บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบางกอกแร้นช์ เป็นผู้นาในธุรกิจผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร โดยดาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิต
อาหารจากเนื้อเป็ดที่มีคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม และจาแนกธุรกิจของกลุ่มบริษัทออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์
(Feed) ได้แก่ การผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เป็ด และเป็ดเนื้อทั้งของบริษัทฯ และของเกษตรกรคู่สัญญาซึ่ง
ทาหน้าที่รับเลี้ยงเป็ดให้แก่บริษัทฯ 2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ (Parent Stock Farm) ได้แก่ การเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็ดเนื้อจาก
ไข่ของพ่อแม่พันธุ์เป็ด 3) ธุรกิจโรงฟัก (Hatchery) ได้แก่ การฟักไข่เป็ดเพื่อเลี้ยงเป็นเป็ดเนื้อของบริษัทฯ 4) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยง
เป็ดเนื้อ (Commercial Farm and Contract Farm) ได้แก่ การเลี้ยงเป็ดเนื้อในฟาร์มเลี้ยงเป็ดของบริษัทฯ (Commercial Farm)
และฟาร์มเลี้ยงเป็ดของเกษตรกรคู่สัญญาผ่านระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farm) และ 5) ธุรกิจโรงงานชาแหละ
และแปรรูป (Slaughterhouse and Food Processing) ได้แก่ การชาแหละเป็ดเนื้อและแปรรูป เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อเป็ด รวมถึงผลพลอยได้จากการชาแหละเป็ดเนื้อ โดยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทมีการจาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตแบบ
ครบวงจรทั้งในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์
ขอบเขตในการดาเนินธุรกิจจาแนกออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ กิจการในประเทศไทย และกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
1.1.1 กิจการในประเทศไทย
กิจการในประเทศไทย เป็นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อ เป็ด แบบครบวงจร เพื่อ จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยัง 20 ประเทศใน 3 ทวีปทั่วโลก กิจการในประเทศไทยมีกระบวนการผลิตครบวงจร
เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงเป็ดพ่อแม่พันธุ์ การฟักไข่เป็ด การจาหน่ายลูกเป็ดเนื้อ การผลิตและจาหน่ายอาหารเป็ด การเลี้ยงเป็ดเนื้อโดย
ฟาร์มของบริษัทฯ เอง และฟาร์มของเกษตรกรคู่สัญญาในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา การชาแหละและผลิตเนื้อเป็ดแปรรูป
พร้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง เนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป พร้อมรับประทาน รวมถึงการผลิตผล
พลอยได้จากการชาแหละเป็ดต่างๆ เช่น ขนเป็ด โดยผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดของบริษัท ฯ ได้จัดจาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
“บางกอกแร้นช์” "Dalee" และ "Duck Delight" หรือภายใต้เครื่องหมายสินค้าอื่นๆ ตามที่กาหนดโดยลูกค้าของบริษัทฯ ปัจจุบัน
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เป็ดแบบอุตสาหกรรมสองรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
กิจการในประเทศไทย ดาเนินการโดย บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจ
เป็ดในประเทศไทย และดาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ด นอกจากนี้ บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเลี้ยงเป็ด
เนื้อโดยฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของบริษัทฯ เอง (Commercial Farm) ภายใต้ บริษัท บีอาร์ การเกษตร จากัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกลุ่มบริษัทที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจ ซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ ในการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
เพื่อไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ผ่านทางบริษัท อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด ซึ่งเป็นสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating
Headquarter: ROH) กล่าวคือ เป็นบริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อให้บริการสนับสนุนแก่ บริษัทในเครือซึ่งดาเนินงานอยู่
ในต่างประเทศ โดยการเป็นสานักงานปฏิบัติการภูมิภาคนั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยรายได้จากการให้บริการของ
ROH จะเสียอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมีบริษัท Anatis Foods (Hong Kong) Limited ทาหน้าที่บริการ
ด้า นการบริ หารสิน ค้ าและผลิ ตภั ณ ฑ์ข องบริ ษัท ฯ ที่ จ ะส่ ง ออกไปยั งประเทศต่ างๆ ในยุโ รป เช่น เดีย วกับ Anatis Foods
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(Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งทาหน้าที่บริการด้านการบริหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ใน
เอเชีย
โครงสร้างการประกอบกิจการแบบครบวงจรในประเทศไทย

ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์

โรงฟักไข่

ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของบริษัท

ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของเกษตรกร
คู่สัญญา
 จัดซื้อพ่อแม่พันธุ์
 ฟักไข่ที่ได้จากฟาร์ม  เลี้ยงเป็ดเนื้อเพื่อการชาแหละ และแปรรูปเป็น
เป็ดจากต่างประเทศ
พ่อแม่พนั ธุ์เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์เนือ้ เป็ดต่างๆ
เป็นเป็ดเนื้อ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์

โรงงานชาแหละและ
แปรรูปเนื้อเป็ด
 ผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารเนื้อเป็ดแปร
รูปพร้อมปรุง และ
เนื้อเป็ดแปรรูปปรุง
สุก รวมถึงผลพลอย
ได้จากการชาแหละ
ได้แก่ ขนเป็ด และ
ชิ้นส่วนต่างๆ ของ
เป็ด

 ผลิตอาหารสัตว์
สาหรับการเลี้ยงเป็ด
ของบริษัทฯ และของ
เกษตรกรคูส่ ัญญา
ของบริษัท

1.1.2 กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ด เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ในทวีปยุโรป และภูมิภาคอื่นใกล้เคียง เช่น ตะวันออกกลาง และรัสเซีย กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์มีกระบวนการผลิต เริ่ม
ตั้งแต่การเลี้ยงเป็ดพ่อแม่พันธุ์ทั้งโดยฟาร์มของบริษัทย่อยเอง และฟาร์มของเกษตรกรคู่สัญญาในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา
การฟักไข่เป็ด การจาหน่ายลูกเป็ดเนื้อ การจาหน่ายอาหารเป็ด การเลี้ยงเป็ดเนื้อผ่านระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา การ
ชาแหละและผลิตเนื้อเป็ดแปรรูปพร้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง เนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อม
รับประทาน รวมถึงการผลิตผลพลอยได้จากการชาแหละเป็ดต่างๆ เช่น ขนเป็ด โดยผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดของบริษัท ย่อยได้จัด
จาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Duck-To” “Duck-To Smul” “Canature” หรือภายใต้เครื่องหมายสินค้าอื่นๆ ตามที่กาหนด
โดยลูกค้าของบริษัทย่อย ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เป็ดแบบอุตสาหกรรม
รายใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์
กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ดาเนินการโดยกลุ่มบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ อันได้แก่ Duck-To Farm
B.V. ดาเนินธุรกิจเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เป็ด ฟักไข่และจาหน่ายลูกเป็ด รวมถึงจาหน่ายอาหารสัตว์ Tomassen Duck-To B.V. ดาเนิน
ธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปเป็ด และจัดจาหน่ายเป็ดสด เป็ดสดแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และผลพลอยได้จากการ
ชาแหละเป็ด และ Lucky Duck International Food B.V. ดาเนินธุรกิจผลิตเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
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พร้อมรับประทาน รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อสัตว์ เช่นหมูหรือไก่ นอกจากนั้นยังมี Tomassen Transport
B.V. ดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้า Canature B.V. ซึ่งดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้า (แต่บริษัททั้งสองยังไม่ได้เริ่มประกอบกิจการ และ
เป็น dormant companies) และ Veluwse Pluimvee Keuring B.V. ดาเนินธุรกิจการให้บริการการตรวจสอบโรงชาแหละสัตว์
ปีกในประเทศเนเธอร์แลนด์ กลุ่มบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์มีเ ครือข่ายการจัดจาหน่ายสินค้าที่ช่วยเกื้อหนุนกับทาง
บริษัทฯ และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านอาหารจีนทั้งในยุโรป ตะวันออกกลาง และสิงคโปร์ รวมทั้งลูกค้าประเภทค้าส่ง และ
ร้านค้าปลีกชั้นนาในทวีปยุโรป นอกจากนี้ Duck-To Holding B.V. ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจ ซึ่ง
ให้บริการแก่บริษัทฯ ในการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยเพื่อไปจาหน่ายยังทวีปยุโรปด้วย
1.2 นโยบายธุรกิจ
กลุ่มบริษัทดาเนินธุรกิจเลี้ยงเป็ด และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
คัดเลือ กพ่อ แม่พันธุ์เป็ดที่ มีความสม่าเสมอ และมีคุณภาพในการผลิตเป็ดเนื้อ ซึ่งมี โปรตีนสูง และไขมันต่า จึงให้คุณค่าทาง
โภชนาการต่อผู้บริโภคสูง มีวิธีเลี้ยงที่สะอาดและถูกหลักอนามัยในโรงเลี้ยงแบบปิด ซึ่งทาให้สามารถควบคุมโรคติดต่อ ทั้งยังมี
ที ม สั ต วแพทย์ แ ละสั ต วบาลดู แ ลสุ ข ภาพเป็ ด อย่ า งใกล้ ชิ ด ผลิ ต เป็ ด สดและอาหารแปรรู ป ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ได้
มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยทุกขั้นตอนโดยนักวิทยาศาสตร์และสามารถสอบย้อนกลับทั้งระบบ
ห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่อาหารสัตว์จนถึง ผลิตภัณฑ์ปลายน้า และได้รับการตรวจโรคและรับรองคุณภาพจากกรมปศุสัตว์ เพื่อให้
สินค้ามีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ธุรกิจ
กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเป็ดที่น่าเชื่อถือของโลก
พันธกิจ
กลุ่มบริษัทจะสร้างรากฐานธุรกิจที่มีคุณค่าและยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเป็ด โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้า และ
คานึงถึงการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนทั่วไป
เป้าหมาย
มูลค่าบริษัทและผู้ถือหุ้น: ขยายกลุ่มธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจะนาไปสู่การเติบโตของมูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ลูกค้าและผู้บริโภค: สามารถนาเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและทันสมัยต่อลูกค้าของบริษัท
พนักงานและองค์กร: เสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข
สังคมและสิ่งแวดล้อม: ได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ด้านการตลาด
 เจาะตลาดลูกค้าในประเทศ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ การขายผ่านกลุ่มลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร (Horeca)
ลูกค้าขายส่ง และร้านค้าปลีก เช่น ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยเน้นเจาะตลาดผู้บริโภครายย่อยมากขึ้น
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 ขยายฐานลูกค้าต่างประเทศต่อเนื่อง ทั้งในตลาดส่งออกหลักในทวีปยุโรป และในตลาดส่งออกใหม่ เช่น ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศรัสเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดเนเซีย และประเทศอื่นๆ ที่เป็นผู้บริโภคเนื้อเป็ดและมีการนาเข้าเนื้อ
เป็ดสูง และสร้างอัตรากาไรที่สูงให้แก่บริษัทฯ
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
 ต่อยอดความสาเร็จของบริษัทฯ ผ่านการสร้างตราสินค้าอย่างเข้มแข็ง เช่น สินค้าตรา “Dalee” “บางกอกแร้นช์”
“Canature” และอื่นๆ
 พัฒนานวัตกรรมสินค้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปรุงสุก 2 ประเภทหลัก ได้แก่
o ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกสาหรับกลุ่มลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร (Ready-to-serve) ซึ่งบริษัทฯ จะ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดที่ปรุงสุกแล้ว
ไปพร้อมกันกับเครื่องเคียงหรือเครื่องปรุงรสที่แยกออกจากกัน
เช่น จาหน่ายแกงเผ็ดเป็ดย่าง โดยแยกเป็ดย่างออกจากน้าแกงเผ็ด ลูกค้าสามารถนาผลิตภัณฑ์ไปอุ่นก่อน
การบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นได้ เป็นต้น
o ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกพร้อมรับประทานสาหรับผู้บริโภค (Ready-to-eat) ซึ่งผู้บริโภคสามารถ
นาไปอุ่นก่อนรับประทาน
กลยุทธ์ด้านการดาเนินงาน
 เพิ่มศักยภาพในการผลิตของบริษัทฯ ในกระบวนการผลิตต้นน้า ทั้งในส่วนธุรกิจอาหารสัตว์ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์และธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงเป็ด เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมต้นทุนและสร้างกาไรให้กับบริษัทฯ
 ปรับการใช้กาลังการผลิตตามโรงงานผลิตในประเทศไทยและทวีปยุโรป โดยผลิตสินค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ตลาด
ในภูมิภาคนั้นต้องการ เช่น ผลิตเนื้อเป็ดสดในทวีปยุโรปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามความต้องการของตลาดในยุโรป
แทนการผลิตเนื้อเป็ดสดจากประเทศไทย และส่งออกไปขายยังทวีปยุโรป
 เน้นการแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ภายในองค์กร
มีการทางานร่วมกันระหว่างธุรกิจที่ประเทศไทยและ
เนเธอร์แลนด์ เรื่องกระบวนการทางานและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ด รวมถึงธุรกิจการเลี้ยงเป็ด
 ลดต้นทุนผ่านการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์สาหรับทั้งกลุ่มบริษัท และเพิ่มอานาจการต่อรองกับผู้ขาย
 เสาะหาโอกาสในการขยายธุรกิจโรงชาแหละและแปรรูปอาหารจากเนื้อเป็ดในต่างประเทศ ที่มีศักยภาพในการบริโภค
ในประเทศนั้นๆ สูง
1.4 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.4.1 ความเป็นมา
บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2527 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท โดย
คุณโจเซฟ และคุณโรซานน่า สุเชาว์วณิช โดยการร่วมทุนกับบริษัท เคซีที อินเตอร์เนชั่นแนล ดิวิลอปเม้นท์ จากัด ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ในประเทศไทยและผู้ลงทุนชาวเยอรมัน เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
เป็ดสด เป็ดสดแช่แข็ง และผลพลอยได้จากการชาแหละเป็ด
ในปี 2529 บริษัทได้ริเริ่มใช้ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farm) ขึ้น ซึ่งเป็นระบบข้อตกลงของบริษัท ฯ กับเกษตรกร
คู่สัญญา ว่าบริษัทฯ จะจัดส่งลูกเป็ด อาหารสัตว์ และยา ให้แก่เกษตรกรเพื่อเลี้ยงเป็ด และบริษัท ฯ สัญญาที่จะรับซื้อเป็ดกลับคืน
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง
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ในปี 2536 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536
ในปี 2540-2541 นั้นเป็นก้าวสาคัญ ของบริษัท ฯ เพื่อ เข้าสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตเนื้อเป็ดแบบครบวงจร โดยบริษัท ฯ ได้เปิด
ดาเนินงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้เลี้ยงเป็ดของบริษัท ฯ และจาหน่ายให้กับผู้ซื้อรายย่อย และได้เปิด
ดาเนินงานโรงฟักไข่เป็ดที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ในปี 2542 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินจากการ
ลอยตัวของค่าเงินบาท ทาให้ภาระหนี้สินที่มีในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทฯ ได้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟู
กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และในปีถัดมาได้ดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ฯ โดยมีผู้ร่วมทุนรายใหม่ คือ กองทุน
นาวิส เอเชีย ฟันด์ ของ Navis Capital Partners ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ผ่านบริษัท ลอนดอน 8 จากัด บริษัท ธงชัย เอเซีย
จากัด และบริษัท มิดเดิ้ล วิลเลจ จากัด
ในปี 2543 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 80 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้กับบริษัท ลอนดอน 8 จากัด บริษัท ธงชัย เอเชีย
จากัด และบริษัท มิดเดิ้ล วิลเลจ จากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนของนาวิส เอเชีย ฟันด์
ในปี 2547 ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสไข้หวัดนกไปทั่วประเทศ ทาให้การบริโภคเป็ดของลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดยการขยายกาลังการผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์อ าหารแปรรูป ปรุงสุกแทนการส่งออกผลิตภัณฑ์แบบดิ บ แต่ด้วยความร่วมมือของทางภาครัฐบาล เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ ต่างร่วมมือกันในการการแก้ไขปัญหา รวมทั้งหามาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาให้เกิดน้อยที่สุด
ทาให้สถานการณ์ได้คลี่คลายไปในแนวทางที่ดีขึ้น เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงเป็ดของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เลี้ยงอยู่ในระบบปิด บริษัทฯ จึง
ได้รับผลกระทบไม่มาก
ในปี 2548 บริษัท ฯ มีสถานะการเงินที่ ดีขึ้นจากการบริหารแผนฟื้ นฟูกิจการ และได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ กลับเข้าทาการซื้อขายตามปกติ
ในปี 2550 นับว่าเป็นปีที่มีพัฒนาการที่สาคัญอย่างยิ่งกับบริษัท ฯ โดยมีการปรับกลยุทธ์เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ
ยาว โดยบริษัทฯ ได้เข้ารวมกิจการโดยการซื้อหุ้นทั้งหมดของ Duck-To Holding B.V. (“DTH”) ของประเทศเนเธอร์แลนด์
(โปรดพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นในแผนภาพ 1.5) โดย Tomassen Duck-To B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม DTH ได้ถูก
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 โดยตระกูล Tomassen เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตไก่ แต่อย่างไรก็ตาม ประมาณปี 2528 แนวโน้มร้านอาหารจีน
ในประเทศต่างๆ ในยุโรปมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น ซึ่งทาให้การบริโภคเป็ดเป็นที่นิ ยมมากขึ้น บริษัทจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาดาเนิน
ธุรกิจชาแหละเป็ด เพื่อจาหน่ายให้แก่ร้านอาหารจีน และในปัจจุบันกลุ่ม DTH กลายเป็นผู้ผลิตเป็ดเนื้อรายใหญ่ที่สุดในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเป็ดรายใหญ่ที่สุดของยุโรป
DTH เป็นบริษัทผู้นาในธุรกิจเป็ดสดทั้งตัวแบบครบวงจรที่มีเครือข่ายการจัดจาหน่ายที่จะช่วยเกื้อหนุนบริษัท ฯ ทางด้านการ
ส่งออกในหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรป โดยเริ่มตั้งแต่มีการควบรวมกิจการ มีการดาเนินการภายใต้ชื่อ “Tomassen Bangkok
Ranch” สาหรับตลาดยุโรป ซึ่งเป็นจุดเริ่ม ต้นที่ทาให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดยุโรปมากขึ้น การเข้าซื้อกิจการใน
ครั้งนี้ทาให้กลุ่มบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ดาเนินธุรกิจเป็ด แบบอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ไม่รวมผู้ผลิตในประเทศจีน การ
ควบรวมกิจการของ DTH ทาให้บริษัทฯ ได้เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทสากล โดยการควบรวมได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
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สาคัญ หลายประการ อาทิ เช่น มีการปรับเปลี่ยนการบริหารระบบการจัดจาหน่าย การขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดยุโรป การ
เปลี่ยนแปลงการผสมผสานผลิตภัณฑ์ การคิดริเริ่มในส่วนของการปฏิบัติการอื่นๆ และการนาเทคโนโลยีขั้นสูงกว่าจาก DTH มา
ปรับใช้กับการผลิตเป็ดในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน ทางทีมผู้บริหารตัดสินใจเพิกถอนหลักทรัพย์ด้วยความสมัครใจ (Voluntary
delisting) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 และต่อมาในปี 2553 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการในบริษัท Cherry Valley Farms Limited ซึ่ง
เป็นธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์และขายพ่อแม่พันธุ์เป็ด (Duck genetics) เพื่อต่อยอดธุรกิจต้นน้าของบริษัทฯ
ในปี 2555 กลุ่มผู้บริหารนาโดยนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น และนางโรซานน่า สุเชาว์วณิช รวมทั้งผู้ร่วมทุน
อื่นๆ ทาการซื้อหุ้นจากกองทุนนาวิส เอเชีย ฟันด์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในนามบริษัท บีที พาร์ทเนอร์ จากัด และได้ทาการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการควบรวมบริษัท (amalgamation) ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างบริษัท
บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) บริษัท ธงชัย เอเซีย จากัด บริษัท มิดเดิ้ล วิลเลจ จากัด และบริษัท บีที พาร์ทเนอร์ จากัด ใน
ระดับผู้ถือหุ้น เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้เหมาะสมกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดการ
ปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในหัวข้อ 2.4.15 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ)
1.4.2 พัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
บริษัท บางกอกแร้นซ์ จากัด (มหาชน)
ปี

เหตุการณ์

พ.ศ. 2527

 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยการร่วมทุนของบริษัท เคซีที
อินเตอร์เนชั่นแนล ดิวิลลอปเม้นท์ จากัด ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเป็ดสด / เป็ดสดแช่แข็ง
และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชาแหละเป็ด

พ.ศ. 2536

 เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2540

 เปิดดาเนินงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ตาบลบ้านหม้อ อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พ.ศ. 2541

 เปิดดาเนินการโรงฟักไข่เป็ดที่ตาบลสามแยก อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2542

 บริษัทฯ ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาทาง
การเงินจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540

พ.ศ. 2543

 ศาลล้มละลายกลางอนุมัติการฟื้นฟูกิจการและอนุมัติแผนฟื้นฟูของบริษัทฯ โดยมีบริษัท
บางกอกแร้นช์แพลนเนอร์ จากัด เป็นผู้ทาแผนและผู้บริหารแผน มีอานาจในการจัดการ
บริหารงาน และจัดการทรัพย์สิน
 กองทุนนาวิส เอเชีย ฟันด์ ของ Navis Capital Partners ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ผ่านบริษัท
ลอนดอน 8 จากัด บริษัท ธงชัย เอเซีย จากัด และบริษัท มิดเดิ้ล วิลเลจ จากัด

พ.ศ. 2544

 บริษัทได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในส่วนของโรงฟักไข่

พ.ศ. 2545

 โรงงานอาหารสัตว์ ได้รับรองระบบมาตรฐาน GMP ฟาร์มเป็ดพ่อแม่พันธุ์รวมทั้งฟาร์มเป็ดเนื้อ
ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000

พ.ศ. 2546

 โรงงานอาหารสัตว์ ได้รับรองระบบมาตรฐาน HACCP โรงชาแหละเป็ดรวมทั้งโรงผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ได้รับรองระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP
 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory) ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
 โรงฟักไข่ ได้รับรองระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP
พ.ศ. 2547

 โรงงานอาหารสัตว์ ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 โรงชาแหละเป็ดรวมทั้งโรงผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ British Retail
Consortium (BRC)
 บริษัทฯ ประสบกับการดาเนินธุรกิจที่ถดถอย เพราะต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสไข้หวัด
นกทั่วประเทศในต้นปี 2547 แต่อย่างไรก็ตามทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหารวมทั้งหามาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทาให้
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

พ.ศ. 2548

 กลางปี 2548 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้ยื่นคาร้องขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลางและต่อมาศาลฯ ได้มีคาสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้ยื่น
เรื่องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอย้ายหมวดบริษัทที่อยู่ระหว่างการแก้ไขการ
ดาเนินงาน กลับสู่หมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารตามปกติ และได้รับการอนุมัติจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ กลับเข้าทาการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2548
เป็นต้นไป
 โรงฟักไข่ ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004

พ.ศ. 2549

 โรงงานชาแหละเป็ดรวมทั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO
14001:2004
 โรงงานอาหารสัตว์ ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004

พ.ศ. 2550

 โรงงานชาแหละเป็ด โรงงานผลิตอาหารแปรรูป และโรงงานอาหารสัตว์ ได้รับรองระบบ
มาตรฐาน OHSAS 18001 : 1999 และ TIS 18001 : 1999
 เข้ารวมกิจการโดยซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน Duck-To Holding B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็น
ผู้นาในธุรกิจเป็ดสดทั้งตัวแบบครบวงจร โดยมีเครือข่ายการจัดจาหน่ายไปประเทศต่างๆ ใน
ทวีปยุโรป

พ.ศ. 2551

 โรงงานชาแหละเป็ด โรงงานผลิตอาหารแปรรูป ได้รับรองระบบมาตรฐาน IFS
 โรงงานอาหารสัตว์ ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 22000:2005

พ.ศ. 2552

 ทาการเพิกถอนหลักทรัพย์ด้วยความสมัครใจ (voluntary delist) ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2552

พ.ศ. 2553

 เข้าซื้อกิจการใน Cherry Valley Farms Limited ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์เป็ดและขายพ่อแม่
พันธุ์เป็ด (Duck genetics)

พ.ศ. 2555

 กลุ่มผู้บริหารนาโดยนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น และนางโรซานน่า สุเชาว์
วณิช รวมทั้งผู้ร่วมทุนอื่นๆ ทาการซื้อหุ้นจากกองทุนนาวิส เอเชีย ฟันด์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใน
นามบริษัท บีที พาร์ทเนอร์ จากัด
 บริษัทย่อยได้ทาการขายหุ้น Anatis UK Limited ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดใน Cherry Valley Farms
Limited ออกจากกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555

พ.ศ. 2556

 บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นจากการควบรวมบริษัท (amalgamation)
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างบริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ธงชัย เอเซีย จากัด บริษัท มิดเดิ้ล วิลเลจ จากัด และบริษัท บีที พาร์ทเนอร์ จากัด ใน
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ระดับผู้ถือหุ้น เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น ให้เหมาะสมกับการกลับเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
 เข้าซื้อกิจการ Lucky Duck International Food B.V. ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารแปรรูปในประเทศเนเธอร์แลนด์
พ.ศ. 2557

 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท บีอาร์ การเกษตร จากัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 200 ล้านบาท และทาการลงทุนเพื่อดาเนินธุรกิจเลี้ยงเป็ดเนื้อ
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
1.5 แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ดาเนินธุรกิจเป็ดครบวงจรในประเทศไทย

100%

100%
บริษัท บีอาร์ การเกษตร จากัด

บริษัท อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด

ดาเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย

ให้บริการขายและส่งออกสินค้าไปยังบริษัทในกลุ่ม
ใน 3 ประเทศ

100%

100%
Anatis Foods (Hong Kong) Limited

Anatis Foods (Singapore) Pte., Ltd.

ให้บริการการขายสินค้าในต่างประเทศ

ให้บริการการขายสินค้าในต่างประเทศ

100%
Duck-To Holding B.V.
ขายสินค้าและเป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจโดยการถือหุน้ ใน
บริษัทอื่น (Holding company) ของบริษัทย่อยที่ประกอบ
กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์

100%
Tomassen Duck-To B.V.

100%
Duck-To Farm B.V.

100%
Tomassen Transport B.V.

100%
Canature B.V.

ประกอบกิจการโรงงานชาแหละ
และแปรรูปเนื้อเป็ด

ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงเป็ด

ขนส่งสินค้า
(แต่ยังไม่ได้ประกอบกิจการ)

ขายสินค้า
(แต่ยังไม่ได้ประกอบกิจการ)

90%
Lucky Duck International Food B.V.

25%
Veluwse Pluimvee Keuring B.V.

ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

บริการตรวจสอบโรงงานชาแหละสัตว์ปีก
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ประเทศที่
ดาเนินกิจการ

สัดส่วนการถือ
หุ้นโดยบริษัท

ทุนจดทะเบียน(1) ณ
วันที่ 30 ก.ย. 2557

ประกอบกิจการการเลี้ยงเป็ดพ่อแม่พันธุ์ การฟักไข่
เป็ด การจาหน่ายลูกเป็ดเนื้อ การผลิตและจาหน่าย
อาหารเป็ด การเลีย้ งเป็ดเนื้อในระบบเกษตรแบบ
พันธะสัญญา การชาแหละและผลิตเนื้อเป็ดแปรรูป
พร้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง เนื้อเป็ดแปรรูป
ปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อม
รับประทาน รวมถึงการผลิตผลพลอยได้จากการ
ชาแหละเป็ดต่างๆ ในประเทศไทย
ดาเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้ งเป็ดเนื้อในประเทศไทย

ไทย

-

3,427 ล้านบาท

ไทย

ร้อยละ 100

50 ล้านบาท

ให้บริการสนับสนุนการขายและส่งออกสินค้าไปยัง
บริษัทในกลุ่มผ่าน 3 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง
สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์
ให้บริการสนับสนุนการขายสินค้าไปยังประเทศใน
ทวีปยุโรป
ให้บริการสนับสนุนการขายสินค้าไปยังประเทศใน
ทวีปเอเชีย

ไทย

ร้อยละ 100

904 ล้านบาท

ฮ่องกง

ร้อยละ 100 (2)

2 เหรียญสหรัฐฯ

สิงคโปร์

ร้อยละ 100 (2)

2 เหรียญสหรัฐฯ

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ
“บางกอกแร้นช์”)

บริษัท บีอาร์ การเกษตร
จากัด (“บีอาร์ การเกษตร”)
บริษัท อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด
(“Anatis TH”)
Anatis Foods (Hong Kong)
Limited (“Anatis HK”)
Anatis Foods (Singapore)
Pte., Ltd. (“Anatis SG”)

ขายสินค้า และเป็น holding company ของบริษัท
เนเธอร์แลนด์
ร้อยละ 100 (2)
18,005 ยูโร
ย่อยที่ประกอบกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมี
การดาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับประเทศไทย ยกเว้น
การผลิตอาหารสัตว์ และการเลีย้ งเป็ดเนือ้ โดย
บริษัท (Commercial Farm)
Duck-To Farm B.V. (“DTF”) ประกอบกิจการการเลี้ยงพ่อแม่พันธุเ์ ป็ด การฟักไข่
เนเธอร์แลนด์
ร้อยละ 100 (3)
18,151 ยูโร
เป็ด การจาหน่ายลูกเป็ดเนื้อ การจาหน่ายอาหาร
เป็ด และการเลี้ยงเป็ดเนื้อในระบบเกษตรแบบ
พันธะสัญญา
Tomassen Duck-To B.V.
ประกอบธุรกิจชาแหละและผลิตเนื้อเป็ดแปรรูป
เนเธอร์แลนด์
ร้อยละ 100 (3)
18,151 ยูโร
(“TDT”)
พร้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง รวมถึงการ
ผลิตผลพลอยได้จากการชาแหละเป็ดต่างๆ
Lucky Duck International
ประกอบกิจการจาหน่ายเนื้อเป็ดแปรรูปพร้อมปรุง
เนเธอร์แลนด์
ร้อยละ 90 (4)
45,378 ยูโร
Food B.V. (“Lucky Duck”)
แบบแช่เย็นและแช่แข็ง ผลิตเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุก
และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน
รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อสัตว์
เช่นหมูหรือไก่
Veluwse Pluimvee Keuring บริการตรวจสอบโรงชาแหละสัตว์ปีกและแปรรูป
เนเธอร์แลนด์
ร้อยละ 25 (4)
18,000 ยูโร
B.V. (“VPK”)
อาหารในประเทศเนเธอร์แลนด์
Tomassen Transport B.V.
ขนส่งสินค้า (แต่ยังไม่ได้ประกอบกิจการ)
เนเธอร์แลนด์
ร้อยละ 100 (3)
250,117 ยูโร
(“TT”)
Canature B.V. (“Canature”) ขายสินค้า (แต่ยังไม่ได้ประกอบกิจการ)
เนเธอร์แลนด์
ร้อยละ 100 (3)
18,000 ยูโร
หมายเหตุ: (1) ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว (2) บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด (3) บริษัทถือหุ้นผ่าน Duck-To Holding B.V.
(4) บริษัทถือหุ้นผ่าน Tomassen Duck-To B.V.
Duck-To Holding B.V.
(“DTH”)
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1.6 ข้อได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจ
ข้อได้เปรียบที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
การเป็นผู้ผลิตเป็ดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและรายหลักของโลก
ผู้ดาเนินธุรกิจการผลิตและแปรรูปเป็ดเนื้อแบบอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีเพียงน้อยราย (Oligopoly Market) โดยมีเพียงสอง
รายใหญ่ที่มีสัดส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษัทฯ จัดเป็นหนึ่งในผู้เล่นในธุรกิจการผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดราย
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยผู้บริหารบริษัทฯ ประเมินว่า บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดเนื้อเป็ด
ในประเทศไทยที่ขายโดยผู้ผลิตอุตสาหกรรม การเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ทาให้บริษัท ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม
ลูกค้าต่างๆ มาอย่างยาวนาน รวมถึงลูกค้ารายย่อย พ่อค้าคนกลาง ร้านค้าโมเดิร์นเทรด บริษัทที่ประกอบธุรกิจ โรงแรมหรือ
ร้านอาหาร และผู้นาเข้าเนื้อเป็ดรายใหญ่ในต่างประเทศ นอกจากนี้ การที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่และมีคู่แข่งน้อยราย ทาให้บริษัท ฯ
มีอานาจการต่อรองกับลูกค้าสูง และมีอานาจในการกาหนดราคาสินค้า ทาให้เมื่อต้นทุนราคาผลิตของบริษัทฯ มีการปรับตัวสูงขึ้น
อาทิเช่น ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ค่าแรง เป็ นต้น บริษัทฯ สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้ เนื่องจากบริษัท ฯ มีอานาจในการ
ก าหนดราคาสู ง นอกจากบริ ษั ท ฯ จะเป็ น ผู้ เ ล่ น รายใหญ่ ใ นประเทศไทยแล้ ว การเข้ า รวมกิ จ การกั บ DTH ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ยังทาให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเป็ดรายใหญ่ที่สุดของโลก ตราสินค้า “Dalee” “Duck-To” และ “Canature” นั้นมี
ความแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยเฉพาะประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ซึ่งมีการบริโภคเนื้อเป็ดที่สูงเป็นอันดับสองรอง
จากประเทศจีน
การเป็นผู้ผลิตเป็ดแบบครบวงจรและความสามารถในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ที่มีการดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้า คือ ธุรกิจอาหาร
สัตว์ ฟาร์มเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เป็ดและเป็ดเนื้อ โรงฟักไข่ และธุรกิจปลายน้าคือธุรกิจชาแหละและแปรรูปเนื้อเป็ด การที่บริษัท ฯ
สามารถควบคุม การผลิ ตได้ทั้ งหมดของห่วงโซ่การผลิต ท าให้บริษั ท ฯ สามารถควบคุม และบริหารจัดการต้นทุ นได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นทุนอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่ มีสัดส่วนสูงที่สุด ความผันผวนและการปรับตัวขึ้น
ของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ กาไร ดังนั้น บริษัท ฯ จึงมีกลยุท ธ์ การบริหารต้นทุนแบบเชิงรุก ท าให้ที่ ผ่านมา
บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น กากถั่วเหลือง จะปรับตัวสูงขึ้น แต่
บริษัท ฯ ได้รับผลกระทบน้อยมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว สาหรับธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อ ถึงแม้ว่าบริษั ท ฯ จะให้เกษตรกร
คู่สัญญาดาเนินการเลี้ยงเป็ดเนื้อแทนบางส่วน แต่บริษัท ฯ ก็ได้จัดส่งหน่วยงานเข้าติดตามการเลี้ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการเลี้ยงเป็ดเนื้อของเกษตรกรคู่สัญญานั้นตรงตามมาตรฐานของบริษัท ฯ เพื่อจะได้เนื้อเป็ดที่มีคุณภาพ ความสามารถในการ
บริหารต้นทุนของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นในอัตรากาไรขั้นต้นของบริษัทฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยในปี 2554 – งวดเก้าเดือนแรกของ
ปี 2557 บริษัทมีอัตรากาไรขั้นต้น ร้อยละ 14.3 ร้อยละ 13.0 ร้อยละ 16.1 และร้อยละ 21.6 ตามลาดับ
การมีฐานการผลิตทั้งสองแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปที่มีการบริโภคเนื้อเป็ดมากที่สุดในโลก
บริษัทฯ มีฐานการผลิตซึ่งตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ทาให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง
อื่นๆ เนื่องจากทั้งทวีปเอเชียและทวีปยุโรป เป็นสองทวีปที่มีปริมาณการบริโภคเนื้อเป็ดสูงที่สุดในโลก การที่บริษัท ฯ มีฐานการ
ผลิตใกล้ผู้บริโภคสุดท้ ายรายใหญ่ ทาให้บริษัท ฯ สามารถทราบถึงความต้อ งการ รวมทั้ง แนวโน้ม และความเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการบริโภคเนื้อเป็ดของกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทาให้บริษัท ฯ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว ฐานการผลิตทั้งสองแห่งของบริษัทฯ ยังเกื้อหนุนกันในเรื่องการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน (Know-How)
อาทิเช่น บริษัท ฯ ได้นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงงานชาแหละของ TDT ที่เน้นระบบอัตโนมัติ ลดการใช้ แรงงานคน ทาให้มี
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อัต ราการผลิ ต ที่ เ พิ่ ม มากขึ้น และช่ ว ยลดโอกาสทางการสูญ เสี ย มาปรั บ ใช้ ใ นโรงงานของบริษั ท ฯ ในประเทศไทย เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ การมีกลุ่มบริษัท DTH ยังสร้างข้อได้เปรียบในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุก ของ
บริษัทฯ ที่ส่งออกไปยังทวีปยุโรป โดยผ่านทางบริษัทย่อยที่ดาเนินกิจการอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
ความสามารถในการบริหารงานของกลุ่มผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็ดมายาวนาน
การบริหารธุรกิจการผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดนั้นต้องมีผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนีผ้ ู้บริหารของบริษัทฯ มี
วิสัยทัศน์และประสบการณ์ในธุรกิจเป็ดมาอย่างยาวนาน
สามารถสร้างรากฐานและพัฒนาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นผู้เล่นในธุรกิจเป็ดรายสาคัญของโลก โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีบทบาทในการบริหารจัดการบริษัทฯ ได้แก่
 นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2527 เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจเป็ดแบบอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย และมีประสบการณ์การทางานในธุรกิจเป็ดมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นผู้วางรากฐานในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทผลิตเนื้อเป็ดชั้นนาของโลก
ในยุคแรกเริ่มของบริษัทนั้น นายโจเซฟ ร่วมทุนกับ DEG หรือธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาของเยอรมัน ในการทา
ธุรกิจเป็ดและผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อเป็ดเพื่อขายไปยังตลาดในยุโรป ซึ่ง DEG ในสมัยนั้น มีเกณฑ์การร่วมลงทุนใน
หุ้นสามัญที่เข้มงวดมาก จากการร่วมลงทุนดังกล่าว ทาให้นายโจเซฟ เป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมเป็ดในระดับ
นานาชาติ และสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ผลิตเป็ดรายใหญ่อื่นๆ ของโลก รวมถึงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ๆ ในระดับนานาชาติ
ซึ่งจากประสบการณ์ในธุรกิจเป็ดอันยาวนาน ทาให้นายโจเซฟ เป็นหนึ่งในผู้รอบรู้เรื่องเป็ดที่มากที่สุดคนหนึ่งของโลก
และมีความช่าชองในด้านการตลาด และการเปิดตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ ปัจจุบัน นายโจเซฟ ดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) และรับผิดชอบดูแลธุรกิจตลาดเอเซียและเอเซียแปซิฟิก
 นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ เช่นเดียวกับนายโจเซฟ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ
ต้นทุน การพัฒนาประสิทธิภาพในระบบการเลี้ยงเป็ดและผลิตเนื้อเป็ด การบริหารจัดการการผลิตตั้งแต่ธุรกิจต้นน้า
จนถึงปลายน้า และการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นางโรซานน่า มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจเป็ดมาอย่างยาวนาน เป็นผู้นาในด้านการบริหารจัดการและลด
ต้นทุนการผลิตในทุกกระบวนการผลิตของห่วงโซ่อุปทาน ทาให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นาด้านต้นทุนของธุรกิจเป็ดแบบ
อุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ ปัจจุบัน นางโรซานน่า ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
 นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น (Mr. Gertjan Tomassen) เป็นผู้สืบทอดธุรกิจบริษัทในเครือ DTH ในประเทศเนเธอร์แลนด์
ซึ่งฉลองครบรอบ 50 ปีในการดาเนินกิจการในปี 2557 โดยนายเคิร์ดจอง คร่าหวอดอยู่กับธุรกิจเป็ดในทวีปยุโรปมา
ตั้งแต่เยาว์วัย และสั่งสมประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดและแปรรูปเนื้อเป็ดมาเป็นระยะเวลายาวนาน นายเคิร์ดจอง มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นผู้บริหารธุรกิจผลิตเนื้อเป็ดในลาดับต้นๆ ของโลก ที่นาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมา
ใช้ในกระบวนการชาแหละเป็ด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเนื้อเป็ดของกลุ่มบริษัท โดยโรงงานชาแหละเป็ดในกลุ่ม
บริษัท DTH นั้น จัดได้ว่ามีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันนายเคิร์ดจอง ดารงตาแหน่ง กรรมการ
ผู้จัดการ กลุ่มบริษัท DTH และรับผิดชอบดูแลธุรกิจตลาดยุโรป
 นายเจอร์ราด อัลเบิรท์เซน (Mr. Gerard Elbertsen) เป็นผู้ร่วมวางรากฐานธุรกิจเป็ดของกลุ่มบริษัท DTH ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นผู้มีส่วนสาคัญในการร่วมวางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายฟาร์ม การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ รวมถึงการทางานร่วมกับหน่วยงาน
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ภาครัฐ เช่นคณะกรรมาธิการยุโรป ในการชี้แจงและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบโควตานาเข้า
เนื้อเป็ดจากต่างประเทศเข้าสู่ทวีปยุโรป ปัจจุบันนายเจอร์ราด ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ของกลุ่มบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์
1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่ม-ี
1.6 ความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ยังมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้กู้ยืมเงินกู้ราย
หลักของบริษัทฯ ร่วมกับธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่งด้วย
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