น รวมไปถึงได้ มีการใช้ พรี เซ็นเตอร์ โฆษณาสินค้ าในรสชาติหมูสบั รสต้ มยากุ้ง และรสต้ มยา
กุ้งน ้าข้ น รวมไปถึงในช่วงไตรมาส 3 ได้ มีการออกสินค้ ารสชาติใหม่ คือรสชาติกะเพราแซบแห้ ง ทังในรู
้ ปแบบซองและถ้ วย
เพื่อกระตุ้นการเติบโตและสร้ างความหลากหลายให้ กบั ตลาดสินค้ าบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป
โดยในปี 2561 แบรนด์มาม่ามีแผนที่จะทาการพัฒนาสินค้ ารสชาติใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการ
กระตุ้นยอดขายและเป็ นทางเลือกให้ กับผู้บริ โภคอีกทางหนึ่ง รวมไปถึงจะมีการทากิจกรรมการตลาดอย่างหนักและ
ต่อเนื่องตลอดทังปี
้
ในส่วนของเบเกอรี่ ได้ วางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่ 12 รายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ กบั ผู้บริ โภค ได้ แก่ แซนด์วิช
โฮลวีตทูนา่ คอร์ นสลัด ขนมปั งมินิโลฟโกโก้ ลกู เกดช็อกโกแลตชิพ ขนมปั งไส้ คสั ตาร์ ดทุเรี ยน พายไส้ เผือก พายไส้ สบั ปะรด
บัตเตอร์ ค้ กุ กีช้ ็อกโกแลต บัตเตอร์ ค้ กุ กี ้วานิลลา ขนมปั งฮอตดอกไส้ ครี มกลิ่นนมฮอกไกโด ขนมปั งฮอตดอกไส้ ครี มรส
ทุเรี ยนอัลมอนด์ เค้ กโรลกลิน่ นมฮอกไกโด ขนมปั งแผ่นรสเผือก และขนมปั งแผ่นรสกะทิใบเตย
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คูแ่ ข่งของ PB แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
-

-

คูแ่ ข่งที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ าและมีช่องทางจัดจาหน่ายของตนเอง คูแ่ ข่งกลุม่ นี ้จะผลิตและจาหน่ายในรู ปแบบค้ า
ปลีกตามช่องทางจัดจาหน่ายของตนเอง และบางครัง้ จะจาหน่ายในรู ปแบบค้ าส่งด้ วย ส่วนใหญ่มกั จะเป็ น
รู ปแบบของการค้ าสมัยใหม่ ลักษณะซูเปอร์ มาร์ เก็ ต ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านสะดวกซือ้ สมัยใหม่ ร้ านค้ าใน
ปั๊ มน ้ามัน หรื อร้ านเบเกอรี่ สมัยใหม่ เช่น เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี เซเว่นอีเลฟเว่น เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้ าส์ ยามา
ซากิ เป็ นต้ น
คูแ่ ข่งที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ า โดยไม่มีช่องทางจัดจาหน่ายของตนเอง คูแ่ ข่งกลุม่ นี ้จะจาหน่ายสินค้ าในรูปแบบค้ า
ส่งให้ กบั ร้ านค้ าเล็กทัว่ ไป และ ร้ านค้ าสมัยใหม่ ซึ่งอาจมีฐานการผลิตอยู่ในกรุ งเทพฯ หรื อต่างจังหวัด เช่น
บริ ษัท ซี แอนด์ ดับบลิว จากัด บริ ษัท เอส.ที. เบเกอรี่ จากัด

โดยทังสองช่
้
องทาง มีการหมุนเวียนเข้ า-ออกของธุรกิจสูง และมีการแข่งขันด้ านราคาเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ขณะที่ทาง
บริ ษัทเน้ นความสดใหม่ ประกอบกับบริ ษัทเป็ นผู้นาในการออกสินค้ าใหม่เสนอต่อลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่ค่แู ข่ง
เป็ นผู้ตาม จึงเห็นได้ วา่ บริ ษัท มีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งทัง้ 2 ประเภทนี ้อย่างชัดเจน จากการลงทุนทางด้ านเครื่ องจักรในการ
ผลิตที่ทนั สมัย ควบคุมอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ ทกุ ขันตอนการผลิ
้
ต ทาให้ ต้นทุนการผลิตต่า ผลิตภัณฑ์ทกุ ชิ ้นที่ออกจาก
โรงงานมีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานสูงเท่ากันไม่วา่ จะวางจาหน่ายอยูท่ ี่ใด ในขณะที่คแู่ ข่งขันบางรายมีจุดผลิตสินค้ ากระจาย
ตามสถานที่ หรื อสาขาต่างๆ ทาให้ สินค้ าจากจุดผลิตต่างกันมีคณ
ุ ภาพไม่เหมือนกัน ประกอบกับการที่บริ ษัท มีการลงทุน
เทคโนโลยีด้านการจัดส่งและจัดจาหน่าย ทาให้ สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ได้ วนั ต่อวัน และมีการบริ หารการ
เก็บผลิตภัณฑ์คืนเพื่อไม่ให้ มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้ างอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสดใหม่ของสินค้ า เป็ นที่พอใจจาก
ผู้บริ โภค ทาให้ บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบคู่แข่งรายอื่น ๆ เป็ นอย่างมากทังในด้
้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการ
บริ การที่สามารถครอบคลุมแทบทุกพื ้นที่ของประเทศ
3. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการผลิตหรื อการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้ มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทฯ มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี ้
1.

ขยะ

มีการคัดแยกอย่างถูกวิธีตามระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม ขยะทัว่ ไปจะถูกเผาโดยการเผาขยะของบริ ษัท ที่มีการ
ควบคุมสภาวะการทางานที่ถกู ต้ องตามมาตรฐาน มีการตรวจมลพิษทางอากาศที่ปล่อยจากเตาเผาเป็ นประจาทุกปี ส่วน
ขยะที่รีไซเคิลได้ เช่น ถุง ถังพลาสติก แกนกระดาษ จะมีการส่งคืนผู้สง่ มอบ หรื อจาหน่ายเพื่อนาไปหมุนเวียนใช้ ซ ้าหรื อ
แปลงสภาพ ขยะบางส่วนจะกาจัดในเตาเผาประสิทธิภาพสูง
2. นา้ เสีย
บริ ษัทฯ ดาเนินการบาบัดน ้าเสียที่มีปริ มาณ 4,000 – 5,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน โดยใช้ ระบบกาจัดไขมันในน ้า
เสีย และบาบัดแบบไร้ อากาศ (Anearobic) แล้ วผ่านบ่อเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งช่วยลดค่า Grease & Oil
และ BOD ออกจากน ้าเสีย ทาให้ น ้าที่บาบัดแล้ วมีคุณภาพเป็ นไปตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม จากนันน
้ ้าที่
ผ่านการบาบัดจะถูกตรวจสอบให้ ได้ ค่ากฎหมายก่อนปล่อยน ้าที่ได้ รับการบาบัดที่ ออกสูบ่ ่อน ้าเสียของสวนอุตสาหกรรม
สหพัฒน์ อีกครัง้ หนึง่
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3.

มลพิษ

บริ ษัทฯ ใช้ พลังงานไอน ้าจาก บริ ษัท สหโคเจน จากัด (มหาชน) จึงหยุดการเดินหม้ อไอน ้า (โรงงานศรี ราชา)
รวมทัง้ บริ ษัทฯ มีการปรับใช้ ก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็ นพลังงานแทนน ้ามันเตาที่โรงงานระยอง จึงทาให้ ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมในเรื่ องการเผาไหม้ จากเชื อ้ เพลิง เนื่องจาก NG จัดเป็ นเชื อ้ เพลิงที่สะอาด และก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมน้ อยกว่าน ้ามันเตามาก
4. สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
- ไม่มี –
5. การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
- ไม่มี –
6. การให้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิคและการจัดการ
- ไม่มี –
7. โครงการดาเนินงานในอนาคต
TFMAMA อาจมีการดาเนินโครงการใหม่ ๆ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและโอกาสทางธุรกิจ โดยหาก TFMAMA มี
การดาเนินโครงการดังกล่าว TFMAMA จะดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลตามความเหมาะสมภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย
และระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
8. รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมีการกาหนดนโยบายการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันและกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ เป็ นไป
ด้ วยความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม และให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการระหว่างกันในอนาคตของบริ ษัทฯ จะเป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
รายการระหว่างบริ ษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และสาหรับปี
สิ ้นสุด วัน ที่ 31ธัน วาคม 2559 ได้ แ สดงอ้ า งอิ ง จากข้ อ มูลทางการเงิ น รวมเสมื อ นสาหรั บ งวดหกเดื อ นสิ ้นสุด วั น ที่ 30
มิ ถุน ายน 2560 และสาหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31ธั น วาคม 2559 ที่ ไ ด้ จัด ท าขึน้ เพื่ อ แสดงฐานะทางการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทเสมือนว่าการควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ TF และ PR มีความเห็นว่าการทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเป็ นการทารายการธุรกิจทางการ
ค้ าปกติ ซึง่ บริ ษัท ได้ คิดราคาซื ้อขายสินค้ าและบริ การตามราคาตลาด และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
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ชื่อบริษัท

ความสัมพัน ์

มูลค่ ารายการ (ลบ.)
รายละเอียด
สาหรับงวด
สาหรับงวดปี
และความ
หกเดือน
สิน้ สุด
สมเหตุสมผล
สิน้ สุด
วันที่ 31 .ค.
ของรายการ
วันที่ 30 มิ.ย.
2559
2560
8,078
3,950
ดาเนินการตาม
ธุรกิจปกติทาง
การค้ าโดยมีเงื่อนไข
การค้ าโดยทัว่ ไป
165
102
ดาเนินการตาม
ธุรกิจปกติทาง
การค้ าโดยมีเงื่อนไข
การค้ าโดยทัว่ ไป

ลักษณะ
รายการ

1. บริ ษัท สหพัฒน
มีกรรมการร่วม ซื ้อ-ขายสินค้ า
พิบลู จากัด
และวัตถุดิบ
(มหาชน) (“SPC”)
2. บริ ษัท สหพัฒนา
อินเตอร์ โฮลดิ ้ง
(มหาชน) (“SPI”)

มีกรรมการร่วม ค่าใช้ จ่ายใน
การผลิตและ
บริ หาร และ
อื่นๆ

เงินปั นผลรับ

2

2

4

2

3. บริ ษัท เพรซิเดนท์
คอมเมอร์ เชียล
จากัด

มีกรรมการร่วม ขายสินค้ า

4. บริ ษัท จิมสกรุ๊ป
จากัด

มีกรรมการร่วม ซื ้อสินค้ าและ
วัตถุดิบ

209

104

5. บริ ษัท เพรซิเดนท์
อินเตอร์ ฟดู จากัด
(“PIF”)

มีกรรมการร่วม ค่าเช่ารับ,
ค่านายหน้ า,
ค่าใช้ จ่าย
ส่งออก,

58

30

เงินปั นผลรับ

0.4

0.4
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เงินปั นผลต่อหุ้นซึง่
เป็ นไปตามที่ SPI
ประกาศจ่าย
ดาเนินการตาม
ธุรกิจปกติทาง
การค้ าโดยมีเงื่อนไข
การค้ าโดยทัว่ ไป
ดาเนินการตาม
ธุรกิจปกติทาง
การค้ าโดยมีเงื่อนไข
การค้ าโดยทัว่ ไป
ดาเนินการตาม
ธุรกิจปกติทาง
การค้ าโดยมีเงื่อนไข
การค้ าโดยทัว่ ไป
เงินปั นผลต่อหุ้นซึง่
เป็ นไปตามที่ PIF
ประกาศจ่าย

ชื่อบริษัท

6. บริ ษัท คิวพี
(ประเทศไทย)
จากัด
(“KEWPIE”)
7. บริ ษัท นอร์ ทเทิร์น
เทคโนโลยี่ จากัด

ความสัมพัน ์

มูลค่ ารายการ (ลบ.)
รายละเอียด
สาหรับงวด
สาหรับงวดปี
และความ
หกเดือน
สิน้ สุด
สมเหตุสมผล
สิน้ สุด
วันที่ 31 .ค.
ของรายการ
วันที่ 30 มิ.ย.
2559
2560
32
18
ดาเนินการตาม
ธุรกิจปกติทาง
การค้ าโดยมีเงื่อนไข
การค้ าโดยทัว่ ไป
12
2
ดาเนินการตาม
ธุรกิจปกติทาง
การค้ าโดยมีเงื่อนไข
การค้ าโดยทัว่ ไป
8,560
4,210

ลักษณะ
รายการ

มีกรรมการร่วม ซื ้อวัตถุดิบ,
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

มีกรรมการร่วม ค่าใช้ จ่ายใน
การผลิต

รวม
9. ภาระผูกพัน
1. หนีส้ ินที่อาจเกิดจากการประเมินภาษี

TF และ PR อาจถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษี ย้อนหลังก่อนการหมดสภาพนิติบคุ คลตามขันตอนของการควบ
้
บริ ษัท ซึง่ อยูใ่ นอานาจของกรมสรรพากรที่จะพึงกระทา ถึงแม้ ว่าขันตอนการควบบริ
้
ษัทตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ ไม่ได้
ระบุให้ ทงสองบริ
ั้
ษัทต้ องชาระบัญชีก่อนจดทะเบียนควบแต่อย่างใด จึงอาจมีผลให้ บริ ษัทใหม่ ต้ องรับภาระหนี ้สินที่อาจ
เกิดจากการประเมินภาษี ของ TF และ/หรื อ PR ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั TF และ/หรื อ PR ไม่ได้ เป็ นลูกหนี ้ภาษี อากรค้ างต่อ
กรมสรรพากร
อย่างไรก็ ดี ปั จจุบันมีคดีความที่ TF เป็ นโจทก์ ฟ้องกรมสรรพากรเป็ นจาเลยต่อศาลภาษี อากรกลาง เป็ นคดี
หมายเลขดาที่ ภ. 30/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ภ. 231/2559 ขอให้ เพิกถอนการประเมินภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2546 ของเจ้ าพนักงานประเมินกรมสรรพากร และให้ เพิกถอนคาวินิจ ัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในคดีจานวน 527,808.90 บาท ซึ่งต่อมาศาลภาษี อากรกลางได้ พิจารณาคดีและ
วินิจ ยั ว่าการประเมินของเจ้ าพนักงานประเมินกรมสรรพากร และคาวินิจ ยั อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ชอบด้ วยกฎหมาย แล้ วจึงได้ พิพากษายกฟ้ อง แต่ TF ไม่เห็นพ้ องด้ วยกับคาพิพากษาของศาลภาษี อากรกลางดังกล่าวจึง
ได้ ยื่นอุทธรณ์ คดั ค้ านคาพิพากษาของศาลภาษี อากรกลางไปยังศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ โดยปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
นอกจากนี ้ ยังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษี อากรที่ TF ได้ ยื่นอุทธรณ์การประเมินเกี่ยวกับภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 – 2549 และปี 2551- 2553 และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่ งปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี
2548 – 2549 และปี 2552 - 2553 ของเจ้ าพนักงานประเมินกรมสรรพากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ รวมเป็ น
จานวนเงินภาษี ที่ถกู ประเมินทังสิ
้ ้น 55,015,985 บาท ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ มีคาวินิจ ยั อุทธรณ์ ลงวันที่ 5
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กรกฎาคม 2560 แล้ ว โดยวินิจ ยั ให้ ยกอุทธรณ์ของ TF ที่คดั ค้ านการประเมินเกี่ยวกับภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2547 – 2549 และปี 2551- 2553 และวินิจ ยั ให้ แก้ อทุ ธรณ์ที่คดั ค้ านการประเมินภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ครึ่ งปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 – 2549 และปี 2552 – 2553 โดยให้ ลดภาษี ที่เรี ยกเก็บลงบางส่วน ตามคา
วินิจ ยั อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดังกล่าว ซึง่ TF ได้ รับคาวินิจ ยั อุทธรณ์ทงั ้
สอง บับแล้ ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 และ TF มีสิทธิ ยื่นอุทธรณ์ คัดค้ านคาวินิจ ัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ดงั กล่าว โดยยื่นฟ้ องกรมสรรพากรเป็ นจาเลยต่อศาลภาษี อากรกลางเพื่อขอให้ เพิกถอนการประเมินภาษี
เงินได้ นิติบุคคลและคาวินิ จ ัยอุทธรณ์ ดงั กล่าว ได้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคาวินิจ ยั อุทธรณ์ ซึ่งปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการเตรี ยมคดีเพื่อยื่นฟ้ องต่อศาลภาษี อากรกลางภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดดังกล่าว หรื อภายในกาหนดเวลา
ที่ศาลภาษี อากรกลางจะมีคาสัง่ อนุญาตให้ ขยายระยะเวลายื่นคาฟ้ องได้ ตามสมควรต่อไป
อย่างไรก็ดี ข้ อพิพาทเกี่ยวกับภาษี อากรทังสองกรณี
้
ดงั กล่าว TF ได้ วางหลักประกันเพื่อขอทุเลาการเสียภาษี ไว้
ต่อกรมสรรพากรเป็ นจานวนที่มากกว่าภาระภาษี อากรที่ถูกประเมินและมีคาวินิจ ัยอุทธรณ์ ให้ TF ชาระ และอธิ บดี
กรมสรรพากรได้ มีคาสัง่ อนุมตั ิให้ ทเุ ลาการเสียภาษี อากรดังกล่าวให้ แก่ TF ไว้ ก่อนจนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลถึงที่สดุ
แล้ ว จึงไม่มีความเสีย่ งที่ TF จะถูกบังคับชาระภาษี อากรในระหว่างการใช้ สทิ ธิทางศาล
2. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ที่รับโอนมาจาก TF
บริ ษัทมีภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งได้ รับโอนมาจาก TF ตามที่ได้ ชีแ้ จงไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลที่ยงั ไม่ได้ ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ วสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
ดังนี ้
2.1. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงาน
TF และ บริ ษัทย่อยได้ เข้ าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าคลังสินค้ า อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเ ลี่ยประมาณ 1 ปี ถึง 3 ปี โดยมีจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายชาระในอนาคตทังสิ
้ ้นภายใต้
สัญญาเช่าดาเนินงานจานวนเงินประมาณ 11 ล้ านบาท
2.2. การค ้าประกัน
หนังสือค ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม TF และบริ ษัทย่อยคงเหลืออยู่เป็ นจานวนเงินประมาณ 102
ล้ านบาท และงบการเงินเ พาะกิจการ 83 ล้ านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการ
ตามปกติธุรกิจของ TF และบริ ษัทย่อย
3. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ที่รับโอนมาจาก PR
บริ ษัทมีภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งได้ รับโอนมาจาก PR ตามที่ได้ ชีแ้ จงไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลที่ยงั ไม่ได้ ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ วสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
ดังนี ้
3.1. ภาระผูกพันเกี่ยวข้ องกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
PR มีภาระผูกพันเกี่ยวข้ องกับรายจ่ายฝ่ ายทุน จานวนเงินประมาณ 1 ล้ านบาท และบริ ษัทร่ วมจานวนเงิน
ประมาณ 0.2 ล้ านบาท และ 321.3 ล้ านเยน รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 101.8 ล้ านบาท
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3.2. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงาน
PR มีภาระผูกพันที่เกี่ ยวข้ องกับการเช่าพืน้ ที่และบริ การของสานักงานใหญ่ และสัญญาเช่ากรรมสิทธิ์
เครื่ องหมายการค้ ากับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ อายุสญ
ั ญามีระยะเวลา 3 ปี สัญญาเช่าที่พกั และสัญญาจ้ าง
รักษาความปลอดภัย ซึง่ อายุสญ
ั ญามีระยะเวลาตังแต่
้ 1 เดือนถึง 3 ปี สัญญาเช่าดาเนินงานจานวนเงินขัน้
ต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทังสิ
้ ้นภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ และบริ การต่าง ๆ จานวนเงิน
ประมาณ 4 ล้ านบาท
บริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ าของ PR ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าที่ดิน พื ้นที่ใน
อาคาร และบริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อายุสญ
ั ญามีระยะเวลาตังแต่
้ 1 ถึง 15 ปี โดยมีจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้อง
จ่ายในอนาคตทังสิ
้ ้นภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ประมาณ 27.4 ล้ านบาท
3.3. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ บริ การระยะยาว
บริ ษัทร่วมได้ เข้ าทาสัญญาเพื่อรับบริ การคาปรึ กษาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดของสินค้ าจากบริ ษัทใน
ต่างประเทศแห่งหนึ่ง สัญญามีกาหนด 1 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
และสามารถต่ออายุได้ โดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ภายใต้ เงื่อนไขในสัญญา บริ ษัทร่ วมต้ องจ่ายค่าบริ การ
ตามเกณฑ์และอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษัทร่ วมมี
ค่าบริ การจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.3 ล้ านบาท
กิจการร่วมค้ าของบริ ษัทร่ วมได้ ทาสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลื อทางเทคนิคกับบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ ในต่างประเทศเพื่อการใช้ เครื่ องหมายการค้ า และรับข้ อมูลด้ านการดาเนินกิจการและ
การจัดการภัตตาคาร โดยภายใต้ เงื่อนไขตามสัญญา กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวต้ องจ่ายค่าสิทธิ รายปี ตาม
อัตราที่ระบุในสัญญา ซึง่ ในระหว่างงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวมีค่า
สิทธิภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจานวนเงินประมาณ 1.1 ล้ านบาท
3.4. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื ้อสินค้ าระยะยาว
บริ ษัทร่ วมมีภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อก๊ าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็ นระยะเวลา 5 - 7 ปี ภายใต้ สญ
ั ญา
ดังกล่าว บริ ษัทร่วมมีข้อผูกพันที่จะต้ องสัง่ ซื ้อก๊ าซธรรมชาติขนต
ั ้ ่าตามปริ มาณที่ระบุในสัญญาดังนี ้
ลาดับที่

ระยะเวลา
สัญญา

วันที่สิ ้นสุดสัญญา

(ปี )

ปริ มาณการสัง่ ซื ้อก๊ าซเ ลีย่
(ล้ านบีทีย)ู

1

7

30 พฤศจิกายน 2560

39,273 ต่อปี

2

5

31 ธันวาคม 2561

223 ต่อวัน

3

7

30 พฤศจิกายน 2563

23,385 ต่อปี
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3.5. การค ้าประกัน
PR มีค่าธรรมเนียมที่จะต้ องจ่ายให้ แก่สาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อให้ ธนาคาร
ดังกล่าวค ้าประกันการเป็ นผู้นาเข้ าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอจานวนเงิน 1 ล้ านบาท
บริ ษัทร่ วมมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษัทร่ วมเหลืออยู่เป็ นจานวน 27.3 ล้ านบาท ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษัทร่ วม ซึ่งประกอบด้ วยหนังสือค ้า
ประกันเพื่อค ้าประกันการใช้ ไฟฟ้ าจานวน 23.3 ล้ านบาท และเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซื ้อก๊ าซธรรมชาติ
จานวน 4.0 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทร่ วมได้ นาเงินฝากประจาจานวน 36.3 ล้ านบาท ไปค ้าประกันการประเมินภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลย้ อนหลังของบริ ษัทร่วม
10. ปั จจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาและความพอเพียงของปริมาณวัตถุดิบ
ปั จจัยความเสี่ยงด้ านวัตถุดิบหลักของบริ ษัทฯ คือ แป้งสาลี ข้ าว และน ้ามันปาล์มซึ่งเป็ นสินค้ าเกษตรซึ่งได้ รับ
ผลกระทบจากหลายปั จจัย อาทิ ปริ มาณผลผลิตทัว่ โลก ความต้ องการใช้ และสภาวะอากาศ ทาให้ มีความเสี่ยงในด้ าน
ปริ มาณวัตถุดิบที่จดั หาได้ และความผันผวนของราคา ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ โดยเ พาะสินค้ าบะหมี่
กึ่งสาเร็ จรูปซึง่ เป็ นสินค้ าที่ถกู ควบคุมราคาโดยกรมการค้ าภายในทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถขึ ้นราคาเพื่อชดเชยผลกระทบ
ดังกล่าวได้ หากไม่ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสี่ยงด้ านราคาโดยจะยังคงใช้ กลยุทธ์ การทาสัญญาล่วงหน้ าในการซื ้อ
ข้ า วสาลีแ ละน า้ มัน ปาล์ ม ในจัง หวะที่ ร าคามี ก ารอ่อ นตัว ลง และติ ด ตามปั จ จัย ที่ มี ผลกระทบต่อ ราคาอย่า งใกล้ ชิ ด
นอกจากนันส
้ าหรับด้ านปริ มาณวัตถุดิบ บริ ษัทฯ จะมีการซื ้อวัตถุดิบในปริ มาณมากและซื ้อจากผู้จดั จาหน่าย (supplier)
หลายราย ทาให้ สามารถลดความเสีย่ งในการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนันยั
้ งทาให้ มีอานาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จดั
จาหน่ายได้
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่ องทางการจัดจาหน่ าย
2.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจาหน่ ายรายใหญ่ ในประเทศของผลิตภัณ ์ บะหมี่และอาหารกึ่ง
สาเร็จรูปและขนมปั งกรอบ
การจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็ จรู ป และขนมปั งกรอบของ
บริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นสองกลุม่ ธุรกิจที่มีสดั ส่วนรายได้ รวมกันเป็ นสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นของบริ ษัทฯ
เป็ นการจัดจาหน่ายผ่านผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่คือ SPC ซึ่งมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อสินค้ าสูงสุดคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของยอดขายรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว แต่เนื่องจาก SPC
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และมีการติดต่อการค้ ามาเป็ นเวลานาน ทาให้ บริ ษัทฯ มีความมัน่ ใจในความ
มัน่ คงในลูกค้ ารายนี ้มาก อย่างไรก็ดีเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่ของ
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ตลาดภายในประเทศ บริ ษัทฯ ได้ พยายามขยายสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ ้น นอกจากนันบริ
้ ษัทย่อยของ
บริ ษัทใหม่ยงั มีช่องทางการจัดจาหน่ายและคณะทางานที่มีความสามารถในการจัดจาหน่ายสินค้ าได้
2.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจาหน่ ายรายใหญ่ ในประเทศของผลิตภัณ ์ เบเกอรี่
นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ยังมีการพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่ ได้ แก่ บริ ษัท ซี.พี. ออลล์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้ านสะดวกซื ้อ ซึ่งมียอดจาหน่ายให้ แก่ค่คู ้ ารายนี ้คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 40
ของรายได้ ธุรกิจเบเกอรี่ ของบริ ษัทฯ โดยหากสูญเสียคู่ค้ารายนี ้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ในส่วนดังกล่าว
นอกจากนันคู
้ ค่ ้ ารายนี ้ยังมีการผลิตสินค้ าเบเกอรี่ บางประเภทเพื่อจัดจาหน่ายในร้ านสะดวกซื ้อของตนเอง
อีกด้ วย
อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของบริ ษัทใหม่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ มีคณ
ุ ภาพสูง ได้ มาตรฐาน และ
เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภคอย่างกว้ างขวางทาให้ เป็ นสินค้ าที่ทารายได้ ให้ กบั ร้ านสะดวกซื ้อดังกล่าวในระดับ
ที่สงู เมื่อเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อื่นและแบรนด์ของร้ านสะดวกซื ้อดังกล่าวเอง ทาให้ บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าจะ
สามารถรักษาคูค่ ้ ารายนี ้ไว้ ได้ เนื่องจากเป็ นการค้ าที่ได้ รับผลประโยชน์ทงั ้ 2 ฝ่ าย
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการจาหน่ายสินค้ าไปต่างประเทศและขายเป็ นเงินตราต่างประเทศทาให้ มีความเสี่ยงต่อ
รายได้ ของบริ ษัทหากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์ สหรัฐ
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ไม่มีภาระจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศและมีการดูแลและป้องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น โดยใช้ เครื่ องมือทางการเงิน ได้ แก่ การตกลงทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward) เพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสีย่ งโดยไม่มีนโยบายการเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น นอกจากนันบริ
้ ษัท ฯ สามารถลด
ความเสี่ยงโดยการ Squared Position ระหว่างเงิ นที่เป็ นรายรับจากการส่งออก และรายจ่ายในการนาเข้ าวัตถุดิบ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ
11. กรณีพิพาท
ในปี 2554 บริ ษัทร่ วมของ PR ถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหายเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน เป็ นจานวนมูลฟ้ องรวม
ประมาณ 30 ล้ านบาท ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างยื่นเรื่ องขอให้ ศาลชันต้
้ นพิจารณาและบางคดีอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ในคดี
แพ่ง โดยคดีบางส่วนได้ มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและสามารถตกลงกันได้ โดยบริ ษัทประกันได้ จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแล้ ว
จึงท าให้ ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2560 จานวนมูลฟ้ องรวมลดลงเหลือ 9 ล้ านบาท บริ ษัท ร่ ว มดัง กล่าวได้ ทาประกัน
ครอบคลุมความเสียหายไว้ บางส่วนแล้ ว และฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าจะไม่มีผลเสียหายที่เป็ นสาระสาคัญเกิดขึ ้นจากผลของ
เรื่ องดังกล่าว ดังนัน้ บริ ษัทร่วมจึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณการหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นไว้ ในบัญชี
ในปี 2559 บริ ษัทร่ วมของ PR ถูกกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฟ้ องร้ องเรี ยกให้ สง่ เงินเข้ ากองทุน
ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็ นจานวนเงิน 21.6 ล้ านบาท ซึ่งปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
แพ่ง ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทร่วมประเมินแล้ วเชื่อว่าจะไม่มีผลเสียหายที่เป็ นสาระสาคัญ บริ ษัทร่ วมจึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณ
การหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นไว้ ในบัญชี
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12. จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริ ษัทฯ มีจานวนพนักงาน ทังหมด
้
5,126 คน ซึง่ เป็ นพนักงานที่รับโอนมาจาก TF และ PR
โดยแบ่งตามประเภท ดังนี ้
ประเภท

จานวนราย
154
4,972
5,126

สานักงาน
โรงงาน
รวม
13. ประวัติความเป็ นมาโดยสรุ ป

บริ ษัทฯ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จากการควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชนฯ บริ ษัทฯ ได้ รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี ้ สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบทังหมดของทั
้
งสองบริ
้
ษัทดังกล่าวโดย
ผลของกฎหมาย โดยบริ ษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ ดังนี ้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ ในปี 2560
15 มีนาคม 2560

คณะกรรมการบริ ษัทของ TF และ PR ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการควบบริ ษัท

25 เมษายน 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TF และ PR ได้ มีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท

26 เมษายน 2560

TF ขายหุ้นที่ถืออยูใ่ น PR จานวนทังหมด
้
1,806,250 หุ้นให้ แก่ กรรมการของ TF 4 ราย

3 พฤษภาคม 2560

TF จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจาก 240,000,000 บาท เหลือ 180,000,000 บาท

16 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการบริ ษัทของ TF และ PR อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมระหว่าง TF และ
PR เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริ ษัท

11 ตุลาคม 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมระหว่าง TF และ PR อนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทใหม่ที่เกิดจากการควบ
บริ ษัท

16 ตุลาคม 2560

จดทะเบียนควบบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์เป็ นบริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) โดย
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลั กทรั พ ย์ ฯ ”) รั บหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ฯ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

18 ตุลาคม 2560

เริ่ มซื ้อขายหลักทรัพย์ “TFMAMA”
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม/ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนโดยการขยายการเติบโตในธุรกิจเดิมด้ วยกลยุทธ์ ในการรวมตัวตามแนวดิ่ง ความหมาย
คือ การเป็ นเจ้ าของหรื อการควบคุม ตังแต่
้ สงิ่ ป้อนเข้ า (Input) ไปยังกระบวนการ (Process) หรื อช่องทางต่างๆไปยังสินค้ า
สาเร็ จรูป (Output) การขยายธุรกิจย้ อนกลับไปเป็ นผู้จดั หาหรื อผู้จดั จาหน่ายกลับมาให้ ธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะมี
ประโยชน์ในการช่วยให้ เกิดการครอบคลุมธุรกิจได้ ครบวงจร
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับมาซึ่ง
ทรัพย์สิน หนี ้ สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบทังหมดของ
้
TF และ PR ตังแต่
้ วนั ที่มีการจดทะเบียนควบบริ ษัทกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดังนี ้

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ
และลักษณะ ุรกิจ

กลุ่ม ุรกิจอาหาร
1. บริ ษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จากัด
2.
3.
4.

5.

ภัตตาคาร ร้ านอาหาร
และเครื่ องดื่ม
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (ฮังการี )
ผลิตและจาหน่าย
จากัด
บะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป
บริ ษัท คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (บีดี) ผลิตและจาหน่าย
จากัด
บะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป
บริ ษัท ไทซัน ฟูดส์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายน ้า
ผลไม้ และเป็ นผู้แทน
จาหน่ายขนมปั ง
บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด
ผลิตและจาหน่ายขนม
(มหาชน)
ปั งและเบเกอรี่ ตา่ งๆ

6. บริ ษัท เพรซิเดนท์ฟดู ส์ (คัมโบเดีย)
จากัด
กลุ่ม ุรกิจวัตถุดิบ
1. บริ ษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จากัด
2. บริ ษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จากัด
3. บริ ษัท ไทยอินสแตนท์ โพรดักส์ จากัด

หน่วย: ล้ านบาท ยกเว้ นระบุเป็ นอย่างอื่น
ทุนชาระแล้ ว ร้ อยละของ มูลค่ าเงิน
หุ้นที่ถอื
ลงทุน
(ตามราคา
ทุน)
25

70.00

17.50

2,350
ล้ านโฟริ นท์
530
ล้ านตากา
50

65.00

209.19

55.00

116.87

52.08

26.04

450

46.90

525.04

ผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป

1.5
ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ

30.00

19.69

ผลิตและจาหน่ายแป้ง
ผลิตแป้งสาลี
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากข้ าว มัน

600
200
240

60.00
39.00
25.00

360.00
92.63
21.5
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ชื่อบริษัท

4. บริ ษัท คิวพี (ประเทศไทย) จากัด
กลุ่ม ุรกิจบรรจุภณ
ั ์
1. บริ ษัท ไทย อันเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ
จากัด
2. บริ ษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ ้ง จากัด

3. บริ ษัท ง ิ ้ง ไทเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ
จากัด
กลุ่ม ุรกิจลงทุน
1. บริ ษัท ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์
จากัด
กลุ่ม ุรกิจอื่นๆ
1. บริ ษัท ซันโก แมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย)
จากัด
2. บริ ษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ ฟดู จากัด

ประเภทกิจการ
และลักษณะ ุรกิจ

ทุนชาระแล้ ว

ร้ อยละของ
หุ้นที่ถอื

มูลค่ าเงิน
ลงทุน
(ตามราคา
ทุน)

260

10.00

26.00

20

51.00

10.20

150

50.10

75.72

42
ล้ านเรนมินบิ

35.00

73.42

ธุรกิจลงทุน

100

35.00

35.04

ประกอบเครื่ องจักร
บรรจุภณ
ั ฑ์อตั โนมัติ
ตัวแทน นายหน้ า

15

35.00

5.59

3

8.67

0.44

สาปะหลังข้ าวโพดและ
พืชทางการเกษตร
ผลิตซอสและผัก
อบแห้ ง
ผลิตและจาหน่าย
บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ ทาด้ วย
กระดาษ
ผลิตและจาหน่าย
สินค้ าสิง่ พิมพ์ประเภท
บรรจุภณ
ั ฑ์ และ
ให้ บริ การบรรจุสนิ ค้ า
บริ โภคต่างๆ
ผลิตผลิตภัณฑ์
กระดาษ

15. การเพิ่ม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ ไม่มีการเพิ่มหรื อลดทุนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทที่เกิดขึ ้นจากการควบบริ ษัท
ระหว่าง TF และ PR ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560
16. รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
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17. ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ชื่อ
1) นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ
2) นายวิชาติ โลเกศกระวี
3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4799
4451
4377

18. นายทะเบียนหุ้น
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
19. ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
20. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยจัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปี บนงบการเงินเ พาะกิจการไม่น้อยกว่าร้ อยละ
50
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21. บัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทฯ รับโอนบัตรส่งเสริ มการลงทุนจาก TF และ PR ซึ่งได้ รับสิทธิพิเศษทางด้ านภาษี อากรจากการส่งเสริ มการ
ลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนภายใต้
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ สิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี อากรที่มีสาระสาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ได้ รับโอนกิจการจากบัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. เงื่อนไขสาคัญที่ต้องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
้
่
4. สิทธิประโยชน์สาคัญที่ได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่
ได้ รับการส่งเสริ มและได้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
น าเงิ น ปั นผลจากกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การ
ส่ง เสริ ม ซึ่ ง ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี
4.2 ได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบุคคลร้ อย
ละ 50 สาหรั บกาไรสุทธิ นบั แต่วนั ที่สิทธิ
พิเศษในข้ อ 4.1 สิ ้นสุดลง
4.3 ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น อ า ก ร ข า เ ข้ า ส า ห รั บ
เครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
4.4 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบ
แ ล ะ วั ส ดุ จ า เ ป็ นที่ ต้ อ ง น า เ ข้ า จ า ก
ต่า งประเทศเพื่อ ใช้ ในการผลิต เพื่ อการ
ส่งออกนับตังแต่
้ วนั นาเข้ าครัง้ แรก
5. วันที่เริ่ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

บริษัทฯ
2082/อ./2549
1464/2545
19 กรกฎาคม 2545

26 พฤษภาคม 2552

ผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป

ผลิตขนมปั งกรอบ

ระยอง

ระยอง

สิ ้นสุดแล้ ว

-

สิ ้นสุดแล้ ว

8 ปี
(จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2561)

ได้ รับ

ได้ รับ

สิ ้นสุดแล้ ว

สิ ้นสุดแล้ ว

1 กรกฎาคม 2549

4 มีนาคม 2553
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1388(2)/2552

21. บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. เงื่อนไขสาคัญที่ต้องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
้
่
4. สิทธิประโยชน์สาคัญที่ได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับ
กาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่
ได้ รั บ การส่งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ
100 ของเงิ นลงทุนและได้ รั บ ยกเว้ น ไม่
ต้ องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการ
ส่ง เสริ ม ซึ่ง ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี
4.2 ได้ รั บย ก เ ว้ น อ า ก รข า เ ข้ า ส า หรั บ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ต า ม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบ
และวั ส ดุ จ าเป็ นที่ ต้ องน าเข้ าจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกนับตังแต่
้ วนั นาเข้ าครัง้ แรก
5. วันที่เริ่ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

2201(2)/2553
9 พฤศจิกายน 2553
ผลิตบะหมี่กึ่ง
สาเร็ จรูป

บริษัทฯ
2535(2)/2554
28 ธันวาคม 2554
ผลิตบะหมี่กึ่ง
สาเร็ จรูป

1161(2)/2555
9 กุมภาพันธ์ 2555
ผลิตขนมเวเฟอร์ สอด
ไส้

ชลบุรี

ชลบุรี

ระยอง

8 ปี
(จนถึงวันที่ 9
มิถนุ ายน 2562)

8 ปี
(จนถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2563)

8 ปี
(จนถึงวันที่ 4
พฤศจิกายน 2563)

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

สิ ้นสุดแล้ ว

สิ ้นสุดแล้ ว

สิ ้นสุดแล้ ว

10 มิถนุ ายน 2554

1 พฤศจิกายน 2555

5 พฤศจิกายน 2556
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21. บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. เงื่อนไขสาคัญที่ต้องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
้
่
4. สิทธิประโยชน์สาคัญที่ได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับ
กาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่
ได้ รับ การส่งเสริ ม รวมกันไม่เกิ นร้ อยละ
100 ของเงิ นลงทุนและได้ รั บ ยกเว้ น ไม่
ต้ องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการ
ส่ง เสริ ม ซึ่ง ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี
4.2 ได้ รั บย ก เ ว้ น อ า ก รข า เ ข้ า ส า หรั บ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ต า ม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบ
และวั ส ดุ จ าเป็ นที่ ต้ องน าเข้ าจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกนับตังแต่
้ วนั นาเข้ าครัง้ แรก
5. วันที่เริ่ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

บริษัทฯ
1045(2)/2555 1782(2)/2556 1780(2)/2556 1781(2)/2556
19 มกราคม
6 มิถนุ ายน
6 มิถนุ ายน
6 มิถนุ ายน
2555
2556
2556
2556
ผลิตบะหมี่กึ่ง ผลิตบะหมี่กึ่ง ผลิตขนมเว ผลิตบะหมี่กึ่ง
สาเร็ จรูป
สาเร็ จรูป
เฟอร์ สอดไส้
สาเร็ จรูป
ชลบุรี
8 ปี
(จนถึงวันที่ 1
กรกฎาคม
2564)

ระยอง

ระยอง

8 ปี
8 ปี
(จนถึงวันที่ 30 (จนถึงวันที่ 30
มิถนุ ายน
กันยายน
2566)
2567)

ชลบุรี
8 ปี
(ยังไม่ได้ ใช้
สิทธิ์)

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

สิ ้นสุดแล้ ว

สิ ้นสุดแล้ ว

สิ ้นสุดแล้ ว

1 ปี
(ยังไม่ได้ ใช้
สิทธิ์)

2 กรกฎาคม
2556

1 กรกฎาคม
2558

1 ตุลาคม
2559

(ยังไม่ได้ ใช้
สิทธิ์)
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21. บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

3. เงื่อนไขสาคัญที่ต้องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
้
่
4. สิทธิประโยชน์สาคัญที่ได้ รับ
4.1 ได้ รั บ ยกเว้ นภาษี เงิ น ได้ นิ ติ
บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้
จากการประกอบกิจการที่ได้ รับ
การส่งเสริ ม รวมกันไม่เกิ นร้ อย
ละ 100 ของเงิ น ลงทุ น และ
ได้ รั บ ยกเว้ นไม่ต้ องน าเงิ น ปั น
ผลจากกิ จการที่ ไ ด้ รั บการ
ส่งเสริ มซึง่ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลไปรวมคานวณเพื่อ
เสียภาษี
4.2 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับ
เครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับ
วัตถุดิบ และวัสดุจ าเป็ นที่ ต้อ ง
นาเข้ าจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออก
นับตังแต่
้ วนั นาเข้ าครัง้ แรก
5. วันที่เริ่ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

บริษัทฯ
1017(2)/2558
1018(2)/2558
6 มกราคม 2558
6 มกราคม 2558
ผลิตบะหมี่กึ่ง
ผลิตบะหมี่กึ่ง
สาเร็ จรูป
สาเร็ จรูป

1783(2)/2556
6 มิถนุ ายน 2556
ผลิตขนมเค้ กสอด
ไส้

58-2216-0-00-1-0
22 กันยายน 2558
ผลิตก๋วยเตี๋ยวกึ่ง
สาเร็ จรูป
และเส้ นก๋วยเตี๋ยว
อบแห้ ง

ระยอง

ระยอง

ลาพูน

บ้ านโป่ ง

8 ปี
(ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ์)

8 ปี
(จนถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2567)

8 ปี
(จนถึงวันที่ 31
มกราคม 2567)

8 ปี
ไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนไม่
รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน
(จนถึงวันที่ 6
พฤษภาคม 2567)

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

1 ปี
(ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ์)

สิ ้นสุดแล้ ว

-

-

(ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ์)

1 กันยายน 2559

1 กุมภาพันธ์ 2559

7 พฤษภาคม 2559
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21. บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

บริษัทย่ อย - บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
1973(3)2550
1343(2)2555
2218(2)/2557
26 กันยายน 2550 22 มีนาคม 2555
25 กันยายน
2557
ผลิตอาหารพร้ อม
ผลิตผลิตภัณฑ์
ผลิตผลิตภัณฑ์
รับประทาน
เบเกอรี่
จากธัญพืช

3. เงื่อนไขสาคัญที่ต้องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
้
่
4. สิทธิประโยชน์สาคัญที่ได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เ งิ นได้ นิติ บุคคลสาหรั บกาไร
สุท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ได้ รั บ การ
ส่ง เสริ ม และได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ต้ อ งน าเงิ น ปั น ผล
จากกิ จการที่ได้ รับการส่งเสริ มซึ่ง ได้ รับยกเว้ น
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี

4.2 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จาเป็ นที่ต้องนาเข้ าจากต่างประเทศเพื่อใช้ ใน
การผลิตเพื่อการส่งออกนับตังแต่
้ วนั นาเข้ าครัง้
แรก
5. วันที่เริ่ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

กรุงเทพฯ
สิ ้นสุดแล้ ว

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

8 ปี
8 ปี
ไม่เกินร้ อยละ100 ไม่เกินร้ อยละ100
ของมูลค่าเงิน
ของมูลค่าเงิน
ลงทุนไม่รวมค่า
ลงทุนไม่รวมค่า
ที่ดินและทุน
ที่ดินและทุน
หมุนเวียน
หมุนเวียน
(จนถึงวันที่ 31
(จนถึงวันที่ 30
พฤษภาคม 2568) กันยายน 2565)

ได้ รับ

ได้ รับ

ได้ รับ

สิ ้นสุดแล้ ว

-

-

3 มิถนุ ายน 2552

เริ่ มใช้ สทิ ธิ
1 มิถนุ ายน 2560

1 ตุลาคม 2557
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21. บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่

บริษัทย่ อย - บริษัท ไทย อันเป่ า ผลิตภัณ ์ กระดาษ จากัด
1611(2)/2552 1596(5)/2553 1461(2)/2554 1084(2)/2556 2438(2)/2556
14 สิงหาคม 3 พฤษภาคม 27 เมษายน 18 มกราคม 15 ตุลาคม
2552
2553
2554
2556
2556
2. เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ ผลิตภาชนะหรื อ ผลิตสิง่ ของจาก ผลิตสิง่ ของจาก ผลิตสิง่ ของจาก ผลิตสิง่ ของจาก
กล่องกระดาษ
เยื่อหรื อ
เยื่อหรื อ
เยื่อหรื อ
เยื่อหรื อ
กระดาษ
กระดาษ
กระดาษ
กระดาษ
3. เงื่อนไขสาคัญที่ต้องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
้
่
ลาพูน
ระยอง
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
4. สิทธิประโยชน์สาคัญที่ได้ รับ
4.1 ได้ รั บยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ
8 ปี
8 ปี
8 ปี
7 ปี
3 ปี
บุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ (จนถึงวันที่ 5 (จนถึงวันที่ 2 (จนถึงวันที่ 8 (จนถึงวันที่ 5 (ยังไม่เปิ ด
จากการประกอบกิ จ การที่ มกราคม 2561) พฤษภาคม กันยายน 2562) กันยายน 2563) ดาเนินการ)
ได้ รับการส่งเสริ มและได้ รับ
2561)
ยกเว้ นไม่ต้องนาเงิ นปั นผล
จ า ก กิ จ ก า รที่ ได้ รั บก า ร
ส่งเสริ มซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี
เงิ นได้ นิ ติ บุ ค ค ลไปรว ม
คานวณเพื่อเสียภาษี
4.2 ได้ รั บ ยกเว้ นอากรขาเข้ า
ได้ รับ
ได้ รับ
ได้ รับ
ได้ รับ
ได้ รับ
ส าหรั บ เครื่ องจั ก รตามที่
คณะกรรมการพิ จ ารณา
อนุมตั ิ
4.3 ได้ รั บ ยกเว้ นอากรขาเข้ า สิ ้นสุดแล้ ว
สิ ้นสุดแล้ ว
ส าหรั บ วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ
จ าเป็ นที่ ต้ องน าเข้ าจาก
ต่า งประเทศเพื่ อ ใช้ ในการ
ผ ลิ ต เ พื่ อ ก า ร ส่ ง อ อ ก
นับตังแต่
้ วนั นาเข้ าครัง้ แรก
5. วันที่เริ่ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม 6 มกราคม 3 พฤษภาคม 9 กันยายน
6 กันยายน
(ยังไม่เปิ ด
2553
2553
2554
2556
ดาเนินการ)
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21. บัตรส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. เงื่อนไขสาคัญที่ต้องปฏิบตั ิตาม
3.1 จะต้ องตังโรงงานที
้
่
4. สิทธิประโยชน์สาคัญที่ได้ รับ
4.1 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับ
กาไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่
ได้ รับการส่งเสริ มและได้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
น าเงิ น ปั นผลจากกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การ
ส่ง เสริ ม ซึ่ ง ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี
4.2 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักร
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบ
และ วั ส ดุ จ า เ ป็ นที่ ต้ อ ง น า เ ข้ า จ า ก
ต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกนับตังแต่
้ วนั นาเข้ าครัง้ แรก
5. วันที่เริ่ มใช้ สทิ ธิตามบัตรส่งเสริ ม

บริษัทย่ อย - บริษัท ไดอิชิ
บริษัทย่ อย – บริษัท
แพคเกจจิง้ จากัด
เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จากัด
1855(2)/2555
1044(2)/2555
6 กรกฎาคม 2555
19 มกราคม 2555
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรื อเคลือบ
ผลิตแป้งสาลี
ด้ วยพลาสติก
ะเชิงเทรา

ระยอง

7 ปี
(จนถึงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2564)

สิ ้นสุดแล้ ว

ได้ รับ

-

สิ ้นสุดแล้ ว

-

30 มิถนุ ายน 2557

23 มิถนุ ายน 2557
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22. ผู้ถอื หุ้น
22.1. จานวนผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ปรากฏดังนี ้

1) ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็ น Strategic shareholders
1.1 กรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริ หาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องและ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์
1.2 ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
1.3 ผู้มีอานาจควบคุม
2) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ถือไม่ต่ากว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย
3) ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ากว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย
รวมผู้ถอื หุ้นสามัญทัง้ สิน้

จานวนราย

จานวนหุ้น

49

251,279,572

ร้ อยละของ
ทุนชาระแล้ ว
76.21

35
14
-

69,161,738
182,117,834
-

20.98
55.24
-

1,651
308
2,008

78,416,186
8,256
329,704,014

23.78
0.00
100.00

22.2. ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ปรากฏดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (1)
1.

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. (2)
3.
กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน(3)
3.1. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิอ์ ดุ มสิน
3.2. บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จากัด
3.3. บริ ษัท ยูนีเวอร์ สบิวตี ้ จากัด
3.4. บริ ษัท ยูนีฟันด์ส จากัด
3.5. บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จากัด
3.6. บริ ษัท ยูนีแชมป์ จากัด
3.7. นาย กาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน
3.8. บริ ษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จากัด
3.9. น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อดุ มสิน
3.10. นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อดุ มสิน
3.11. นาย ธนพล พูนศักดิ์อดุ มสิน
2.

30

จานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว

82,623,102

25.06

53,470,044
51,948,041

16.22
15.76

21,751,334
7,602,387
5,521,076
3,161,166
3,027,820
2,927,128
2,668,946
1,992,248

6.60
2.31
1.67
0.96
0.92
0.89
0.81
0.60

739,638
739,638
739,638

0.22
0.22
0.22

รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (1)

จานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว

739,638
295,855
23,364
13,113
2,538
1,331
1,183

0.22
0.09
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

นาง อรทัย ทองมีอาคม
น.ส. รติพร พูนศักดิ์อดุ มสิน
บริ ษัท ไทย อาร์ เช่ คอสเมติคส์ จากัด
บริ ษัท ยูนิคแฟชัน่ จากัด
บริ ษัท ยูนีฟีลด์ จากัด
บริ ษัท ยูนีซอยล์ จากัด
บริ ษัท บอร์ เนียว เวิลด์ จากัด

4.

กลุ่มพะเนียงเวทย์ (3)

49,534,804

15.02

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

นาย พิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
นาย เพชร พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์
นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์
นาย พจน์ พะเนียงเวทย์
น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์
นาง วันทนี เจริ ญเศรษฐศิลป์
นาง รัตนา พะเนียงเวทย์
บริ ษัท จิมสกรุ๊ป จากัด
น.ส. เพ็ญนภา พีชะพัฒน์
นาง เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์
นาง สุชาดา พะเนียงเวทย์
นาย วิโรจน์ เลิศประภาพงศ์
นาย ศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์
น.ส. พันนิภา พะเนียงเวทย์
กลุ่มตติยกวี(3)
นาย กาธร ตติยกวี
นาย กัมพล ตติยกวี
นาง วรรณี ตติยกวี
นาย กาจร ตติยกวี
นาง สุภาวดี ตติยกวี
นาง มยุรี ตติยกวี
นาย กฤษฎา ตติยกวี
นาย กิตติเมตต์ ตติยกวี

24,644,663
3,081,088
3,000,923
2,965,331
2,961,510
2,958,552
2,958,551
2,958,551
1,658,955
1,174,175
1,061,750
52,967
52,918
1,903
1,775
1,192
29,385,440
6,292,527
4,091,432
4,075,176
3,234,824
2,731,926
2,632,075
1,274,784
1,274,784

7.47
0.93
0.91
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.50
0.36
0.32
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
8.91
1.91
1.24
1.24
0.98
0.83
0.80
0.39
0.39
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รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (1)

จานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว

5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

นาง ผุสสดี อัษฏมงคลกูล
นาง พิศมัย ชุติมา
น.ส. นงเยาว์ ตติยกวี
น.ส. พิรดี ตติยกวี
น.ส. สมฤทัย โรจน์เลิศจรรยา
นาย ศรัณย์ทร ชุติมา

1,230,757
1,097,021
1,050,286
199,702
199,702
444

0.37
0.33
0.32
0.06
0.06
0.00

6.

กลุ่มโชควัฒนา(3)

8,710,388

2.64

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

บริ ษัท โชควัฒนา จากัด
นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
น.ส. ธนินธร โชควัฒนา
บริ ษัท หลานปู่ จากัด
นาย บุญชัย โชควัฒนา
บริ ษัท วัตสดรมัย จากัด
บริ ษัท บุญวัฒนโชค จากัด
บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา
นาย พิภพ โชควัฒนา
นาย เวทิต โชควัฒนา
นาย พีรนาถ โชควัฒนา

5,062,643
3,004,301
295,855
109,860
73,964
73,964
53,311
23,729
8,469
2,959
888
445

1.54
0.91
0.09
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

7.

บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)

6,431,151

1.95

8.

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

5,415,628

1.64

9.

กลุ่มโอสถานุเคราะห์ (3)

3,489,168

1.06

9.1. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์
9.2. บริ ษัท บางกอกริ นเวสท์ จากัด
9.3. นาง สมพร โอสถานุเคราะห์

3,334,336
118,342
36,490

1.01
0.04
0.01

10.

กลุ่ม นยงพิบูล(3)

2,230,233

0.68

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

นาย ไกรยง ธนยงพิบลู
นาง วาสนา ธนยงพิบลู
นาย สุวฒ
ั น์ ธนยงพิบลู
นาย สุวิทย์ ธนยงพิบลู
นาย สุกิจ ธนยงพิบลู

895,478
317,799
254,239
254,239
254,239

0.27
0.10
0.08
0.08
0.08
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รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (1)
10.6. นาง สุดาพร ทุมสท้ าน

จานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว

254,239
293,237,999

0.08
88.94

รวม
หมายเหตุ: (1) ไม่นบั รวมการถือหุ้นของ บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด จานวน 3,643,579 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.11 ของทุน
ชาระแล้ ว
(2) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD เป็ นบริ ษัทมหาชน จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
(Tokyo Stock Exchange, Inc., “TSE”) ประเทศญี่ปนุ่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ 2897 (Ticker Code: 2897) ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผ้ ผู ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
จานวนหุ้น
ร้ อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด
(พันหุ้น)
Ando Foundation
7,904
7.59
Mitsubishi Corp.
7,800
7.49
ITOCHU Corp.
5,400
5.19
Ando International Y.K.
3,946
3.79
State Street Bank and Trust Company
3,729
3.58
(3) เป็ นการจัดกลุม่ ผู้ถือหุ้นโดยบริ ษัทซึง่ ได้ จดั กลุม่ ตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนันๆ
้
เช่น บิดา มารดา และคูส่ มรส และนิติบคุ คลที่บคุ คลในกลุม่ ดังกล่าวมีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อย
ละ 50
22.3. ผู้ถอื หุ้นต่ างด้ าว
ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าว 27 ราย ถือหุ้นรวมกัน 57,086,239 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 17.31
ของทุนจดชาระแล้ ว
หมายเหตุ : บริ ษั ท มี ข้ อจ ากั ด เกี่ ย วกับ การถื อ หุ้ นของผู้ ถื อ หุ้น ต่ า งด้ าวตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 11 ว่ า
“หุ้นของบริ ษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มีคนต่างด้ าวถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 30
ของทุนชาระแล้ ว”
23. คณะกรรมการ
ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการ 15 ท่าน
ชื่อ
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
3. นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ
4. นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานกรรมการ / รองประธาน
รองประธานกรรมการ
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วันที่ดารงตาแหน่ ง
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560

ชื่อ
ตาแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการผู้อานวยการ
5. นายพจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการ
6. นายกาธร ตติยกวี
กรรมการ
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการ
8. นายบุญชัย โชควัฒนา
กรรมการ
9. นายเวทิต โชควัฒนา
กรรมการ / ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม(1)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์ วรรณ
กรรมการอิสระ
14. นายวิสฐิ จะวะสิต
กรรมการอิสระ
15. นายสาโรช ชยาวิวฒ
ั น์กลุ
หมายเหตุ: (1) ดร.กุลภัทรา สิโรดมเป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน

วันที่ดารงตาแหน่ ง
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560

24. คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้ มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
ชื่อ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1. ดร.กุลภัทรา สิโรดม
2. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์ วรรณ

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แก่ นางสาวอริ ยา ตังชี
้ วินศิริกุล ตาแหน่งผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลื่อนขันต
้ าแหน่ง
และเลิกจ้ าง รวมทังประเมิ
้
นผลงานของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังการบอกเลิ
้
กจ้ างผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ตลอดจนเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย ทัง้ นี ้ เพื่อ ให้ มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษั ท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูล
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของ
บริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ยวกับการปฏิบัติต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
( ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ จากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ในการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อการ
กระทา ดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ผู้บริ หาร ไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่กาหนด
กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8. สนับสนุนและติดตามให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรั บปรุ งและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
10. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอาศัยอานาจตามข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมาย
11. พิจารณานโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ที่ได้ รับจากกรรมการผู้อานวยการ ให้ มีความเหมาะสมกับ
รู ปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้ อมบริ ษัท วัฒนธรรมองค์กร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
อนุมตั ิ
12. สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริ ต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ เสนอ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทาให้ เกิดโอกาสการทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทน้ อยที่สดุ และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริ ษัท
13. รับเรื่ องแจ้ งเบาะแส การกระทาอันทุจริ ต ที่คนในองค์กรมีสว่ นเกี่ยวข้ อง และตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ตามที่ได้ รับแจ้ ง และเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกันพิจารณาลงโทษหรื อแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว
วาระการดารงตาแหน่ง
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ 1 ปี
25. เงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์
- ไม่มี –
26. ระยะเวลาห้ ามจาหน่ ายหุ้น
- ไม่มี –
27. การผ่ อนผันของตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี –
28. อื่น ๆ ที่สาคัญ (ถ้ ามี)
การควบบริ ษัทเข้ าด้ วยกันเกิดเป็ นบริ ษัทฯ ตามขันตอนของ
้
พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ไปทังทรั
้ พย์สิน หนี ้
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ TF และ PR ทังหมดโดยผลของกฎหมาย
้
ซึ่งรวมถึงหุ้นใน PB ในจานวนไม่ต่ากว่า
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ร้ อยละ 46.90 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
PB ที่ TF และ PR เคยถืออยูท่ งหมดก่
ั้
อนการจดทะเบียนควบบริ ษัท ซึ่ง
ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นใน PB โดยบริ ษัทฯ ข้ ามจุดที่จะต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้ า ถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม กรณีดงั กล่าวนี ้ เป็ นกรณีที่บริ ษัทฯ
ได้ รับการผ่อนผันหน้ าที่ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดใน
ั้
PB จากคณะอนุกรรมการวินิจ ยั การเข้ าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตามหนังสือ
ผ่อนผันลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
PB ทังนี
้ ้ การผ่อนผันการ
ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ข้างต้ นมีผลนับแต่วนั ที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TF และ PR ได้ ลงมติให้ ควบกัน หรื อในวันที่ 25
เมษายน 2560 โดยบริ ษัทฯ จะต้ องได้ ห้ นุ PB ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ดังกล่าว และในการนี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องรายงานการ
ได้ มาซึง่ หุ้นตามที่ได้ รับผ่อนผันตามแบบ 246-2 ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่ได้ มาซึง่ หุ้นดังกล่าว
29. สถิติ
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
รายได้ จาก
มูลค่ าหุ้น
เงินปั นผล
เงินปั นผล
ข้ อมูลงบ
กาไรสุท ิ(2) กาไรสุท ิ(2)
(2)
(4)
การขาย
ตามบัญชี
จ่ าย
ต่ อกาไร(5)
การเงินรวม
เสมือน(1)
ล้ านบาท
บาท/หุ้น(3)
ร้ อยละ
2558
19,950
2,559
7.76
49.19
3.16
40.68%
2559
21,144
2,871
8.71
54.58
3.63
41.67%
งวด 6 เดือน
สิ ้นสุด 30 มิ.ย.
10,074
1,335
4.05
1.87
46.27%
2559
งวด 6 เดือน
สิ ้นสุด 30 มิ.ย.
10,331
1,359
4.12
56.78
1.98
48.15%
2560
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สาหรับงวดหกเดือน
สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2560 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ รหัส
3420 เรื่ องงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ เพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี ้
ชวน โดยถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้ อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการ
ควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558
(2) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ
(3) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(4) คานวณจากเงินปั นผลรวมของ TF และ PR และจานวนหุ้นของ TFMAMA
(5) คานวณจากเงินปั นผลรวมของ TF และ PR และกาไรส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ จากงบการเงินรวมเสมือน
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน

งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (1)
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ รู ะยะสันแก่
้ กิจการเกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในบริ ษัทอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจาเพื่อซื ้อเครื่ องจักร
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ วันที่
31 .ค. 2558
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

ณ วันที่
31 .ค. 2559
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่
30 มิ.ย. 2560
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

1,583
5,228
3,077
1
1,226
73
11,188

6.41
21.17
12.46
0.00
4.97
0.30
45.31

2,445
4,529
3,250
1
1,223
68
11,516

8.96
16.60
11.91
0.00
4.48
0.25
42.20

4,370
3,090
3,163
1
1,482
87
12,193

15.60
11.03
11.30
0.00
5.29
0.31
43.53

36
1,322
147
3,761
91
81
7,788
109
47
1
10
83
25
13,501
24,690

0.15
5.36
0.60
15.23
0.37
0.33
31.54
0.44
0.19
0.00
0.04
0.34
0.10
54.69
100.00

36
1,428
145
4,413
101
100
9,389
16
46
1
10
66
19
15,770
27,286

0.13
5.23
0.53
16.17
0.37
0.37
34.42
0.06
0.17
0.00
0.04
0.24
0.07
57.80
100.00

36
1,454
153
4,574
82
98
9,252
4
45
1
10
74
36
15,819
28,012

0.13
5.19
0.55
16.33
0.29
0.35
33.03
0.01
0.16
0.00
0.04
0.26
0.13
56.47
100.00
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน (ต่ อ)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (1)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
โบนัสค้ างจ่าย
เงินปั นผลค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้นจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายอื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงาน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

ณ วันที่
31 .ค. 2558
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

ณ วันที่
31 .ค. 2559
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่
30 มิ.ย. 2560
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

30
1,789

0.12
7.25

1,870

6.85

1,720

6.14

108

0.44

104

0.38

90

0.32

196
140
2

0.79
0.57
0.01

236
158
2

0.86
0.58
0.01

223
189
2

0.80
0.67
0.01

21

0.09

20

0.07

17

0.06

364
87
2,737

1.47
0.35
11.08

375
85
2,850

1.37
0.31
10.44

314
55
2,610

1.12
0.20
9.32

136

0.55

124

0.45

118

0.42

77
34

0.31
0.14

84
45

0.31
0.17

101
43

0.36
0.15

758

3.07

812

2.98

864

3.08

2
1,007
3,744

0.01
4.08
15.16

60
1,125
3,975

0.22
4.12
14.57

60
1,186
3,796

0.21
4.23
13.55
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน (ต่ อ)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (1)

ณ วันที่
31 .ค. 2558
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

ณ วันที่
31 .ค. 2559
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่
30 มิ.ย. 2560
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทใหม่
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

330
330
713

1.34
1.34
2.89

330
330
713

1.21
1.21
2.61

330
330
713

1.18
1.18
2.55

39
15,151
(14)
16,219

0.16
61.37
(0.06)
65.69

39
16,842
70
17,994

0.14
61.73
0.26
65.95

39
17,543
96
18,721

0.14
62.63
0.34
66.83

4,727

19.14

5,317

19.49

5,495

19.62

20,946
24,690

84.84
100.00

23,311
27,286

85.43
100.00

24,216
28,012

86.45
100.00

หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สาหรับงวดหกเดือน
สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2560 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ รหัส
3420 เรื่ องงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ เพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี ้
ชวน โดยถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้ อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการ
ควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือน
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด

สาหรับปี สิน้ สุด
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (1)

31 .ค. 2558
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

31 .ค. 2559
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

30 มิ.ย. 2559
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

30 มิ.ย. 2560
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น(2)

19,950
371

98.17
1.83

21,144
385

98.21
1.79

10,074
190

98.15
1.85

10,331
271

97.44
2.56

รวมรายได้

20,321

100.00

21,529

100.00

10,264

100.00

10,602

100.00

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

13,296
1,398
1,922

65.43
6.88
9.46

13,969
1,410
2,023

64.88
6.55
9.40

6,664
684
990

64.93
6.66
9.64

6,890
703
1,065

64.99
6.63
10.05

รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่วมค่าใช้ จ่าย
ทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วม
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการ
เงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงิน
ได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้

16,616

81.77

17,402

80.83

8,338

81.23

8,658

81.67

3,705

18.23

4,127

19.17

1,926

18.77

1,944

18.33

139

0.68

192

0.89

71

0.69

92

0.87

3,844

18.92

4,319

20.06

1,997

19.46

2,036

19.20

(24)

(0.12)

(19)

(0.09)

(10)

(0.10)

(9)

(0.08)

3,820

18.80

4,300

19.97

1,987

19.36

2,027

19.12

(371)

(1.83)

(405)

(1.88)

(184)

(1.79)

(206)

(1.95)

กาไรสาหรับปี /งวด

3,449

16.97

3,895

18.09

1,803

17.57

1,821

17.17
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือน (ต่ อ)
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด

สาหรับปี สิน้ สุด
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (1)
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหม่
ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย

31 .ค. 2558
จานวน
ร้ อยละ
เงิน

31 .ค. 2559
30 มิ.ย. 2559
30 มิ.ย. 2560
จานวน
จานวน
จานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เงิน
เงิน
เงิน

2,558

12.59

2,871

13.34

1,335

13.01

1,359

12.82

891

4.38

1,024

4.75

468

4.56

462

4.36

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของ
7.76
8.71
4.05
4.12
บริ ษัทใหม่
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนรอบปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ สาหรับงวดหกเดือน
สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2560 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ รหัส
3420 เรื่ องงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ เพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี ้
ชวน โดยถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้ อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการ
ควบบริ ษัทระหว่าง TF และ PR ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558
(2) รายได้ อื่นประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ ค่าเช่ารับ เงินปั นผลรับ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ เบ็ดเตล็ด
รายได้ คา่ บริ การ และอื่นๆ
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จัดทาโดย
บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้ รายงานไว้ ในสรุปข้ อสนเทศ บับนี ้ถูกต้ อง

(นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ)
(นายพจน์ พะเนียงเวทย์)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
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