บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน ซึง่ เป็นเพียงข้อมูลสรุปเกีย่ วกับการเสนอ
ขาย ลักษณะและความเสีย่ งของบริษทั ทีอ่ อกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษทั ฯ”) ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจาก
หนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึง่ สามารถขอได้จากผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์และบริษทั ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนังสือชีช้ วนทีบ่ ริษทั ยืน่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของสานักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสาคัญของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครังแรก
้
(Initial Public Offering - IPO)
บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาเสนอขาย: ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 และ
9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)
ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขาย
: บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ผู้เสนอขาย
: ธุรกิจผลิตอาหารจากเป็ ดแบบครบวงจร
ประเภทธุรกิ จ
: „ บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
228,000,000 หุน้ (ร้อยละ 25.0*)
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
„ Black River Capital Partners Food
76,360,000 หุน้ (ร้อยละ 8.4*)
Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
„ Redfeather Limited
25,940,000 หุน้ (ร้อยละ 2.8*)
„ กองทุนส่วนบุคคล United Overseas
15,050,000 หุน้ (ร้อยละ 1.6*)
Bank Limited โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั
การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
„ กองทุนส่วนบุคคลธนาคารออมสิน โดย
15,050,000 หุน้ (ร้อยละ 1.6*)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนยูโอบี
(ประเทศไทย) จากัด
(*สัดส่วนเทียบกับทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ )
: เสนอขายทัง้ จานวนต่อบุคคลทั ่วไป นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
สัดส่วนการเสนอขาย
: รับประกันการจาหน่ ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
เงื่อนไขการจัดจาหน่ าย
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 8.80 บาท/หุน้
มูลค่าการเสนอขาย: 3,171.52 ล้านบาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า : ไม่ม ี
มูลค่าที่ตราไว้ (par): 5 บาท/หุน้ มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น (Book Value): 3.41 บาท/หุน้ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึง่ เท่ากับ 2,334.6 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญ
ปจั จุบนั ทีเ่ รียกชาระแล้ว ซึง่ เท่ากับ 685.4 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท หรือเท่ากับ 2.56 บาท/หุน้ กรณีคานวณจาก
มูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
จานวน 228.0 ล้านหุน้
ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ พิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Eamings ratio
: P/E) ทัง้ นี้ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้ ละ 8.80 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 12.39 เท่า โดย
คานวณกาไรสุทธิต่อหุน้ สามัญชาระแล้ว จากผลกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2557 ถึง 31 มี.ค. 2558
เท่ากับ 0.94 บาท หุน้ สามัญทีอ่ อกชาระแล้วภายหลังการนาเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้เท่ากับ 913.4 ล้านหุน้ (Fully Diluted) จะได้
กาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.71 บาทต่อหุน้ โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ทีเ่ สนอขายดังกล่าวคิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 68
จากอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ SET เฉลีย่ ในช่วงเวลา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2557 จนถึงวันที่ 31 มี.ค.
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2558 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 18.33 เท่า ซึง่ เป็ นตลาดรองที่หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ จะเข้าจดทะเบียน ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไร
สุทธิดงั กล่าวจะคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั มิได้พจิ ารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (Price to Earnings ratio :
P/E) ของบริษทั ฯ ในช่วงวันที่ 1 เม.ย. 2557 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558 กับหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียน ในหมวดธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม และกับตลาดหลักทรัพย์ SET ทัง้ นี้ เฉลีย่ ของหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายย้อนหลังในช่วงเวลา 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่
1 เม.ย. 2557 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
ข้อมูลในการเปรียบเทียบ

P/E (เท่า)

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

12.39
23.88
18.33

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริ หาร” ที่ไม่ติด Silent Period* : จานวน 808,886 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.09 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
:  SET
 mai
ตลาดรอง
หมวดธุรกิจ (Sector)
: อาหารและเครื่องดื่ม
:  Profit Test
 Market Capitalization Test  Holding Company
เกณฑ์การเข้าจดทะเบียน
*หมายเหตุ: รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ที่ตดิ Silent Period มีดงั นี้
1) กลุ่มกองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด (private equity funds) ในต่างประเทศ ได้แก่ Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore)
Pte. Ltd. และ Redfeather Limited และ BR Associates
2) กลุ่มผูบ้ ริหาร ผูก้ ่อตัง้ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง กล่าวคือ บริษทั เจอาร์จจี ี จากัด นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
นายจอห์น สุเชาว์วณิช นายพน สุเชาว์วณิช นายเจอร์ราด มาร์ตนิ อัลเบิรท์เซน และ Fly Eagle Holdings Limited ทัง้ นี้ หุ้นสามัญทีถ่ อื โดยกลุ่มผูบ้ ริหาร
ผูก้ ่อตัง้ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ม่ตดิ Silent Period มีจานวน 808,886 หุน้
3) กลุ่มกองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด (private equity funds) ในประเทศไทย ได้แก่ กองทุนส่วนบุคคล ธนาคารยูโอบี โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การ ยูโอบี
(ไทย) จากัด และกองทุนส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การ ยูโอบี (ไทย) จากัด
4) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น

: การขยายธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปอาหารจากเนื้อเป็ ด 900.0 ล้านบาท ในปี
2558 - 2559
การลงทุนในเครื่องจักรในโรงงานชาแหละเนื้อเป็ ดในปจั จุบนั 151.8 ล้านบาท ในปี 2558
การขยายธุรกิจฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ 165.0 ล้านบาท ในปี 2558
การชาระหนี้คงค้าง 750.0 ล้านบาท ในปี 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

: บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และหลัง
หักเงินสารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
เป็ นผูม้ อี านาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผล โดยคานึงถึงปจั จัยต่าง ๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้

ความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาทางการเงินกับผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินของผูอ้ อกและเสนอขายหลักทรัพย์ และเป็ นเจ้าหนี้ของผูอ้ อก
และเสนอขายหลักทรัพย์ และ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 บริษทั ฯ มีสนิ เชื่อในการดาเนินงานตามปกติ กับเงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) รวมจานวน 386.1 ล้านบาท และ 1,264.0 ล้านบาท โดยผูอ้ อกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ ใช้เงินสินเชื่อดังกล่าวสาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อเพื่อสนับสนุ นการส่งออกและนาเข้าและหนังสือค้า
ประกัน และสินเชื่อระยะยาว
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บริษทั ฯ คาดว่าจะชาระหนี้คงค้างกับธนาคารพาณิชย์ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์หนุ้ สามัญเพิม่ ทุน โดยคาดว่าจะ
ชาระคืนหนี้เงินกูด้ งั กล่าวเป็ นจานวนอย่างน้อย 750 ล้านบาทให้กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์
อีกแห่งหนึ่งซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยชาระคืนเงินต้นในจานวนทีเ่ ท่ากัน
หมายเหตุ : บริษทั ฯ มิได้มกี ารเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ 90 วันล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าในธุรกิจผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ดแบบครบวงจร โดยดาเนินธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับพรีเมีย่ ม และจาแนกธุรกิจของกลุ่มบริษทั ออกเป็ น 5 ประเภท
ได้แก่ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ด 3) ธุรกิจโรงฟกั ไข่เป็ ด 4) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อ และ 5) ธุรกิจ
โรงงานชาแหละและแปรรูปเนื้อเป็ ด เพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อ
เป็ ด รวมถึงผลพลอยได้อ่นื ๆ โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั มีการจาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ เอเชีย และยุโรป
กลุ่มบริษทั มีฐานการผลิตแบบครบวงจรทัง้ ในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์
กิจการในประเทศไทย เป็ นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ดแบบครบวงจร เพื่อจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยัง 20 ประเทศใน 3 ทวีปทั ่วโลก กิจการในประเทศไทยมีกระบวนการผลิตครบวงจร
เริม่ ตัง้ แต่การเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด การฟกั ไข่เป็ ด การจาหน่ายลูกเป็ ดเนื้อ การผลิตและจาหน่ายอาหารเป็ ด การเลีย้ งเป็ ดเนื้อโดย
ฟาร์มของบริษทั ฯ เอง และฟาร์มของเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา การชาแหละและผลิตเนื้อเป็ ดแปรรูป
พร้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน รวมถึงการผลิตผล
พลอยได้จากการชาแหละเป็ ดต่างๆ เช่น ขนเป็ ดและเครื่องในเป็ ด โดยผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดของบริษทั ฯ ได้จดั จาหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้า “บางกอกแร้นช์” "Dalee" และ "Duck Delight" หรือภายใต้เครื่องหมายสินค้าอื่นๆ ตามทีก่ าหนดโดยลูกค้า
ของบริษทั ฯ ปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดแบบอุตสาหกรรมสองรายใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีกลุ่มบริษทั ทีส่ นับสนุนการประกอบธุรกิจ ซึ่งให้บริการแก่บริษทั ฯ ในการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
เพื่อไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ผ่านทางบริษทั อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด ซึง่ เป็ นสานักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (Regional Operating
Headquarter: ROH) และ Anatis Foods (Hong Kong) Limited ทาหน้าทีบ่ ริการด้านการบริหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ ที่จะส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่นเดียวกับ Anatis Foods (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งทาหน้าทีบ่ ริการด้านการ
บริหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ทีส่ ง่ ออกไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชีย
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
โครงสร้างบริษทั ฯ และสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด
(มหาชน)
ดาเนินธุรกิ ผลิตอาหาร ากเนื้อเปด
ครบวง รในประเท ไทย

48%

100%

100%

บริ ษทั บีเอม การเกษตร จากัด

บริ ษทั บีอาร์ การเกษตร จากัด

บริ ษทั อนาทิ ส ู๊ ดส์ จากัด

ดาเนินธุรกิ ารมเลี้ยงเปดในประเท
ไทย

ดาเนินธุรกิ ารมเลี้ยงเปดในประเท
ไทย

ให้บริการขายและส่งออกสินค้าไปยัง
บริษทั ในกลุ่ม ใน ประเท

100%
Anatis Foods (Hong Kong)
Limited

100%
Anatis Foods (Singapore)
Pte., Ltd.

ให้บริการการขายสินค้าในต่างประเท

ให้บริการการขายสินค้าในต่างประเท

100%

100%

100%
Duck-To Holding B.V.
ขายสินค้าและเปน holding company ของ
บริษทั ย่อยในประเท เนเธอรแลนด

100%

Tomassen Duck-To B.V.

Duck-To Farm B.V.

ประกอบกิ การโรงงานชาแหละ
และแปรรูปเนื้อเปด

ประกอบกิ การ ารมเลี้ยงเปดและโรง
กั ไข่

90%
Lucky Duck International
Food B.V.

25%
Veluwse Pluimvee Keuring
B.V.

ประกอบกิ การผลิต
อาหารแปรรูปปรุงสุก

บริการตรว สอบโรงชาแหละสัตวปีก

Tomassen Transport B.V.

100%
Canature B.V.
ขายสินค้า
(แต่ยงั ไม่ได้ประกอบกิ การ)

หมายเหตุ: 1. ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด ประกอบไปด้วย บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 47.9 และนาย
ประสิทธิ ์ เจริญชัยสงค์ ถือหุน้ ร้อยละ 52.1 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (ซึง่ รวมทัง้ หุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิ) โดยนายประสิทธิ ์
เจริญชัยสงค์ ไม่ใช่บคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง บริษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ตามมติพเิ ศษของที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 47.9 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว แต่
มีสทิ ธิออกเสียงและมีอานาจควบคุมในบริษทั โดยบริษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด มีหนุ้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิชาระแล้วจานวน
50,000 หุน้ และ1,800 หุน้ ตามลาดับ โดยหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิมมี ลู ค่าหุน้ ละ 100 บาท ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ สามัญของ
บริษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด จานวน 23,000 หุน้ และหุน้ บุรมิ สิทธิจานวน 1,800 หุน้ โดยในส่วนของหุน้ บุรมิ สิทธินนั ้ บริษทั ฯ ได้
ชาระส่วนเกินมูลค่าหุน้ ไปหุน้ ละ 9,900 บาท
2. ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั Lucky Duck International Food B.V. ประกอบไปด้วย บริษทั Tomassen Duck-To B.V. ถือหุน้ ร้อยละ 90.0
และ Mrs. Kam Wan Cheung ถือหุน้ ร้อยละ 10.0 โดย Mrs. Kam Wan Cheung ไม่ใช่บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
3. ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั Veluwse Pluimvee Keuring B.V. ประกอบไปด้วย บริษทั A.W.A. Schreurs Holding B.V. ถือหุน้ ร้อยละ 50.0
และ บริษทั Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V. ถือหุน้ ร้อยละ 25.0 และบริษทั Tomassen Duck-To B.V. ถือหุน้ ร้อยละ 25.0
โดยบริษทั A.W.A. Schreurs Holding B.V. และบริษทั Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V. ไม่ใช่บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ด เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ในทวีปยุโรปและภูมภิ าคอื่นใกล้เคียง กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์มกี ระบวนการผลิต เริม่ ตัง้ แต่การเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดทัง้
โดยฟาร์มของบริษทั ย่อยเอง และฟาร์มของเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา การฟกั ไข่เป็ ด การจาหน่ายลูก
เป็ ดเนื้อ การจาหน่ายอาหารเป็ ดให้แก่เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาด้วยการซื้อมาขายไป การเลีย้ งเป็ ดเนื้อผ่านระบบเกษตรแบบพันธะ
สัญญา การชาแหละและผลิตเนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปร
รูปพร้อมรับประทาน รวมถึงการผลิตผลพลอยได้จากการชาแหละเป็ ดต่างๆ เช่น ขนเป็ ด โดยผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดของบริษทั ย่อย
ได้จดั จาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Duck-To” “Duck-To Smul” “Canature” หรือภายใต้เครื่องหมายสินค้าอื่นๆ ตามที่
กาหนดโดยลูกค้าของบริษทั ย่อย
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เป็ ดแบบ
อุตสาหกรรมรายใหญ่ทส่ี ุดในประเทศเนเธอร์แลนด์
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ฯ ถูกจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้โครงสร้างในปจั จุบนั เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ภายหลังจากการที่กลุ่มผูบ้ ริหารและกลุ่มผูถ้ อื หุน้
รายอื่นๆ เข้าซือ้ กิจการของบริษทั ฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รายเดิม ลาดับเหตุการณ์สาคัญในการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั ได้ดงั นี้
1. การระดมทุนเพื่อเข้าซือ้ กิจการของกลุ่มผูบ้ ริหารและกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ
กลุ่มผูบ้ ริหารนาโดย นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช และนายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น ได้ลงทุนร่วมกัน โดยจัดตัง้
บริษทั บีที พาร์ทเนอร์ จากัด (“BT Partners”) และมีการระดมทุนจากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ และจากการกูย้ มื เงินจากธนาคาร
พาณิชย์ เพื่อเข้าซือ้ กิจการบริษทั ฯ จากกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รายเดิมทีถ่ อื หุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 83.5 โดยกลุ่มผูบ้ ริหารมีสดั ส่วนการลงทุนในบริษทั ฯ โดยทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 16.2 โดยการ
ระดมทุนประกอบไปด้วย
การระดมทุนจากผูถ้ อื หุน้ ใน BT Partners ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 1,603.8
ล้านบาท มีสดั ส่วนการถือหุน้ ดังนี้
 กลุ่มผูบ้ ริหารและผูก้ ่อตัง้ ซึง่ ประกอบไปด้วย นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช นางโรซานน่า สุเชาว์วณิ ช นายเคิรด์ จอง
ทอมาเซ่น และอื่นๆ รวมร้อยละ 42.7
 กลุ่มกองทุนเอกชนและนักลงทุนในหลักทรัพย์ทไ่ี ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ กองทุนส่วนบุคคล
United Overseas Bank Limited ร้อยละ 6.2 กองทุนส่วนบุคคลธนาคารออมสิน ร้อยละ 6.2 และธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 9.9
 กลุ่มกองทุนต่างประเทศในนาม BR Partners Limited ซึง่ ประกอบไปด้วย Black River Capital Partners Food
Fund Holdings (Singapore), Redfeather Limited และ Dragon Path ASEAN Fund SPC รวมร้อยละ 26.8
 นักลงทุนอื่นๆ รวมร้อยละ 8.1
อย่างไรก็ดี เงินระดมทุนดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการซือ้ กิจการบริษทั ฯ ทาให้ BT Partners ต้องมีการกูย้ มื เงินกู้ระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย์อกี 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในจานวนเงินที่
เท่ากัน แบ่งเป็ นวงเงินกู้ยมื ระยะยาวจานวน 3,100.0 ล้านบาทสาหรับการซือ้ กิจการ และวงเงินกูย้ มื จานวน 1,000.0 ล้านบาท
สาหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเข้าซือ้ กิจการ
ภายหลังจากการระดมทุนดังกล่าว ทาให้ BT Partners มีแหล่งเงินทุนแรกเริม่ จานวน 5,703.8 ล้านบาท เพื่อเข้าซือ้ กิจการ
บริษทั ฯ จากกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์
2. การปรับโครงสร้างบริษทั ฯ โดยกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ก่อนที่ BT Partners จะทาการเข้าซือ้ กิจการของบริษทั ฯ
2.1. บริษทั ฯ ขายเงินลงทุนในบริษทั Cherry Valley Farms Limited ให้กบั กองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์
กองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ได้มกี ารปรับโครงสร้างบริษทั ฯ ก่อนการขายหุน้ ของบริษทั ฯ ให้กบั BT Partners โดยการ
ขายเงินลงทุนในบริษทั Anatis UK Limited (“Anatis UK”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย กลับคืนให้แก่กองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์
โดยก่อนการขายเงินลงทุนดังกล่าว บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ทางอ้อมใน Anatis UK ร้อยละ 100.0 และ Anatis UK
มีการลงทุนในบริษทั Cherry Valley Farms Limited (“CVF”) ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดย CVF ประกอบกิจการ
พัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ดเนื้อ โดยทาการผลิตและจาหน่ ายพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด มีสานักงานใหญ่อยูใ่ นประเทศอังกฤษ โดย
กองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ได้ทาการซือ้ กิจการ CVF เข้ามารวมเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เมื่อปี 2553
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ ได้มกี ารขายเงินลงทุนใน CVF ให้กบั กองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ เป็ นจานวนเงิน
ทัง้ สิน้ 1,732.7 ล้านบาทซึง่ เป็ นมูลค่าของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ CVF โดยมูลค่าเงินลงทุนเริม่ แรกใน CVF ของบริษทั ฯ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เมื่อปี 2553 คิดเป็ น 1,539.3 ล้านบาท ทาให้บริษทั ฯ มีกาไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวทัง้ สิน้ 193.4 ล้านบาท ซึง่
รายงานอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด ในขณะทีม่ ลู ค่าทางบัญชีของ CVF ในขณะนัน้
คิดเป็ น 2,336.9 ล้านบาท ซึง่ เป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย และบันทึกอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทาให้
ต้องมีการปรับปรุงทางบัญชี โดยบันทึกเป็ นรายการขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยจานวน 604.2
ล้านบาททีง่ บการเงินรวมของบริษทั ฯ และทาให้ CVF สิน้ สุดสถานะความเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
2.2. บริษทั ธงชัย เอเซีย จากัด ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ฯ จากกองทุน นาวิส เอเชีย ฟนั ด์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษทั ธงชัย เอเซีย จากัด (“TA”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้ทาการซือ้ เงินลงทุนใน
บริษทั ฯ จากกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ในสัดส่วนร้อยละ 39.1 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็ นจานวนเงิน 1,809.2 ล้าน
บาท ซึง่ ทาให้สดั ส่วนเงินลงทุนของ TA ในบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 25.6 เป็ นร้อยละ 64.7
2.3. บริษทั มิดเดิล้ วิลเลจ จากัด ซือ้ เงินลงทุนใน บริษทั ธงชัย เอเซีย จากัด
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษทั มิดเดิล้ วิลเลจ จากัด (“MV”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.0 ได้
ซือ้ เงินลงทุนของ TA จากกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ คิดเป็ นร้อยละ 47.8 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็ นจานวนเงิน 1,189
ล้านบาท ซึง่ ทาให้สดั ส่วนเงินลงทุนใน TA เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 52.2 เป็ นร้อยละ 100.0
ภายหลังจากการปรับโครงสร้างดังกล่าว ทาให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ในนามของบริษทั
London 8 Limited (“L8”) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 10.0 และ MV ในสัดส่วนร้อยละ 25.0 และ TA ในสัดส่วนร้อยละ 64.7

โครงสร้างบริ ษทั ฯ ก่อนการเข้า
ซื้อกิ จการโดย BT Partners

โครงสร้างบริ ษทั ฯ ภายหลังการ
ขายเงิ นลงทุนใน CVF ให้กบั
กองทุนนาวิ ส เอเชีย ั นด์

โครงสร้างบริ ษทั ฯ ภายหลัง TA
ซื้อเงิ นลงทุนในบริ ษทั ฯ จาก
กองทุน นาวิ ส เอเชีย ันด์ และ
MV ซื้อเงิ นลงทุนใน TA

L8

L8

L8

49.8%

49.8%

MV
52.2%
25.0%

25.6%

บริ ษทั ฯ
100.0%

Anatis (TH)

MV

47.8%
52.2%

48.8%
25.0%

TA

49.8%

MV

47.8%

100.0%

48.8%

TA
25.6%

บริ ษทั ฯ
100.0%

Anatis (TH)

25.0%

10.0%1

TA
64.7%

บริ ษทั ฯ
100.0%

Anatis (TH)

100.0%

Anatis (UK)
100.0%

CVF
1. นับรวมสัดส่วนร้อยละ 0.2 ซึง่ ถือโดยบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ และสัดส่วนดังกล่าวถูกนามารวมในการปรับ
โครงสร้างบริษทั ฯ ด้วย
หมายเหตุ: บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ในแผนภาพ แสดงเฉพาะบริษทั ย่อยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างบริษทั ฯ เท่านัน้

3. BT Partners เข้าซือ้ กิจการบริษทั ฯ จากกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 BT Partners ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิของ MV ในสัดส่วนร้อยละ 57.8 ซึง่ เป็ นสัดส่วน
การถือหุน้ ของ L8 และกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ เป็ นจานวนเงิน 3,967
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ล้านบาท และเข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 5.7 จาก L8 เป็ นจานวนเงิน 261 ล้านบาท รวมมูลค่าหุน้ ทีเ่ ข้าซือ้
ทัง้ สิน้ 4,228 ล้านบาท โดยส่วนต่างของเงินที่ BT Partners ระดมทุนมาได้จากกลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ และธนาคาร
พาณิชย์จานวน 1,476 บาท เป็ นการใช้คนื หนี้สนิ ทีบ่ ริษทั ฯ มีกบั สถาบันการเงินรายอื่นจานวน 860 ล้านบาท และใช้คนื หนี้สนิ ที่
TA มีกบั L8 จานวน 141 ล้านบาท และเงินส่วนทีเ่ หลือนัน้ ใช้เป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับโครงสร้างบริษทั ค่าทีป่ รึกษา
และใช้เป็ นเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษทั ฯ จานวน 475 ล้านบาท
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 MV ได้มกี ารจดทะเบียนลดทุนจากเดิม 7.4 ล้านบาท เป็ น 4.3 ล้านบาท ซึง่ การลดทุนดังกล่าวทา
ให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของ BT Partners ใน MV เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 57.8 เป็ นร้อยละ 100.0
ณ วันที่ 2 เมษายน 2556 กลุ่มกองทุนต่างประเทศ BR Partners Limited ได้มกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนใน BT Partners เป็ น
จานวนเงินทัง้ สิน้ 231 ล้านบาท เพื่อทาการซือ้ หุน้ บริษทั ฯ จากกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ในส่วนทีเ่ หลือ คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ 194
ล้านบาท ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ทางตรงของ BT Partners ในบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 10.0
ภายหลังจากการเข้าซือ้ กิจการของบริษทั ฯ ดังกล่าว ทาให้ BT Partners มีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
คิดเป็ นร้อยละ 99.7 ของทุนเรียกชาระแล้วของบริษทั ฯ การซือ้ กิจการของ BT Partners ดังกล่าวเป็ นวิธกี ารซือ้ กิจการทีจ่ ะต้องมี
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา ณ วันทีซ่ อ้ื กิจการ และสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ทางตรงของบริษทั ฯ
ประกอบด้วย MV คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.0 และ TA คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 64.7 และ BT Partners คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
10.0 และส่วนทีเ่ หลือคือผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นๆ ทีถ่ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มาตัง้ แต่ก่อนการเพิกถอนหลักทรัพย์ดว้ ยความสมัครใจ
(Voluntary delisting) ในปี 2552
โครงสร้างบริ ษทั ฯ ภายหลัง BT Partners เข้าซื้อกิ จการบริ ษทั ฯ จาก
กองทุนนาวิ ส เอเชีย ั นด์
บริษทั ทีทาการ
ควบรวมบริษทั
เข้าด้วยกัน และ
ดั ตัง้ เปน บริษทั
บางกอกแร้นช
ากัด (มหาชน)

BT Partners
100.0%

MV
100.0%
25.0%

10.0%

TA
64.7%

บริ ษทั ฯ
100.0%

Anatis (TH)
หมายเหตุ: บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ในแผนภาพ แสดงเฉพาะบริษทั ย่อยที่
เกีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างบริษทั ฯ เท่านัน้

4. การควบรวมกิจการระหว่างบริษทั ฯ และ TA, MV และ BT Partners
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 บริษทั ฯ และ TA, MV และ BT Partners ได้ทาการควบรวมบริษทั ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และจัดตัง้ เป็ น บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) เป็ นการปรับโครงสร้างของการถือหุน้ ใหม่เพื่อเป็ นการเตรียม
ความพร้อมในการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดของ BT Partners และผูถ้ อื
หุน้ รายย่อยอื่นๆ ของบริษทั ฯ ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ฯ มาตัง้ แต่ก่อนการเพิกถอนหลักทรัพย์ดว้ ยความสมัครใจ (Voluntary
delisting) ของบริษทั ฯ ในปี 2552 ได้เปลีย่ นมาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) หลังจากการควบรวม
กิจการเสร็จสิน้ แล้ว
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
โครงสร้างรายได้ของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ มีการจัดทางบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อแสดงผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ ภายใต้สมมุตฐิ านว่า บริษทั ฯ, TA, MV และ BT Partners ได้ดาเนินธุรกิจภายใต้โครงสร้างภายหลังการควบรวม
กิจการกันมาตัง้ แต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงแม้วา่ รูปแบบความสัมพันธ์ทางกฎหมายของบริษทั ดังกล่าวเกิดขึน้ ภายหลัง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นอกจากนัน้ ยังมีสมมุตฐิ านว่าบริษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนใน Anatis UK มาตัง้ แต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม
2555
โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปี 2555 ‟ 2556 และ งบการเงินรวมสาหรับปี 2557 และงวด
ไตรมาส 1 ของปี 2558 สามารถสรุปได้ดงั นี้
2555

2556

2557

ม.ค. – มี.ค. 2557

ม.ค. – มี.ค. 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
กิ จการในประเทศไทย
รายได้จากธุรกิจต้นน้า
2,534.6
34 1,957.4
26 2,177.1
26
531.7
25
557.5
27
รายได้จากธุรกิจปลายน้า
3,252.9
43 3,200.8
42 3,871.9
46
939.5
44
952.5
46
รวมรายได้จากกิ จการในประเทศ
5,787.5
77 5,158.3
68 6,049.0
71 1,471.2
70 1,510.0
74
ไทย
กิ จการในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายได้จากธุรกิจต้นน้า
547.5
7
624.7
8
653.2
8
182.1
9
141.5
7
รายได้จากธุรกิจปลายน้า
1,191.7
16 1,789.6
24 1,781.7
21
462.9
22
399.1
19
รวมรายได้จากกิ จการในประเทศ
1,739.2
23 2,414.3
32 2,434.9
29
645.0
30
540.6
26
เนเธอร์แลนด์
รวมรายได้
7,526.7
100 7,572.6
100 8,483.9
100 2,116.2
100 2,050.6
100
หมายเหตุ: กิจการในประเทศไทย คือการจาหน่ายสินค้าจากธุรกิจของบริษทั ฯ ในประเทศไทย เพื่อขายในประเทศและส่งออกไปต่ างประเทศ และกิจการในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ คือการจาหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษทั DTH ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทัง้ นี้ รายได้จากการขายในระดับธุรกิจ อ้างอิงจากรายงานของผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

รายได้ของบริษทั ฯ งวดปี 2557 เท่ากับ 8,483.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.0 จากปี ก่อนหน้า โดยรายได้จากกิจการในประเทศ
เนเธอร์แลนด์คดิ เป็ น 2,434.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 ของรายได้รวม และปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 23 ในปี 2555 ส่วนรายได้
จากกิจการในประเทศไทย ซึง่ เป็ นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ในประเทศ และการส่งออกไปยังต่างประเทศ (ยกเว้นส่วนทีข่ าย
ผ่านบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 71 ของรายได้รวม สาหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2558 รายได้ของ
บริษทั ฯ คิดเป็ น 2,050.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้า โดยเป็ นผลมาจากรายได้ของกลุ่ม
บริษทั DTH ทีล่ ดลงภายหลังจากการแปลงค่าเงินเป็ นสกุลเงินบาท เนื่องจากการค่าอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรเทียบกับเงินบาท
รายได้ ากการขายของบริษทั ฯ ากกิ การในประเท ไทย
2555
ล้านบาท
กิ จการในประเทศไทย
รายได้จากธุรกิ จต้นน้า
รายได้จากธุรกิ จปลายน้า

2556

ร้อยละ

ล้านบาท

2557

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ม.ค. – มี.ค. 2557

ม.ค. – มี.ค. 2558

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

2,534.6
3,313.2

44 1,957.4
57 3,475.8

38 2,177.3
67 4,094.7

36
531.7
68 1,014.4

36
69

560.0
998.0

37
66

1,824.4

32 1,941.7

38 2,080.5

34

565.9

38

532.5

35

รายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์ในประเทศ
เนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง (เนื้อดิบ)
เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ
รวมรายได้จากผลิ ตภัณฑ์ใน
ประเทศ
รายได้จากการส่งออกผลิ ตภัณฑ์ไปยัง
ต่างประเทศ
เนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง (เนื้อดิบ)

46.5

1

34.9

1

40.4

1

9.1

1

14.6

1

279.9

5

267.9

5

340.0

6

75.2

5

86.4

6

44 2,460.9

41

650.2

44

633.5

42

7

45.8

3

76.7

5

2,150.9

42.6

37 2,244.4

1

90.1

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8

2

444.4

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
2555
ล้านบาท
เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก
ขนเป็ ด
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ
รวมรายได้จากผลิ ตภัณฑ์
ต่างประเทศ
รวมรายได้จากกิ จการในประเทศไทย

2556

ร้อยละ

ล้านบาท

2557

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ม.ค. – มี.ค. 2557

ม.ค. – มี.ค. 2558

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

945.6
165.8

16
3

849.3
273.8

16
5

919.4
262.2

15
4

223.9
90.1

15
6

224.8
63.0

15
4

8.4

0

18.2

0

7.8

0

4.4

0

0.0

0

27

364.2

25

364.5

24

1,162.4

20 1,231.4

24 1,633.8

5,847.8

101 5,433.2

105 6,272.0

104 1,546.1

105 1,558.1

103

(1,162.4)

(20) (1,231.5)

(24) (1,573.6)

(26)

(25)

(368.5)

(24)

รวมรายได้สุทธิ จากกิ จการในประเทศไทย

4,685.4

81 4,201.7

81 4,698.3

78 1,184.9

81 1,189.5

79

รายได้จากกิจการทีส่ นับสนุนการประกอบธุรกิจ

1,102.1

19

956.6

19 1,350.6

22

19

320.5

21

รวมรายได้จากกิ จการในประเทศไทย

5,787.5

100 5,158.3

100 6,049.0

100 1,510.0

100

รายได้ระหว่างส่วนงาน

(361.1)
286.2

100 1,471.2

หมายเหตุ: กิจการในประเทศไทย คือการจาหน่ายสินค้าจากธุรกิจของบริษทั ฯ ในประเทศไทย เพื่อขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ โดยรายได้ระหว่าง
ส่วนงาน เป็นรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ โดยขายไปยังบริษทั ย่อย Anatis TH, Anatis SG, Anatis HK และกลุ่มบริษทั DTH
นอกจากนี้ รายได้จากกิจการทีส่ นับสนุนการประกอบธุรกิจเป็ นรายได้ทบ่ี ริษทั ย่อย Anatis SG, Anatis HK ขายให้กบั ลูกค้าภายนอก ทัง้ นี้ รายได้จาก
การขายในระดับผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจากรายงานของผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

รายได้จากกิจการในประเทศไทยแบ่งได้เป็ นรายได้จากธุรกิจต้นน้ าและธุรกิจปลายน้ า โดยธุรกิจต้นน้ าประกอบไปด้วย 1) ธุรกิจ
อาหารสัตว์ 2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด 3) ธุรกิจโรงฟกั ไข่เป็ ด และ 4) ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อ ซึง่ รายได้จากธุรกิจต้นน้ าของ
บริษทั ฯ มาจากการขายอาหารสัตว์และวัคซีน และลูกเป็ ดเนื้ออายุหนึ่งวัน (Day-Old Duck) ให้แก่เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาในระบบ
เกษตรแบบพันธะสัญญา เพื่อให้เกษตรกรเลีย้ งเป็ ดเนื้อให้กบั บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะรับซือ้ เป็ ดเนื้อทีม่ อี ายุโตเต็มวัยกลับคืน
เพื่อนาไปชาแหละและแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อเป็ ดต่อไป ส่วนธุรกิจปลายน้ า คือธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูป
อาหารจากเนื้อเป็ ด ซึง่ เป็ นการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนั ้ สุดท้ายเพื่อจาหน่ายแก่ผบู้ ริโภค รวมทัง้ จาหน่ายทัง้ ในประเทศและ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจาหน่าย Anatis SG, Anatis HK และกลุ่มบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่วน
รายได้ระหว่างส่วนงาน เป็ นการหักรายได้ท่บี ริษทั ฯ ขายให้แก่กลุ่มบริษทั ย่อย
รายได้จากธุรกิจต้นน้ าของกิจการในประเทศไทย มีสดั ส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรายได้สทุ ธิจากกิจการในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2554
เป็ นต้นมา เป็ นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจปลายน้ าซึง่ มียอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนัน้ รายได้จากธุรกิจต้นน้ าทีล่ ดลงเป็ น
ผลมาจาก 1) การเลิกจาหน่ายอาหารสัตว์ให้แก่กจิ การภายนอกกลุ่มบริษทั โดยบริษทั ฯ หันมาผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการใช้
เลีย้ งเป็ ดของบริษทั ฯ เองเท่านัน้ 2) อัตราการแลกเนื้อทีด่ ขี น้ึ (โดยอัตราการแลกเนื้อ หมายถึง อัตราส่วนของน้ าหนักอาหารสัตว์
ทีใ่ ช้เลีย้ งเป็ ดเนื้อตัวหนึ่ง เพื่อให้ได้น้ าหนักตัวของเป็ ดเนื้อตัวนัน้ ) ส่งผลให้เป็ ดแต่ละตัวมีการบริโภคอาหารสัตว์ลดลง และ
ยอดขายอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาลดลง และ 3) การเพิม่ ปริมาณการเลีย้ งเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ ทาให้ยอดขายลูกเป็ ด
อายุหนึ่งวันให้แก่เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาลดลง ปจั จัยสองอย่างสุดท้ายเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการเลี้ยงเป็ ดของบริษทั ฯ แม้
รายได้จากธุรกิจต้นน้ าลดลง แต่สุดท้ายส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถรักษาระดับอัตรากาไรได้
กิจการในประเทศไทยมีสดั ส่วนรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากธุรกิจปลายน้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยในไตรมาส 1 ปี 2558 มี
สัดส่วนรายได้จากธุรกิจปลายน้ าคิดเป็ นร้อยละ 66 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 57 ในปี 2555 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ เน้น
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลายน้ าให้มมี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้
รายได้ ากการขายของบริษทั ฯ ากกิ การในประเท เนเธอรแลนด
2555
ล้านบาท
กิ จการในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายได้จากธุรกิ จต้นน้า
รายได้จากธุรกิ จปลายน้า

547.5
1,191.7

2556

ร้อยละ
31

ล้านบาท

2557

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ม.ค. – มี.ค. 2557

ม.ค. – มี.ค. 2558

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

624.7

26

653.2

27

182.1

28

141.5

26

69 1,789.6

74

1,781.7

73

462.9

72

399.1

74

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 9

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
2555
ล้านบาท
เนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง (เนื้อดิบ)
เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกซึง่ ส่งออกมาจาก
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปรุงสุกซึง่ ผลิตใน
1/
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ขนเป็ ด

2556

ร้อยละ

ล้านบาท

2557

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ม.ค. – มี.ค. 2557

ม.ค. – มี.ค. 2558

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

796.7

46 1,098.0

45

997.7

41

255.5

40

233.8

43

253.3

15

417.3

17

468.4

19

130.0

20

92.0

17

27.3

2

147.6

6

173.6

7

46.0

7

51.2

9

33.2

2

45.1

2

53.1

2

14.2

2

9.8

2

ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ
81.2
5
81.6
3
89.0
4
17.3
3
12.3
2
รวมรายได้จากกิ จการในประเทศ
1,739.2
100 2,414.3
100 2,434.9
100
645.0
100
540.6
100
เนเธอร์แลนด์
1/ รวมผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดและเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ
หมายเหตุ: กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ คือการจาหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษทั DTH ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทัง้ นี้ รายได้จากการขายในระดับผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจาก
รายงานของผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

รายได้จากกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์แบ่งได้เป็ นรายได้จากธุรกิจต้นน้ าและธุรกิจปลายน้ า โดยธุรกิจต้นน้ าประกอบไปด้วย
ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ด ธุรกิจโรงฟกั ไข่เป็ ด และธุรกิจฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อ ซึง่ รายได้จากธุรกิจต้นน้ ามาจากการขายอาหารสัตว์
และวัคซีนแบบซือ้ มาขายไป การขายพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดเมื่อมีอายุครบ 18 สัปดาห์ และการขายลูกเป็ ดเนื้ออายุหนึ่งวัน (Day-Old
Duck) ให้แก่เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา เพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดและเป็ ดเนื้อให้กบั บริษทั
ย่อย โดยบริษทั ย่อยจะรับซือ้ ไข่เป็ ดเพื่อฟกั เป็ นลูกเป็ ดอายุหนึ่งวัน และรับซือ้ เป็ ดเนื้อทีม่ อี ายุโตเต็มวัยกลับคืน เพื่อนาไป
ชาแหละและแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อเป็ ดต่อไป ส่วนธุรกิจปลายน้ า คือธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปอาหารจาก
เนื้อเป็ ด ซึง่ เป็ นการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนั ้ สุดท้ายเพื่อจาหน่ายแก่ผบู้ ริโภค
ในปี 2557 นัน้ รายได้จากธุรกิจต้นน้ าของกลุ่มบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์คดิ เป็ น 653.2 ล้านบาท มีสดั ส่วนเป็ นร้อยละ
27 ของรายได้จากกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ รายได้จากธุรกิจปลายน้ าคิดเป็ น 1,781.7 ล้านบาท มีสดั ส่วนเป็ นร้อยละ 73
ของรายได้จากกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ซึง่ มีสดั ส่วนเป็ นร้อยละ 69 สาเหตุหลักมาจากสัดส่วนรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกซึง่ ส่งออกมาจากประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 19 ซึง่ เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2555 ทีม่ ี
สัดส่วนรายได้รอ้ ยละ 15 เนื่องจากภาพรวมการส่งออกเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกจากไทยไปสหภาพยุโรปทีด่ ขี น้ึ เป็ นผลมาจาก
มาตรการกาหนดโควตาการนาเข้าเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกเข้าสหภาพยุโรป
ซึง่ ประเทศไทยได้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีทด่ี กี ว่า
คูแ่ ข่งหลักจากจีน นอกจากนัน้ สัดส่วนรายได้จากเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกซึง่ ผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ยงั เพิม่ สูงขึน้ เป็ นผลมา
จากการเข้าซือ้ กิจการ Lucky Duck ในปี 2556 โดย Lucky Duck เป็ นผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก รวมไปถึงเนื้อหมูและเนื้อไก่
ปรุงสุกด้วย ส่งผลให้สดั ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปปรุงสุกซึง่ ผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์เพิม่ สูงขึน้ เป็ นร้อยละ 7 ในปี
2557 จากเดิมร้อยละ 2 ในปี 2555
สาหรับงวดไตรมาส 1 ของปี 2558 กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์มรี ายได้เท่ากับ 540.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.2 จากปี
ก่อนหน้า เป็ นผลมาจากการอ่อนตัวของค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับเงินบาท อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในสกุลเงินยูโรแล้ว กิจการใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์มรี ายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์
ปลายน้ าปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.7 จากปี ก่อนหน้า
ทัง้ นี้รายละเอียดรายได้รวมของบริษทั ฯ โดยไม่รวมรายได้ระหว่างส่วนงานของบริษทั ฯ ในปี 2555 ถึงงวดไตรมาส 1 ปี 2558 มี
ตารางดังต่อไปนี้
หน่ วย: ล้านบาท
รายได้จากส่วนงานในประเทศไทย
รายได้จากธุรกิ จต้นน้า
รายได้จากธุรกิ จปลายน้า

2555
5,787.5
2,534.6
3,252.9
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2556
5,158.3
1,957.4
3,200.8

2557
6,049.0
2,177.1
3,871.9

ม.ค. – มี.ค.
2557
1,471.2
531.7
939.5

ม.ค. – มี.ค.
2558
1,510.0
557.5
952.5

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หน่ วย: ล้านบาท

2555

รายได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดทีข่ ายในประเทศ
รายได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดทีส่ ่งออกไปขายในต่างประเทศ
ขนเป็ ด (ส่งออกไปขายในต่างประเทศ)
รายได้จากส่วนงานในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายได้จากธุรกิ จต้นน้า
รายได้จากธุรกิ จปลายน้า
รายได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดทีข่ ายในประเทศ (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
รายได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดทีส่ ่งออกไปขายในต่างประเทศ
ขนเป็ ด (ขายในประเทศเนเธอร์แลนด์)
รวมรายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ

2,150.9
922.9
179.1
1,739.2
547.5
1,191.7
300.4
858.0
33.2
7,526.7

2556
2,244.4
655.4
301.0
2,414.3
624.7
1,789.6
464.3
1,280.3
45.1
7,572.6

2557
2,460.9
1,129.6
281.4
2,434.9
653.2
1,781.7
485.8
1,242.8
53.1
8,483.9

ม.ค. – มี.ค.
2557
650.2
193.1
96.1
645.1
182.1
462.9
118.9
329.9
14.2
2,116.2

โครงสร้างคณะกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 15 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
1. นายโชติ โภควนิช
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายทวีชยั เจริญบัณฑิต
รองประธานกรรมการ
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
รองประธานกรรมการ
4. นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒั น์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. ดร. ภรณี ภัทรานวัช
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นายเยียว คอค ตอง
(1)
กรรมการ
8. นายฟาริส อิบราฮิม ตาฮา เอยูบ
(2)
กรรมการ
9. นายลิน ไท่ ชวน
(2)
กรรมการ
10. นายริชาร์ด ลี แกมมิลล์
(4)
กรรมการ
11. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ
(5)
กรรมการ
12. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์
กรรมการ
13. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
กรรมการ
14. นายเจอร์ราด มาร์ตนิ อัลเบิรท์เซน
(3)
กรรมการ
15. นายดนัย ปฐมวาณิชย์
หมายเหตุ:

(1)

ตัวแทนจาก Redfeather Limited
ตัวแทนจาก Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
(3)
ตัวแทนจาก Dragon Path ASEAN Fund SPC
(4)
ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(5)
ตัวแทนจากกองทุนส่วนบุคคล United Overseas Bank Limited และ กองทุนส่วนบุคคลธนาคารออมสิน
(2)
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ม.ค. – มี.ค.
2558
632.8
252.9
66.7
540.6
141.5
399.1
87.9
301.4
9.8
2,050.6

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของผูอ้ อกและเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนและหลังการออกและเสนอขายในครัง้ นี้มดี งั นี้
ก่อนการเสนอขาย
ผูถ้ ือหุ้น

(ภายในวันที่ 4 มิ .ย. 2558) 1/
จานวน(หุ้น)

ร้อยละ

ก่อนการเสนอขาย
(ภายในวันที่ 19 มิ .ย.
2558) 2/
จานวน(หุ้น) ร้อยละ

ภายหลังการเสนอขาย

จานวน(หุ้น)

ร้อยละ

กลุ่มกองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด
BR Partners Limited
253,700,792
37.01
Black River Capital Partners Food
Fund Holdings (Singapore)
164,708,138 24.03 88,348,138
9.67
Pte. Ltd.
Redfeather Limited
55,963,445
8.16 30,023,445
3.29
BR Associates (1)
33,029,209
4.82 33,029,209
3.62
รวม
253,700,792
37.01
253,700,792 37.01 151,400,792
16.57
กลุ่มผูบ้ ริหารและผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ฯ
บริษทั เ อาร ี ี ากัด (2)
229,275,086
33.45
229,275,086 33.45 229,275,086
25.10
Fly Eagle Holdings Limited (3)
6,551,601
0.96
6,551,601
0.96
6,551,601
0.72
นาง โรซานน่า สุเชาววณิช
3,471,798
0.51
3,471,798
0.51
3,971,798
0.43
นาย อหน สุเชาววณิช
3,273,923
0.48
3,273,923
0.48
3,273,923
0.36
นาย พน สุเชาววณิช
3,273,923
0.48
3,273,923
0.48
3,273,923
0.36
นาย เ อรราด มารติน อัลเบิรทเซน
2,000,000
0.29
2,000,000
0.29
2,500,000
0.27
นาย โ เซ สุเชาววณิช
629,603
0.09
629,603
0.09
1,129,603
0.12
นาย เคิรด อง ทอมาเซ่น
1,612
0.00
1,612
0.00
501,612
0.05
รวม
248,477,546
36.25
248,477,546 36.25 250,477,546
27.42
กลุ่ม กองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด
ในประเทศไทย
United Overseas Bank
37,308,940
5.44
37,308,940
5.44 22,258,940
2.44
ธนาคารออมสิน
37,308,940
5.44
37,308,940
5.44 22,258,940
2.44
รวม
74,617,880
10.89
74,617,880 10.89 44,517,880
4.87
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
59,236,902
8.64
59,236,902
8.64 59,236,902
6.48
น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช
8,400,000
1.23
8,400,000
1.23
8,400,000
0.92
นาย โชติ โภควนิช
6,523,576
0.95
6,523,576
0.95
7,023,576
0.77
นาย วุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์
6,523,576
0.95
6,523,576
0.95
7,023,576
0.77
ผูถ้ อื หุน้ อืน่ ๆ
27,054,464
3.95
27,054,464
3.95 32,804,464
3.59
(4)
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเดิมของบริษทั ฯ
911,822
0.13
911,822
0.13
3,711,822
0.41
(5)
เสนอขายต่อประชาชนทั ่วไป
- 348,850,000
38.19
รวมทัง้ หมด
685,446,558
100.00
685,446,558 100.00 913,446,558 100.00
1/ ภายหลังการปรับโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มผูบ้ ริหารและผูก้ ่อตัง้ บริษทั ฯ ซึง่ จะปรับโครงสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มิ.ย. 2558
2/ ภายหลังการปรับโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มกองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด ซึง่ จะปรับโครงสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ: (1) BR Associates มีผรู้ บั ผลประโยชน์คอื กองทุน Dragon Path ASEAN Fund SPC
(2)
บริษทั เจอาร์จจี ี จากัด เป็ นบริษทั เพื่อการลงทุน (Holding company) มีทนุ จดทะเบียน 693,003,900 บาท เป็ นหุน้ สามัญ 6,930,039 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยมีผถู้ อื หุน้ คือ นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช นายพน สุเชาว์วณิช นายจอห์น สุเชาว์วณิช นายเจอร์ราด มาร์
ติน อัลเบิรท์เซน Fly Eagle Holdings Limited และบริษทั สุเชาว์วณิช เฟรนชิพ จากัด ทัง้ นี้ บริษทั สุเชาว์วณิช เฟรนชิพ จากัด เป็ นบริษทั เพื่อการ
ลงทุน (Holding company) มีทนุ จดทะเบียน 275,422,600 บาท เป็ นหุน้ สามัญ 2,754,226 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยมีผถู้ อื หุน้ คือ นาย
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
โจเซฟ สุเชาว์วณิช นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช นายพน สุเชาว์วณิช นายจอห์น สุเชาว์วณิช นายเจอร์ราด มาร์ตนิ อัลเบิรท์เซน และ Fly Eagle
Holdings Limited
(3)
Fly Eagle Holdings Limited เป็ นบริษทั เพื่อการลงทุน (Holding company) มีทนุ จดทะเบียน 10 ดอลลาร์ฮอ่ งกง เป็นหุน้ สามัญ 10 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 1 ดอลลาร์ฮอ่ งกง โดยมี G.J. Tomassen Holding B.V. เป็ นผูถ้ อื หุน้ โดยมีสดั ส่วนถือหุน้ ร้อยละ 100 ทัง้ นี้ G.J. Tomassen Holding B.V. เป็ น
บริษทั เพื่อการลงทุน (Holding company) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ มี นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น เป็ นผูถ้ อื หุน้ และมีอานาจควบคุมแต่เพียงผูเ้ ดียว
(4)
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเดิมของบริษทั ฯ หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทีถ่ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มาตัง้ แต่ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารควบรวม
บริษทั (Amalgamation) ระหว่างบริษทั ฯ บริษทั บีที พาร์ทเนอร์ จากัด (“BT Partners”) บริษทั มิดเดิล้ วิลเลจ จากัด (“MV”) และ บริษทั ธงชัย เอเชีย
จากัด (“TA”)
(5)
หุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ ประกอบด้วยหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายโดยผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 132,400,000 หุน้ และหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ฯ จานวน 228,000,000 หุน้ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 360,400,000 หุน้ ทัง้ นี้ หุน้ สามัญทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัวไปจ
่ านวนไม่เกิน
360,400,000 หุน้ ส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรให้กบั กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 8,750,000 หุน้ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
10.4.2 ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินของกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังแสดงในส่วนที่ 2.3.10 โครงสร้างการจัดการ) และอีกส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ รายย่อยเดิมของบริษทั ฯ ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 1 หุน้ ต่อหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ 3 หุน้ โดยหุน้ สามัญทีจ่ ะถูกจัดสรรให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ รายย่อยเป็ นจานวนไม่เกิน 2,800,000 หุน้ ทาให้จานวนหุน้ ทีถ่ กู จัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนในครัง้ นี้ มีจานวนประมาณ 348,850,000 หุน้
ทัง้ นี้ สัดส่วนการถือหุน้ ภายหลังการเสนอขาย นับรวมหุน้ สามัญทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเดิมของบริษทั ฯ ได้ รบั สิทธิทจ่ี ะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้แล้ว

สรุปปัจจัยความเสี่ยงของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ความเสีย่ งของผูอ้ อกและเสนอขายหลักทรัพย์อาจพิจารณาแบ่งออกได้เป็ น 4 ส่วนซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk)
„ ความเสีย่ งด้านอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดดิบและเนื้อเป็ ดแปรรูป โดยราคาทีบ่ ริษทั ฯ สามารถ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ขน้ึ อยู่กบั อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ในเวลานัน้ ๆ รวมทัง้ อุปสงค์และอุปทาน
ของผลิตภัณฑ์ทใ่ี ห้โปรตีนประเภทอื่นๆ ความอ่อนไหวต่อราคาเป็ นหนึ่งปจั จัยความเสีย่ งด้านอุปสงค์ ตัวอย่างเช่น
สภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจในทวีปยุโรปในปี พ.ศ. 2553 ทาให้ผบู้ ริโภคบางกลุ่มในทวีปยุโรปมีความอ่อนไหวต่อ
ราคาเนื้อเป็ ดสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชื่อว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้มคี วามหลากหลายและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความคุม้ ค่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มาตรฐาน ตราผลิตภัณฑ์หรือ
แบรนด์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภค และทีมผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และประสบการณ์อนั ยาวนาน จะทาให้
ผูบ้ ริโภคไว้วางใจและเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
„ ความเสีย่ งด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ต้นทุนการผลิตของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มาจากวัตถุดบิ การผลิตอาหารสัตว์ เช่น กากถั ่วเหลือง เมล็ดถั ่วเหลือง
ข้าวโพด ข้าวฟา่ ง ราข้าว เป็ นต้น ซึง่ เป็ นสินค้าทีม่ คี วามผันผวนทางด้านราคา อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีหน่วยงานทีม่ ี
ความชานาญในการจัดซือ้ วัตถุดบิ เกีย่ วกับอาหารสัตว์
และมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ และเกษตรกร
โดยตรง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ร่วมกับสมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทยในการสั ่งซือ้ วัตถุดบิ เกีย่ วกับอาหารสัตว์
พร้อมกับผูผ้ ลิตอาหารสัตว์รายอื่นๆ ทาให้สามารถจัดซือ้ วัตถุดบิ ได้ในราคาที่เหมาะสม
„ ความเสีย่ งในการจัดซือ้ จัดหาพ่อแม่พนั ธุ์
ในกระบวนการผลิตเป็ ดเนื้อ ผูผ้ ลิตต้องจัดหาพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดเนื้อมาจากบริษทั พัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ด ซึง่ บริษทั ทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญในด้านการพัฒนาและผลิตพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดนัน้ มีจานวนน้อยรายในโลก ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องพึง่ พึง
บริษทั พัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ดดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั พัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ด และได้มกี าร
จัดทาแผนการสั ่งซือ้ ล่วงหน้าร่วมกับผูผ้ ลิตเป็ นเวลาประมาณหนึ่งปี ล่วงหน้า โดยในอดีตทีผ่ า่ นมา ผูผ้ ลิตสามารถ
จัดส่งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดให้กบั บริษทั ฯ ได้ตามแผนการสั ่งซือ้ ทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันไว้อย่างต่อเนื่องและตรงตามเวลาที่
กาหนด
„ ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ อุบตั เิ หตุ และการหยุดชะงักในการประกอบกิจการ
หากเกิดภัยธรรมชาติหรืออุบตั เิ หตุรา้ ยแรงขึน้ จนส่งผลให้เกิดหยุดชะงักของขัน้ ตอนการผลิตไม่วา่ ขัน้ ตอนใด
ขัน้ ตอนหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตทัง้ หมดของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีนโยบายเชิง
ป้องกันเพื่อหลีกเลีย่ งหรือลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ โดยมีการตรวจเช็คสภาพ
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„

„

„

„

และความพร้อมของเครื่องจักรต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความรูห้ รือการอบรมพนักงานและเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา ในด้าน
ความปลอดภัยและการป้องกันอุบตั เิ หตุ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan : BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างทันสถานการณ์
ความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
หากเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินงานและผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ อาจส่งผลกระทบต่อวงจรการเลีย้ งและผลิต พฤติกรรมการบริโภคสัตว์ปีก ตลอดจนการห้ามนาเข้า
ผลิตภัณฑ์สตั ว์ปีกของประเทศคู่คา้ เนื่องจากขาดความเชื่อมั ่นในความปลอดภัยของการบริโภคสัตว์ปีก อย่างไรก็
ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดและการติดเชือ้ ในสัตว์ปีกทัง้ ในประเทศไทย
และประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลีย้ งทีท่ นั สมัย โดยจัดสร้างโรงเรือนระบบปิ ด
การควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและป้องกันเชือ้ โรคจากภายนอกโรงเรือน การบริหาร
การจัดการระบบสุขาภิบาล และการควบคุมมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์มทัง้ ของบริษทั ฯ และของเกษตรกร
คูส่ ญ
ั ญา ซึง่ สถานประกอบกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ ในและต่างประเทศได้รบั การรับรองมาตรฐานจากหน่ วยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั ฯ จะให้ความสาคัญในการป้องกันเป็ นลาดับแรก เช่น การรักษาความสะอาดของคน
และยานพาหนะในการเข้าออกบริเวณฟาร์ม โรงเรือน โรงเชือด เป็ นต้น เพื่อลดความเสีย่ งในการเกิดโรค
ความเสีย่ งจากความเชื่อมั ่นของผูบ้ ริโภคในเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ผลการประกอบการของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบหากความเชื่อมั ่นของผูบ้ ริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัย
ในผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้คานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ เป็ นลาดับแรก โดยบริษทั ฯ ได้ดาเนินกิจการในทุกขัน้ ตอนการผลิตอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล ทาให้บริษทั ฯ สามารถรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐานทางด้านอาหารทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น GMP
(Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), BRC Global Standard
(The British Retail Consortium), ISO 9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environmental
Management System) และ HALAL เป็ นต้น
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการของกลุ่ม
บริษทั
หากหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องมีการเปลีย่ นแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อกาหนดดังกล่าว อาจ
ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของกลุ่มบริษทั หรือก่อให้เกิดภาระหรือต้นทุนในการประกอบกิจการเพิม่ ขึน้
ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การประกอบกิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในประเทศเนเธอร์แลนด์
อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้ความสาคัญในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อกาหนดต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงมาตรการทางการค้าจากประเทศผูน้ าเข้า
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ไปยังต่างประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยประมาณร้อย
ละ 60 ของมูลค่าการส่งออกมาจากการส่งออกเนื้อเป็ ดไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) เป็ น
อันดับหนึ่ง โดยปจั จุบนั สหภาพยุโรปมีมาตรการด้านภาษีเพื่อป้องกันการทุ่มตลาด และปกป้องเกษตรกรและ
อุตสาหกรรมการเลีย้ งเป็ ดในสหภาพยุโรป ผ่านการกาหนดโควตาการนาเข้าเนื้อเป็ ดจากประเทศต่างๆ แต่ละ
ประเทศ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ในต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารศึกษาข้อมูลและติดตามกฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ในประเทศต่างๆ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ทจ่ี ะขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสีย่ งในการพึง่ พาลูกค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป
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2) ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน (Operations Risk)
„ ความเสีย่ งจากการพึง่ พาเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาในการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ
ปจั จุบนั ประมาณร้อยละ 90 ของจานวนเป็ ดทีผ่ ลิตทัง้ หมดถูกเลีย้ งโดยเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้อง
พึง่ พาเกษตรกรเหล่านี้ในการเลีย้ งเป็ ดให้ได้น้ าหนักและคุณภาพตามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ ได้มนี โยบายส่งเสริมเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งเป็ ดโดยการให้ความรูค้ วบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
เพื่อให้เป็ ดทีเ่ ลีย้ งได้คุณภาพมาตรฐานและราคาทีด่ ี
เพื่อสร้างความมั ่นคงในอาชีพและรายได้ให้กบั เกษตรกร
คูส่ ญ
ั ญา รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการกระจายการพึง่ พาเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญารายย่อยจานวนมาก
„ ความเสีย่ งจากการใช้แรงงานในกระบวนการแปรรูปเนื้อเป็ ด
บริษทั ฯ มีการใช้พนักงานซึง่ ทางานอยูใ่ นกระบวนการผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ด ซึง่ มีเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่ อาจ
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ด การหมุนเวียนของพนักงาน (แรงงาน) อาจ
ส่งผลให้แรงงานใหม่มที กั ษะการทางานทีไ่ ม่สม่าเสมอหรือคงที่
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและผล
ประกอบการของบริษทั ฯ ได้อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรทุก
ระดับหรือพนักงานทัง้ หมดทีม่ ตี ่อบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีการพิจารณาปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานใน
อัตราทีส่ ามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนการลงทุนในระบบการผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ดโดยการใช้
เครื่องจักรแบบอัตโนมัตมิ ากขึน้
เพื่อทดแทนหรือลดการพึง่ พิงแรงงาน และรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
3) ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk)
„ ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีรายการทางการค้าทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็ นการส่งออกและการนาเข้า ทาให้บริษทั ฯ อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ตระหนักถึง
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าว
จึงมีนโยบายทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Currencies Exchange Forward) ไว้กบั สถาบันการเงินหลายแห่ง นอกจากนัน้ ภาระ
หนี้สนิ ของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็ นเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน อยู่ในสกุลเงินบาท ดังนัน้ เงินกู้ยมื ดังกล่าวจึงไม่มคี วามเสีย่ ง
ด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
„ ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาว โดยมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวทีอ่ า้ งอิงกับ MLR ทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มี
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะใช้เงินทีไ่ ด้จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ เพื่อชาระคืนเงินกูย้ มื จานวนหนึ่ง ซึง่ จะ
ทาให้เงินกูย้ มื รวมทัง้ หมดของบริษทั ฯ ลดลง
„ ความเสีย่ งจากการประเมินภาระภาษียอ้ นหลังโดยกรมสรรพากร
บริษทั ฯ อาจมีภาระทีจ่ ะต้องชาระภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติมย้อนหลัง โดยกรมสรรพากรมีหมายเรียกมายัง
บริษทั ฯ เพื่อขอให้ชแ้ี จงกับเจ้าพนักงานประเมินฯ สาหรับการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ‟ 31 ธันวาคม 2551, 1 มกราคม ‟ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม ‟ 31
ธันวาคม 2553 ในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นของกรมสรรพากร อาจเป็ นไปได้วา่ บริษทั ฯ จะต้องได้รบั การ
ประเมินภาระภาษียอ้ นหลังไม่วา่ จะเป็ นในเรื่องของภาษีทเ่ี กิดจากการใช้ผลขาดทุนสะสมกรณีกจิ การทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 1 โครงการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หรือภาษี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดอัตราภาษี และยกเว้นภาษีเงินได้ของ บริษทั ฯ ซึง่ ประกอบกิจการสานักงานปฏิบตั กิ าร
ภูมภิ าค (Regional Operating Headquarters: ROH) รวมถึง ภาษีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่างไรก็ดี ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ จะต้องได้รบั การประเมินภาระภาษียอ้ นหลังในจานวนเงินตามที่
กรมสรรพากรจะเป็ นผูป้ ระเมินนัน้ บริษทั ฯ จะได้รบั การชดเชยตามจานวนเงินและวิธกี ารทีก่ าหนดในสัญญาซือ้
ขายหุน้ บริษทั กับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รายเดิม ซึง่ การชดเชยภาระภาษียอ้ นหลังดังกล่าว อาจถูกพิจารณาในชัน้ ศาลต่อไป
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
„

„

ความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั ผลกาไร กระแสเงินสด สถานะทางการเงิน รายจ่ายฝา่ ย
ทุน และข้อจากัดของเงื่อนไขทีเ่ กิดจากการจัดหาแหล่งเงินกูย้ มื
การจ่ายเงินปนั ผลในอนาคตของบริษทั ฯ จะขึน้ อยูก่ บั ความต้องการใช้เงินทุน รายจ่ายฝา่ ยทุน และข้อกาหนดจาก
การจัดหาแหล่งเงินกูย้ มื ในอนาคต ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลต่ากว่าอัตราทีก่ าหนดไว้ และอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดรอง
ความเสีย่ งจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและ/หรือค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
เนื่องจาก BT Partners มีการเข้าซือ้ กิจการของบริษทั ฯ จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เดิมในปี 2555 ทาให้ตอ้ งมีการตีมลู ค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา ณ วันทีซ่ อ้ื กิจการ โดยส่วนต่างระหว่างต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับการซือ้ หุน้ ดังกล่าว และมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สนิ และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทีร่ ะบุได้ ณ
วันทีซ่ อ้ื หุน้ ตามสัดส่วนทีล่ งทุน ได้บนั ทึกเป็ นค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน ประกอบ
ไปด้วย ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและชื่อทางการค้า โดยความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและชื่อ
ทางการค้าเป็ นสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนทีม่ กี ารตีมลู ค่าขึน้ ภายหลังจาก BT Partners เข้าซือ้ กิจการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (ชื่อทางการค้า) แต่จะใช้วธิ กี ารทดสอบการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่
มีตวั ตน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจานวน 476.3 ล้านบาท และชื่อทางการค้าจานวน 274.7 ล้านบาท
รวมทัง้ สิน้ จานวน 751.0 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าร้อยละ 32.2 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และหากพิจารณาสินทรัพย์ท่ี
ไม่มตี วั ตนโดยรวมค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจจานวน 1,954.5 ล้านบาท จะทาให้มยี อดรวมทัง้ สิน้ 2,705.5
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 115.9 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ และมีขอ้ บ่งชี้วา่ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและ/หรือค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกิจดังกล่าวมีการด้อยค่าเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะพิจารณาบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและ/หรือค่า
ความนิยมจากการรวมธุรกิจดังกล่าว ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ และการลดลงของส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ แม้วา่ บริษทั ฯ ได้พยายามพิจารณาและดาเนินการต่างๆ อย่างระมัดระวังแล้ว โดยหลักแล้ว การลดลง
ของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานทีค่ าดการณ์ไว้ การเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและหรือ
สภาวะตลาดทีม่ สี าระสาคัญ และการสูญเสียลูกค้ารายสาคัญ อาจเป็ นข้อบ่งชีข้ องการด้อยค่าในกรณีทม่ี ลู ค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและ/หรือค่าความนิยมสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อผลประกอบการในงวดบัญชีทม่ี กี ารบันทึกการด้อยค่า รวมทัง้ สถานะทางการเงินของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี
บริษทั ฯ เห็นว่าความเป็ นไปได้ในการเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ไี ม่มตี วั ตนและ/หรือค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกิจนัน้ มีน้อย เนื่องจากบริษทั ฯ มีรายได้ท่เี ติบโตอย่างต่อเนื่ องมาตัง้ แต่การเข้าซือ้ กิจการในปี 2555 นอกจากนี้
บริษทั ฯ มีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (คือรายการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า) ทีเ่ กิดจากการปรับโครงสร้าง
กลุ่มในปี 2555 โดยประมาณร้อยละ 5 ของรายการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทีเ่ กิดจากการปรับโครงสร้างกลุ่ม ได้มี
การทยอยจ่ายไปแล้วตัง้ แต่ปี 2556 ถึง 2557 ส่วนทีเ่ หลือจะตัดจาหน่ายภายในระยะเวลา 38 ปี ขา้ งหน้าหรือคิด
เป็ นประมาณ 12.6 ล้านบาทต่อปี ซึง่ การตัดจาหน่ายดังกล่าวจะส่งผลให้ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีมลู ค่าลดลงใน
อนาคต (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีของบริษทั ฯ สาหรับการด้อยค่าของค่า
ความนิยม ในข้อ “2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ‟ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝา่ ยจัดการ”)

4) ความเสีย่ งอื่น ๆ
„ ความเสีย่ งจากการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ โดยบริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุญาตนาหุน้ สามัญ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีความไม่แน่ นอนทีจ่ ะได้รบั อนุญาตจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุน้ สามัญได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้
หากหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
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„

ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ หลังเข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้อาจมีการขึน้ ลงอย่างผันผวน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ปจั จัย
หลายประการโดยหลายปจั จัยเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้หนุ้ สามัญของบริษทั ฯ อาจมีการซือ้
ขายในราคาทีต่ ่ากว่าราคาเสนอขาย

สรุปผลการดาเนิ นงานที่สาคัญของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลจากงบการเงินรวมเสมือนของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ปี 2555 ‟ งวด ไตรมาส 1 ปี 2558
2555
2556
2557
ม.ค. – มี.ค. 2557
หน่ วย
ล้านบาท
รวมสินทรัพย์
6,356.1
6,422.3
6,382.0
ล้านบาท
รวมหนี้สนิ
5,006.8
4,886.5
4,205.0
ล้านบาท
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
1,349.3
1,535.8
2,177.0
ล้านบาท
2,124.1
รวมรายได้
7,633.3
7,605.7
8,509.1
ล้านบาท
1,828.0
รวมค่าใช้จ่าย
(7,367.4)
(7,170.3)
(7,490.5)
ล้านบาท
196.2
กาไรสาหรับงวด
7.3
128.2
661.1
เท่า
D/E
3.7
3.2
1.9
ร้อยละ
ROA
0.1
2.0
10.3
ร้
อ
ยละ
ROE
0.2
8.9
35.6
หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มงี บแสดงฐานะทางการเงินทีส่ น้ิ งวด มี.ค. 2557 จึงไม่แสดงตัวเลขจากงบแสดงฐานะทางการเงินในตารางข้างต้น

ม.ค. – มี.ค. 2558
6,170.0
3,835.4
2,334.6
2,055.4
1,787.4
181.5
1.6
11.6
32.2

ผลการดาเนินงาน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ดแบบครบวงจรตัง้ แต่ธรุ กิจต้นน้ า ซึง่ ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ม
เลีย้ งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดและเป็ ดเนื้อ และโรงฟกั ไข่ และธุรกิจปลายน้ า ซึง่ ประกอบด้วย ธุรกิจชาแหละเป็ ดและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
พลอยได้และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยบริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานทีด่ ขี ้ึนอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
และไตรมาส 1 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 7,526.6 ล้านบาท 7,572.6 ล้านบาท และ 8,483.8 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยเพิม่ ขึน้ ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมทีร่ อ้ ยละ 6.2 ต่อปี ส่วนในไตรมาส 1 ของปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จาก
การขายเท่ากับ 2,050.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้า โดยเป็ นผลมาจากรายได้ของกลุ่ม
บริษทั DTH ทีล่ ดลงภายหลังจากการแปลงค่าเงินเป็ นสกุลเงินบาท โดยหดตัวร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อน
หน้า เป็ นผลมาจากการค่าอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรเทียบกับเงินบาท ซึง่ สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับสกุลเงิน
บาทในช่วงเวลาเดียวกัน ทาให้เมื่อแปลงผลการดาเนินงานจากกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์จากเงินสกุลยูโรมาเป็ นเงินบาท
แล้ว ทาให้รายได้ของกลุ่มบริษทั DTH ลดลง แต่หากพิจารณารายได้ของกลุ่มบริษทั DTH ในสกุลเงินยูโรแล้ว กลุ่มบริษทั DTH
มีรายได้เติบโตร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้า
ปจั จัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อการเติบโตของรายได้ของบริษทั ฯ คือการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากธุรกิจปลายน้ า กล่าวคือ ธุรกิจอาหารแปร
รูปของบริษทั ฯ ทัง้ จากตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทีม่ อี ตั ราการเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ปี 2556 และ
ปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจปลายน้ าเท่ากับ 4,444.5 ล้านบาท 4,990.5 ล้านบาท และ 5,653.3 ล้านบาทตามลาดับ ซึง่
ทาให้สดั ส่วนรายได้จากธุรกิจปลายน้ าต่อรายได้จากการขายมีสดั ส่วนทีส่ งู ขึน้ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เป็ นร้อยละ 59.1
ร้อยละ 65.9 และร้อยละ 66.6 ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมทีร่ อ้ ยละ 12.8 ต่อปี ส่วนรายได้จากธุรกิจปลายน้ า
ในไตรมาส 1 ของปี 2558 เท่ากับ 1,490.5 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 72.7 ของรายได้ทงั ้ หมด แต่ลดลงร้อยละ 5.9 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้า เพราะได้รบั ผลกระทบจากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินยูโรเทียบกับเงินบาท สาหรับธุรกิจ
อาหารแปรรูปของบริษทั ฯ ทีเ่ ติบโตขึน้ ของกิจการในประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ เน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์จาก
ประเทศไทยไปยังต่างประเทศมากขึน้ โดยตลาดต่างประเทศมีราคาขายเฉลีย่ ต่อกิโลกรัมทีส่ งู กว่าตลาดในประเทศ นอกจากนี้
กิจการอาหารแปรรูปในประเทศเนเธอร์แลนด์นนั ้ ยังมีการเติบโตทีด่ ี โดยในปี 2555 ถึงปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจปลาย
น้ าซึง่ รวมกิจการอาหารแปรรูปของกลุ่มบริษทั ในประเทศเนเธอร์แลนด์เท่ากับ 1,191.7 ล้านบาท 1,789.6 ล้านบาท และ 1,781.7
ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมทีร่ อ้ ยละ 22.3 ต่อปี และมีรายได้เท่ากับ 399.1 ล้านบาทในไตรมาส 1 ของปี 2558
โดยการเติบโตของรายได้ดงั กล่าวในปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของการส่งออกเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกจากการผลิต
ในประเทศไทยทีส่ ง่ ไปยังสหภาพยุโรปผ่านบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากมาตรการด้าน
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ภาษีการนาเข้าเนื้อเป็ ด และมีการลงทุนโดยบริษทั ย่อยใน Lucky Duck ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารปรุงสุกประเภท
ต่างๆ เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ทาให้บริษทั ฯ เพิม่ ยอดขายและช่องทางการจัดจาหน่ายเนื้อเป็ ด
แปรรูปในทวีปยุโรปได้มากขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วนรายได้จากธุรกิจปลายน้ าของกลุ่มบริษทั นัน้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษทั ฯ ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มมี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้
งบกาไรขาดทุนตามงบการเงินรวมเสมือน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น (Gross Profit)
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี
และค่าเสื่อมราคา
(EBITDA)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วม
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี
(EBIT)
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ (Net Profit)

2555
ล้านบาท ร้อยละ
7,526.6
100.0
(6,544.9)
(87.0)
981.7
13.0
106.7
1.4

2556
ล้านบาท ร้อยละ
7,572.6
100.0
(6,517.9)
(86.1)
1,054.7
13.9
33.1
0.4

2557
ล้านบาท ร้อยละ
8,483.8
100.0
(6,778.6)
(79.9)
1,705.2
20.1
25.4
0.3

ม.ค. – มี.ค. 2557
ล้านบาท ร้อยละ
2,116.2
100.0
(1,665.9)
(78.7)
450.3
21.3
7.9
0.4

ม.ค. – มี.ค. 2558
ล้านบาท ร้อยละ
2,050.6
100.0
(1,621.9)
(79.1)
428.7
20.9
4.8
0.2

(817.6)

(10.9)

(610.9)

(8.1)

(691.2)

(8.1)

(162.2)

(7.7)

(160.0)

(7.8)

(4.9)

(0.1)

(41.5)

(0.5)

(20.8)

(0.2)

0

-

(5.6)

(0.3)

277.9

3.7

456.0

6.0

365.0

4.3

90.7

4.3

70.3

3.4

543.8

7.2

891.4

11.8

1,383.6

16.3

386.8

18.3

338.3

16.5

(277.9)

(3.7)

(456.0)

(6.0)

(365.0)

(4.3)

(90.7)

(4.3)

(70.3)

(3.4)

0.6

-

0.5

-

0.3

0.0

0

-

0

-

266.5

3.5

435.9

5.8

1,018.9

12.0

296.1

14.0

268.0

13.1

(118.4)
(140.8)
7.3

(1.6)
(1.9)
0.1

(273.5)
(34.3)
128.2

(3.6)
(0.5)
1.7

(218.8)
(139.0)
661.1

(2.6)
(1.6)
7.8

(58.1)
(41.8)
196.2

(2.7)
(2.0)
9.3

(46.2)
(40.4)
181.5

(2.3)
(2.0)
8.9

อัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 13.0 ร้อยละ 13.9 ร้อยละ 20.1
และร้อยละ 20.9 ตามลาดับ สาเหตุทอ่ี ตั รากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ปรับตัวสูงขึน้ ในปี 2557 ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุงไปยังตลาดญี่ปนุ่ ซึง่ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นของผลิตภัณฑ์ทส่ี งู กว่าตลาดอื่นๆ
นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังสามารถกาหนดราคาผลิตภัณฑ์และกลับมาแข่งขันได้ดขี น้ึ ในตลาดยุโรปตัง้ แต่ปี 2556 ภายหลังจากทีส่ หภาพยุโรปมี
มาตรการทางด้านภาษี เพื่อป้องกันการทุ่มตลาดของผูผ้ ลิตจากประเทศจีน ผ่านการกาหนดโควตาการนาเข้าจากประเทศต่างๆ
ทาให้ประเทศไทยได้รบั ผลประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการบริหารต้นทุนการผลิตต่อหน่ วยทีด่ ขี น้ึ ทัง้
กระบวนการผลิตต้นน้ าและปลายน้ า รวมถึงการปรับสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ (product mix) และการมีทมี
ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์สงู ได้เข้ามาบริหารและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
สะท้อนให้เห็นผ่านผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ
นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะค่าใช้จา่ ยต้นทุนขายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจปกติ หักค่าเสื่อมราคาจากการตีมลู ค่ายุตธิ รรมทีเ่ กิดจาก
การปรับโครงสร้างบริษทั ในปี 2556 บริษทั ฯ จะมีอตั รากาไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ เป็ นร้อยละ 17.1 (จากก่อนปรับปรุงทีร่ อ้ ยละ 13.9)
สาหรับงวดปี 2557 นัน้ อัตรากาไรขัน้ ต้นอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 20.1 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปทีม่ กี าไรสูงเพิม่ มากขึน้ และ
เนื่องจากสภาวะตลาดส่งออกเนื้อเป็ ดแปรรูปไปยังต่างประเทศทีป่ รับตัวดีขน้ึ ตามลาดับ และเนื่องจากสภาวะตลาดส่งออกเนื้อ
เป็ ดแปรรูปไปยังต่างประเทศทีป่ รับตัวดีขน้ึ ตามลาดับ สาหรับงวดไตรมาส 1 ของปี 2558 อัตรากาไรขัน้ ต้นหลังปรับปรุงอยูท่ ่รี อ้ ย
ละ 20.9
ในปี 2555 และปี 2556 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารจากงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเท่ากับ 817.6 ล้าน
บาท และ 610.9 ล้านบาท ตามลาดับ และในปี 2557 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารเท่ากับ 691.2 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขายของบริษทั ฯ ในระหว่างปี 2555 ‟ 2557 เท่ากับร้อยละ 10.9 ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 8.1

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 18

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ สาหรับงวดไตรมาส 1 ของปี 2558 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารเท่ากับ 160.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
7.8 ของรายได้จากการขายของบริษทั ฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับ
โครงสร้างบริษทั และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง จานวนรวมประมาณ 319.2 ล้านบาท สาหรับปี 2556
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายอื่นๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการตัดจาหน่ายส่วนต่าง
มูลค่ายุตธิ รรมและมูลค่าตามบัญชีของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ทีเ่ กิดจากการปรับโครงสร้าง
กลุ่มในปี 2555 ซึง่ ในปี 2556 บริษทั ฯ มีคา่ เสื่อมราคาจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม และค่าตัดจาหน่ ายความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
จานวน 175.6 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษทั ฯ ยังมีคา่ ทีป่ รึกษาจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 54.6 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 79.1
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.9 สาหรับปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าเสื่อมราคาจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม และค่าตัดจาหน่าย
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คิดเป็ น 104.8 ล้านบาท ซึง่ หากพิจารณาเฉพาะค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารตามธุรกิจปกติ และหัก
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ เป็ นประจา (non-recurring expense) บริษทั ฯ จะมีอตั ราส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารต่อรายได้
จากการขายของบริษทั ฯ ประมาณร้อยละ 6.8 ถึง 7.9 นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 42 ของค่าเสื่อมราคาและการตัดจาหน่ ายจาก
การปรับมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ กิดจากการปรับโครงสร้างกลุ่ม ได้มกี ารทยอยตัดจาหน่ ายไปแล้วตัง้ แต่ปี 2556 - 2557 จึงจะทาให้
บริษทั ฯ มีการทยอยตัดจาหน่ ายทีเ่ หลืออีกประมาณร้อยละ 58 โดยเป็ นการตัดจาหน่ายส่วนต่างมูลค่ายุตธิ รรมและมูลค่าตาม
บัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั DTH ประมาณ 2.4 ‟ 2.9 ล้านบาทต่อปี ในระหว่างปี 2558 ‟ 2559 และการตัด
จาหน่ ายรายการความสัมพันธ์ลูกค้า ภายในระยะเวลา 38 ปี ขา้ งหน้า หรือประมาณ 12.6 ล้านบาทต่อปี ส่วนงวดปี 2557 นัน้
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารนอกจากจะเป็ นค่าเสื่อมราคาจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมและค่าตัดจาหน่าย
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าประมาณ 104.8 ล้านบาทแล้ว บริษทั ฯ มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ จากการตัง้ ค่าใช้จา่ ยสารองสาหรับการขอคืน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ประมาณ 19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อการส่งออกเพิม่ ขึน้ ค่าใช้จา่ ยด้านค่าทีป่ รึกษาทางการเงินและที่
ปรึกษากฎหมายสาหรับการเตรียมเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายสาหรับเงินตอบแทนพนักงานเพื่อ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ และมีการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ จากงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากับ 118.4 ล้านบาท และ
273.5 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ ในปี 2557 คิดเป็ น 218.8 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้
เป็ นผลมาจากยอดหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ในปี 2555 ซึง่ ในปี 2555 และ ปี
2556 บริษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื จากงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเท่ากับ 4,266.9 ล้านบาท และ 4,265.5 ล้านบาท
ตามลาดับ และ ณ สิน้ งวดปี 2557 บริษทั ฯ มียอดเงินกู้ยมื เท่ากับ 3,450.6 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากการชาระยอดเงินกูค้ นื ให้กบั
สถาบันการเงิน ส่วนต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ ในงวดไตรมาส 1 ของปี 2558 เท่ากับ 46.2 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี กาไรสุทธิของบริษทั ฯ จากงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 7.3 ล้านบาท และ
128.2 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ กาไรสุทธิของบริษทั ฯ ในปี 2555 อยูใ่ นระดับต่า เป็ นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
อื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการตีมลู ค่ายุตธิ รรม ภายหลังการเข้าซือ้ กิจการในปี 2555 รวมถึงค่าใช้จา่ ยทางการเงิน และค่าใช้จา่ ยที่
ปรึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจนัน้ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในปี
2555 และ 2556 เท่านัน้ ดังนัน้ ความสามารถในการทากาไรจากกิจกรรมการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ค่าใช้จา่ ยทางการเงินทีล่ ดลง
ตามเงินกูย้ มื ทีล่ ดลง และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการปรับโครงสร้างทีล่ ดลงในปี 2557 เป็ นต้นมา ทาให้กาไรสุทธิของบริษทั ฯ ในงวด
ปี 2557 ปรับตัวสูงขึน้ เป็ น 661.1 ล้านบาท และกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ในงวดไตรมาส 1 ของปี 2558 เท่ากับ 181.5 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้า เนื่องจากอัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง อันเป็ นผลจากค่าเงินยูโรอ่อนตัวเมื่อ
เทียบกับค่าเงินบาท
ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 วันที่ 31 ธ.ค. 2556 วันที่ 31 ธ.ค. 2557 และ วันที่ 31 มี.ค. 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ
6,356.1 ล้านบาท 6,422.3 ล้านบาท 6,382.0 ล้านบาท และ 6,170.0 ตามลาดับ โดยสาเหตุหลักทีส่ นิ ทรัพย์รวม วันที่ 31 ธ.ค.
2556 ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธ.ค. 2555 เนื่องจากเงินสดเพิม่ ขึน้ แต่สนิ ทรัพย์รวมวันที่ 31 มี.ค. 2558 ลดลงจากวันที่
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
31 ธ.ค. 2556 ตามลาดับ เนื่องจากบริษทั ฯ มีลูกค้าทีม่ รี ะยะเวลาในการชาระหนี้สนั ้ ลง และเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน
สาหรับการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินลดลง
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจานวน 476.3 ล้านบาท และชื่อ
ทางการค้าจานวน 274.7 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ จานวน 751.0 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าร้อยละ 32.2 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 หากพิจารณาสินทรัพย์ท่ไี ม่มตี วั ตน โดยรวมค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ จานวน 1,954.5 ล้านบาท
จะทาให้มยี อดรวมทัง้ สิน้ 2,705.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 115.9 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้สนิ และส่วนของทุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 วันที่ 31 ธ.ค. 2556 วันที่ 31 ธ.ค. 2557 และ วันที่ 31 มี.ค. 2558 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมเท่ากับ 5,006.8
ล้านบาท 4,886.5 ล้านบาท 4,205.0 ล้านบาท และ 3,835.4 ล้านบาท ตามลาดับ ปจั จุบนั หนี้สนิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ มาจาก
การกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 วันที่ 31 ธ.ค. 2556 วันที่ 31 ธ.ค. 2557 และ วันที่ 31 มี.ค. 2558 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน
1,349.3 ล้านบาท 1,535.8 ล้านบาท 2,177.0 ล้านบาท และ 2,334.6 ล้านบาท ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ถึงวันที่ 31
ธ.ค. 2556 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 186.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 150.9 ล้านบาท มีการออกหุน้ เพิม่ ทุน
(ภายใต้ BT Partners) จานวน 227.9 ล้านบาท โดยหุน้ เพิม่ ทุนเป็ นการเพิม่ สัดส่วนการลงทุนทางตรงของ BT Partners ใน
บริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะมีการควบรวมกิจการในปี 2556 โดยส่วนต่ากว่าทุนจากการควบรวมกิจการเพิม่ ขึน้ จานวน (194.3) ล้านบาท
และรับรูส้ ่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อยจากการซือ้ กิจการ 1.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 ถึง
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 641.2 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จรวมจานวน 641.2 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2558 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 157.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จรวม
จานวน 154.9 ล้านบาท และส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จานวน 2.7 ล้านบาท
สภาพคล่อง
หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

งบการเงิ นรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ปี 2555
ปี 2556
2,023.2
395.9
914.9
(314.6)
(3,019.8)
26.4
(1.2)
14.5
(82.9)
122.2

งบการเงิ นรวม
ปี 2557
31 มี.ค. 2558
279.2
1,227.5
(97.5)
(353.6)
(331.2)
(815.8)
(19.3)
(16.1)
42.0
(168.8)

บริษทั ฯ มีเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พียงพอต่อการดาเนินงานมาโดยตลอด โดยบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรม
ดาเนินงานสาหรับสิน้ ปี บญ
ั ชีปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ งวด 3 เดือน วันที่ 31 มี.ค. 2558 เป็ นจานวน 2,023.2 ล้านบาท
395.9 ล้านบาท 1,227.5 ล้านบาท และ 279.2 ล้านบาท ตามลาดับ โดยกระแสเงินสดทีไ่ ด้มาจากการดาเนินงานในปี 2555 อยู่
ในระดับทีส่ งู เนื่องจากมีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยจานวน 1,732.7 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนได้มา (ใช้ไป) สาหรับสิน้ ปี บญ
ั ชีปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน วันที่ 31
มี.ค. 2558 เป็ นจานวน 914.9 ล้านบาท (314.6) ล้านบาท (353.6) ล้านบาท และ (97.5) ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับสิน้ ปี บญ
ั ชี
ปี 2555 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนได้มา (ใช้ไป) จานวน 914.9 ล้านบาท ซึง่ มีสาเหตุสาคัญมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ
มีเงินให้กยู้ มื แก่และดอกเบี้ยรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เป็ นการกูย้ มื ระหว่างที่ Anatis TH ให้กู้ยมื แก่ Anatis UK ลดลง
1,128.5 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวถูกตัดออกในปี 2555 เนื่องจากมีการขายกิจการของ Anatis UK ออกไปจากกลุ่มบริษทั
ซึง่ หากไม่รวมเงินกูย้ มื แก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกันเพื่อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบระหว่างปี บริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุนได้มา (ใช้ไป) สาหรับสิน้ ปี บญ
ั ชีปี 2555 เป็ นจานวน (213.6) ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนส่วน
ใหญ่เกิดจากการลงทุนในพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับสิน้ ปี บญ
ั ชีปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดือน วันที่
31 มี.ค. 2558 เป็ นจานวน (3,019.8) ล้านบาท 26.4 ล้านบาท (815.8) ล้านบาท และ (331.2) ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับสิน้ ปี
บัญชีปี 2555 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน (3,019.8) ล้านบาท ซึง่ มีสาเหตุสาคัญมาจาก
การควบรวมกิจการซึง่ ทาให้มสี ว่ นต่ากว่าทุนจากการควบรวมกิจการ (7,226.3) ล้านบาท อีกทัง้ ยังมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ จานวน 3,577.9 ล้านบาท การได้รบั เงินสดจากการเพิม่ ทุนจานวน 1,603.8 ล้านบาท
รวมทัง้ มีการชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน (667.3) ล้านบาท ในงวดปี 2557 ทีบ่ ริษทั ฯ มีกระแสเงินสดทีใ่ ช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงินจานวน (815.8) ล้านบาท เป็ นผลมาจากการลดลงของหนี้สนิ ระยะสัน้ การชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว และการชาระ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนในงวดไตรมาส 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จาก
กิจกรรมจัดหาเงินจานวน (331.2) ล้านบาท ซึง่ มีสาเหตุสาคัญจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินลดลง (248.2) ล้านบาท มีการชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน (85.3) ล้านบาท
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