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1.
1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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 ยังดําเนินธุรกิจอาหารสัตวที่ผลิตอาหาร
สัตวหลายแหง เพื่อใชในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ เปนหลัก และจําหนายใหแกลูกคาภายนอก ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ
สามารถแบงตามสายผลิตภัณฑ ดังนี้


ธุรกิจสัตวปก ไดแก การเพาะพันธุไก การผลิตและจําหนายเนื้อไก ลูกไก ไกพันธุเนื้อและไกพันธุไข



ธุรกิจสุกร ไดแก การเพาะพันธุสุกรและการจําหนายสุกรมีชีวิต



ธุรกิจอาหารสัตว ไดแก การผลิตและการจําหนายอาหารสัตว โดยมุงเนนที่อาหารสําหรับไกและสุกร และ



ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ไดแก ใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่ง
วิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ แกบุคคลภายนอก และในป 2557 ธุรกิจอื่น ๆ ของ
บริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นซึ่งรวมไปถึงการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตร
ที่ทําจากพลาสติก

ธุรกิจของบริษัทฯ ไดมีการเติบโตอยางมากตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยบริษัทฯ ได
ขยายธุรกิจการเลี้ยงไกของบริษัทฯ โดยเพิ่มโรงฆาสัตวจาก 1 โรง เปน 3 โรง เพิ่มฟารมไกพอแมพันธุจาก 4 ฟารม เปน 15
ฟารม และเพิ่มโรงฟกไขจาก 2 โรง เปน 6 โรง รวมทั้ง บริษัทฯ ยังไดเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมไกพันธุไขจํานวน 1 ฟารม ในชวง
ระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ยังไดขยายธุรกิจการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย โดยเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุ 5 ฟารม
และเริ่มดําเนินธุรกิจการเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนมา บริษัทฯ ไดขยาย
โรงผลิตอาหารสัตวจากเดิม 1 โรง เปน 3 โรง โดยรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 7,155.8 ลาน
บาทในป 2554 เปน 15,730.2 ลานบาทในป 2556 และเปน 8,189.9 ลานบาท สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 นอกจากนี้ ในระหวางป 2554 ถึงระยะเวลาหกเดือนแรกของ ป 2557 บริษัทฯ ยังไดเพิ่มปริมาณการผลิตในการเลี้ยง
ไกและสุกร โดยในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตไกจํานวน
271.9 ลานกิโลกรัม และ 133.3 ลานกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑไกจํานวน 93.8
ลานกิโลกรัมในป 2554 และ ในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิต
สุกรจํานวน 44.9 ลานกิโลกรัม และ 22.3 ลานกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจํานวน 17.0 ลาน
กิโลกรัมในป 2554 (ไมรวมการผลิตสุกรที่เวียดนาม)
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เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจากการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรในธุรกิจสัตวปกและธุรกิจสุกรของบริษัทฯ สําหรับ
ธุรกิจสัตวปก บริษัทฯ ไดดําเนินการโดยการเลี้ยงไกพอแมพันธุในฟารมเพาะพันธุไก ฟกไขในโรงฟกไข จัดใหเกษตรกรฯ เปน
ผูเลี้ยงลูกไกของบริษัทฯ และจะนําไกกลับมาเพื่อสงไปที่โรงฆาสัตวของบริษัทฯ ดวยวิธีการนี้ ทําใหบริษัทฯ สามารถสราง
ผลตอบแทนจากการลงทุนไดสูงสุด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ – 2.2.1 ธุรกิจสัตวปก - การเลี้ยงไกในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms)”
บริษัทฯ จําหนายไกทั้งตัวและชิ้นสวนไกใหแกลูกคาที่อยูในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้ รายไดจากการขายและการ
ใหบริการของธุรกิจสัตวปกของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.8 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมในป 2556
และรอยละ 71.6 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ จําหนายสุกรมีชีวิตผานการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทย และประเทศ
เวียดนาม โดยบริษัทฯ ซื้อสุกร 3 สายพันธุแลวทําการผสมขามพันธุสุกรทั้ง 3 สายพันธุ (Triple Crossbreed) จนกลายเปน
สุกรสายพันธุผสมระหวาง 3 สายพันธุ หลังจากนั้นจึงจัดใหเกษตรกรฯ เลี้ยงสุกรที่เกิดจากการผสมขามพันธุดังกลาวของ
บริษัทฯ และบริษัทฯ จะดําเนินการจําหนายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคาของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายไดจากการขายและการใหบริการของ
ธุรกิจสุกรของบริษัทฯ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 17.4 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมในป 2556 และรอยละ
21.5 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว โดยสําหรับป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 ปริมาณอาหารสัตวของบริษัทฯ รอยละ 86.8 และ รอยละ 89.5 ของอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตไดถูก
นําไปใชเพื่อเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ ตามลําดับ และบริษัทฯ จําหนายอาหารสัตวสวนที่เหลือของอาหารสัตวที่บริษัทฯ
ผลิตไดใหแกลูกคาภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการขายของธุรกิจผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 8.8 ของ
รายไดจากการขายและการใหบริการรวมของบริษัทฯ ในป 2556 และรอยละ 6.5 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ
รวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
1.2

ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

เพื่อดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
โรงฆาสัตว และบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนทั้งหมดเปนผูประกอบธุรกิจสัตวปก ธุรกิจสุกร ธุรกิจผลิตอาหารสัตว รวมถึงธุรกิจ
อื่น ๆ ทั้ง นี้ บริษั ท ฯ ได ดํา เนิ นการจั ดโครงสรา งองคก รของบริษั ท ฯ ในระหวา งป 2554 ถึ ง ป 2557 จากเดิมที่นายวินั ย
เตียวสมบูรณกิจ และผูที่เกี่ยวของ เปนผูควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไดปรับโครงสรางมารวมอยูที่ บมจ. ไทยฟูดส
กรุป ทั้งนี้ จากการจัดโครงสรางองคกรดังกลาวสงผลใหการประกอบธุรกิจทุกประเภทของบริษัทฯ อยูภายใตการควบคุมของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป โดยตรง
ในป 2530 นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ผูกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและ
ประธานกรรมการบริหาร เริ่มประกอบธุรกิจฟารมเลี้ยงไกฟารมแรกในจังหวัดลพบุรี โดยมีกําลังการผลิต 20,000 ตัว
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 ภายใตชื่อ บริษัท ไทยฟูด (2001) จํากัด
ตอมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท
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ไทยฟูดสกรุป จํากัด และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557
สรุปลําดับเหตุการณสําคัญของบริษัทฯ
ป

เหตุการณสําคัญ

2544

กอตั้งบริษัท ไทยฟูด (2001) จํากัด

2545

เปลี่ยนชื่อบริษัท เปน บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2546

เริ่มดําเนินธุรกิจโรงฆาสัตวโรงแรกในจังหวัดกาญจนบุรี มีกําลังการผลิตไก 139,000 ตัวตอวัน

2547

เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมไกพอแมพันธุ โดยการซื้อฟารมไกพอแมพันธุจํานวน 3 ฟารมและโรงฟกไข
จํานวน 1 โรงในจังหวัดชลบุรี ทําใหกําลังการผลิตไกพอแมพันธุของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน
312,000 ตัว และเพิ่มกําลังการผลิตของโรงฟกไขของบริษัทฯ เปน 699,840 ฟองตอสัปดาห

2549

เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพันธุโรงแรกในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกําลังการผลิต 1,900 ตัว

2550

เริ่มดําเนินธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตวโรงแรกในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกําลังการผลิตอาหารสัตว
30,000 ตันตอเดือน

2553

เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรทวดพันธุฟารมแรกในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกําลังการผลิต 450 ตัว

2554

เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพันธุใหม 2 ฟารมในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี
ตามลําดับ ซึ่งทําใหกําลังการผลิตของฟารมสุกรปูยาพันธุของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 5,300 ตัว
เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมไกพันธุไขฟารมแรกในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกําลังการผลิต 38,400 ตัว

2555

เปลี่ยนชื่อบริษัท เปน บริษัท ไทยฟูดสกรุป จํากัด
เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุฟารมแรก ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกําลังการผลิตสุกร
พอแมพันธุ 1,800 ตัว
เขาซื้อกิจการของบริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด และบริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม
จํากัด ซึ่งเดิมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ และผูที่เกี่ยวของ ถือหุนโดยตรงในบริษัทดังกลาว

2556

เริ่มดําเนินธุรกิจเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนามและเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพันธุฟารมแรก
ในประเทศเวียดนาม โดยใชระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา โดยมีกําลังการผลิตสุกรปูยาพันธุ
700 ตัว และเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุฟารมแรกในประเทศเวียดนาม โดยมีกําลัง
การผลิต 1,400 ตัว
เริ่มดําเนินธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตวโรงใหมในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกําลังการผลิตอาหารสัตว
50,000 ตันตอเดือน ซึ่งทําใหกําลังการผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 120,000 ตันตอ
เดือน
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

เขาซื้อกิจการของบริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด ซึ่งเดิมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ และผูที่
เกี่ยวของ ถือหุนโดยตรงในบริษัทดังกลาว
2557

เริ่มดําเนินกิจการโรงฆาสัตวโรงใหมในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกําลังการผลิตรวม 150,000 ตัว
ตอวัน ซึ่งทําใหกําลังการผลิตไกของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 440,000 ตัวตอวัน
เริ่มดําเนินกิจการโรงฟกไขโรงใหมในจังหวัดกาญจนบุรี ทําใหกําลังการผลิตโรงฟกไขของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 4,386,240 ฟองตอสัปดาห
เริ่ ม ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ฟาร ม ไก พ อ แม พั น ธุ ฟ าร ม ใหม ใ นจั ง หวั ด สระแก ว ในเดื อ นสิ ง หาคม
ทําใหกําลังการผลิตไกพอแมพันธุของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 1,786,500 ตัว
เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมเชาสุกรพอแมพันธุใหม 1 ฟารม ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกําลังการ
ผลิต 350 ตัว (1)
เขาซื้อกิจการของบริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส สไวน อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด และบริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเดิมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ และผูที่เกี่ยวของ
ถือหุนโดยตรงในบริษัทดังกลาว
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 มี
มติอนุมัติ
- การแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัท
ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
- การนํ า หุ น สามั ญ ของ บมจ. ไทยฟู ด ส กรุ ป เข า เป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยฯ
- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,750,000,000 เปน 5,400,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท โดยจัดสรรใหผูถือหุนเดิมจํานวนไมเกิน 250,000,000 หุน และ จัดสรรหุนเพิ่มทุน
เสนอขายแกประชาชนทั่วไป (IPO) จํานวน 1,400,000,000 หุน
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,400,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 5,400,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนชําระแลว
3,750,000,000 บาท

หมายเหตุ (1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีฟารมสุกรพอแมพันธุในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 5 ฟารม โดยบริษัทฯ เปนเจาของและ
ดําเนินการเอง 1 ฟารม และเชาเพื่อดําเนินการอีก 4 ฟารม ซึ่งมีกําลังการผลิตสุกรพอแมพันธุจํานวน 7,900 ตัว และบริษัทฯ อยูในระหวาง
ดําเนินการกอสรางฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 3 ฟารม ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ซึ่งคาดวาจะ
กอสรางแลวเสร็จภายในสิ้นป 2557 จะเปนผลใหบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 7,900 ตัว เปน 16,000 ตัว ซึ่งจะทําให
กําลังการผลิตสุกรพอแมพันธุของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นเปน 17,400 ตัว
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1.3

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ
แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
TFG
99.99%

ธุรกิจอาหารสัตว

ธุรกิจสุกร

ธุรกิจสัตวปก
TFPF

(1)

TFSF

(3)

TFCF

(1)

TFSI

(4)

TFLF

(2)

T-Paragon

(4)

TVSL

(4)

TFFM

(1)

ธุรกิจอื่น ๆ
TFRC

(2)

AYAT

(4)

หมายเหตุ (1) บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซื้อกิจการของ TFPF TFCF และ TFFM ในป 2554
(2) บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซื้อกิจการของ TFRC และ TFLF ในป 2555
(3) บมจ. ไทยฟูด ส กรุป ซื้อกิจการของ TFSF ในป 2556 โดย TFSF เกิดจากการควบรวมกิจการระหวางบริษัท ไทย ฟูดส สไวน ไลน
จํากัด กับ บริษัท ไทย ฟูดส ไฮบริด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ซึ่งเดิมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ และ
ผูที่เกี่ยวของ เปนผูถือหุนโดยตรงในบริษัททั้งสองดังกลาว
(4) บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซื้อกิจการของ T-Paragon (ซึ่งถือหุน ใน TVSL) AYAT และ TFSI ในป 2557
* แตเดิมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ และผูที่เกี่ยวของ เปนผูถือหุนโดยตรงในบริษัทยอยทุกบริษัทของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอยของบมจ. ไทยฟูดส กรุป
บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีการถือหุนในบริษัทยอยโดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ธุรกิจหลัก

บริษัท
1. บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

5,400,000,000

โรงฆาไก

บริษัทยอย
ธุรกิจสัตวปก
1. บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารม จํากัด

1,200,000,000

100

ฟารมไกพอแมพันธุ

125,000,000

100

การเลี้ยงไกผานเกษตรกรฯ

50,000,000

100

ฟารมไกพันธุไข

1,000,000,000

100

การผลิตและการจําหนายสุกรมีชีวิต

5. บริษัท ไทย ฟูดส สไวน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

100,000,000

100

การเลี้ยงสุกรขุนผานเกษตรกรฯ

6. บริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด

276,300,000

100

การลงทุนในบริษัทอื่น

7. Thai Viet Swine Line Company Limited(1)

8,700,000(2)

100

การเลี้ยงและการจําหนายสุกรมีชีวิต

2,000,000,000

100

การผลิตและจําหนายอาหารสัตว

9. บริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด

50,000,000

100

ศูนยวิจัยและพัฒนา

10. บริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด

80,000,000

100

การผลิตกระสอบบรรจุอาหารสัตว และ
อุ ป กรณ ที่ เ ป น พลาสติ ก สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ
ฟารม

2. บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด
3. บริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม จํากัด
ธุรกิจสุกร
4. บริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด

ธุรกิจอาหารสัตว
8. บริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด
ธุรกิจอื่น ๆ

หมายเหตุ : (1) บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนเจาของโดยออมโดยถือหุนรอยละ 100 ใน Thai Viet Swine Line Company Limited ผานทางบริษัท ที
พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนทั้งหมดใน Thai Viet Swine Line Company Limited ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งในประเทศ
เวียดนาม
(2) ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ

1.4

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ

มี และโปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.3 การจัดการและการกํากับ ดูแลกิจการ – 14.
รายการระหวางกัน”
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