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สวนที่ 1
สรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary)
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขายลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตอง
ศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯ หรืออาจ
ศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ขอมูลสรุปการเสนขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ [])

ขอมูลเกี่ยวกับเสนอขาย
ผูเสนอขาย:

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ:

บริษัทฯ เปนผูผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกและสุกร โดยมี
การดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยสามารถแบงสายผลิตภัณฑ
ไดเปน ธุรกิจสัตวปก ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว และธุรกิจอื่น ๆ

จํานวนหุนที่เสนอขาย:

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,400,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.92 ของจํานวนหุน
สามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดสวนการเสนอขายหุน:

เสนอขายทั้ ง จํ า นวนต อ บุ ค คลทั่ ว ไป นั ก ลงทุ น สถาบั น และ/หรื อ ผู มี อุ ป การคุ ณ ของ
บริษัทฯ (ถามี)

เงื่อนไขในการจัดจําหนาย:  รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
ราคาที่เสนอขาย:

 ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort)
[•] บาทตอหุน

มูลคาการเสนอขาย:

[•] บาท

การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา :


 ไมมี

 มี เสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 250,000,000 หุน ราคาเสนอ
ขาย 1 บาทตอหุน

มูลคาที่ตราไว (Par Value): 1 บาทตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (Book value): [•] บาทตอหุน กรณีคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 ซึ่งเทากับ [•] ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญปจจุบันที่เรียกชําระแลว ซึ่งเทากับ 3,750,000,000 หุน และ [•]
บาทตอหุน กรณีคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุน ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ซึ่งบริษัทฯ จะมีทุน
จดทะเบียนและทุนชําระแลว จํานวน 5,400,000,000 หุน
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ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย:
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้พิจารณาจากอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิ
ตอหุนของบริษัทฯ (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ [•] บาท คิดเปนอัตราสวนราคา
หุนตอกําไรสุทธิตอหุนเทากับ [•] เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิสําหรับสวนที่เปนของบริษัทฯ ในสี่ไตร
มาสที่ผานมาตั้งแตวันที่ [•] ถึง [•] หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ซึ่ง
เทากับ 5,400,000,000 หุน จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ [•] บาทตอหุน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น ข อ มูล ประกอบราคาหุ น ที่เ สนอขาย จึ ง เปรียบเที ยบอั ตราสว นราคาต อ กํา ไรสุ ท ธิ เฉลี่ ย ในช ว ง
ระยะเวลา 3 เดือนตั้งแตวันที่ [•] ถึง [•] ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงกันหรือใกลเคียงกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก [•]
บริษัท

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

ตลาดรองที่จดทะเบียน/
หมวดธุรกิจ

P/E เฉลี่ย
(เทา)

[•]

[•]

[•]

[•]

[•]

[•]

[•]

[•]

ที่มา : www.setsmart.com

สัดสวนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ที่ไมติด Silent Period:
จํานวน [•] หุน คิดเปนรอยละ [•] ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุน
เพิ่มทุนในครั้งนี้
ตลาดรอง :

 SET  MAI

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
เกณฑเขาจดทะเบียน :

 Profit test

 Market capitalization test

วัตถุประสงคการใชเงิน
จํานวนเงินโดยประมาณ
(ลานบาท)
[]

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ
[]

การขยายธุรกิจสุกร(2)

[]

[]

การขยายธุรกิจอาหารสัตว

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

วัตถุประสงคการใชเงิน
การขยายธุรกิจสัตวปก(1)

การชําระหนี้คงคาง

(3)

เงินทุนหมุนเวียนและใชสําหรับวัตถุประสงคทั่วไปอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ(4)
รวมทั้งสิ้น
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หมายเหตุ:
(1) บริษัท ฯ คาดวา การขยายธุรกิจสัตวป ก รวมถึงการก อ สรา งฟาร ม ไกพอ แม พั น ธุ และฟาร มไกพัน ธุ ไ ข ตลอดจน
การลงทุนในฟารมไกพันธุเนื้อเพิ่มเติม และโรงงานผลิตไสกรอกไก
(2) บริษัทฯ คาดวาการขยายธุรกิจสุกร รวมถึงการกอสรางฟารมสุกรทวดพันธุ การกอสรางฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่ม
และการเขาซื้อโรงฆาสุกร
(3) การชําระหนี้คงคางของบริษัทฯ รวมถึงการชําระคืนหนี้เงินกูระยะยาวซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยที่
ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (MLR) หรือ MLR ลบ
รอยละ 2 และหนี้เงินกูระยะสั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.30 ถึงรอยละ 7.78 ของอัตราดอกเบี้ยอางอิงอัตรา
ดอกเบี้ยตามตลาด (MMR) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
(4) บริษัทฯ คาดวาจะใชเงินสุทธิจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้สวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มจํานวนไซโล
สําหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตวและเพิ่มวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว
นโยบายการจายเงินปนผล
บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี จาก
งบเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก
และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของบมจ. ไทยฟูดส กรุป อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้
การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคลอง แผนการ
ขยายธุรกิจ ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนของบมจ. ไทยฟูดส กรุป เห็นสมควร
สําหรับบริษัทยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป แตละบริษัทนั้น ไมมีการกําหนดอัตราขั้นต่ําในการจายเงินปนผล
อยางไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอย และ/หรือ ผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น ๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
ประจําปหลังหักภาษีเงินได และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เชน
พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพคลองของบริษัทยอย
นั้น ๆ เปนตน
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทฯ เปนผูผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกและสุกร โดยมีการดําเนินธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวาบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนําในอุตสาหกรรมเนื้อสัตวในประเทศไทย และ
เปนหนึ่งในผูประกอบการที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุดสําหรับปริมาณการขายไกในประเทศไทย รวมถึงเปนหนึ่งใน
ผูประกอบการที่มีสวนแบงทางการตลาดที่สูงที่สุดสําหรับปริมาณสุกรมีชีวิตที่จําหนายในประเทศไทย
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหความสําคัญในการผลิตไก (ไกทั้งตัวและชิ้นสวนไก) และจําหนายสุกรมีชีวิตเปน
หลัก เพื่อจําหนายใหแก นายหนาซื้อขาย ผูคาปลีก โรงฆาสัตว บริษัทคาปลีกแบบสมัยใหม (Modern Trade Companies)
และบริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก ตัวแทนสงออกและตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออก บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจอาหารสัตวที่ผลิต
อาหารสัตวหลายแหง เพื่อใชในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ เปนหลัก และจําหนายใหแกลูกคาภายนอก ทั้งนี้ ธุรกิจ
ของบริษัทฯ สามารถแบงตามสายผลิตภัณฑ ดังนี้
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ธุรกิจสัตวปก ไดแก การเพาะพันธุไก การผลิตและจําหนายเนื้อไก ลูกไก ไกพันธุเนื้อและไกพันธุไข



ธุรกิจสุกร ไดแก การเพาะพันธุสุกรและการจําหนายสุกรมีชีวิต



ธุรกิจอาหารสัตว ไดแก การผลิตและการจําหนายอาหารสัตว โดยมุงเนนที่อาหารสําหรับไกและสุกร และ



ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ไดแก ใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑ
ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ แกบุคคลภายนอก และในป 2557 ธุรกิจอื่น ๆ ของ
บริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นซึ่งรวมไปถึงการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่
ทําจากพลาสติก

บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีการถือหุนในบริษัทยอย สรุปไดดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัทฯ
1. บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
ธุรกิจสัตวปก
1. บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารม จํากัด
2. บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด
3. บริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม จํากัด
ธุรกิจสุกร
4. บริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด
5. บริษัท ไทย ฟูดส สไวน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
6. บริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด
7. Thai Viet Swine Line Company Limited (1)
ธุรกิจอาหารสัตว
8. บริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด
ธุรกิจอื่นๆ
9. บริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด
10. บริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ธุรกิจหลัก

5,400,000,000

-

โรงฆาไก

1,200,000,000
125,000,000
50,000,000

100
100
100

ฟารมไกพอแมพันธุ
การเลี้ยงไกผานเกษตรกรฯ
ฟารมไกพันธุไข

1,000,000,000
100,000,000
276,300,000
8,700,000(2)

100
100
100
100

การผลิตและการจําหนายสุกรมีชีวิต
การเลี้ยงสุกรขุนผานเกษตรกรฯ
การลงทุนในบริษัทอื่น
การเลี้ยงและการจําหนายสุกรมีชีวิต

2,000,000,000

100

การผลิตและจําหนายอาหารสัตว

50,000,000
80,000,000

100
100

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การผลิตกระสอบบรรจุอาหารสัตว
และอุปกรณที่เปนพลาสติกสําหรับ
ธุรกิจฟารม
หมายเหตุ : (1) บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนเจาของโดยออมโดยถือหุนรอยละ 100 ใน Thai Viet Swine Line Company Limited ผานทาง
บริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนทั้งหมดใน Thai Viet Swine Line Company Limited ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้ง
ในประเทศเวียดนาม
(2) ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
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โครงสรางรายได
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2554
2555
2556
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขายและบริการ
ประเภทธุรกิจ

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ไก

4,362.3

61.0

5,559.7

61.3

11,602.1

73.8

5,334.3

72.6

5,864.9

71.6

สุกร

972.6

13.6

1,860.7

20.5

2,746.7

17.4

1,222.9

16.6

1,764.1

21.5

1,820.9

25.4

1,652.2

18.2

1,381.3

8.8

776.5

10.6

534.4

6.5

-

-

0.1

-

0.1

-

15.3

0.2

26.5

0.4

7,155.8

100.0

9,072.7

100.0

15,730.2

100.0

7,349.0

100.0

8,189.9

100.0

อาหารสัตว
อื่น ๆ
รวมรายได
จากการขาย
และบริการ

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มุงเนนการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีจาก
การลงทุน ทั้งนี้ การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547
การลงทุนในกิจการดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะเนนการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานของธุรกิจ
ที่จะเขาไปลงทุน รวมถึงแนวโนมของธุรกิจนั้น ๆ เปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในสัดสวนที่มากพอ
เพื่อใหสามารถมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่
ควบคุมรวมกันนั้น ๆ รวมทั้งการสงเสริมกิจการที่เขาลงทุนใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
บริษัทฯ อาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนจะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
ในการตัดสินใจลงทุนใด ๆ บริษัทฯ จะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ
รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน และนําเสนอแผนการลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา รวมถึงใหคําแนะนํา
เพื่อลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
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ผูถือหุนรายใหญ
โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนสามารถ
สรุปได ดังนี้

รายชื่อผูถือหุน

กอนการเสนอขายสามัญเพิ่มทุน
ใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
ณ วันที่ [•] 2557
จํานวนหุน
(หุน)

กลุมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
1. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
2. นางปริศนา เตียวสมบูรณกิจ

ภายหลังการเสนอขายสามัญเพิ่มทุน
ใหแกประชาชนเปนครั้งแรก

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

จํานวนหุน
(หุน)

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

3,750,000,000

[•]

[•]

349,999,998

[•]

[•]

1

[•]

[•]

[•]

[•]

3. บริษัท นิวสตาร วิคเตอร จํากัด

1,600,000,000

4. Star Capital (H.K.) Limited

400,000,000

[•]

[•]

1,200,000,000

[•]

[•]

200,000,000

[•]

[•]

5. Newsaga Limited
6. Norcot Holdings Limited

100.0

นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณกิจ

1

0

ประชาชนทั่วไป

-

-

[•]

[•]

3,750,000,000

100.00

5,400,000,000

100.00

รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2557 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ไมเกิน 250,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหผูถือหุนเดิมซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเสนอขาย
หุนเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1. นายสมชัย บุญนําศิริ
2. นายเวทย นุชเจริญ
3. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล
4. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
5. นายวัฒนา รัตนานนท
6. นายวิณห ธนิตติราภรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
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สรุปปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ มีดังตอไปนี้
1.
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม
1.1
ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
1.2
ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากอุปสงคและอุปทานของผลิตภัณฑของบริษัทฯ
และผลิตภัณฑที่ใหโปรตีนประเภทอื่น
กิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบเนื่องจากการถูกเพิกถอน หรือการไมตออายุใบอนุญาต หนังสือรับรอง
1.3
หรือหนังสืออนุญาต
1.4
บริษัทฯ ซื้อไกพอแมพันธุจากผูจําหนายเพียงรายเดียว และซื้อสุกรทวดพันธุจากผูจําหนายเพียงรายเดียว ดังนั้น
กิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ หากผูจําหนายเพียงรายเดียวดังกลาวไมอาจจัดสงหรือปฏิเสธที่จะจัดสง
ไกหรือสุกรใหแกบริษัทฯ
1.5
บริษัทฯ ตองพึ่งพาเกษตรกรฯ ในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ ซึ่งกิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการที่ไมไดมาตรฐานหรือมีพฤติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมายของเกษตรกรฯ
1.6
บันทึกขอตกลงระหวางบริษัทฯ และธนาคารพาณิชยที่ใหการสนับสนุนทางการเงินโดยใหกูยืมเงินแกเกษตรกรฯ
อาจทําใหบริษัทฯ มีภาระหนี้สินหากเกษตรกรฯ เหลานั้นผิดนัดสัญญากูยืมเงิน
1.7
การดําเนินการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการหยุดชะงักของสถานประกอบการในการผลิต
1.8
ภาระหนี้สินและเงื่อนไขทางการเงินของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบเชิงลบตอกิจการและสภาพคลองของบริษัทฯ
1.9
ความเสี่ยงจากปญหาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ปนเปอนหรือปญหาการปนเปอนในอุตสาหกรรมอาหารโดยทั่วไป
อาจส ง ผลกระทบในทางลบตอ ชื่ อ เสีย ง ความสามารถในการจํา หน า ยผลิต ภัณ ฑข องบริ ษั ท ฯ และผลการ
ดําเนินงานดานการเงินของบริษัทฯ
1.10 กิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในสัตวหรือโรคที่เกิดจากสัตว
1.11 บริษัทฯ อาจประสบกับปญหาอัตราการเสียชีวิตของไกและสุกรเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
เฉียบพลัน
1.12 ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพทั้งที่เปนการคาดการณหรือที่เกิดขึ้นจริงที่มีสาเหตุจากการใชยาและ/หรือวัคซีนกับ
ปศุ สัตวข องบริษั ท ฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอ ชื่อเสียง ความสามารถในการจํา หนายผลิตภัณ ฑ และ
ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ได
1.13 บริษัทฯ ตองอาศัยประสบการณและความชํานาญจากผูบริหารระดับสูงและพนักงานผูเชี่ยวชาญ
1.14 บริษัทฯ มีความเสี่ยงตอการที่ประกันภัยมีราคาสูง วงเงินคุมครองจํากัด และอาจมีความคุมครองไมครอบคลุม
เพียงพอ
1.15 บริษัทฯ อาจตองรับผิดตอขอเรียกรองและความรับผิดที่อาจมีนัยสําคัญ ภายใตกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม
สุขอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ
1.16 บริษัทฯ อาจไมประสบความสําเร็จในการแขงขันในอุตสาหกรรมสัตวปกและอุตสาหกรรมสุกร
1.17 บริษัทฯ อาจประสบความไมแนนอนในการขยายกิจการหรือการเติบโตของกิจการ
1.18 บริษัทฯ อาจไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตของสถานประกอบการเดิมหรือเพิ่มขนาดการประกอบกิจการไดใน
เวลาที่เหมาะสม หรืออาจไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดเลย
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1.19
1.20

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงผลิตอาหารสัตว และโรงฟกไขของบริษัทฯ ไมสามารถใชการไดหรือลมเหลว
อาจมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของบริษัทฯ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม การประกอบกิจการในประเทศเวียดนามนั้นมีความเสี่ยงบางประการ เชน
ผลกระทบจากความไมมั่นคงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และกฎหมายวาดวย
การแขงขันทางการคาของประเทศเวียดนาม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือครองหุนสามัญของบริษัทฯ
ผลประโยชน ผ ลประโยชน ข องนายวิ นั ย เตี ย วสมบู ร ณ กิ จ และผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง เป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข อง
บมจ. ไทยฟูดส กรุป อาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่นของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและสงมอบหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ราคาหุนของบริษัทฯ ในตลาดรองอาจลดลงต่ํากวาราคาเสนอขายหุนในครั้งนี้
ความสามารถในการจายเงินปนผลของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ขึ้นอยูกับผลกําไร สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด
ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน รายจายฝายทุน และขอจํากัดของเงื่อนไขที่เกิดจากการจัดหาแหลงเงินทุน
ในอนาคต
การขายหุนการขายหุนที่ออกใหมของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป หรือการขายหุนเดิมของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
โดยผูถือหุนรายใหญ หรือนักลงทุนรายใหญในอนาคต หลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึง
การมีหุน ของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปน จํานวนมากที่ สามารถขายไดในอนาคตอาจทําให ราคาหุน ของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ลดลง
โอกาสของผูถือหุนเดิมในการจองซื้อหุนใหมที่เสนอขายใหแกผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในอนาคตอาจถูกจํากัด

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ธุรกิจของบริษัทฯ ไดเติบโตขึ้นอยางมาก จากป 2554 โดยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2557 บริษัทฯ ไดขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มโรงฆาไกจาก 1 โรงเปน 3 โรง เพิ่มฟารมไกพอแมพันธุจาก
4 ฟารมเปน 15 ฟารม และเพิ่มโรงฟกไขจาก 2 เปน 6 โรง รวมทั้ง บริษัทฯ ยังไดเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมไกพันธุไขจํานวน
1 ฟารม ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุ 5 ฟารม
และเริ่มดําเนินธุรกิจการเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนมา บริษัทฯ ได
ขยายโรงผลิตอาหารสัตวจากเดิม 1 โรง เปน 3 โรง
รายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 7,155.8 ลานบาทในป 2554 เปน 15,730.2 ลาน
บาทในป 2556 และเปน 8,189.9 ลานบาท สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นอกจากนี้ ในระหวางป
2554 ถึงชวงระยะเวลาหกเดือนแรกของ ป 2557 บริษัทฯ ยังไดเพิ่มปริมาณการผลิตในการเลี้ยงไกและสุกร โดยในป 2556
และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตไกจํานวน 127.0 ลานกิโลกรัม และ
133.3 ลานกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑไกจํานวน 93.8 ลานกิโลกรัมในป 2554
และ ในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตสุกรจํานวน 44.9 ลาน
กิโลกรัม และ 22.3 ลานกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจํานวน 17.0 ลานกิโลกรัมในป 2554
(ไมรวมการผลิตสุกรที่เวียดนาม)
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เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจากการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรในธุรกิจสัตวปกและธุรกิจสุกรของบริษัทฯ สําหรับ
ธุรกิจสัตวปก บริษัทฯ ไดดําเนินการโดยการเลี้ยงไกพอแมพันธุในฟารมเพาะพันธุไก ฟกไขในโรงฟกไขจัดใหเกษตรกรฯ
เปนผูเลี้ยงลูกไกของบริษัทฯ และจะนําไกกลับมาเพื่อสงไปที่โรงฆาสัตวของบริษัทฯ ดวยวิธีการนี้ทําใหบริษัทฯ สามารถ
สรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดสูงสุด
บริษัทฯ จําหนายไกทั้งตัวและชิ้นสวนไกใหแกลูกคาที่อยูในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้ รายไดจากการขายและ
การใหบริการของธุรกิจสัตวปกของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.8 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมในป
2556 และรอยละ 71.6 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมสําหรับระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ จําหนายสุกรมีชีวิตผานการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม บริษัทฯ ซื้อสุกรมา 3 สายพันธุแลวทําการผสมขามพันธุสุกร 3 สายพันธุดังกลาว หลังจากนั้นจึงจัดใหเกษตรกรฯ
เลี้ยงสุกรที่เกิดจากการผสมพันธุดังกลาวของบริษัทฯ แลวจึงขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคาของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายไดจาก
การขายและการใหบริการของธุรกิจสุกรของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.5 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ
รวมของบริษัทฯ ในป 2556 และ รอยละ 21.5 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว โดยสําหรับป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 ปริมาณอาหารสัตวรอยละ 86.8 และ รอยละ 89.5 ของอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตไดถูกนําไปใชเพื่อ
เลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ ตามลําดับและบริษัทฯ จําหนายอาหารสัตวสวนที่เหลือของอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตไดใหแก
ลูกคาภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการขายและการใหบริการของธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 8.8
ของรายไดจ ากการขายและการใหบ ริ ก ารรวมของบริษัท ฯ ในป 2556 และ รอ ยละ 6.5 ของรายได จ ากการขายและ
การใหบริการรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 ภายใตชื่อ บริษัท ไทยฟูด (2001)
จํากัด ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด และในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดสกรุป จํากัด ในวันที่ 18
สิงหาคม 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด
(มหาชน) ซึ่งกลุมบริษัทฯ ประกอบดวยบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยอีก 10 บริษัท
กอนวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ประกอบดวยบริษัท. ไทยฟูดส กรุป จํากัด และบริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว
จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารม จํากัด และ บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด ในป 2555 และป 2556
บริษัทฯ ไดเขาซื้อ บริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม จํากัด และบริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ
เซ็นเตอร จํากัด และรวมบริษัทยอยทั้งสามแหงนี้ไวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 โดยถือเสมือนวาบริษัททั้งสามบริษัทดังกลาวเปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ กอนวันที่
1 มกราคม 2554 เนื่องจากเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ ตั้งแตกอนวันที่มีการไดมา
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ในป 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อบริษัทยอยเพิ่มเติม ไดแก บริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส สไวน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด (ซึ่งถือหุนใน Thai Viet Swine Line Company Limited)
โดยบริษัทเหลานี้ไดถูกรวมไวในขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557ของ
บริษัทฯ เสมือนวาการไดมาซึ่งบริษัทยอยดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือวันที่กอตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะ
เกิดขึ้นกอน เนื่องจากบริษัทยอยที่ไดมานั้นอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ ตั้งแตกอนวันที่มีการไดมา
นักลงทุนสัมพันธ:
ชื่อ:
คุณสุริสา กาวยุน (รักษาการ)
ที่อยู: 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอรโทรศัพท: 02-513-8989
Email address: [investorrelation@tfg.co.th]
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