บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษัทฯ
บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เริ่ มประกอบธุรกิจเมื่อปี 2495 เป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ ถวั่ เขียวเป็ นวัตถุดิบ ได้ แก่ วุ้นเส้ น ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ และแป้งสลิม่ โดยมี
้ ท่ ี่ถนนสรรพาวุธ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โรงงานตังอยู
เหตุการณ์ สาํ คัญ
2528 :

บริ ษัทฯ ได้ ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพือ่ รองรับการขยายตัว
ของธุรกิจ

2532 :

บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
โดยใช้ ชื่อย่อว่า “TWFP”

2536 :

บริ ษัทฯ ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด โดยมีทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 109,550,000
บาท ซึง่ เป็ นทุนที่ได้ เรี ยกชําระแล้ ว 95,060,550 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 9,506,055 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

2556 :

บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ทําให้ จํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นเป็ น 95,060,550 หุ้น โดย
มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ คงเดิม ทั ้งนี ้ ตามมติที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ เป็ นผู้นําในอุตสาหกรรมวุ้นเส้ น โดยมีผลิตภัณฑ์เป็ นที่ยอมรับภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
“มังกรคู”่ “หงษ์ ” และ “กิเลนคู”่ และเมื่อปี 2554 บริษัทฯ ได้ ก้าวเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมเส้ นก๋วยเตี๋ยว โดยเป็ น
ผู้ผลิตและจําหน่ายก๋วยเตี๋ยวเส้ นเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเส้ นใหญ่ และเส้ นหมี่ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “กิเลนคู”่
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ผลิตและจําหน่ายสินค้ าดังต่อไปนี ้
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ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ และแป้งสลิ่ม ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “มังกรคู”่
ผลิตภัณฑ์ว้ นุ เส้ นสด ก๋วยเตี๋ยวสด และเส้ นหมี่สด ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “กิเลนคู”่
ผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง สาคู แป้งข้ าวเหนียว และแป้งข้ าวเจ้ า ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
“นิวเกรด”

เพือ่ เป็ นการขยายฐานรายได้ และธุรกิจ บริ ษัทฯ มีการขยายการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น โดยผ่าน
การลงทุนในบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1.

บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด เป็ นบริ ษัทร่วมทุนระหว่าง บริ ษัทฯ ร่วมกับ Japan Corn Starch
Co., Ltd. ประเทศญี่ปนุ่ Tate & Lyle Ingredients Americas Inc. ประเทศสหรัฐอเมริ กา และ Tate
& Lyle Plc. ประเทศสหราชอาณาจักร โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 33.3 ของทุนที่ชําระแล้ ว
50,000,400 บาท ประกอบธุรกิจในการผลิตแป้งมันสําปะหลังดัดแปรชนิดต่างๆ ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อาหารและอื่นๆ เพื่อจําหน่ายทังตลาดภายในประเทศ
้
และ
ต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศที่สาํ คัญ ได้ แก่ จีน ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และประเทศต่างๆ
ในแถบเอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงงานตังอยู
้ ท่ ี่ อําเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง

2.

บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ มันสําปะหลัง จํากัด
บริ ษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง จํากัด เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้ลงทุนรายย่อย
โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 30.0 ของทุนที่ชําระแล้ ว 105,250,000 บาท ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจ
การผลิตแป้งมันสําปะหลังในประเทศเวียดนาม โดยบริ ษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง จํากัด
เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 70.0 ของบริ ษัท เวียดนามแทปปิ โอก้ า จํากัด เป็ นจํานวน 152,009,250 บาท
บริ ษัท เวียดนามแทปปิ โอก้ า จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้งมันสําปะหลังทั ้งในประเทศ
เวียดนามและต่างประเทศ
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1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ จะทบทวนอย่างน้ อยทุกๆ
5 ปี ดังนี ้
วิสยั ทัศน์ : เป็ นผู้นําด้ านการผลิตวุ้นเส้ นและก๋วยเตี๋ยวของภูมิภาค
พันธกิจ : ผลิตอาหารที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยที่ให้ คณ
ุ ประโยชน์และความพึงพอใจแก่ผ้ บู ริ โภค
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เมื่อปี 2554 บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล สตาร์ ช จํ ากัด (มหาชน) (USC)* ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ
ถือหุ้นจํานวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 42.1 ของทุนที่ชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ได้ โอนหุ้นที่ถืออยู่ใน
บริษัทฯ จํานวน 3,518,400 หุ้น (ร้ อยละ 37.0 ของทุนที่ชําระแล้ วของบริ ษัทฯ) เพื่อเป็ นการตีโอนทรัพย์ชําระ
หนี ้ให้ แก่เจ้ าหนี ้ของตนที่ได้ เข้ าร่วมลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ฉบับใหม่
ภายหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าว ทําให้ USC ถือหุ้นในบริ ษัทฯ เพียงร้ อยละ 5.1 และไม่มีสถานะเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อีกต่อไป
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจําปี 2556 และแบบ 56-1 ของบริษัทฯ ภายใต้ หวั ข้ อ “รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่”
หมายเหตุ : * ปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท ไทยวาสตาร์ ช จํากัด (มหาชน)
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

33.3%
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด

30.0%
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ มันสําปะหลัง จํากัด
70.0%
บริษัท เวียดนามแทปปิ โอก้ า จํากัด

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ท่เี กิดจากการขายผลิตภัณฑ์ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ผลิ ตภัณฑ์

2556

2555
ล้านบาท

2554

ล้ านบาท

%

%

ล้านบาท

%

วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ ยงไฮ้

1,218.6

93.9 1,158.6

ก๋วยเตี๋ยวเส้ นเล็ก และเส้ นหมี่

15.4

1.2

7.3

0.6

3.3

0.3

แป้งถัว่ เขี ยว แป้งอื่นๆ และสาคู

14.2

1.1

13.1

1.1

14.0

1.2

6.4

0.5

12.8

1.0

14.5

1.3

97.2 1,102.2

97.1

มูลค่าการจําหน่ ายในประเทศ

ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ
รวมมูลค่ าการจําหน่ายในประเทศ
มูลค่าการจําหน่ ายต่างประเทศ
วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ ยงไฮ้

1,254.6

96.7 1,191.8

94.5 1,070.4

94.3

42.4

3.3

34.5

2.8

32.7

2.9

ก๋วยเตี๋ยวเส้ นเล็ก

0.4

0.0

-

-

-

-

แป้งถัว่ เขี ยว แป้งอื่นๆ และสาคู

0.4

0.0

0.3

0.0

0.4

0.0

43.2

3.3

34.8

2.8

33.1

2.9

97.3 1,103.1

97.2

รวมมูลค่ าการจําหน่ายต่ างประเทศ
มูลค่าการจําหน่ ายในประเทศและต่ างประเทศ
จําแนกตามผลิ ตภัณฑ์
วุ้นเส้น และก๋วยเตี๋ยวเซี่ ยงไฮ้

1,261.0

ก๋วยเตี๋ยวเส้ นเล็ก และเส้ นหมี่

15.8

1.2

7.3

0.6

3.3

0.3

แป้งถัว่ เขี ยว แป้งอื่นๆ และสาคู

14.6

1.1

13.4

1.1

14.4

1.2

6.4

0.5

12.8

1.0

14.5

1.3

ผลผลิตพลอยได้ และอื่นๆ
รวมมูลค่ าการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

97.2 1,193.1

1,297.8 100.0 1,226.6 100.0 1,135.3 100.0

อัตราเพิ่ ม (ลด) ของมูลค่าการจํา หน่าย (%)

5.8

8.0

12.2

อัตราเพิ่ ม (ลด) ของมูลค่าการจํา หน่ายในประเทศ (%)

5.3

8.1

13.1

อัตราเพิ่ ม (ลด) ของมูลค่าการจํา หน่ายต่างประเทศ (%)

24.1

5.1

(8.9)
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้ าแปรรู ปทางการเกษตร ซึ่งวัตถุดิบหลัก คือ แป้งถั่ว และ
แป้งมันฝรั่ง สินค้ าหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็ นหมวดหมูไ่ ด้ ดงั นี ้
1. กลุ่มวุ้นเส้ น สามารถแบ่งสินค้ าตามคุณภาพและราคา ดังนี ้
1.1 ตรามังกรคู่ เป็ นสินค้ าคุณภาพสูง ราคาสูง
1.2 ตราหงษ์ เป็ นสินค้ าคุณภาพดี ราคาปานกลาง
1.3 ตรากิเลนคู่ เป็ นสินค้ าคุณภาพมาตรฐาน ราคาประหยัด มีทั ้งชนิดเส้ นแห้ งและเส้ นสด
2. กลุ่มก๋ วยเตี๋ยวและเส้ นหมี่
2.1 ตรากิเลนคู่ เป็ นสินค้ าคุณภาพดี ราคาปานกลาง
ก) ก๋วยเตี๋ยวเส้ นเล็ก
ข) ก๋วยเตี๋ยวเส้ นใหญ่
ค) เส้ นหมี่
3. กลุ่มก๋ วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ สามารถแบ่งสินค้ าตามชนิดของสินค้ า ดังนี ้
3.1 แบบมาตรฐานชนิดตัด เป็ นสินค้ าคุณภาพสูง สะดวกสบายในการนําไปบริ โภค
3.2 แบบมาตรฐานชนิดแผ่น เป็ นสินค้ าคุณภาพสูง ใช้ ประกอบอาหารได้ ตามรู ปทรงที่
ต้ องการ
3.3 แบบชนิดตัดผสมสาหร่ายญี่ปนุ่ เป็ นสินค้ าคุณภาพสูง และให้ กลิน่ รสสาหร่ายญี่ปนุ่
4. กลุ่มแป้ง
4.1 ตรานิวเกรด เป็ นสินค้ าคุณภาพสูง และจําหน่ายในราคาสูง
ก) แป้งข้ าวเจ้ า
ข) แป้งข้ าวเหนียว
ค) แป้งมันสําปะหลัง
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4.2 ตรามังกรคู่
ก) แป้งสลิ่ม เป็ นสินค้ าคุณภาพสูง ราคาสูง
5. กลุ่มสาคู
5.1 ตรานิวเกรด เป็ นสินค้ าคุณภาพสูง ราคาสูง
ก) สาคูขาวเม็ดเล็ก
ข) สาคูกระเจี๊ยบ
ค) สาคูใบเตย
ง) สาคูรวมมิตร
2.2

ภาวะการแข่ งขันและการตลาด
ก. ภาวะการแข่ งขัน
สภาวะอุตสาหกรรมและส่ วนแบ่ งทางการตลาด
สภาพโดยรวมของอุต สาหกรรมวุ้น เส้ น ในประเทศไทย มี ลัก ษณะเป็ นอุต สาหกรรมที่ มี
ผู้แข่งขันมากราย ผลิตภัณฑ์ว้ นุ เส้ นเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะภายนอกคล้ ายกัน แต่
มี ค วามแตกต่ า งด้ า นคุณ ภาพและราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู้ ผ ลิ ต แต่ ล ะรายต่ า งมุ่ง สร้ าง
ภาพลัก ษณ์ ข องสิน ค้ าของตน โดยเน้ นภาพลัก ษณ์ ข องผลิตภัณ ฑ์ ว่าเป็ นผลิต ภัณฑ์ ที่มี
คุณภาพ เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับในหมูผ่ ้ บู ริ โภค ทั ้งนี ้ประมาณการว่าการบริ โภคของวุ้นเส้ นใน
ประเทศมีประมาณปี ละ 37,000 ตัน หรื อคิดเป็ นมูลค่า 3 พันล้ านบาท โดยมีผ้ ผู ลิตรายใหญ่
ประมาณ 4 ราย และมีผ้ ผู ลิตขนาดกลางและเล็กอีกประมาณ 10 - 15 ราย บริ ษัทฯ เป็ น
ผู้ผลิตวุ้นเส้ นรายใหญ่เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยผลิตและจํ าหน่ายสินค้ าทุกระดับ
คุณ ภาพสู่ตลาด มี กํา ลังผลิต ปี ละ 22,000 ตัน และมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ
ร้ อยละ 44
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อัตราการเติบโต
ปกติตลาดวุ้นเส้ นโดยรวมจะมีอตั ราการเติบโตโดยเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 3 - 5 ต่อปี
การแข่ งขัน
เนื่องจากวุ้นเส้ นเป็ นสินค้ าที่มีกรรมวิธีการผลิตไม่ซบั ซ้ อน จึงมีผ้ ูผลิตสินค้ าหลายรายที่
ผลิตสินค้ าออกมาแข่งขันในตลาด โดยการแข่งขันกันส่วนมากจะเป็ นการแข่งขันด้ านราคา
ซึ่งผู้ผลิตจะเน้ นแข่งขันกันที่การกระจายสินค้ าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีคุณภาพ
หลายระดับ และเจาะกลุ่มลูกค้ าแต่ละพื ้นที่แตกต่างกันไป ผู้บริ โภคจะมีความจงรักภักดี
ในผลิตภัณฑ์ตราที่ใช้ อยู่ การแข่งขันของอุตสาหกรรมวุ้นเส้ นสรุปได้ ดังนี ้
1. การแข่ งขันด้ านราคา
ผู้ผลิตแต่ละรายจะตังราคาขายให้
้
เหมาะกับภาวะการแข่งขัน และการยอมรับของ
ผู้บริ โภค เพือ่ ให้ ได้ สว่ นแบ่งการตลาดมากที่สดุ
2. สร้ างตลาดใหม่ ของสินค้ า
เพิม่ ความสะดวก และตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภค เช่น วุ้นเส้ นสด วุ้นเส้ น
ตัดตรงไม่ฟอกสี
3. สินค้ าราคาถูก
โดยการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพประหยัด ขายในราคาถูก เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริ โภคที่เน้ นเรื่องราคามากกว่าคุณภาพ
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4. สินค้ าทดแทน
สินค้ าที่จะทดแทนวุ้นเส้ นโดยตรงไม่มี เนื่องจากวุ้นเส้ นมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ ซึง่ สินค้ า
มีลกั ษณะใกล้ เคียงก็มีจําพวกเส้ นหมี่ บะหมี่ หรื อเส้ นก๋วยเตี๋ยว
ข. การตลาด
1. กลุ่มวุ้นเส้ น
เน้ นการสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่จดจําของผู้บริ โภค โดยจะต้ องเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
จากกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ ทั น สมัย สะดวกในการรั บ ประทาน และถู ก สุข ลัก ษณะ
ในขณะเดียวกันก็มีราคาที่เหมาะสม
2. กลุ่มก๋ วยเตี๋ยวและเส้ นหมี่
เน้ นกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ สะอาด และถู ก สุ ข ลัก ษณะ สะดวกในการ
รับประทาน
3. กลุ่มก๋ วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้
เน้ นความเป็ นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะคือ เส้ นที่ม้วนตัวสวย
กรุบกรอบอร่อยแตกต่างไปจากก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ
4. กลุ่มแป้งและสาคู
เน้ นสร้ างความดึงดูดใจในบรรจุภณ
ั ฑ์ และกระตุ้นความต้ องการซื ้อของผู้บริโภค
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ลักษณะลูกค้ าและช่ องการจําหน่ าย สามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้
1. ตลาดภายในประเทศ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้จัดจําหน่ายเองโดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ หน่วยรถเงินสด ร้ านค้ าส่ง
ร้ านค้ าปลีก ห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ สโตร์ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านค้ าปลีกสะดวกซื ้อ
ร้ านอาหารทัว่ ประเทศ และลูกค้ าประเภทอุตสาหกรรม
2. ตลาดต่ างประเทศ
ดําเนินการโดยมีฝ่ายขายต่างประเทศและลูกค้ าที่สาํ คัญ คือ ญี่ปนุ่ เกาหลี และสหภาพยุโรป
สัดส่ วนการขายของบริษัทฯ สามารถแยกได้ ดังนี ้


- ร้ านค้ าส่ง
- ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่
- ลูกค้ าอุตสาหกรรม
- อื่นๆ


97%

ตลาดภายในประเทศ

ตลาดต่ างประเทศ

80%
9%
7%
1%
3%

โอกาสและแนวโน้ มการตลาด
แม้ ว่าวุ้นเส้ นจะมิใช่อาหารหลักของคนไทย แต่เป็ นอาหารที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย เนื่องจาก
สามารถนําไปปรุ งเป็ นอาหารได้ หลายอย่าง ปั จจุบนั ผู้บริ โภคให้ ความใส่ใจทางด้ านอาหารเพื่อสุขภาพ
ทําให้ ความต้ องการบริ โภควุ้นเส้ นยังมีต่อเนื่อง และขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครอง
ชีพที่ดีขึ ้น ทางด้ านผู้ผลิตก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองต่อการบริ โภคที่เปลี่ยนไป ทั ้งในด้ านคุณภาพ
และรู ปแบบ อาทิ การผลิตวุ้นเส้ นตัดเส้ นตรง และ วุ้นเส้ นสดเพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ บู ริ โภค และ
กระตุ้นการบริ โภคให้ สงู ขึ ้น
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สําหรับต่างประเทศนั ้น
ตลาดยังมีโอกาสขยายตัวเช่นกัน จากกระแสความนิยมอาหารเอเชียในหมู่
ชาวตะวันตก ทําให้ ว้ นุ เส้ นเริ่ มเป็ นที่ร้ ูจกั และแพร่หลายเพิ่มขึ ้นเรื่อยๆ
ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ ก้าวเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมเส้ นก๋วยเตี๋ยว โดยผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้ นเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเส้ นใหญ่
และเส้ น หมี่ ทัง้ ชนิ ด เส้ น สดและเส้ น แห้ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุณ ภาพดี แ ละปลอดภัย ในราคาที่
เหมาะสม ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ประเมินว่าตลาดเส้ นก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยมีขนาดใหญ่ โดยมีมลู ค่าสูงกว่า
ตลาดวุ้นเส้ นประมาณ 5 เท่า ในขณะที่ปริ มาณการใช้ เส้ นในตลาดสูงกว่าตลาดวุ้นเส้ นประมาณ 10 เท่า
แม้ บริษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์เส้ นก๋วยเตี๋ยวยังไม่มากนัก แต่มีแนวโน้ มที่เติบโตขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา โดยมียอดขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 124 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 112 ในปี 2556
ทําให้ บริ ษัทฯ ตัดสินใจลงทุนขยายกําลังการผลิตของสายผลิตภัณฑ์เส้ นก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ สามารถ
รองรับการขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศที่มากยิ่งขึ ้นต่อไป
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
กําลังการผลิต
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตวุ้นเส้ น ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักออกสูต่ ลาด จํานวน 22,000
ตัน โดยมีนโยบายการผลิตสินค้ าตามแผนการผลิต ซึ่งพิจารณาจากความต้ องการสินค้ าของ
ลูกค้ าเป็ นหลัก เพือ่ ลดปั ญหาและต้ นทุนในการเก็บรักษาสินค้ า
วัตถุดบิ
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวุ้นเส้ น คือ แป้งถั่ว และแป้งมันฝรั่ง ซึ่งเป็ นพืชผลทางเกษตร ดังนั ้น
ราคาจะผันผวนขึ ้นลงตามฤดูกาลและอุปสงค์อปุ ทานในตลาด นอกจากนี ้ พืชผลทางการเกษตร
ยังขึ ้นอยู่กบั สภาวะแวดล้ อมทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้ าอากาศ เช่น ภัยแล้ ง อุทกภัย ซึ่งจะ
ส่งผลต่ออุปทานและราคาของสินค้ า ในบางสถานการณ์บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องซื ้อวัตถุดิบ เพื่อเก็บ
เป็ นสินค้ าคงคลังให้ พอเพียงกับการผลิตและเพื่อให้ มีต้นทุนวัตถุดิบที่คงที่
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บริ ษัท ฯ ซื อ้ แป้ งถั่ว และแป้ งมัน ฝรั่ ง โดยนํ า เข้ า โดยตรงหรื อ ซื อ้ ผ่านตัวแทนจํ า หน่า ยจาก
ประเทศในแถบยุโรปหรือจีน ซึง่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ต้ นทุนของแป้งที่ นําเข้ าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการพึ่งพา
ผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายรายหนึ่งรายใดเป็ นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีแหล่งซื ้อวัตถุดิบที่หลากหลาย
จากผู้ผลิตทั ้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากการผลิตวุ้นเส้ นเป็ นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรจากแป้งถัว่ แป้งมันฝรั่ง และแป้งต่างๆ
ซึง่ ผลผลิตทั ้งหมดนี ้บริ ษัทฯ ได้ มีการจําหน่ายทังหมด
้
จึงไม่มีปัญหาเรื่ องของเสียจากการผลิต
ส่วนเรื่องนํ ้าทิ ้งจากกระบวนการผลิต บริ ษัทฯ มีบอ่ บําบัดนํ ้าเสีย ซึง่ บําบัดนํ ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ
ทําให้ คา่ ใช้ จ่ายและการบํารุงรักษาในการบําบัดนํ ้าเสียค่อนข้ างตํ่า
อย่ า งไรก็ ต าม ระบบดัง กล่ า วสามารถทํ า การบํ า บัด นํ า้ เสี ย ให้ ไ ด้ ม าตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสูล่ าํ ธารสาธารณะ
2.4

งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3.

ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สรุปได้ ดงั นี ้
3.1 ปั จจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
3.1.1 การผันผวนของราคาวัตถุดบิ
วัตถุดิบเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของต้ นทุนการผลิตสินค้ า โดยมีสดั ส่วนประมาณ
ร้ อยละ 50 - 70 ของต้ นทุนสินค้ า ดังนั ้น การผันผวนของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวุ้นเส้ น คือ แป้งถัว่
และแป้งมันฝรั่ง ซึง่ เป็ นพืชผลทางเกษตร ดังนั ้น ราคาจะผันผวนขึ ้นลงตามฤดูกาล และ
อุปสงค์อุปทานในตลาด นอกจากนี ้ พืชผลทางการเกษตรยังขึ ้นอยู่กบั สภาวะแวดล้ อม
ทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ภัยแล้ ง อุทกภัย ซึง่ จะส่งผลต่อราคาของ
สินค้ า
จากปั จจัยดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องติดตามสถานการณ์ ของตลาดวัตถุดิบอย่าง
ใกล้ ชิด และสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถรับทราบ
ข้ อมูล และคาดการณ์แนวโน้ มของตลาดในการวางแผนและการบริ หารสินค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
ในบางสถานการณ์บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องซื ้อวัตถุดิบเพื่อเก็บเป็ นสินค้ าคงคลังให้ พอเพียง
กับการผลิตและให้ มีต้นทุนวัตถุดิบที่คงที่ โดยทางเลือกสุดท้ ายที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาใน
กรณี ที่ราคาของวัตถุดิบปรับตัวสูงขึน้ มากอย่างไม่คาดหมาย คือ การผลักภาระการ
เพิ่ ม ขึ น้ ของต้ น ทุน ไปยัง ผู้ บ ริ โ ภค โดยการขึ น้ ราคาสิ น ค้ า แต่ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯ จะต้ อ ง
พิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบ เนื่ อ งจากตลาดวุ้น เส้ น มี ก ารแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรงและมี ค วาม
อ่อนไหวต่อราคา
บริ ษัทฯ ซื ้อแป้งถัว่ และแป้งมันฝรั่ง โดยนําเข้ าโดยตรงหรื อซื ้อผ่านตัวแทนจําหน่ายจาก
ประเทศในแถบยุโรปหรื อจีน โดยมีการจ่ายชําระค่าสินค้ าทังสกุ
้ ลเงินบาทและสกุลเงิน
ต่างประเทศ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ต้ นทุนของแป้งที่นําเข้ า
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3.1.2 การขาดแคลนแรงงาน
อุตสาหกรรมวุ้นเส้ นเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานคนมาก โดยเฉพาะในขั ้นตอนบรรจุ
หี บ ห่ อ ดั ง นั น้ ภาวะการขาดแคลนแรงงานอาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ การ
ดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในการที่ จะจัดการกับปั ญหาดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ เสนอ
ค่า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที่ จูงใจ เพื่ อ รั ก ษาพนัก งานให้ ทํ างานกับ บริ ษั ท ฯ ในการ
แก้ ปั ญหาในระยะยาว บริ ษั ท ฯ ยั ง คงพัฒ นาระบบการผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
เปลี่ ย นเป็ นระบบการผลิ ต ที่ ใ ช้ เครื่ อ งจั ก รมากขึ น้ เพื่ อ ลดการพึ่ ง พาแรงงานคน
ในขณะเดียวกันก็เพิ่มกําลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้ วย
3.2 ปั จจัยความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
3.2.1 อัตราแลกเปลี่ยน
แป้งถัว่ และแป้งมันฝรั่ง เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตวุ้นเส้ น ในบางกรณีบริ ษัทฯ นําเข้ า
จากต่ า งประเทศ โดยคิ ด ราคาสิ น ค้ า เป็ นสกุล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ง อัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนของแป้งที่นําเข้ า
นอกจากนี ้ ประมาณร้ อยละ 3 ของรายได้ ของบริ ษัทฯ มาจากการส่งออก ซึ่งคิดราคา
สินค้ าในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริกา สกุลเงินเยน และสกุลเงินยูโร
ในการที่จะบริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้ อยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่านัน้ บริ ษัทฯ ได้ มี
การติ ดตามสถานการณ์ ข องอัตราแลกเปลี่ย นอย่างใกล้ ชิ ด และทํ า สัญญาซื อ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าถ้ าอยูใ่ นภาวะที่จําเป็ น
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4.

ทรัพย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4.1 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
4.1.1 ข้ อมูลทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิ จหลาย
รายการ อาทิ เช่ น ที่ ดิ น อาคารโรงงาน อาคารคลัง สิ น ค้ า เครื่ อ งจัก รและอุปกรณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การผลิต ซึ่งบริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมตามที่ปรากฎในงบการเงินของบริ ษัทฯ เท่ากับ 369 ล้ านบาท
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ก. ที่ดนิ และส่ วนปรั บปรุ งที่ดนิ
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท)

ที่ตงั ้

ขนาด
ไร่ - งาน ตรว.

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

เลขที่ 2 หมูท่ ี่ 1
ถนนสายดอนตูม–บางเลน
ตําบลบางเลน
อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
(รวม 9 โฉนด)

120 - 3 -88

บมจ. ไทยวาฟูด
โปรดักส์
เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

6

6

ปลอดภาระคํ ้าประกัน

ถนนสายดอนตูม–บางเลน
ตําบลบางเลน
อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
(รวม 8 โฉนด)

109 – 3 – 62

บมจ. ไทยวาฟูด
โปรดักส์
เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

62

62

ปลอดภาระคํ ้าประกัน

29

22

ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ

ภาระผูกพัน
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ข. อาคารและโรงงาน

ที่ตงั ้

1. อาคารสํานักงานใหญ่
เลขที่ 21/10, 21/12 เอ และ
21/17 เอ อาคารไทยวา 1
ชัน้ 6 - 7 ถนนสารทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ขนาด

ประเภทการถือ

ตารางเมตร

ครองกรรมสิทธิ์

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

927

เป็ นพื ้นที่เช่าจาก
บจ. ไทยวาพลาซ่า
ซึง่ เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

-

-

ภาระผูกพัน

โปรดดูหมายเหตุ

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าพื ้นที่และสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้ องจํานวน 3 สัญญา โดยมีพื ้นที่เช่า 927
ตารางเมตร สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี การต่อสัญญาหรื อแจ้ งเลิกสัญญา คูส่ ญ
ั ญาจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ าและ
เห็นชอบก่อนสัญญาครบกําหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การที่
เกี่ยวข้ องเป็ นจํานวนเงินเดือนละประมาณ 0.5 ล้ านบาท รวมทั ้งบริ ษัทฯ ต้ องวางเงินเป็ นประกันจํานวน 3 เท่าของค่า
เช่าและบริ การ

ที่ตงั ้

ขนาด

ประเภทการถือ

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ภาระผูกพัน

ตารางเมตร ครองกรรมสิทธิ์ (ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
2. อาคารโรงงานบางเลน
เลขที่ 2 หมูท่ ี่ 1
ถนนสายดอนตูม-บางเลน
อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
 พื ้นที่ใช้ งาน
 พื ้นที่ใช้ งานอื่นๆ
 คลังสินค้ า

ปลอดภาระคํ ้าประกัน

26,062
7,435
15,200

บมจ. ไทยวา
ฟูดโปรดักส์
เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

120

123
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ค. เครื่องจักรและอุปกรณ์
บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิต โดยมีมลู ค่าตาม
บัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจํานวน 136 ล้ านบาท (ปี 2555 : 147
ล้ านบาท)
ง. สินทรัพย์ ถาวรอื่น
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ถาวรอื่นดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ประเภทกรรมสิทธิ์

2556

2555

1. เครื่ องตกแต่งและติดตั ้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

5

5

2. ยานพาหนะ

3

1

3. งานระหว่างก่อสร้ าง

8

3

4.1.2 เครื่องจักรที่มีมูลค่ าตามบัญชีมากกว่ าร้ อยละ 10 ของสินทรั พย์ รวม
ไม่มีเครื่ องจักรที่มีมลู ค่าตามบัญชีมากกว่าร้ อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม
4.2 สินทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่
31ธันวาคม 2556 เป็ นจํานวน 2 ล้ านบาท (ปี 2555 : 3 ล้ านบาท)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

หน้ า 17

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

4.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ไม่มี –
4.4

นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะมุ่งเน้ น การลงทุน ในธุ ร กิ จ ทางด้ า นอาหารและอุต สาหกรรมการเกษตร
ที่ สอดคล้ อ งกับธุร กิ จหลักของบริ ษัท ฯ ซึ่ง บริ ษัทฯ มีความเชี่ ย วชาญและมีศักยภาพในการสร้ าง
ผลตอบแทนและการเติบโตในระยะยาวได้
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตังตั
้ วแทนเข้ าไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทร่ วมโดยมีส่วนร่ วม
ในการกําหนดนโยบายการบริ หารงาน เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
บริ ษัทร่ วม ได้ แก่ บริ ษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและส่งออกแป้งมันสําปะหลัง
ดัดแปร มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ตามวิธีราคาทุน 55 ล้ านบาท และ บริ ษัท เอเชียผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลัง จํากัด ดําเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตแป้งมันสําปะหลังในประเทศเวียดนาม มีมลู ค่า
เงินลงทุนสุทธิตามวิธีราคาทุน 32 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลและ/หรื อส่วนราชการใดที่จะเป็ นผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อการประกอบกิจการของบริ ษัทฯ
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6.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น

6.1 ข้ อมูลทั่วไป
6.1.1 บริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์

: บริ ษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

สํานักงานใหญ่

: เลขที่ 21/10, 21/12 เอ และ 21/17 เอ อาคารไทยวา 1 ชัน้ 6 - 7
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ประเทศไทย




โทรศัพท์
โทรสาร

โรงงาน



โทรศัพท์
โทรสาร

: 66 (0) 2285 0031 และ 66 (0) 2285 0315 - 20
: 66 (0) 2285 0485
: เลขที่ 2 หมูท่ ี่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130 ประเทศไทย
: 66 (0) 3439 1011 - 4
: 66 (0) 3439 1015

ประเภทธุรกิจหลัก

: การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทวุ้นเส้ นและผลิตภัณฑ์
อาหารอื่นๆ

เลขทะเบียนบริ ษัทฯ

: 0107536000960 (เดิม บมจ. 170)

เว็บไซต์

: www.twfp.co.th

ทุนจดทะเบียน

: 109,550,000 บาท

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

: 95,060,550 บาท

แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ

: 95,060,550 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

: 1 บาท
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6.1.2 บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป

บริ ษัท

ประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่ าหุ้น
(บาท/หุ้น)

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ ว
(บาท)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ทางตรง+
ทางอ้ อม*)
(%)

บริ ษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั ้น 8
เลขที่ 21/19 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120
ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 66 (0) 2677 4466
โทรสาร : 66 (0) 2285 0281

ผลิตและจําหน่าย
แป้งมันสําปะหลังดัดแปร

50,000,400

100

50,000,400

33.3

ลงทุนในบริ ษัทอืน่

140,000,000

100

105,250,000

30.0

บริ ษัท เอเชียผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลัง จํากัด
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 13
เลขที่ 1168/18 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120
ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 66 (0) 2286 8554
โทรสาร : 66 (0) 2286 3468

หมายเหตุ : * นับเฉพาะบริ ษัทที่บริ ษัทฯ ถือครองผ่านบริ ษัทย่อย (ตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป) เท่านัน้

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

หน้ า 21

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

6.1.3 บุคคลอ้ างอิง
หน่ วยงานกํากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
อาคารสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 66 (0) 2695 9999 โทรสาร : 66 (0) 2695 9660
อีเมล : info@sec.or.th เว็บไซต์ : www.sec.or.th
หน่ วยงานกํากับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 66 (0) 2229 2222 และ 66 (0) 2229 2000 โทรสาร : 66 (0) 2654 5607 - 8
อีเมล : SETCallCenter@set.or.th เว็บไซต์ : www.set.or.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 66 (0) 2229 2888 และ 66 (0) 2229 2800 โทรสาร : 66 (0) 2654 5427
อีเมล : TSDCallCenter@set.or.th เว็บไซต์ : www.tsd.co.th
ผู้สอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด โดย
นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรื อ
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
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อาคารเลครัชดา ชัน้ 33
เลขที่ 193/136 - 137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 66 (0) 2264 0777 โทรสาร : 66 (0) 2264 0789 - 90
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารสินธร 3 ชัน้ 22
เลขที่ 130 - 132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 66 (0) 2263 7600 โทรสาร : 66 (0) 2263 7699
ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ไม่มี ธนาคารที่ตดิ ต่ อประจํา
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางเลน
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาบางเลน (นครปฐม)
6.2 ข้ อมูลสําคัญอื่น
- ไม่มี -
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