บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ขอมูลสรุปนีเ้ ปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสีย่ งของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผูลงทุน
ตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึง่ สามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรืออาจ
ศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่
website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ขอมูลสรุปของการเสนอขายหุน ที่ออกใหมตอ ประชาชน
บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ [y] - [y]
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย
ประเภทธุรกิจ
จํานวนหุนที่เสนอขาย

: บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) (“TACC”)
: จัดหา ผลิต และจําหนายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ
: หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 168,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 27.63 ของจํานวนหุนที่ออก
และเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดสวนการเสนอขายหุน
: (1) เสนอขายตอประชาชนจํานวน 159,000,000 หุนคิดเปนรอยละ 26.15 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
ในครั้งนี้
(2) เสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 9,000,000 หุน
คิดเปนรอยละ 1.48 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
เงื่อนไขการจัดจําหนาย
: ; รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
 ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort)
ราคาเสนอขายตอประชาชน : [y] บาท ตอหุน
มูลคาการเสนอขายรวม
: [y] บาท
การเสนอขายหุน หรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา
;ไมมี
 มี จํานวนหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพที่เสนอขาย - หุน ราคาเสนอขาย - บาท
มูลคาที่ตราไว (par)
: 0.25 บาท ตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (book value) : 0.27 บาทตอหุน คํานวณจากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 ซึ่งเทากับ 119.89 ลานบาท และหารดวยจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระ
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการเสนอขายหุนในครั้งนี้ จํานวน 440 ลานหุน
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพือ่ ประกอบการประเมินราคาหุนทีเ่ สนอขาย:
[y]
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงหรือใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ [y] ถึงวันที่ [y]
1.[y]
[y] เทา
2.[y]
[y] เทา
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สัดสวนหุนของ “ผูมีสว นรวมในการบริหาร” ที่ไมติด Silent Period : จํานวน [y] หุน คิดเปนรอยละ [y] ของจํานวนหุน
ที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
ตลาดรอง
:  SET
;mai
เกณฑเขาจดทะเบียน
: ; profit test
 market capitalization test
วัตถุประสงคการใชเงิน
วัตถุประสงคการใชเงิน
1. ใชในการขยายธุรกิจ
2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

จํานวนเงินที่คาดวาจะใช ระยะเวลาการใชเงิน
(ลานบาท)
โดยประมาณ
[y]
[y]
[y]
[y]

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแตละป
ภายหลังการหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจายเงินปนผล
แตกตางไปจากนโยบายที่กําหนดไวได โดยจะขึ้นอยูกับผลประกอบการ สภาพคลองทางการเงิน และความจําเปนในการใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กอตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ลาน
บาท ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจําหนายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2
กลุมหลัก ดังนี้
1. ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ รวมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business to Business : B2B) - กลุมผลิตภัณฑประเภทนี้ บริษัทฯ
จะทําการวิจัยและพัฒนารวมกับลูกคาซึ่งบริษัทฯ ถือวาเปนพันธมิตรหลักทางธุรกิจ (Key Strategic Partner) เพื่อผลิตและวาง
จําหนายผลิตภัณฑในรานคาของลูกคา ซึ่งจะครอบคลุมถึงรานสะดวกซื้อ (Convenience Store) และรานอาหารที่เปน
เครือขายธุรกิจอาหาร (Food Chain Restaurant) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ รวมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถสรุป
ไดดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ที่เปนรสชาติหลัก (Core Flavor) ไดแก กาแฟเย็น ซึ่งเปนตราสินคา
ของ 7-Eleven และชานม ภายใตตราสินคา “เชนยา” (Zenya) ของบริษัทฯ ซึ่งไดรวมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
ในโถกดรวมกับราน 7-Eleven ภายใตการบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) มาเปนเวลานานกวา 12 ป
1.2 ผลิตภัณฑเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงพรอมชง - บริษัทฯ ไดพัฒนาเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงพรอมชงขนาด 35
กรัม เพื่อจัดจําหนายใหกับราน All Café ซึ่งเปนรานจําหนายเครื่องดื่มชงสดที่ตั้งอยูในราน 7-Eleven โดยบริษัทฯ
เริ่มจําหนายผลิตภัณฑประเภทนี้เมื่อเดือนมิถุนายน 2557
1.3 ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ รวมพัฒนาเพื่อจําหนายเปนครั้งคราวหรือตามฤดูกาล (Seasonal) ไดแก เครื่องดื่มในโถกด
ประเภทอื่นๆ ซึ่งจะเปนทางเลือกใหแตละรานสามารถเลือกไดตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของแตละราน ซึ่งจะมีการ
สั บเปลี่ ยนเครื่ องดื่ มตามระยะเวลาที่ กํ าหนด เครื่ องดื่ มประเภทนี้ ที่ บริ ษั ทฯ ร วมพั ฒนากั บบริ ษั ท ซี พี ออลล จํ ากั ด
(มหาชน) เชน กาแฟลาเต ชากลิ่นจับเลี้ยง ชาเขียวมัทฉะ ชาเขียวนมกลิ่นแคนตาลูป โอเลี้ยง และกาแฟเย็นสูตรเจ เปนตน
2. ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ (Business to Customer : B2C) นอกเหนือจากกลุมผลิตภัณฑที่
บริษัทฯ รวมพัฒนากับพันมิตรทางธุรกิจแลว บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑที่บริษัทฯ เปนผูคิดและพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อจําหนาย
ภายใตตราสินคาของบริษัทฯ เอง ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
2.1 ชาเขียวพรอมดื่ม (Ready to Drink) ตรา “เชนยา” (Zenya)
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2.2 กาแฟปรุงสําเร็จ ตรา “วีสลิม” (VSlim)
2.3 เครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “ชาชา” (Sha Sha)
2.4 เครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “ณ อรุณ” (Na-Arun)
2.5 เครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “สวัสดี” (Sawasdee)
บริษัทฯ จําหนายสินคาผานชองทางการจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งในการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนายของ
บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะวาจางผูรับจางผลิตภายนอก (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) เปนหลัก ตอมาในป 2556
บริษัทฯ มีการลงทุนกอสรางโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง โดยโรงงานตั้งอยูที่โครงการพารากอน
แฟคตอรี่ แลนด อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี มีกําลังการผลิตเต็มที่ 2,021.76 ตันตอป และเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 สําหรับป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มียอดซื้อสินคาสําเร็จรูปจากผูรับจางผลิต
คิดเปนสัดสวนรอยละ 84.22 และรอยละ 77.90 ของยอดซื้อสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ
ประเภทของรายได

ป 25551)
ลานบาท รอยละ

ป 2556
ป 2557
ม.ค. - มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
- Business to Business : B2B
761.99
70.88
773.26 71.14
773.79 76.83 426.42
85.47
- Business to Customer : B2C
231.73
21.55
249.14 22.92
228.86 22.72
69.67
13.96
รวมรายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
993.72
92.43 1,022.39 94.06 1,002.65 99.55 496.09
99.43
69.43
6.46
45.38
รายไดจากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
4.17
2)
จากเนื้อสัตว
รวมรายไดจากการขาย
1,063.15
98.89 1,067.77 98.23 1,002.65 99.55 496.09
99.43
3)
รายไดอื่น
11.94
1.11
19.20
1.77
4.55
0.45
2.83
0.57
รวมรายไดทั้งหมด
1,075.09 100.00 1,086.97 100.00 1,007.20 100.00 498.92 100.00
หมายเหตุ :
1) จากการที่งบการเงินป 2557 (ขอมูลป 2557 และป 2556) มีการปรับรายการคาใชจายในการขายบางรายการเปนรายการสุทธิจากรายไดจากการขาย
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีการปรับปรุงตัวเลขในป 2555 โดยใชหลักการเดียวกัน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการดําเนินงาน ทําให
ตัวเลขรายไดจากการขายและรายไดรวมที่แสดงในตารางจะแตกตางจากที่แสดงในงบการเงิน
2) บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวในป 2552 โดยมีโรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑหลักที่ผลิตและจําหนาย ไดแก ลูกชิ้นหมูปงเสียบไม ลูกชิ้นเอ็นหมูปงเสียบไม หมูปงนมสดเสียบ
ไม และลูกชิ้นเอ็นหมู ภายใตตราสินคา “แฮปปเชฟ” (Happy Chef) และ “นัมเบอรวัน” โดยบริษัทฯ วางจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจาก
เนื้อสัตวในราน 7-Eleven ตอมาเนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการมุงมั่นที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ
จึงไดจาํ หนายธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2556
3) รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยรับ และรายไดจากการจําหนายวัตถุดิบ
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ผูถือหุนรายใหญ
โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 และภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน สามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อผูถือหุน

1. นายชัชชวี วัฒนสุข
2. นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย
3. นายไชยเชษฐ สีวลีพันธ
4. นายชนิต สุวรรณพรินทร
5. นายณัฐจักร เลียงชเยศ
6. นายชนะพันธุ พิริยะพันธุ
7. นายเพชร แพรวพรายกุล
8. นายสุพล ทับทิมจรูญ
9. นายประพันธ อัศวพลังพรหม
10. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
11. นางสุวีรยา อังศวานนท
รวมจํานวนหุนกอนการเสนอขายหลักทรัพย
จํานวนหุนที่เสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
จํานวนหุนที่เสนอขายตอประชาชน
รวมจํานวนหุนหลังการเสนอขายหลักทรัพย

กอนการเสนอขาย
หุนเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ
40.58
178,565,143
109,473,143
24.88
35,795,429
8.14
26,888,572
6.11
24,968,571
5.67
24,008,000
5.46
20,216,571
4.59
7,764,571
1.76
4,400,000
1.00
3,960,000
0.90
3,960,000
0.90
440,000,000
100.00

หลังการเสนอขาย
หุนเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ
29.37
178,565,143
109,473,143
18.01
35,795,429
5.89
26,888,572
4.42
24,968,571
4.11
24,008,000
3.95
20,216,571
3.33
7,764,571
1.28
4,400,000
0.72
3,960,000
0.65
3,960,000
0.65
440,000,000
72.37
9,000,000
1.48
159,000,000
26.15
608,000,000
100.00

อสสาวา

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ประกอบดวย
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายชัชชวี วัฒนสุข
กรรมการ
3. นายชนิต สุวรรณพรินทร
กรรมการ
4. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง
กรรมการ
5. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นางพักตรา สุริยาป
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
สรุปปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูรับจางผลิตภายนอก
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือการขาดแคลนวัตถุดิบที่สําคัญ
4. ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
5. ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต
6. ความเสี่ยงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
7. ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน
8. ความเสี่ยงดานการไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
9. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษทั ฯ
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บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดบัญชีป 2555- 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558
รายละเอียด
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (EPS) (Fully Diluted)
(มูลคาที่ตราไว = 100 บาท)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (D/E)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)

ป 2555

ป 2556

ป 2557

(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(บาท/หุน)

233.98
188.25
45.73
1,075.09
1,041.73
26.29
262.85

304.72
280.13
24.59
1,086.97
1,092.18
(6.64)
(33.18)

283.04
196.60
86.43
1,007.20
938.87
51.84
172.81

ม.ค. - มิ.ย.
2558
321.30
201.42
119.89
498.92
448.98
38.95
50.59

(เทา)
(%)
(%)

4.12
12.85
80.67

11.39
(2.46)
(18.87)

2.27
17.64
93.39

1.68
25.78*
75.52*

หมายเหตุ : เนื่องจากงบการเงินประจําปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ขอมูลป 2557 และป 2556) มีการปรับรายการคาใชจายในการขายบางรายการเปน
รายการสุทธิจากรายไดจากการขายและบางรายการเปนตนทุนขาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีการปรับปรุงตัวเลขในป 2555 โดยใชหลักการ
เดียวกัน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการดําเนินงาน ทําใหตัวเลขรายไดจากการขาย รายไดรวม ตนทุนขาย และคาใชจายใน
การขายที่แสดงในตารางจะแตกตางจากที่แสดงในงบการเงิน
* ปรับใหเปนตัวเลขเต็มปเพื่อการเปรียบเทียบ

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ผลการดําเนินงาน
ในป 2555-2557 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายจํานวน 1,063.15 ลานบาท จํานวน 1,067.77 ลานบาท และจํานวน
1,002.65 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 0.43 และรอยละ (6.10) การลดลงของรายไดจากการขาย
ดังกลาวเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอันเปนผลมาจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณทางการเมืองในชวงปลายป
2556 และสงผลตอเนื่องมาถึงป 2557 ทําใหประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจับจายใชสอยมากขึ้น โดยรายไดจากการขาย
ของบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดจากการขายเครื่องดื่ม และรายไดจากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจาเนื้อสัตว อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารออกไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ทําใหตั้งแตป 2557 เปนตนมา รายไดจากการ
ขายของบริษัทฯ จะมาจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มทั้งหมด
รายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มของบริษัทฯ สามารถแบงเปน (1) รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑที่บริษัทฯ
รวมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ (B2B) ซึ่งถือเปนรายไดหลักของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 71-77 ของรายได
จากการขายรวมในป 2555-2557 โดยในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2B จํานวน 761.99 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2554 ที่มีจํานวน 467.04 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 63.15 ในขณะที่ป 2556-2557 บริษัทฯ มี
รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2B จํานวน 773.26 ลานบาท และจํานวน 773.79 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ
1.48 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ และ (2) รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ (B2C)
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 21-23 ของรายไดจากการขายรวมในป 2555-2557 ผลิตภัณฑหลักในสวนของ B2C ไดแก
ชาเขียวพรอมดื่ม ตรา “เชนยา” และกาแฟปรุงสําเร็จ ตรา “วีสลิม” โดยในป 2555-2556 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ
B2C จํานวน 231.73 ลานบาท และจํานวน 249.14 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตจากปกอนรอยละ 63.87 และรอยละ 7.51
ตามลําดับ การเติบโตดังกลาวเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑใหมในป 2554 ไดแก กาแฟปรุงสําเร็จ ตรา
“วีสลิม” ประกอบกับการใหความสําคัญกับการสงออกผลิภัณฑชาเขียวพรอมดื่ม ตรา “เชนยา” ไปจําหนายยังประเทศกัมพูชา
จึงมีการใชจายโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายผลิตภัณฑดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่ป 2557 บริษัทฯ มี
รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2C จํานวน 228.86 ลานบาท ลดลงจากปกอนคิดเปนรอยละ 8.14 เปนผลมาจากการที่ภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทฯ จึงมีการควบคุมงบประมาณคาใชจายในการสงเสริมการขายมากยิ่งขึ้น สงผลทําใหรายไดจากการ
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บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
ขายสินคาในประเทศของบริษัทฯ ลดลงจากป 2556 คิดเปนรอยละ 8.94 อยางไรก็ตาม ในป 2557 รายไดจากการขายตางประเทศ
ของบริษัทฯ ยังคงเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 129.93 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตจากปกอนรอยละ 18.82
บริษัทฯ มีตนทุนขายจํานวน 821.03 ลานบาท ในป 2555 จํานวน 805.22 ในป 2556 และจํานวน 719.94 ในป 2557
คิดเปนรอยละ 77.23 รอยละ 75.41 และรอยละ 71.80 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับ
รอยละ 22.77 รอยละ 24.59 และรอยละ 28.20 ตามลําดับ สาเหตุที่อัตรากําไรขั้นตนในป 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดจากการที่
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสินคาที่สงออกไปจําหนายยังตางประเทศสวนใหญมีอัตรา
กําไรขั้นตนที่สูงกวาสินคาที่จําหนายในประเทศ ประกอบกับบริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารออกไปเมื่อเดือนสิงหาคม
2556 ซึ่งกลุมผลิตภัณฑอาหารมีอัตรากําไรขั้นตนต่ํากวากลุมผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม และสาเหตุที่อัตรากําไรขั้นตนในป
2557 ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เปนผลมาจากการที่รายไดจากการขายตางประเทศยังคงเติบโตตอเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ เริ่ม
จําหนายผลิตภัณฑใหมที่มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ในป 2557 บริษัทฯ เริ่มมีการผลิตสินคาจากโรงงานผลิต
เครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงของบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ โดยมีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70.82 ของกําลังการ
ผลิตติดตั้งรวม จึงทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายจํานวน 161.94 ลานบาท ในป 2555 จํานวน 227.15 ลานบาท ในป 2556
จํานวน 163.55 ลานบาท ในป 2557 คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.06 รอยละ 20.90 และรอยละ 16.24 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ซึ่งคาใชจายในการขายหลักที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก คาโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย ซึ่งมีสัดสวนคิดเปน
ประมาณรอยละ 74-81 ของคาใชจายในการขายรวม โดยในป 2555-2556 คาโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคิดเปนรอยละ 56 และรอยละ 39.98 ตามลําดับ ตามเหตุผลที่กลาวขางตน ในขณะที่ป 2557
บริษัทฯ มีการควบคุมคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธมากขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําใหคาใชจายดังกลาว
ลดลงจากปกอนรอยละ 34.24 ประกอบกับบริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารจํานวน 58.76 ลานบาท ในป 2555 จํานวน 59.81
ลานบาท ในป 2556 และจํานวน 55.37 ลานบาท ในป 2557 คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.47 รอยละ 5.50 และรอยละ 5.50
ตามลําดับ
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 26.29 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ
2.44 ในขณะที่ป 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 6.64 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิรอยละ 0.61 ถึงแมวารายได
จากการขายของบริษัทฯ จะเปนไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจตามที่กลาวขางตน บริษัทฯ ก็สามารถบริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการควบคุมงบประมาณคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายอยางรัดกุม
สงผลทําใหในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 51.84 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 5.15
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายจํานวน 496.09 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจาก
การขายของกลุมผลิตภัณฑ B2B และ B2C คิดเปนสัดสวนรอยละ 85.96 และรอยละ 14.04 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
ทั้งนี้ รายไดจากการขายในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 3.60 ซึ่งเปนผลจาก
การที่การลดลงของรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2C คิดเปนรอยละ 43.07 จากงวดเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการที่รายไดจากการขายตางประเทศลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 54.77 เนื่องจากบริษัทฯ อยู
ระหวางปรับเปลี่ยนกลยุทธการขายสําหรับตลาดกัมพูชา ในขณะที่มีตนทุนขายจํานวน 347.05 ลานบาท คาใชจายในการขาย
และบริหารจํานวน 101.93 ลานบาท สงผลทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 38.95 ลานบาท
ฐานะทางการเงิน
ณ สิ้นป 2555-2557 และสิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 233.98 ลานบาท จํานวน 304.72
ลานบาท จํานวน 283.04 ลานบาท และจํานวน 321.30 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก ลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่น ที่ดินอาคารและอุปกรณ และสินคาคงเหลือ โดยในป 2557 สัดสวนของรายการสินทรัพยที่สําคัญดังกลาว
ตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 57.79 รอยละ 18.22 และรอยละ 11.24 ตามลําดับ และสําหรับไตรมาส 2 ของป 2558 สัดสวน
ของรายการสินทรัพยที่สําคัญดังกลาวตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 57.96 รอยละ 16.46 และรอยละ 9.26 ตามลําดับ
ณ สิ้นป 2555-2557 และสิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 188.25 ลานบาท จํานวน 280.13
ลานบาท จํานวน 196.60 ลานบาท และจํานวน 201.42 ลานบาท ตามลําดับ สาเหตุที่หนี้สินรวม ณ สิ้นป 2556 เพิ่มขึ้นจาก ณ
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บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
สิ้นป 2555 อยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากบริษัทฯ มุงเนนการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มของ
บริษัทฯ ทั้งในสวนที่เปน B2B และ B2C ทําใหบริษัทฯ ตองใชเงินทุนหมุนเวียนจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ประกอบกับบริษัทฯ มีการลงทุนซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวมทั้งเครื่องจักรและสวนปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อใชเปน
โรงงานผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ของบริ ษั ท ฯ จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วเงิ น กู ยื ม จากสถาบั น การเงิ น ของบริ ษั ท ฯ จึ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2555
นอกจากนี้ ยังทําใหเจาหนี้และคาใชจายคางจายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน 45.73 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 จํานวน 24.59 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 จํานวน
86.43 ลานบาท ณ สิ้นป 2557 และจํานวน 119.89 ลานบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 สาเหตุที่สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป
2556 ลดลงจาก ณ สิ้นป 2555 เกิดจากการที่บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุน อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นในป 2557 และ
งวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน จึงทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ
มีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในป 2556 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 จํานวน 24.50 ลานบาท และจํานวน 52.50 ลาน
บาท ตามลําดับ
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