บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
กลุ่มบริษทั บางกอกแร้นช์ เป็ นผูน้ าในธุรกิจผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ดแบบครบวงจร โดยดาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิต
อาหารจากเนื้อเป็ ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับพรีเมีย่ ม และจาแนกธุรกิจของกลุ่มบริษทั ออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์
(Feed) ได้แก่ การผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด และเป็ ดเนื้อทัง้ ของบริษทั ฯ และของเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาซึง่
ทาหน้าทีร่ บั เลีย้ งเป็ ดให้แก่บริษทั ฯ 2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์ (Parent Stock Farm) ได้แก่ การเลีย้ งและขยายพันธุเ์ ป็ ดเนื้อจาก
ไข่ของพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด 3) ธุรกิจโรงฟกั (Hatchery) ได้แก่ การฟกั ไข่เป็ ดเพื่อเลีย้ งเป็ นเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ 4) ธุรกิจฟาร์มเลีย้ ง
เป็ ดเนื้อ (Commercial Farm and Contract Farm) ได้แก่ การเลีย้ งเป็ ดเนื้อในฟาร์มเลี้ยงเป็ ดของบริษทั ฯ (Commercial Farm)
และฟาร์มเลีย้ งเป็ ดของเกษตรกรคู่สญ
ั ญาผ่านระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farm) และ 5) ธุรกิจโรงงานชาแหละ
และแปรรูป (Slaughterhouse and Food Processing) ได้แก่ การชาแหละเป็ ดเนื้อและแปรรูป เพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อเป็ ด รวมถึงผลพลอยได้จากการชาแหละเป็ ดเนื้อ โดยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษทั มีการจาหน่ ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ เอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง กลุ่มบริษทั มีฐานการผลิตแบบ
ครบวงจรทัง้ ในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์
ขอบเขตในการดาเนินธุรกิจจาแนกออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ กิจการในประเทศไทย และกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
1.1.1 กิจการในประเทศไทย
กิจการในประเทศไทย เป็ นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อ เป็ ด แบบครบวงจร เพื่อ จาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยัง 20 ประเทศใน 3 ทวีปทั ่วโลก กิจการในประเทศไทยมีกระบวนการผลิตครบวงจร
เริม่ ตัง้ แต่การเลีย้ งเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์ การฟกั ไข่เป็ ด การจาหน่ายลูกเป็ ดเนื้อ การผลิตและจาหน่ ายอาหารเป็ ด การเลี้ยงเป็ ดเนื้อโดย
ฟาร์มของบริษทั ฯ เอง และฟาร์มของเกษตรกรคู่สญ
ั ญาในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา การชาแหละและผลิตเนื้อเป็ ดแปรรูป
พร้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป พร้อมรับประทาน รวมถึงการผลิตผล
พลอยได้จากการชาแหละเป็ ดต่างๆ เช่น ขนเป็ ด โดยผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดของบริษทั ฯ ได้จดั จาหน่ ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
“บางกอกแร้นช์” "Dalee" และ "Duck Delight" หรือภายใต้เครื่องหมายสินค้าอื่นๆ ตามที่กาหนดโดยลูกค้าของบริษทั ฯ ปจั จุบนั
บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เป็ ดแบบอุตสาหกรรมสองรายใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย
กิจการในประเทศไทย ดาเนินการโดย บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้จดั ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2527 เป็ นผูบ้ ุกเบิกธุรกิจ
เป็ ดในประเทศไทย และดาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจเลี้ยงเป็ ด
เนื้อโดยฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ เอง (Commercial Farm) ภายใต้ บริษทั บีอาร์ การเกษตร จากัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีกลุ่มบริษทั ที่สนับสนุ นการประกอบธุรกิจ ซึ่งให้บริการแก่บริษทั ฯ ในการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
เพื่อไปจาหน่ ายยังต่างประเทศ ผ่านทางบริษทั อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (Regional Operating
Headquarter: ROH) กล่าวคือ เป็ นบริษทั ทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยเพื่อให้บริการสนับสนุ นแก่ บริษทั ในเครือซึ่งดาเนินงานอยู่ใน
ต่างประเทศ โดยการเป็ นสานักงานปฏิบตั ิการภูมภิ าคนัน้ จะได้รบั สิทธิประโยชน์ ทางภาษี โดยรายได้จากการให้บริการของ
ROH จะเสียอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 10 นอกจากนี้ยงั มีบริษทั Anatis Foods (Hong Kong) Limited ทาหน้าที่บริการ
ด้า นการบริหารสิน ค้าและผลิตภัณ ฑ์ข องบริษทั ฯ ที่จ ะส่ง ออกไปยังประเทศต่ างๆ ในยุโ รป เช่น เดีย วกับ Anatis Foods
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(Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งทาหน้าที่บริการด้านการบริหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ใน
เอเชีย
โครงสร้างการประกอบกิจการแบบครบวงจรในประเทศไทย

ฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์

โรงฟักไข่

ฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้ อของบริ ษทั ฯ

ฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้ อของเกษตรกร
คู่สญ
ั ญา
 จัดซื้อพ่อแม่พนั ธุ์
 ฟกั ไข่ทไ่ี ด้จากฟาร์ม  เลีย้ งเป็ดเนื้อเพือ่ การชาแหละ และแปรรูปเป็น
เป็ดจากต่างประเทศ
พ่อแม่พนั ธุเ์ พือ่ ผลิต
ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดต่างๆ
เป็นเป็ดเนื้อ

โรงงานผลิ ตอาหารสัตว์

โรงงานชาแหละและ
แปรรูปเนื้ อเป็ ด
 ผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารเนื้อเป็ดแปร
รูปพร้อมปรุง และ
เนื้อเป็ดแปรรูปปรุง
สุก รวมถึงผลพลอย
ได้จากการชาแหละ
ได้แก่ ขนเป็ด และ
ชิน้ ส่วนต่างๆ ของ
เป็ด

 ผลิตอาหารสัตว์สาหรับ
การเลีย้ งเป็ดของบริษทั ฯ
และของเกษตรกร
คู่สญ
ั ญาของบริษทั ฯ

1.1.2 กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ด เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ในทวีปยุโรป และภูมภิ าคอื่นใกล้เคียง กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์มกี ระบวนการผลิต เริม่ ตัง้ แต่การเลีย้ งเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์ทงั ้
โดยฟาร์มของบริษทั ย่อยเอง และฟาร์มของเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา การฟกั ไข่เป็ ด การจาหน่ายลูก
เป็ ดเนื้อ การจาหน่ ายอาหารเป็ ด การเลีย้ งเป็ ดเนื้อผ่านระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา การชาแหละและผลิตเนื้อเป็ ดแปรรูป
พร้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน รวมถึงการผลิตผล
พลอยได้จากการชาแหละเป็ ดต่างๆ เช่น ขนเป็ ด โดยผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดของบริษทั ย่อยได้จดั จาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
“Duck-To” “Duck-To Smul” “Canature” หรือภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ตามทีก่ าหนดโดยลูกค้าของบริษทั ย่อย ปจั จุบนั
กลุ่มบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เป็ ดเนื้อแบบอุตสาหกรรมรายใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์
กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ดาเนินการโดยกลุ่มบริษทั ย่อยที่จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ อันได้แก่ Duck-To Farm
B.V. ดาเนินธุรกิจเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด ฟกั ไข่และจาหน่ ายลูกเป็ ด รวมถึงจาหน่ ายอาหารสัตว์ Tomassen Duck-To B.V. ดาเนิน
ธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปเป็ ด และจัดจาหน่ ายเป็ ดสด เป็ ดสดแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และผลพลอยได้จากการ
ชาแหละเป็ ด และ Lucky Duck International Food B.V. ดาเนินธุรกิจผลิตเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
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พร้อมรับประทาน รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อสัตว์ เช่นหมูหรือไก่ นอกจากนัน้ ยังมี Tomassen Transport
B.V. ดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้า Canature B.V. ซึ่งดาเนินธุรกิจจาหน่ ายสินค้า (ยังไม่ได้เริม่ ประกอบกิจการ และเป็ น dormant
company) และ Veluwse Pluimvee Keuring B.V. ดาเนินธุรกิจการให้บริการการตรวจสอบโรงงานชาแหละสัตว์ปีกในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ กลุ่มบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์มเี ครือข่ายการจัดจาหน่ ายสินค้าที่ช่วยเกื้อหนุ นกับทางบริษทั ฯ และลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าร้านอาหารจีน รวมทัง้ ลูกค้าประเภทค้าส่ง และร้านค้าปลีกชัน้ นาในทวีปยุโรป นอกจากนี้ Duck-To Holding
B.V. ยังเป็ นหนึ่งในกลุ่มบริษทั ทีส่ นับสนุนการประกอบธุรกิจ ซึง่ ให้บริการแก่บริษทั ฯ ในการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยเพื่อไป
จาหน่ายยังทวีปยุโรปด้วย
1.2 นโยบายธุรกิ จ
กลุ่มบริษทั ดาเนินธุรกิจเลี้ยงเป็ ด และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ดแบบครบวงจร มุ่งเน้นการใช้วตั ถุดบิ ที่มคี ุณภาพ
คัดเลือ กพ่อ แม่พนั ธุ์เป็ ดที่ม ีความสม่ าเสมอ และมีคุณภาพในการผลิตเป็ ดเนื้ อ ซึ่งมีโปรตีนสูง และไขมันต่ า จึงให้คุณค่าทาง
โภชนาการต่อผูบ้ ริโภคสูง มีวธิ เี ลี้ยงที่สะอาดและถูกหลักอนามัยในโรงเลี้ยงแบบปิ ด ซึ่งทาให้สามารถควบคุมโรคติดต่อ ทัง้ ยังมี
ทีม สัต วแพทย์ แ ละสัต วบาลดู แ ลสุ ข ภาพเป็ ด อย่ า งใกล้ ชิ ด ผลิต เป็ ด สดและอาหารแปรรู ป ด้ ว ยเทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย ได้
มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยทุกขัน้ ตอนโดยนักวิทยาศาสตร์และสามารถสอบย้อนกลับทัง้ ระบบ
ห่วงโซ่อาหาร ตัง้ แต่อาหารสัตว์จนถึง ผลิตภัณฑ์ปลายน้ า และได้รบั การตรวจโรคและรับรองคุณภาพจากกรมปศุสตั ว์ เพื่อให้
สินค้ามีคณ
ุ ภาพดีและปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค อีกทัง้ เอาใจใส่และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
1.3 วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย และกลยุทธ์
วิ สยั ทัศน์ ธรุ กิ จ
กลุ่มบริษทั มุง่ มั ่นทีจ่ ะเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเป็ ดที่น่าเชื่อถือของโลก
พันธกิ จ
กลุ่มบริษทั จะสร้างรากฐานธุรกิจที่มคี ณ
ุ ค่าและยั ่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเป็ ด โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้า และ
คานึงถึงการสร้างคุณประโยชน์ให้กบั ผูม้ สี ว่ นเกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนทั ่วไป
เป้ าหมาย
มูลค่าบริษทั และผูถ้ อื หุน้ : ขยายกลุ่มธุรกิจได้อย่างมั ่นคงและยั ่งยืนซึง่ จะนาไปสู่การเติบโตของมูลค่าผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
ลูกค้าและผูบ้ ริโภค: สามารถนาเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ค่าและทันสมัยต่อลูกค้าของบริษทั
พนักงานและองค์กร: เสริมสร้างให้พนักงานมีความรูค้ วามสามารถอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข
สังคมและสิง่ แวดล้อม: ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นพลเมืองทีด่ ี ซึง่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ดา้ นการตลาด
 เจาะตลาดลูกค้าในประเทศ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ การขายผ่านกลุ่มลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร (Horeca)
ลูกค้าขายส่ง และร้านค้าปลีก เช่น ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยเน้นเจาะตลาดผูบ้ ริโภครายย่อยมากขึน้
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
 ขยายฐานลูกค้าต่างประเทศต่อเนื่อง ทัง้ ในตลาดส่งออกหลักในทวีปยุโรป และในตลาดส่งออกใหม่ เช่น ประเทศญี่ปนุ่
ประเทศรัสเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภคเนื้อเป็ ดและมีการนาเข้าเนื้อ
เป็ ดสูง และสร้างอัตรากาไรทีส่ งู ให้แก่บริษทั ฯ
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
 ต่อยอดความสาเร็จของบริษทั ฯ ผ่านการสร้างตราสินค้าอย่างเข้มแข็ง เช่น สินค้าตรา “Dalee” “บางกอกแร้นช์”
“Canature” และอื่นๆ
 พัฒนานวัตกรรมสินค้า โดยมุง่ เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปรุงสุก 2 ประเภทหลัก ได้แก่
o ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกสาหรับกลุ่มลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร (Ready-to-serve) ซึง่ บริษทั ฯ จะ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดทีป่ รุงสุกแล้ว
ไปพร้อมกันกับเครื่องเคียงหรือเครื่องปรุงรสทีแ่ ยกออกจากกัน
เช่น จาหน่ายแกงเผ็ดเป็ ดย่าง โดยแยกเป็ ดย่างออกจากน้ าแกงเผ็ด ลูกค้าสามารถนาผลิตภัณฑ์ไปอุ่นก่อน
การบริโภคผลิตภัณฑ์นนั ้ ได้ เป็ นต้น
o ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกพร้อมรับประทานสาหรับผูบ้ ริโภค (Ready-to-eat) ซึง่ ผูบ้ ริโภคสามารถ
นาไปอุ่นก่อนรับประทาน
กลยุทธ์ดา้ นการดาเนินงาน
 เพิม่ ศักยภาพในการผลิตของบริษทั ฯ ในกระบวนการผลิตต้นน้ า ทัง้ ในส่วนธุรกิจอาหารสัตว์ พ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุแ์ ละธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงเป็ ด เพื่อเพิม่ ความสามารถในการควบคุมต้นทุนและสร้างกาไรให้กบั บริษทั ฯ
 ปรับการใช้กาลังการผลิตตามโรงงานผลิตในประเทศไทยและทวีปยุโรป โดยผลิตสินค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์ทต่ี ลาด
ในภูมภิ าคนัน้ ต้องการ เช่น ผลิตเนื้อเป็ ดสดในทวีปยุโรปทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ ตามความต้องการของตลาดในยุโรป
แทนการผลิตเนื้อเป็ ดสดจากประเทศไทย และส่งออกไปขายยังทวีปยุโรป
 เน้นการแบ่งปนั ความรู้
และประสบการณ์ภายในองค์กร
มีการทางานร่วมกันระหว่างธุรกิจที่ประเทศไทยและ
เนเธอร์แลนด์ เรื่องกระบวนการทางานและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ด รวมถึงธุรกิจการเลีย้ งเป็ ด
 ลดต้นทุนผ่านการจัดซือ้ จัดหาผลิตภัณฑ์สาหรับทัง้ กลุ่มบริษทั และเพิม่ อานาจการต่อรองกับผูข้ าย
 เสาะหาโอกาสในการขยายธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปอาหารจากเนื้อเป็ ดในต่างประเทศ
บริโภคในประเทศนัน้ ๆ สูง

ทีม่ ศี กั ยภาพในการ

1.4 ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.4.1 ความเป็ นมา
บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด ได้จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2527 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 20 ล้านบาท โดย
คุณโจเซฟ และคุณโรซานน่ า สุเชาว์วณิช โดยการร่วมทุนกับบริษทั เคซีที อินเตอร์เนชั ่นแนล ดิวลิ อปเม้นท์ จากัด ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding company) ในประเทศไทยและผูล้ งทุนชาวเยอรมัน เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ าย
เป็ ดสด เป็ ดสดแช่แข็ง และผลพลอยได้จากการชาแหละเป็ ด
ในปี 2529 บริษทั ฯได้รเิ ริม่ ใช้ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farm) ขึ้น ซึ่งเป็ นระบบข้อตกลงของบริษทั ฯ กับ
เกษตรกรคู่สญ
ั ญา ว่าบริษทั ฯ จะจัดส่งลูกเป็ ด อาหารสัตว์ และยา ให้แก่เกษตรกรเพื่อเลี้ยงเป็ ด และบริษทั ฯ สัญญาที่จะรับซื้อ
เป็ ดกลับคืนตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ บริษทั ฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ในปี 2536 บริษทั ฯ ได้เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536
ในระหว่างปี 2540-2541 นัน้ เป็ นก้าวสาคัญของบริษทั ฯ เพื่อเข้าสู่การเป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดแบบครบวงจร โดยบริษทั ฯ ได้
เปิ ดดาเนินงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทจ่ี งั หวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้เลี้ยงเป็ ดของบริษทั ฯ และจาหน่ ายให้กบั ผูซ้ ้อื รายย่อย และได้เปิ ด
ดาเนินงานโรงฟกั ไข่เป็ ดทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์
ในปี 2542 เป็ นปี ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เนื่องจากบริษทั ฯ ประสบปญั หาทางการเงินจากการ
ลอยตัวของค่าเงินบาท ทาให้ภาระหนี้สนิ ที่มใี นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ฯ เพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ บริษทั ฯ ได้ย่นื คาร้องขอฟื้ นฟู
กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และในปี ถดั มาได้ดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ โดยมีผรู้ ่วมทุนรายใหม่ คือ กองทุน
นาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ของ Navis Capital Partners ได้เข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ หลัก ผ่านบริษทั ลอนดอน 8 จากัด บริษทั ธงชัย เอเซีย
จากัด และบริษทั มิดเดิล้ วิลเลจ จากัด
ในปี 2543 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 80 ล้านหุน้ โดยเสนอขายให้กบั บริษทั ลอนดอน 8 จากัด บริษทั ธงชัย เอเซีย
จากัด และบริษทั มิดเดิล้ วิลเลจ จากัด ซึง่ เป็ นกลุ่มบริษทั เพื่อการลงทุนของนาวิส เอเชีย ฟนั ด์
ในปี 2547 ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกไปทั ่วประเทศ ทาให้การบริโภคเป็ ดของลูกค้า
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดยการขยายกาลังการผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ปรุงสุกแทนการส่งออกผลิตภัณฑ์แบบดิบ แต่ดว้ ยความร่วมมือของทางภาครัฐบาล เกษตรกร
และผูป้ ระกอบการ ต่างร่วมมือกันในการการแก้ไขปญั หา รวมทัง้ หามาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมปญั หาให้เกิดน้อย
ที่สุด ทาให้สถานการณ์ ได้คลี่คลายไปในแนวทางที่ดีข้นึ เนื่อ งจากฟาร์ม เลี้ยงเป็ ดของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ เลี้ยงอยู่ในระบบปิ ด
บริษทั ฯ จึงได้รบั ผลกระทบไม่มาก
ในปี 2548 บริษทั ฯ มีสถานะการเงินที่ดีข้นึ จากการบริหารแผนฟื้ นฟู กิจการ และได้รบั การอนุ มตั ิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับเข้าทาการซือ้ ขายตามปกติ
ในปี 2550 นับว่าเป็ นปี ทม่ี พี ฒ
ั นาการที่สาคัญอย่างยิง่ กับบริษทั ฯ โดยมีการปรับกลยุทธ์เพื่อการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะ
ยาว โดยบริษทั ฯ ได้เข้ารวมกิจการโดยการซื้อหุน้ ทัง้ หมดของ Duck-To Holding B.V. (“DTH”) ของประเทศเนเธอร์แลนด์
(โปรดพิจารณาโครงสร้างการถือหุน้ ในแผนภาพ 1.5) โดย Tomassen Duck-To B.V. ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยในกลุ่ม DTH ได้ถูก
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2507 โดยตระกูล Tomassen เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตไก่ แต่อย่างไรก็ตาม ประมาณปี 2528 แนวโน้มร้านอาหารจีน
ในประเทศต่างๆ ในยุโรปมีแนวโน้ มที่เติบโตขึน้ ซึ่งทาให้การบริโภคเป็ ดเป็ นที่นิยมมากขึน้ บริษทั จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาดาเนิน
ธุรกิจชาแหละเป็ ด เพื่อจาหน่ ายให้แก่รา้ นอาหารจีน และในปจั จุบนั กลุ่ม DTH กลายเป็ นผูผ้ ลิตเป็ ดเนื้อรายใหญ่ท่สี ุดในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตเป็ ดรายใหญ่ทส่ี ดุ ของยุโรป
DTH เป็ นบริษทั ผู้นาในธุรกิจเป็ ดสดทัง้ ตัวแบบครบวงจรที่มเี ครือข่ายการจัดจาหน่ ายที่จะช่วยเกื้อหนุ นบริษทั ฯ ทางด้านการ
ส่งออกในหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรป โดยเริม่ ตัง้ แต่มกี ารควบรวมกิจการ มีการดาเนินการภายใต้ช่อื “Tomassen Bangkok
Ranch” สาหรับตลาดยุโรป ซึ่งเป็ นจุดเริม่ ต้นที่ทาให้บริษทั ฯ เป็ นที่รจู้ กั และยอมรับในตลาดยุโรปมากขึ้น การเข้าซื้อกิจการใน
ครัง้ นี้ทาให้กลุ่มบริษทั เป็ นหนึ่งในผูด้ าเนิน ธุรกิจเป็ ดแบบอุตสาหกรรมรายใหญ่ท่สี ุดในโลก ทัง้ นี้ไม่รวมผูผ้ ลิตในประเทศจีน การ
ควบรวมกิจการของ DTH ทาให้บริษทั ฯ ได้เริม่ ก้าวเข้าสู่การเป็ นบริษทั สากล โดยการควบรวมได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
สาคัญ หลายประการ อาทิเช่น มีการปรับเปลี่ยนการบริหารระบบการจัดจาหน่ าย การขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดยุโรป การ
เปลีย่ นแปลงการผสมผสานผลิตภัณฑ์ การคิดริเริม่ ในส่วนของการปฏิบตั กิ ารอื่นๆ และการนาเทคโนโลยีขนั ้ สูงกว่าจาก DTH มา
ปรับใช้กบั การผลิตเป็ ดในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ จึงตัดสินใจเพิกถอนหลักทรัพย์ดว้ ยความสมัคร
ใจ (Voluntary delisting) โดยบริษทั London 8 Limited บริษทั ธงชัย เอเซีย จากัด และบริษทั มิดเดิล้ วิลเลจ จากัด ซึ่งเป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ได้ย่นื คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ โดยเสนอซื้อหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 9.67 ของหุน้ ที่จาหน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมด และมีผแู้ สดงเจตนาขายคิดเป็ นร้อยละ 7.89 และภายหลังการเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิน้ แล้ว สัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทั London 8 Limited คิดเป็ นร้อยละ 47.75 บริษทั ธงชัย เอเซีย จากัด มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 34.53 และบริษทั
มิดเดิล้ วิลเลจ จากัด มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 15.94 โดยหลักทรัพย์หนุ้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ ได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้ถูกเพิก
ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2552
ต่อมาในปี 2553 บริษทั ฯได้เข้าซือ้ กิจการในบริษทั Cherry Valley Farms Limited (“CVF”) ซึง่ เป็ นธุรกิจพัฒนาสายพันธุแ์ ละขาย
พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด (Duck genetics) เพื่อต่อยอดธุรกิจต้นน้ าของบริษทั ฯ
ในปี 2555 กลุ่มผูบ้ ริหารนาโดยนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น และนางโรซานน่ า สุเชาว์วณิช รวมทัง้ ผูร้ ่วมทุน
อื่นๆ ทาการซื้อหุน้ จากกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ ในนามบริษทั บีที พาร์ทเนอร์ จากัด และได้ทาการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการควบรวมบริษทั (amalgamation) ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างบริษทั
บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) บริษทั ธงชัย เอเซีย จากัด บริษทั มิดเดิล้ วิลเลจ จากัด และบริษทั บีที พาร์ทเนอร์ จากัด ใน
ระดับผูถ้ อื หุน้ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ ให้เหมาะสมกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดการ
ปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ในหัวข้อ 2.4.15 ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ)
1.4.2 พัฒนาการที่สาคัญของบริ ษทั
บริษทั บางกอกแร้นซ์ จากัด (มหาชน)
ปี

เหตุการณ์

พ.ศ. 2527

 จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั ฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยการร่วมทุนของบริษทั เคซีที
อินเตอร์เนชั ่นแนล ดิวลิ ลอปเม้นท์ จากัด ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเป็ ดสด / เป็ ดสดแช่แข็ง
และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชาแหละเป็ ด

พ.ศ. 2536

 เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2540

 เปิ ดดาเนินงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทต่ี าบลบ้านหม้อ อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 เปิ ดดาเนินการโรงฟกั ไข่เป็ ดทีต่ าบลสามแยก อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542

 บริษทั ฯ ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกจิ การต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษทั ฯ ประสบปญั หาทาง
การเงินจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540

พ.ศ. 2543

 ศาลล้มละลายกลางอนุมตั กิ ารฟื้นฟูกจิ การและอนุมตั แิ ผนฟื้นฟูของบริษทั ฯ โดยมีบริษทั
บางกอกแร้นช์แพลนเนอร์ จากัด เป็ นผูท้ าแผนและผูบ้ ริหารแผน มีอานาจในการจัดการ
บริหารงาน และจัดการทรัพย์สนิ
 กองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ของ Navis Capital Partners ได้เข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุ้นหลัก ผ่านบริษทั
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ปี
พ.ศ. 2544

เหตุการณ์
ลอนดอน 8 จากัด บริษทั ธงชัย เอเซีย จากัด และบริษทั มิดเดิล้ วิลเลจ จากัด
 บริษทั ฯได้รบั รองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในส่วนของโรงฟกั ไข่

พ.ศ. 2545

 โรงงานอาหารสัตว์ ได้รบั รองระบบมาตรฐาน GMP ฟาร์มเป็ ดพ่อแม่พนั ธุร์ วมทัง้ ฟาร์มเป็ ดเนื้อ
ได้รบั รองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000

พ.ศ. 2546

 โรงงานอาหารสัตว์ ได้รบั รองระบบมาตรฐาน HACCP โรงงานชาแหละเป็ ดรวมทัง้ โรงผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ได้รบั รองระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP
 ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory) ได้รบั รองระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025
 โรงฟกั ไข่ ได้รบั รองระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP

พ.ศ. 2547

 โรงงานอาหารสัตว์ ได้รบั รองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 โรงชาแหละเป็ ดรวมทัง้ โรงผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ได้รบั รองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ British Retail
Consortium (BRC)
 บริษทั ฯ ประสบกับการดาเนินธุรกิจทีถ่ ดถอย เพราะต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสไข้หวัด
นกทั ่วประเทศในต้นปี 2547 แต่อย่างไรก็ตามทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนต่างร่วมมือกันในการ
แก้ไขปญั หารวมทัง้ หามาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมปญั หาให้เกิดขึน้ น้อยทีส่ ดุ ทาให้
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

พ.ศ. 2548

 กลางปี 2548 ผูบ้ ริหารแผนฟื้นฟูกจิ การได้ย่นื คาร้องขอยกเลิกการฟื้ นฟูกจิ การต่อศาลล้มละลาย
กลางและต่อมาศาลฯ ได้มคี าสั ่งยกเลิกการฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ หลังจากนัน้ บริษทั ฯ ได้ย่นื
เรื่องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอย้ายหมวดบริษทั ที่อยูร่ ะหว่างการแก้ไขการ
ดาเนินงาน กลับสู่หมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารตามปกติ และได้รบั การอนุมตั จิ ากตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับเข้าทาการซือ้ ขายตัง้ แต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2548
เป็ นต้นไป
 โรงฟกั ไข่ ได้รบั รองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004

พ.ศ. 2549

 โรงงานชาแหละเป็ ดรวมทัง้ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ได้รบั รองระบบมาตรฐาน ISO
14001:2004
 โรงงานอาหารสัตว์ ได้รบั รองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004

พ.ศ. 2550

 โรงงานชาแหละเป็ ด โรงงานผลิตอาหารแปรรูป และโรงงานอาหารสัตว์ ได้รบั รองระบบ
มาตรฐาน OHSAS 18001 : 1999 และ TIS 18001 : 1999
 เข้ารวมกิจการโดยซือ้ หุน้ ร้อยละ 100 ใน Duck-To Holding B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ เป็ น
ผูน้ าในธุรกิจเป็ ดสดทัง้ ตัวแบบครบวงจร โดยมีเครือข่ายการจัดจาหน่ ายไปประเทศต่างๆ ใน
ทวีปยุโรป

พ.ศ. 2551

 โรงงานชาแหละเป็ ด โรงงานผลิตอาหารแปรรูป ได้รบั รองระบบมาตรฐาน IFS
 โรงงานอาหารสัตว์ ได้รบั รองระบบมาตรฐาน ISO 22000:2005

พ.ศ. 2552

 ทาการเพิกถอนหลักทรัพย์ดว้ ยความสมัครใจ (voluntary delist) ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2552

พ.ศ. 2553

 เข้าซือ้ กิจการใน Cherry Valley Farms Limited ซึง่ เป็ นธุรกิจพัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ดและขายพ่อแม่
พันธุเ์ ป็ ด (Duck genetics)
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ปี

เหตุการณ์

พ.ศ. 2555

 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 กลุ่มผูบ้ ริหารนาโดยนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช นายเคิรด์ จอง ทอมา
เซ่น และนางโรซานน่า สุเชาว์วณิช รวมทัง้ ผูร้ ่วมทุนอื่นๆ รวมแล้วทัง้ หมดในนามบริษทั บีที
พาร์ทเนอร์ จากัด (“BT Partners”) ทาการซือ้ หุน้ ของบริษทั ฯ และหุน้ ของบริษทั มิดเดิล้ วิลเลจ
จากัด (“MV”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จากกองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ โดย
BT Partners ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิของ MV ในสัดส่วนร้อยละ 57.8 เป็ นจานวน
เงิน 3,967 ล้านบาท และเข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 5.7 จากบริษทั London
8 Limited เป็ นจานวนเงิน 261 ล้านบาท รวมมูลค่าหุน้ ทีเ่ ข้าซือ้ ทัง้ สิน้ 4,228 ล้านบาท
 บริษทั ย่อยได้ทาการขายหุน้ Anatis UK Limited ซึง่ ถือหุน้ ทัง้ หมดใน CVF ออกจากกลุ่มบริษทั
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ให้กบั กองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,732.7
ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนเริม่ แรกใน CVF ของบริษทั ฯ เมื่อปี 2553 คิดเป็ น 1,539.3 ล้าน
บาท ทาให้บริษทั ฯ มีกาไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวทัง้ สิน้ 193.4 ล้านบาท ในขณะทีม่ ลู ค่า
ทางบัญชีของ CVF ในขณะนัน้ คิดเป็ น 2,336.9 ล้านบาท ซึง่ เป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้
เสีย และบันทึกอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทาให้ตอ้ งมีการปรับปรุงทางบัญชี โดยบันทึก
เป็ นรายการขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยจานวน 604.2 ล้านบาททีง่ บการเงิน
รวมของบริษทั ฯ และทาให้ CVF สิน้ สุดสถานะความเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

พ.ศ. 2556

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 MV ได้มกี ารจดทะเบียนลดทุนจากเดิม 7.4 ล้านบาท เป็ น 4.3
ล้านบาท ซึง่ การลดทุนดังกล่าวทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของ BT Partners ใน MV เพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 57.8 เป็ นร้อยละ 100.0
 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 กลุ่มกองทุนต่างประเทศ BR Partners Limited ได้มกี ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนใน BT Partners เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 231 ล้านบาท เพื่อทาการซือ้ หุน้ บริษทั ฯ จาก
กองทุนนาวิส เอเชีย ฟนั ด์ ในส่วนทีเ่ หลือ คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ 194 ล้านบาท ทาให้สดั ส่วนการถือ
หุน้ ทางตรงของ BT Partners ในบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 10.0 ภายหลังจากการเข้าซือ้
กิจการของบริษทั ฯ เสร็จสิน้ แล้ว ทาให้ BT Partners มีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมคิดเป็ นร้อยละ 99.7 ของทุนเรียกชาระแล้วของบริษทั ฯ
 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ตัง้ ขึน้ จากการควบ
รวมบริษทั (amalgamation) ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างบริษทั บางกอก
แร้นช์ จากัด (มหาชน) บริษทั ธงชัย เอเซีย จากัด บริษทั มิดเดิล้ วิลเลจ จากัด และบริษทั บีที
พาร์ทเนอร์ จากัด ในระดับผูถ้ อื หุน้ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ ให้เหมาะสมกับการกลับเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 เข้าซือ้ กิจการ Lucky Duck International Food B.V. ซึง่ เป็ นธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารแปรรูปในประเทศเนเธอร์แลนด์

พ.ศ. 2557

 กลุ่มบริษทั จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั บีอาร์ การเกษตร จากัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 200 ล้านบาท และทาการลงทุนเพื่อดาเนินธุรกิจเลีย้ งเป็ ดเนื้อ
 กลุ่มบริษทั จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 5 ล้านบาท และทาการลงทุนเพื่อดาเนินธุรกิจเลีย้ งเป็ ดเนื้อ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
1.5 แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ดาเนินธุรกิจเป็ดครบวงจรในประเทศไทย

48%

100%

100%

บริษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด

บริษทั บีอาร์ การเกษตร จากัด

บริษทั อนาทิ ส ฟู๊ ดส์ จากัด

ดาเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย

ดาเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย

ให้บริการขายและส่งออกสินค้าไปยังบริษทั ในกลุ่ม
ใน 3 ประเทศ

100%

100%
Duck-To Holding B.V.

100%
Anatis Foods (Hong Kong) Limited

Anatis Foods (Singapore) Pte., Ltd.

ให้บริการการขายสินค้าในต่างประเทศ

ให้บริการการขายสินค้าในต่างประเทศ

ขายสินค้าและเป็นบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจโดยการถือหุน้ ใน
บริษทั อืน่ (Holding company) ของบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบ
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

ขายสินค้า
(แต่ยงั ไม่ได้ประกอบกิจการ)

90%
Lucky Duck International Food B.V.

25%
Veluwse Pluimvee Keuring B.V.

ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

บริการตรวจสอบโรงงานชาแหละสัตว์ปีก
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ประเทศที่
ดาเนินกิจการ

สัดส่วนการถือ
หุน้ โดยบริษทั

ทุนจดทะเบียน(1) ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ประกอบกิจการการเลีย้ งเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์ การฟกั ไข่
เป็ ด การจาหน่ายลูกเป็ดเนื้อ การผลิตและจาหน่าย
อาหารเป็ ด การเลีย้ งเป็ดเนื้อในระบบเกษตรแบบ
พันธะสัญญา การชาแหละและผลิตเนื้อเป็ ดแปรรูป
พร้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง เนื้อเป็ดแปรรูป
ปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อม
รับประทาน รวมถึงการผลิตผลพลอยได้จากการ
ชาแหละเป็ดต่างๆ ในประเทศไทย
ดาเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อในประเทศไทย

ไทย

-

3,427 ล้านบาท

ไทย

ร้อยละ 100

50 ล้านบาท

ดาเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อในประเทศไทย

ไทย

ร้อยละ 48

5 ล้านบาท (5)

ให้บริการสนับสนุนการขายและส่งออกสินค้าไปยัง
บริษทั ในกลุ่มผ่าน 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

เนเธอร์แลนด์

ร้อยละ 100 (2)

18,005 ยูโร

เนเธอร์แลนด์

ร้อยละ 100 (3)

18,151 ยูโร

เนเธอร์แลนด์

ร้อยละ 100 (3)

18,151 ยูโร

เนเธอร์แลนด์

ร้อยละ 90 (4)

45,378 ยูโร

เนเธอร์แลนด์

ร้อยละ 25 (4)

18,000 ยูโร

เนเธอร์แลนด์

ร้อยละ 100 (3)

250,117 ยูโร

เนเธอร์แลนด์

ร้อยละ 100 (3)

18,000 ยูโร

ชื่อบริษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด
(มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ
“บางกอกแร้นช์”)

บริษทั บีอาร์ การเกษตร
จากัด (“บีอาร์ การเกษตร”)
บริษทั บีเอ็ม การเกษตร
จากัด (“บีเอ็ม การเกษตร”)
บริษทั อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด
(“Anatis TH”)
Anatis Foods (Hong Kong)
Limited (“Anatis HK”)
Anatis Foods (Singapore)
Pte., Ltd. (“Anatis SG”)
Duck-To Holding B.V.
(“DTH”)

ขายสินค้า และเป็ น holding company ของบริษทั
ย่อยทีป่ ระกอบกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ มี
การดาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับประเทศไทย ยกเว้น
การผลิตอาหารสัตว์ และการเลีย้ งเป็ดเนื้อโดย
บริษทั (Commercial Farm)
Duck-To Farm B.V. (“DTF”) ประกอบกิจการการเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ด การฟกั ไข่
เป็ ด การจาหน่ายลูกเป็ดเนื้อ การจาหน่ายอาหาร
เป็ ด และการเลีย้ งเป็ ดเนื้อในระบบเกษตรแบบ
พันธะสัญญา
Tomassen Duck-To B.V.
ประกอบธุรกิจชาแหละและผลิตเนื้อเป็ดแปรรูป
(“TDT”)
พร้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง รวมถึงการ
ผลิตผลพลอยได้จากการชาแหละเป็ ดต่างๆ
Lucky Duck International
ประกอบกิจการจาหน่ายเนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง
Food B.V. (“Lucky Duck”)
แบบแช่เย็นและแช่แข็ง ผลิตเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก
และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน
รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อสัตว์
เช่นหมูหรือไก่
Veluwse Pluimvee Keuring บริการตรวจสอบโรงงานชาแหละสัตว์ปีกและแปร
B.V. (“VPK”)
รูปอาหารในประเทศเนเธอร์แลนด์
Tomassen Transport B.V.
ขนส่งสินค้า (แต่ยงั ไม่ได้ประกอบกิจการ)
(“TT”)
Canature B.V. (“Canature”) ขายสินค้า (แต่ยงั ไม่ได้ประกอบกิจการ)
หมายเหตุ: (1) ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
(2) บริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่านบริษทั อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
(3) บริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน Duck-To Holding B.V.
(4) บริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน Tomassen Duck-To B.V. 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 ไม่ใช่บคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และผูถ้ 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
(5) บริษทั ฯ ทาการเพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด เป็น 51.8 ล้านบาท ตามมติพเิ ศษของทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด ประกอบไปด้วย บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 47.9 และ
นายประสิทธิ ์ เจริญชัยสงค์ ถือหุน้ ร้อยละ 52.1 โดยนายประสิทธิ ์ เจริญชัยสงค์ ไม่ใช่บคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง บริษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด มีการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ตามมติพเิ ศษของทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 47.9
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว แต่มสี ทิ ธิออกเสียงและมีอานาจควบคุมในบริษทั โดยบริษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด มีหนุ้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิชาระแล้ว
จานวน 50,000 หุน้ และ1,800 หุน้ ตามลาดับ โดยหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิมมี ลู ค่าหุน้ ละ 100 บาท ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ สามัญของ บริษทั บี
เอ็ม การเกษตร จากัด จานวน 23,000 หุน้ และหุน้ บุรมิ สิทธิจานวน 1,800 หุน้ โดยในส่วนของหุน้ บุรมิ สิทธินนั ้ บริษทั ฯ ได้ชาระส่วนเกินมูลค่าหุน้ ไปหุน้
ละ 9,900 บาท

1.6 ข้อได้เปรียบในการดาเนิ นธุรกิ จ
ข้อได้เปรียบทีส่ าคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
การเป็ นผู้ผลิ ตเป็ ดรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยและรายหลักของโลก
ผูด้ าเนินธุรกิจการผลิตและแปรรูปเป็ ดเนื้อแบบอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีเพียงน้อยราย (Oligopoly Market) โดยมีเพียงสอง
รายใหญ่ท่มี สี ่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษทั ฯ จัดเป็ นหนึ่งในผูเ้ ล่นในธุรกิจการผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ดราย
ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย โดยผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ประเมินว่า บริษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณครึง่ หนึ่งของตลาดเนื้อเป็ ด
ในประเทศไทยที่ขายโดยผู้ผลิตอุตสาหกรรม การเป็ นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ทาให้บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั กลุ่ม
ลูกค้าต่างๆ มาอย่างยาวนาน รวมถึงลูกค้ารายย่อย พ่อค้าคนกลาง ร้านค้าโมเดิร์นเทรด บริษทั ที่ประกอบธุรกิจ โรงแรมหรือ
ร้านอาหาร และผูน้ าเข้าเนื้อเป็ ดรายใหญ่ในต่างประเทศ นอกจากนี้ การที่เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่และมีคู่แข่งน้อยราย ทาให้บริษทั ฯ
มีอานาจการต่อรองกับลูกค้าสูงซึง่ สามารถผลักราคาต้นทุนทีส่ งู ขึน้ ไปสูล่ ูกค้าได้ และมีอานาจในการกาหนดราคาสินค้า ทาให้เมื่อ
ต้นทุนราคาผลิตของบริษทั ฯ มีการปรับตัวสูงขึน้ อาทิเช่น ราคาวัตถุดบิ อาหารสัตว์ ค่าแรง เป็ นต้น บริษทั ฯ สามารถปรับขึ้น
ราคาสินค้าได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีอานาจในการกาหนดราคาสูง นอกจากบริษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ ล่นรายใหญ่ในประเทศไทยแล้ว การ
เข้ารวมกิจการกับ DTH ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ยังทาให้บริษทั ฯ เป็ นหนึ่ งในผู้ผลิตเป็ ดรายใหญ่ ท่สี ุดของโลก ตราสินค้า
“Dalee” “Duck-To” และ “Canature” นัน้ มีความแข็งแกร่งและเป็ นที่ยอมรับทั ่วไป โดยเฉพาะประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ซึ่งมี
การบริโภคเนื้อเป็ ดทีส่ งู เป็ นอันดับสองรองจากประเทศจีน
การเป็ นผู้ผลิ ตเป็ ดแบบครบวงจรและความสามารถในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงไม่ก่รี ายในประเทศไทย ที่มกี ารดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร ตัง้ แต่ธุรกิจต้นน้ า คือ ธุรกิจอาหาร
สัตว์ ฟาร์มเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดและเป็ ดเนื้อ โรงฟกั ไข่ และธุรกิจปลายน้ า คือธุรกิจชาแหละและแปรรูปเนื้อเป็ ด การที่บริษทั ฯ
สามารถควบคุม การผลิตได้ทงั ้ หมดของห่วงโซ่การผลิต ท าให้บริษ ัท ฯ สามารถควบคุม และบริหารจัดการต้นทุ นได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้นทุนอาหารสัตว์ ซึ่งเป็ นต้นทุนการผลิตที่ มสี ดั ส่วนสูงที่สุด ความผันผวนและการปรับตัวขึน้
ของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ กาไร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีกลยุท ธ์การบริหารต้นทุนแบบเชิงรุก ท าให้ท่ีผ่านมา
บริษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนอาหารสัตว์ได้เป็ นอย่างดี ถึงแม้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น กากถั ่วเหลือง จะปรับตัวสูงขึน้ แต่
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบน้ อยมากจากเหตุการณ์ ดงั กล่าว สาหรับธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อ ถึงแม้ว่าบริษทั ฯ จะให้เกษตรกร
คูส่ ญ
ั ญาดาเนินการเลีย้ งเป็ ดเนื้อแทนบางส่วน แต่บริษทั ฯ ก็ได้จดั ส่งหน่ วยงานเข้าติดตามการเลี้ยงอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้ม ั ่นใจได้
ว่าการเลีย้ งเป็ ดเนื้อของเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญานัน้ ตรงตามมาตรฐานของบริษทั ฯ เพื่อจะได้เนื้อเป็ ดที่มคี ุณภาพ ความสามารถในการ
บริหารต้นทุนของบริษทั ฯ สะท้อนให้เห็นในอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ที่ปรับตัวสูงขึน้ โดยในปี 2554 – ปี 2557 บริษทั มี
อัตรากาไรขัน้ ต้น ร้อยละ 14.3 ร้อยละ 13.0 ร้อยละ 16.1 และร้อยละ 20.1 ตามลาดับ
การมีฐานการผลิ ตทัง้ สองแห่ง ซึ่งตัง้ อยู่ในทวีปที่มีการบริโภคเนื้ อเป็ ดมากที่สดุ ในโลก
บริษทั ฯ มีฐานการผลิตซึง่ ตัง้ อยูท่ งั ้ ในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ทาให้มขี อ้ ได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง
อื่นๆ เนื่องจากทัง้ ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป เป็ นสองทวีปที่มปี ริมาณการบริโภคเนื้อเป็ ดสูงที่สุดในโลก การที่บริษทั ฯ มีฐานการ
ผลิตใกล้ผู้บริโภคสุดท้ายรายใหญ่ ทาให้บริษทั ฯ สามารถทราบถึงความต้อ งการ รวมทัง้ แนวโน้ ม และความเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการบริโภคเนื้อเป็ ดของกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทาให้บริษทั ฯ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว ฐานการผลิตทัง้ สองแห่งของบริษทั ฯ ยังเกือ้ หนุนกันในเรื่องการแบ่งปนั ความรูแ้ ละเทคโนโลยีซ่งึ กันและกัน (Know-How)
อาทิเช่น บริษทั ฯ ได้นาเทคโนโลยีท่ที นั สมัยของโรงงานชาแหละของ TDT ที่เน้ นระบบอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงานคน ทาให้มี
อัต ราการผลิต ที่เ พิ่ม มากขึ้น และช่ ว ยลดโอกาสทางการสูญ เสีย มาปรับ ใช้ใ นโรงงานของบริษ ัท ฯ ในประเทศไทย เป็ น ต้น
นอกจากนี้ การมีกลุ่มบริษทั DTH ยังสร้างข้อได้เปรียบในด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก ของ
บริษทั ฯ ทีส่ ง่ ออกไปยังทวีปยุโรป โดยผ่านทางบริษทั ย่อยทีด่ าเนินกิจการอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
ความสามารถในการบริ หารงานของกลุ่มผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิ จเป็ ดมายาวนาน
การบริหารธุรกิจการผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ดนัน้ ต้องมีผบู้ ริหารซึง่ เป็ นผูม้ คี วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทัง้ นี้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ มี
วิสยั ทัศน์และประสบการณ์ในธุรกิจเป็ ดมาอย่างยาวนาน
สามารถสร้างรากฐานและพัฒนาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็ นผูเ้ ล่นในธุรกิจเป็ ดรายสาคัญของโลก โดยกลุ่มผูบ้ ริหารทีม่ บี ทบาทในการบริหารจัดการบริษทั ฯ ได้แก่
 นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช เป็ นผูก้ ่อตัง้ บริษทั ฯ ในปี 2527 เป็ นหนึ่งในผูบ้ ุกเบิกธุรกิจเป็ ดแบบอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย และมีประสบการณ์การทางานในธุรกิจเป็ ดมาเป็ นระยะเวลายาวนาน เป็ นผูว้ างรากฐานในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทาให้บริษทั ฯ ก้าวขึน้ มาเป็ นบริษทั ผลิตเนื้อเป็ ดชัน้ นาของโลก
ในยุคแรกเริม่ ของบริษทั นัน้ นายโจเซฟ ร่วมทุนกับ DEG หรือธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาของเยอรมัน ในการทา
ธุรกิจเป็ ดและผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อเป็ ดเพื่อขายไปยังตลาดในยุโรป ซึง่ DEG ในสมัยนัน้ มีเกณฑ์การร่วมลงทุนใน
หุน้ สามัญทีเ่ ข้มงวดมาก จากการร่วมลงทุนดังกล่าว ทาให้นายโจเซฟ เป็ นที่รจู้ กั ในวงการอุตสาหกรรมเป็ ดในระดับ
นานาชาติ และสร้างสายสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตเป็ ดรายใหญ่อ่นื ๆ ของโลก รวมถึงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ๆ ในระดับนานาชาติ
ซึง่ จากประสบการณ์ในธุรกิจเป็ ดอันยาวนาน ทาให้นายโจเซฟ เป็ นหนึ่งในผูร้ อบรูเ้ รื่องเป็ ดทีม่ ากทีส่ ุดคนหนึ่งของโลก
และมีความช่าชองในด้านการตลาด และการเปิ ดตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ ปจั จุบนั นายโจเซฟ ดารงตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) และรับผิดชอบดูแลธุรกิจตลาดเอเซียและเอเซียแปซิฟิก
 นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช เป็ นผูร้ ่วมก่อตัง้ บริษทั ฯ เช่นเดียวกับนายโจเซฟ มีความเชีย่ วชาญในด้านการบริหารจัดการ
ต้นทุน การพัฒนาประสิทธิภาพในระบบการเลีย้ งเป็ ดและผลิตเนื้อเป็ ด การบริหารจัดการการผลิตตัง้ แต่ธรุ กิจต้นน้ า
จนถึงปลายน้ า และการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ นางโรซานน่า มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจเป็ ดมาอย่างยาวนาน เป็ นผูน้ าในด้านการบริหารจัดการและลด
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ต้นทุนการผลิตในทุกกระบวนการผลิตของห่วงโซ่อุปทาน ทาให้บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านต้นทุนของธุรกิจเป็ ดแบบ
อุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ ปจั จุบนั นางโรซานน่ า ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
 นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น (Mr. Gertjan Tomassen) เป็ นผูส้ บื ทอดธุรกิจบริษทั ในเครือ DTH ในประเทศเนเธอร์แลนด์
ซึง่ ฉลองครบรอบ 50 ปี ในการดาเนินกิจการในปี 2557 โดยนายเคิรด์ จอง คร่าหวอดอยูก่ บั ธุรกิจเป็ ดในทวีปยุโรปมา
ตัง้ แต่เยาว์วยั และสั ่งสมประสบการณ์ในการเลีย้ งเป็ ดและแปรรูปเนื้อเป็ ดมาเป็ นระยะเวลายาวนาน นายเคิรด์ จอง มี
วิสยั ทัศน์ท่กี ว้างไกล และเป็ นผูบ้ ริหารธุรกิจผลิตเนื้อเป็ ดในลาดับต้นๆ ของโลก ทีน่ าเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัยมา
ใช้ในกระบวนการชาแหละเป็ ด เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการผลิตเนื้อเป็ ดของกลุ่มบริษทั โดยโรงงานชาแหละเป็ ดในกลุ่ม
บริษทั DTH นัน้ จัดได้ว่ามีความทันสมัยมากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก ปจั จุบนั นายเคิรด์ จอง ดารงตาแหน่ง กรรมการ
ผูจ้ ดั การ กลุ่มบริษทั DTH และรับผิดชอบดูแลธุรกิจตลาดยุโรป
 นายเจอร์ราด อัลเบิรท์เซน (Mr. Gerard Elbertsen) เป็ นผูร้ ่วมวางรากฐานธุรกิจเป็ ดของกลุ่มบริษทั DTH ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็ นผูม้ สี ว่ นสาคัญในการร่วมวางกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายฟาร์ม การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ รวมถึงการทางานร่วมกับหน่ วยงาน
ภาครัฐ เช่นคณะกรรมาธิการยุโรป ในการชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบโควตานาเข้า
เนื้อเป็ ดจากต่างประเทศเข้าสูท่ วีปยุโรป ปจั จุบนั นายเจอร์ราด ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
ของกลุ่มบริษทั ในประเทศเนเธอร์แลนด์
1.5 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่ม-ี
1.6 ความสัมพันธ์กบั ที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทาหน้าทีเ่ ป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ให้แก่ประชาชนทั ่วไป นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ยังมีความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ห้กู้ยมื เงินกูร้ าย
หลักของบริษทั ฯ ร่วมกับธนาคารพาณิชย์อกี แห่งหนึ่งด้วย
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