แบบแสดงรายการขอมูลสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)
บริษัท ไทยฟูด ส กรุป จํากัด (มหาชน)
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนและ[ผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ]
โดยบริษัท ไทยฟูด ส กรุป จํากัด (มหาชน)
จํานวนไมเกิน [1,400,000,000] หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ [●] บาท ตอหุน

ระยะเวลาจองซื้อ
วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน : 29 สิงหาคม 2557
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชีช้ วนมีผลใชบังคับ : [●]

กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือ
ชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรอง
ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนแตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใชบังคับ และยัง
เปนเจาของหลักทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2535 ทั้ ง นี้ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รู ห รื อ ควรจะได รู ว า แบบแสดงรายการข อ มู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย แ ละหนั ง สื อ
ชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผลใช
บังคับ
คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารสนเทศตลาดทุน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขที่ 333/3 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทํา
การของสํานักงาน หรือทาง http://www.sec.or.th

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)

สวนที่ 1 หนา 1

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
สวนที่ 2.1 วัตถุประสงคการใชเงิน
สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปจจัยความเสี่ยง
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ขอพิพาททางกฎหมาย
8. ขอมูลสําคัญอื่น
สวนที่ 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
9. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
10. โครงสรางการจัดการ
11. การกํากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบตอสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
14. รายการระหวางกัน
สวนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
15. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

สวนที่ 2.4.15 หนา 1
สวนที่ 2.4.16 หนา 1

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
3.1 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
3.2 ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
3.3 ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
3.4 ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
3.5 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
3.6 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

สวนที่ 3 หนา 1
สวนที่ 3 หนา 5
สวนที่ 3 หนา 5
สวนที่ 3 หนา 6
สวนที่ 3 หนา 6
สวนที่ 3 หนา 6

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

สวนที่ 2.1 หนา 1
สวนที่ 2.2.1 หนา 1
สวนที่ 2.2.2 หนา 1
สวนที่ 2.2.3 หนา 1
สวนที่ 2.2.4 หนา 1
สวนที่ 2.2.5 หนา 1
สวนที่ 2.2.6 หนา 1
สวนที่ 2.2.7 หนา 1
สวนที่ 2.2.8 หนา 1
สวนที่ 2.3.9 หนา 1
สวนที่ 2.3.10 หนา 1
สวนที่ 2.3.11 หนา 1
สวนที่ 2.3.12 หนา 1
สวนที่ 2.3.13 หนา 1
สวนที่ 2.3.14 หนา 1

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
(Compliance)

เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5

ขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาล และขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ)
วันที่ 30 มิถุนายน พ. ศ. 2557
งบการเงินรวม วันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2556 พ. ศ. 2555 และ พ. ศ. 2554
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ออกใหม) วันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2556
งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2554

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

คํานิยาม
นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
กลุมบริษัทฯ

หมายถึง

บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ดอลลารสหรัฐ

หมายถึง

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

ตลาดหลักทรัพยฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป หรือ TFG

หมายถึง

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ

หมายถึง

บมจ. ไทยฟูดส กรุป และในกรณีที่บริบทที่เกี่ยวของอางถึงใหหมาย
รวมถึงบริษัทยอย หรือหนึ่งในบริษัทยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

บริษัทยอย

หมายถึง

บริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบท
นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ลงวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

หมายถึง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)

พ.ร.บ. หลักทรัพย

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

ศูนยรับฝากหลักทรัพย

หมายถึง

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

AYAT

หมายถึง

บริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด
บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFCF

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัท
ยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFFM

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอยของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFLF

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอยของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFPF

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารม จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอยของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป

ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอยของ

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

TFRC

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอยของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFSF

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอยของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFSI

หมายถึง

บริ ษั ท ไทย ฟู ด ส สไวน อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ใน
บริษัทยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TVSL

หมายถึง

Thai Viet Swine Line Company Limited ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอย
ของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

T-Paragon

หมายถึง

บริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษทั ยอยของ บมจ.
ไทยฟูดส กรุป

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

คํานิยามศัพททางเทคนิค
นอกจากที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
เกษตรกรฯ (Contract Farmer)

หมายถึง

เกษตรกรที่รับเลี้ยงไกหรือสุกรซึ่งรับจากบริษัทฯ ในระบบเกษตรแบบ
พันธะสัญญา

ไกพันธุไข (Layer)

หมายถึง

ไก ที่ เ กิ ด จากไก ปู ย า พั น ธุ ไ ข ที่ มี อ ายุ ใ นการเลี้ ย งประมาณ70 วั น
โดยเลี้ยงเพื่อใหฟกไขเปนลูกไกไข

ไกพันธุเนื้อ (Broiler)

หมายถึง

ไกที่เกิดจากไกพอแมพันธุเนื้อที่มีอายุในการเลี้ยงประมาณ 42 วัน
และมีน้ําหนัก 2.3 – 2.5 กิโลกรัม โดยเลี้ยงเพื่อการบริโภค

ไกปูยาพันธุไข

หมายถึง

ไกพันธุที่รับมาจากฟารมทวดพันธุ หรือที่ถูกทดแทนจากการผสม
พันธุภายในฟารมปูยาพันธุเอง โดยเลี้ยงเพื่อผลิตไกพันธุไขระดับพอ
แมพันธุ

ไกพอแมพันธุ (Breeder)

หมายถึง

ไกที่เกิดจากไกปูยาพันธุเนื้อที่มีอายุในการเลี้ยงประมาณ 64 สัปดาห
โดยเลี้ยงเพื่อผลิตใหฟกไขเปนลูกไกเนื้อ

ไกที่เจริญเติบโตเต็มที่

หมายถึง

ไกพอแมพันธุเนื้อที่มีอายุประมาณ 24 สัปดาห หรือ 168 วัน โดย
เจริญเติบโตพรอมที่จะฟกไข

ตัวแทนสงออก (Export Agent)

หมายถึง

กลุมลูกคาที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพื่อทําการสงออกไปจําหนายใน
ตางประเทศตอไป

ตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออก
(Re-export Agent)

หมายถึง

กลุมลูกคาที่ซื้อสินคาจากกลุมบริษัทฯ เพื่อจําหนายตอใหผูสงออก
รายอื่นตอไป

บริษัทคาปลีกแบบสมัยใหม
(Modern Trade Company)

หมายถึง

รานคาสะดวกซื้อ หรือหางสรรพสินคาที่จัดจําหนายสินคาแบบปลีก

บริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก
(Industrial Trade Company)

หมายถึง

บริ ษั ท ที่ ซื้ อ สิ น ค า จากบริ ษั ท ฯ และทํ า การแปรรู ป สิ น ค า เพื่ อ การ
จําหนายแบบปลีกตอไป

ผลิตภัณฑฮาลาล

หมายถึง

ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นตามขั้นตอนและมาตรฐานที่ไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงศาสนาอิสลาม และไดรับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานสากล
แหงประเทศไทย

ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา
(Contract Farming)

หมายถึง

การที่เกษตรกรฯ ตกลงซื้อไกหรือสุกรของบริษัทฯ เพื่อเลี้ยงภายใน
ฟาร ม ของเกษตรกรฯ เอง ตามเงื่ อ นไขและข อ ตกลงที่ มี กั บ กลุ ม
บริ ษัท ฯ โดยจะต อ งขายไกห รือ สุก รนั้ น คื น ใหแ กบ ริษั ท ฯ เมื่อ ครบ
กําหนดเวลา

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

โรงฆาสัตว

หมายถึง

ในกรณีธุรกิจไก หมายถึงโรงฆาและชําแหละไก สวนในกรณีธุรกิจ
สุกร หมายถึงโรงฆาและ/หรือชําแหละสุกร

ลูกไก (Chick)

หมายถึง

ไกแรกเกิดอายุ 1 วัน

ลูกสุกร หรือ สุกรหยานม (Piglet)

หมายถึง

ลูกสุกรที่มีอายุประมาณ 18 - 24 วัน

สุกรขุน (Fattening Pig)

หมายถึง

สุ ก ร ที่ เ ลี้ ย ง เ พื่ อ ขุ น แ ล ะ ข า ย เ ข า โ ร ง ฆ าสั ตว ที่ มี อ า ยุ ตั้ งแ ต
3 – 26 สัปดาห หรือน้ําหนักตั้งแต 4 – 130 กิโลกรัม

สุกรทวดพันธุ
(Great-Grandparent Pig)

หมายถึง

สุกรพันธุแทที่นําเขาจากตางประเทศ หรือที่ถูกทดแทนจากการผสม
พันธุภายในฟารมทวดพันธุเอง โดยเลี้ยงเพื่อผลิตสุกรระดับปูยาพันธุ

สุกรนาง (Sows)

หมายถึง

สุ ก รเพศเมี ย ที่ ผ า นการผสมพั น ธุ แ ละคลอดลู ก มาแล ว ที่ มี อ ายุ
ประมาณ 1 ป

สุกรปูยาพันธุ (Grandparent Pig)

หมายถึง

สุกรพันธุแทที่รับมาจากฟารมทวดพันธุ หรือที่ถูกทดแทนจากการ
ผสมพันธุภายในฟารมปูยาพันธุเอง โดยเลี้ยงเพื่อผลิตสุกรระดับพอ
แมพันธุ

สุกรพอแมพันธุ (Parent Stock Pig)

หมายถึง

สุกรพันธุผสมที่รับมาจากฟารมปูยาพันธุ หรือที่ถูกทดแทนจากการ
ผสมพันธุภายในฟารมพอแมพันธุเอง โดยเลี้ยงเพื่อผลิตสุกรขุน

สุกรสาว (Gilts)

หมายถึง

สุ ก รเพศเมี ย ที่ ยั ง ไม ไ ด ผ า นการคลอดลู ก ที่ มี อ ายุ ป ระมาณ
7 เดือน

อัตราการแลกเนื้อ (Feed
Conversion Ratio หรือ FCR)

หมายถึง

อั ต ราการแลกเปลี่ ย นอาหารเป น เนื้ อ โดยคํ า นวณเปรี ย บเที ย บ
ระหวางปริมาณอาหารที่ใชกับน้ําหนักตัว

อัตราการเจริญเติบโตตอวัน
(Average Daily Growth หรือ ADG)

หมายถึง

อัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยตอวัน โดยคํานวณจากการเพิ่มของ
น้ําหนักตัว

