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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ

2.1.1

ผลิตภัณฑ

บริษัทฯ เปนผูผลิตอาหารแบบครบวงจรของ (ก) ผลิตภัณฑไก ทั้งในลักษณะไกทั้งตัวและชิ้นสวนไก โดยบริษัทฯ
มีการดําเนินธุรกิจในดานตาง ๆ ประกอบดวย การเพาะพันธุไก การเลี้ยงไก การออกไข การฟกไข และการผลิตเนื้อไก (ข)
สุกรมีชีวิต โดยบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจในดานตาง ๆ ประกอบดวย การเพาะพันธุสุกร การเลี้ยงสุกร และการจําหนายสุกร
มีชีวิต (ค) อาหารสัตว (โดยมุงเนนไปที่อาหารสัตวสําหรับไกและสุกรเปนหลัก) โดยการดําเนินธุรกิจในดานตาง ๆ ของ
บริษัทฯ ประกอบดวย การผลิตและการจัดจําหนายอาหารสัตวเพื่อใชในธุรกิจของบริษัทฯ และจําหนายใหแกลูกคาอื่น และ
(ง) ธุรกิจอื่น ๆ ไดแก ใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณ ฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่ง วิจัยและพัฒนาโดย
ศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ แกบุคคลภายนอก และการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณ
การเกษตรที่ทําจากพลาสติก
รายไดรวมจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ แบงตามประเภทธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของ
ป 2554 ป 2555 และป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ของป 2556 และป 2557 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภท
ธุรกิจ

2554

2555

ลานบาท

รอยละ

ไก

4,362.3

61.0

สุกร

972.6

อาหาร
สัตว
อื่น ๆ
รวม

ลานบาท

2556(1)

2556

ลานบาท

2557(2)

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

5,559.7

61.3

11,602.1

73.8

5,334.3

72.6

5,864.9

71.6

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

หมายเหตุ (1) ขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ของป 2556 และป 2557 ไดรวมขอมูลทาง
การเงินของบริษัทยอยตาง ๆ ซึ่งบมจ. ไทยฟูดส กรุป ซื้อมาในระหวางป 2557 (ซึ่งมิไดรวมอยูในงบการเงินรวมแบบยอสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2554 ป 2555 และป 2556) เสมือนวาบมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดซื้อและควบคุมบริษัทยอยเหลานี้
ตั้งแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังนั้น การจัดทําขอมูลของขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่
30 มิถุนายน ของป 2556 อาจไมสอดคลองกันกับการจัดทําขอมูลของงบการเงินรวมแบบยอสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
(2) รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 รวมถึงการใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและ
เวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ แกบุคคลภายนอกของ TFRC และการ
ผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติกของ AYAT ซึ่งบริษัทฯ ไดมาในป 2557
ทั้งนี้ รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2556 โดยหลักคือ การใหบริการศูนยวิจัยและการจํ าหนาย
เวชภัณฑของ TFRC
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2.1.2

การดําเนินงาน
ยอดขาย
ยอดขายของธุรกิจไก ธุรกิจสุกร และธุรกิจอาหารสัตว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2554 ป 2555 และ
ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ของป 2556 และป 2557 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2556

2556

2557

ไก
จํานวน (พันตัว)

39,917.6

65,974.7

112,660.8

52,471.6

52,111.1

น้ําหนัก (พันกิโลกรัม)

93,794.4

155,040.5

271,884.7

126,990.7

133,287.9

166.3

374.5

413.6

178.8

204.7

16,962.2

38,199.3

44,874.1

20,281.7

22,308.6

147,153.4

130,999.1

98,577.1

55,492.5

39,111.2

สุกร(1) – ประเทศไทย
จํานวน (พันตัว)
น้ําหนัก (พันกิโลกรัม)
อาหารสัตว
น้ําหนัก (ตัน)

หมายเหตุ (1) ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ยอดขายสุกรในประเทศเวียดนาม ประกอบดวยการขายสุกรขุน จํานวน 6,076
ตัว สุกรขุนรุนพันธุ จํานวน 5,798 ตัว ลูกสุกร จํานวน 11,893 ตัว และสุกรพอแมพันธุ จํานวน 452 ตัว

2.2

ลักษณะผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปนกลุมธุรกิจตาง ๆ ไดดังนี้

2.2.1

ธุรกิจสัตวปก

บริษัทฯ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑไกหลายชนิด ไดแก ไกทั้งตัวและชิ้นสวนไก เชน ปกไก อกไก นองไก ตีนไก
และเครื่องในไก โดยรายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการขายผลิตภัณฑไก โดยคิดเปนรอยละ 61.0 รอยละ 61.3 และ รอยละ
73.8 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 และป 2556 ตามลําดับ และคิดเปนรอยละ 71.6 ของรายไดรวมของ
บริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ในบางโอกาส บริษัทฯ จําหนายไกมีชีวิตใหโรงฆาสัตว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสถานการณของตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
จําหนายลูกไก ไกแมพันธุที่ไมสามารถออกไขได และไกพันธุไขอีกดวย อยางไรก็ดี รายไดจากการขายไกมีชีวิตเหลานี้ไมถือ
เปนรายไดที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
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กระบวนการผลิตผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ ตั้งแตการซื้อไกพอแมพันธุจนถึงการจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาของ
บริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
การจัดหาลูกไก
เพาะพันธุ

เพาะพันธุไกที่ฟารมเพาะพันธุของบริษัทฯ

ออกไข

ออกไขที่ฟารมเพาะพันธุของบริษทั ฯ

ฟกไข

ฟกไขเพื่อใหไดลกู ไกที่โรงฟกไขของบริษัทฯ

เลี้ยงไก

เลี้ยงไกที่ฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา

ฆาและ
ชําแหละไก

ฆาและชําแหละไกที่โรงฆาสัตวของบริษัทฯ
ชั่งน้ําหนักและบรรจุ

จําหนาย

ไกทั้งตัว

ชิ้นสวนไก

ไกมีชีวิต

จําหนายใหแกนายหนาซื้อขาย ผูคาปลีก ตัวแทนสงออก/ตัวแทนรับซือ้ เพื่อสงออก
และบริษัทคาปลีกแบบสมัยใหมและบริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก

ในกระบวนการผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ นั้ น บริ ษั ท ฯ จั ด หาไก พ อ แม พั น ธุ (ไม ร วมกรณี ไ ก พั น ธุ ไ ข ) มาจากบริ ษั ท
อารเบอรเอเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด (“อารเบอรเอเคอรส”) ซึ่งเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตไกพอแม
พันธุ และบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑไก ดังตอไปนี้
การเลี้ยงไกและการฟกไข
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงฟกไขจํานวน 6 โรง เพื่อการกกไขและฟกไข ไกแมพันธุหนึ่งตัวโดยเฉลี่ยแลวสามารถออก
ไขไดประมาณ 170 ฟองในหนึ่งชวงชีวิต ซึ่งในจํานวนดังกลาว สามารถฟกเปนตัวสําเร็จคิดเปนอัตราประมาณรอยละ
81 ทั้งนี้ ในป 2556 โรงฟกไขของบริษัทฯ สามารถฟกไขไดประมาณ 2.5 ลานฟองตอสัปดาห โดยไขที่ไมไดมาตรฐานจะถูก
คัดออกเพื่อนําไปทิ้งหรือจําหนายใหกับลูกคาภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการขายไขที่ไมไดมาตรฐานนี้ไมถือเปนรายไดที่มี
นัยสําคัญของบริษัทฯ
เมื่อไขฟกเปนลูกไก พนักงานของบริษัทฯ จะทําการใหวัคซีนแกลูกไกภายใตการควบคุมดูแลของสัตวแพทย และจะ
ทําการแยกเพศลูกไก เนื่องจากไกเพศเดียวกันที่มีอายุเทากันจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ใกลเคียงกัน บริษัทฯ จึงแยกลูกไก
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ตามเพศ เพื่อใหงายตอการเลี้ยง และภายหลังจากการใหวัคซีนและแยกเพศแลว บริษัทฯ จะจัดสงลูกไกใหแกเกษตรกรฯ ใน
เครือขายเพื่อทําการเลี้ยงไกตอไป
กระบวนการในการควบคุมสุขภาพและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ
บริษัทฯ ติดตามการดําเนินงานภายในสถานประกอบการของบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง และปฏิบัติตามโปรแกรม
การใหวัคซีนอยางเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวาไกพอแมพันธุทุกตัวมี
สุขภาพที่ดีและปลอดจากโรคตาง ๆ ทั้งนี้ ไกจะไดรับการรักษาดวยยาที่เหมาะสมตามคําแนะนําของสัตวแพทยทันทีที่มี
ความจําเปน บริษทั ฯ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส
และโรคตาง ๆ ในโรงฟกไข โดยยานพาหนะที่เขามาในบริเวณฟารมจะตองทําความสะอาดลอและพนน้ํายาฆาเชื้อโรค และ
ผูที่จะเขาไปในอาคารโรงฟกไขจะตองทําความสะอาดรางกายดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคและตองสวมเสื้อผาและรองเทาที่ผาน
การฆาเชื้อโรคซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว
ฟารมเพาะพันธุและโรงฟกไขของบริษัทฯ ตั้งอยูหางจากฟารมไกและโรงฟกไขโรงอื่นอยางนอย 3 กิโลเมตร ซึ่งถือ
เปนยุทธศาสตรของบริษัทฯ เพื่อชวยปองกันการระบาดของเชื้อโรคในกรณีที่เกิดโรคระบาดที่ฟารมหรือโรงฟกไขในบริเวณ
ใกลเคียง บริษัทฯ สามารถรักษาระยะหางระหวางฟารมเพาะพันธุและโรงฟกไขดังกลาวไดโดยการรักษาความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคาของบริษัทฯ เจาของที่ดิน และคูแขงที่อยูในบริเวณใกลเคียง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ จะจัดใหมีการประมูล
ของเสียที่เกิดจากการผลิตไกเปนประจําทุกป เพื่อใหบุคคลภายนอกเขารวมประมูลเพื่อซื้อของเสียที่เกิดจากการผลิตไกเพื่อ
นําไปใชในการผลิตปุย ทั้งนี้ ผูที่ชนะการประมูลจะมารับของเสียที่เกิดจากการผลิตไกจากสถานประกอบการของบริษัทฯ
ตามกําหนดเวลาตลอดทั้งป
การเลี้ยงไกในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms)
บริษัทฯ มีเครือขายซึ่งประกอบดวยเกษตรกรฯ มากกวา 600 ราย (ซึ่งมีฟารมรวมกันมากกวา 1,400 ฟารม) ใน
การเลี้ยงลูกไกของบริษัทฯ สัญญาที่บริษัทฯ ทํากับเกษตรกรฯ โดยทั่วไปมีระยะเวลา 5 ถึง 8 ป และมีขอตกลงตออายุสัญญา
โดยอัตโนมัติ หากไมมีคูสัญญาฝายใดบอกเลิกสัญญา สําหรับเกษตรกรฯ ที่ไมมีโรงเลี้ยงไก หากมีความจําเปน บริษัทฯ จะ
ทดรองจายเงินใหเกษตรกรฯ รายใหมดังกลาว เพื่อใหเกษตรกรฯ สามารถเริ่มธุรกิจฟารมเลี้ยงไกของตนเองได ทั้งนี้ จนกวา
เกษตรกรฯ จะสามารถกูเงินจากธนาคารพาณิชยได โดยปกติ เกษตรกรฯ ของบริษัทฯ จะใชเวลาประมาณ 6 เดือนใน
การขอรับเงินกูจากธนาคารพาณิชย อยางไรก็ดี ในป 2556 และป 2557 เกษตรกรฯ รายใหมของบริษัทฯ จะใชเวลาประมาณ
6 ถึ ง 12 เดื อ นในการขอรั บ เงิ น กู เนื่ อ งจากเกษตรกรฯ รายใหม เ ปลี่ ย นมากู เ งิ น จากธนาคารพาณิ ช ย แ ห ง ใหม แ ละ
การดําเนินการยังอยูในระหวางการเตรียมการในขั้นแรก นอกจากนี้ หากมีความจําเปน บริษัทฯ ยังทดรองจายเงินใหแก
เกษตรกรฯ เพื่อใชเปนคาใชจายทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ (Day-to-Day Operational Cost) และบริษัทฯ ยังใหเงินกูยืมแบบ
มีประกันแกเกษตรกรฯ ในรายที่ไมสามารถกูยืมจากธนาคารพาณิชยอีกดวย
บริษัทฯ สามารถเลี้ยงไกโดยอาศัยเครือขายเกษตรกรฯ ไดถึง 2.8 ลานตัว ณ ชวงเวลาใด ๆ ซึ่งการเขาทําสัญญากับ
เกษตรกรฯ ในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา ซึ่งสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใหแกบริษัทฯ ไดสูงสุด เนื่องจาก
ชวยใหบริษัทฯ ลดรายจายฝายทุนที่ตองใชเลี้ยงไกของบริษัทฯ และยังทําใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็วอีก
ดวย กอนที่บริษัทฯ จะเขาทําสัญญากับเกษตรกรฯ รายใดเปนครั้งแรก บริษัทฯ กําหนดใหผูที่สนใจเปนเกษตรกรฯ ใน
เครือขายของบริษัทฯ แสดงหลักฐานวาตนเอง และฟารมของตนไดรับใบอนุญาตตาง ๆ ที่จําเปนในการเลี้ยงลูกไกของ
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บริษัทฯ และจะตองผานการตรวจสอบประวัติและความนาเชื่อถือทางการเงิน นอกจากนี้ เจาหนาที่ดานเทคนิคของบริษัทฯ
จะดําเนินการตรวจสอบวาฟารมของเกษตรกรฯ ผานเกณฑของบริษัทฯ หรือไม และภายใตสัญญาที่บริษัทฯ เขาทํากับ
เกษตรกรฯ เกษตรกรฯ จะตองยินยอมใหมีการตรวจสอบฟารมอยางสม่ําเสมอในขั้นตอนการเลี้ยงไกดวย
โดยทั่วไปแลว สัญญาที่บริษัทฯ ทํากับเกษตรกรฯ จะมีขอกําหนดดังตอไปนี้ บริษัทฯ จะจัดสงลูกไกพรอมกับวัคซีน
และอาหารสัตวใหเกษตรกรฯ (โดยบริษัทฯ จะจัดสงอาหารสัตวใหเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ) โดยเกษตรกรฯ จะยังไมตองชําระ
เงินคาลูกไก อาหารสัตว หรือเวชภัณฑ แตเกษตรกรฯ จะตองสงคืนไกที่เลี้ยงใหแกบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
ซึ่งโดยปกติแลว คือระยะเวลา 37 ถึง 42 วันหลังจากที่บริษัทฯ จัดสงลูกไกใหแกเกษตรกรฯ และเมื่อบริษัทฯ รับไกที่ฟารมไก
ของเกษตรกรฯ บริษัทฯ จะจายเงินใหแกเกษตรกรฯ ตามราคาคาไกตอตัวที่ไดตกลงกันภายหลังหักคาใชจายทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับการเลี้ยงไก ซึ่งรวมถึงคาอาหารสัตวและคาวัคซีนสําหรับเกษตรกรฯ รายนั้น ในกรณีที่ไกตายหรือเกิดความ
สูญเสียอื่น เกษตรกรฯ จะไมไดรับเงินสําหรับไกที่ตายหรือสูญหายดังกลาวและเกษตรกรฯ จะตองจายคาไกและคาใชจาย
ทั้งหมดที่เกี่ยวของในการเลี้ยงไกใหแกบริษัทฯ ขอกําหนดดังกลาวมีไวเพื่อปองกันไมใหเกษตรกรฯ จําหนายไกของบริษัทฯ
ใหแกบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ นอกจากนี้ ขอกําหนดในสัญญายังหามมิใหเกษตรกรฯ เลี้ยงไกของบุคคล
อื่นในฟารมเดียวกันกับฟารมที่เลี้ยงไกของบริษัทฯ อีกดวย
โดยทั่วไปแลว ฟารมของเกษตรกรฯ ในเครือขายของบริษัทฯ จะตั้งอยูในพื้นที่โดยรอบโรงฆาสัตวของบริษัทฯ โดยมี
ระยะหางไมเกิน 100 กิโลเมตรจากโรงฆาสัตวของบริษัทฯ การตั้งฟารมอยูในพื้นที่โดยรอบหรือใกลโรงฆาสัตวเปนวิธีการ
หนึ่งที่จะชวยลดอัตราการตายของไกในระหวางการขนสงไปยังโรงฆาสัตวของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา
จํานวนลูกไกที่เกษตรกรฯ เลี้ยงสําเร็จและสามารถนําไปใชเพื่อการผลิตเนื้อสัตวที่โรงฆาสัตวของบริษัทฯ ได คิดเปนอัตรา
รอยละ 96 บริษัทฯ เก็บสถิติจํานวนไกที่รอดชีวิตและรับซื้อจากเกษตรกรฯ แตละราย โดยสัญญาที่บริษัทฯ ทํากับเกษตรกรฯ
กําหนดใหบริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับเกษตรกรฯ แตละรายได หากบริษัทฯ เห็นวาจํานวนไกที่รอดชีวิตและรับซื้อของ
เกษตรกรฯ รายใดอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ดังนั้น ขอกําหนดดังกลาวจึงเปนปจจัยหนึ่งซึ่งจูงใจใหเกษตรกรฯ เลี้ยงไกใหมี
อัตรารอดชีวิตอยูในระดับไมต่ํากวารอยละ 96 เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหถูกบริษัทฯ บอกเลิกสัญญาได
ในการเลี้ยงไกใหบริษัทฯ เพื่อใหไดไกที่มีสุขภาพแข็งแรงและเนื้อไกที่มีคุณภาพ เกษตรกรฯ ของบริษัทฯ จะตองใช
อาหารสัตวที่บริษัทฯ จัดหาใหเทานั้น ในการนี้ บริษัทฯ มีเจาหนาที่ดานเทคนิคจํานวน 52 คนที่ไดรับมอบหมายให (1)
ควบคุมดูแลเกษตรกรฯ (2) ควบคุมการใหวัคซีนและการใหอาหารไก และ (3) ชั่งน้ําหนักไกที่ฟารมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง
กอนที่บริษัทฯ จะรับซื้อไกจากเกษตรกรฯ
แนวทางในการควบคุมดูแลเกษตรกรฯ สามารถสรุปไดดังนี้
(ก)

การใหวัคซีน
ไกจะไดรับวัคซีนตามกําหนดเวลาเพื่อปองกันไกจากโรคตาง ๆ รวมทั้ง โรคเบอรซา (Infectious Bursal
Disease หรือ IBD) โรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease) และโรคหลอดลมอักเสบ (Infectious Bronchitis
หรือ IB) โรคเหลานี้เปนโรคที่มักจะพบในไก ดังนั้น การใหวัคซีนสําหรับไกของบริษัทฯ เพื่อปองกันโรคเหลานี้
จึงเปนแนวทางปฏิบัติปกติในอุตสาหกรรม
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(ข)

การควบคุมอุณหภูมิ
การรั ก ษาระดั บ อุ ณ หภู มิ ใ นฟาร ม ให เ หมาะสมกั บ การเลี้ ย งไก เป น ส ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารจั ด การ
ความเครียดของไก เกษตรกรฯ จะเฝาระวังรักษาอุณหภูมิที่โรงเลี้ยงไกของตน และโรงเลี้ยงไกทุกโรง
จะตองติดตั้งระบบสเปรยน้ําและระบบทําความเย็นที่ชวยปรับใหอากาศเย็นขึ้นเมื่อระดับอุณหภูมิในโรง
เลี้ยงไกเพิ่มขึ้นจนอยูในระดับที่ทําใหไกเกิดความเครียด

(ค)

สุขภาพและสุขอนามัย
สุขอนามัยและความสะอาดของฟารมมีความสําคัญตอการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อ
แบคที เรี ย อัน อาจนํ า ไปสูโ รคตา ง ๆ ได บริ ษัท ฯ จะดํา เนิ น การเทา ที่จ ะกระทํา ไดเ พื่อ ให มั่น ใจได ว า
การกอสรางโรงเลี้ยงไกใชวัสดุที่สามารถทําความสะอาด ฆาเชื้อโรค และแหงไดงาย และในการกอสราง
โครงสรางของโรงเลี้ยงไกจะตองคํานึงถึงการปองกันสัตวจําพวกหนูและสัตวปกที่ไมพึงประสงค เพื่อลด
โอกาสของการติดเชื้อจากสัตวรบกวน นอกจากนี้ เกษตรกรฯ ของบริษัทฯ ตองรักษาโรงเลี้ยงไกใหมี
สภาพแวดลอมที่สะอาดและแหงเพื่อปองกันแมลงวัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสุขอนามัยในโรงเลี้ยงไก ภายหลัง
จากการเลี้ ย งไก ใ นแต ล ะรอบสิ้ น สุ ด ลง เกษตรกรฯ จะต อ งปล อ ยให โ รงเลี้ ย งไก ว า งเป น ระยะเวลา
4 สัปดาห เพื่อทําความสะอาด กําจัดสิ่งสกปรก และฆาเชื้อโรค

(ง)

คุณภาพของอาหารไกและน้ําดื่ม
อาหารสั ตว ที่ มีคุณ ภาพเปน ปจจัยสํา คัญ เนื่อ งจากเปน ที่ม าของสารอาหารที่ทํา ใหไ กมีน้ํา หนัก และ
เจริ ญ เติ บ โตเร็ ว ขึ้ น บริ ษั ท ฯ จั ด หาอาหารสั ต ว ใ ห แ ก เ กษตรกรฯ เพื่ อ ใช ใ นการเลี้ ย งไก ข องบริ ษั ท ฯ
โดยเฉพาะ ซึ่ ง เป น สู ต รอาหารสั ต ว ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากการวิ จั ย และพั ฒ นาของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะทํ า ให ไ ก
เจริญเติบโตอยางแข็งแรงและมีคุณภาพ นอกจากนี้ คุณภาพของน้ําดื่มก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน
สําหรับการเจริญเติบโตอยางแข็งแรงของไก ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ จะทําการทดสอบคาทางเคมีในน้ํา
ทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดเตรียมน้ําดื่มคุณภาพต่ําใหแกไก อาจสงผลใหไกไมกินน้ําและทําใหไกเปนโรค
ที่เกี่ยวกับระบบขับถายและไมสามารถดูดซึมยาไดอยางเต็มที่

(จ)

การตรวจสอบฟารมไก
หนวยงานราชการ ซึ่งรวมถึงกรมปศุสัตว จะทําการตรวจฟารมเลี้ยงไกภายใตระบบเกษตรแบบพันธะ
สัญญา (Contract Farms) เปนประจําทุกป และพนักงานที่มีประสบการณของบริษัทฯ จะตรวจสอบ
สถานที่ทุกสัป ดาหใ นชว งระยะเวลาที่เกษตรกรฯ ทํา การเลี้ย งไกข องบริษัท ฯ การตรวจสอบฟารมมี
วัตถุป ระสงคเพื่ อ เฝา ระวัง สุข ภาพอนามัย ของไกและสภาพโดยทั่ วไปในฟารม และเพื่อ พิจ ารณาวา
เกษตรกรฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนในการเลี้ยงไกที่ถูกตองหรือไม นอกจากนี้ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่ง เปนหนวยงานในสัง กั ดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ ม จะทํา การ
ตรวจสอบระบบควบคุมของเสียของฟารมเปนระยะดวย

บริษัทฯ จะรับไกจากฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) และขนสงไปยังโรงฆาสัตว
ของบริษัทฯ โดยไกจะถูกชั่งน้ําหนักเมื่อไปถึงโรงฆาสัตว
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การผลิตเนื้อไก
ปจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงฆาสัตว 3 โรงในประเทศไทย ซึ่งโรงฆาสัตวทุกโรงจะตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับ
ฟารมของเกษตรกรฯ ที่เลี้ยงไก
บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑไกทั้งในประเภทไกทั้งตัวและชิ้นสวนไก ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา ยอดขายไก
ทั้ง ตั ว คิด เปน ประมาณรอ ยละ 15 ของยอดขายผลิตภัณ ฑ ไ กทั้ง หมดของบริ ษัท ฯ ในขณะที่ย อดขายชิ้น สว นไกคิดเป น
ประมาณรอยละ 85 ของยอดขายผลิตภัณฑไกทั้งหมดของบริษัทฯ สําหรับชิ้นสวนไก บริษัทฯ จําหนายชิ้นสวนไกทุกประเภท
โดยอยูในบรรจุภัณฑตาง ๆ เพื่อจําหนาย ซึ่งรวมถึง ปกไก ปกปลาย ปกกลางไก ปกบนไก ปกบนผา ปกกลางผาครึ่ง เนื้อที่ไม
มีกระดูก และเนื้อที่ไมมีกระดูกและไมมีเอ็น
ไกที่เจริญเติบโตเต็มที่จะถูกขนสงจากฟารมของเกษตรกรฯ ไปยังโรงฆาสัตวของบริษัทฯ โดยโรงฆาสัตวจะมี
บริเวณเขา/ออกซึ่งแยกไกมีชีวิตที่เขามาออกจากเนื้อไกที่ผานการชําแหละแลว เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหวางไกมีชีวิตและ
เนื้อไก และเปนการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ ที่สงใหแกลูกคาของบริษัทฯ
หลังจากนั้น ไกจะถูกนําไปพักในบริเวณที่พักสัตวเปนเวลาอยางนอย 30 นาที ซึ่งจะมีการฉีดน้ําเย็นลางไกเพื่อ
ไมใหอุณหภูมิของไกสูงเกินไปและเพื่อลดความเครียดของไก ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมใหไกทํารายตนเอง กระบวนการในขั้นตอน
นี้กระทําเพื่อปองกันไมใหเนื้อไกช้ํา เปนแผล หรือเกิดความเสียหายกอนที่จะทําการฆาซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพของ
เนื้อไก
หลังจากการฉีดน้ําลางไกแลว ไกจะถูกนําไปยังสวนฆาไก โดยปฏิบัติการฆาไกตามวิธีการฮาลาล ถอนขน ทําความ
สะอาด และชําแหละเปนชิ้นสวนตาง ๆ เพื่อทําเปนผลิตภัณฑเนื้อไก
เนื้อไกจะถูกชั่งน้ําหนัก บรรจุ และคัดประเภทเพื่อบรรจุภัณฑแตละประเภท และภายหลังการบรรจุภัณฑแลว
ผลิตภัณฑเนื้อไกจะถูกนําไปเก็บในหองทําความเย็นหรือหองแชแข็งกอนที่จะนําไปจําหนายใหกับลูกคาของบริษัทฯ ลูกคา
ของบริษัทฯ สวนใหญจะมารับผลิตภัณฑที่โรงฆาสัตวของบริษัทฯ แตลูกคาบางรายอาจใหบริษัทฯ จัดสงผลิตภัณฑให โดย
บริษัทฯ จะวาจางบริษัทผูใหบริการดานการขนสงเพื่อจัดสงผลิตภัณฑใหแกลูกคา
สถานประกอบการ
บริษัท ฯ เลี้ยงไกพอแมพัน ธุที่ฟารมเพาะพันธุของบริษั ทฯ จํานวน 15 ฟารม ซึ่งประกอบดวยโรงเลี้ยงไก 185
โรงเรือน นอกจากนี้ บริษัทฯ กําลังดําเนินการกอสรางโรงเลี้ยงไกเพิ่มอีก 15 โรงเรือน ในฟารมใหม 1 ฟารม ซึ่งบริษัทฯ คาด
วาจะกอสรางแลวเสร็จภายในสิ้นป 2557 และบริษัทฯ ยังจะกอสรางโรงเลี้ยงไกเพิ่มอีก 15 โรงเรือน ในฟารมแหงใหมอีก
1 ฟารม ซึ่งบริษัทฯ คาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จภายในไตรมาสที่สองของป 2558 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – โครงการในอนาคต” ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนใหฟารมไกพอแมพันธุของบริษัทฯ ตั้งอยู
ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ไมมีประวัติของการเกิดโรค และอยูในเขตที่มีความเสี่ยงนอยที่จะเกิดน้ําทวม
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงฟกไขจํานวน 6 โรง เพื่อการกกไขและฟกไข โดย 4 โรง ตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรี และอีก
2 โรง ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี บริษัทฯ มีเครื่องฟกไขอัตโนมัติจํานวน 142 เครื่อง ซึ่งชวยในกระบวนการฟกไขในโรงฟกไขทั้ง
6 โรง ปจจุบัน โรงฟกไขของบริษัทฯ มีการผลิตคิดเปนประมาณรอยละ 55 ของกําลังการผลิต และเมื่อการกอสรางโรงเลี้ยง
ไกแ ห ง ใหม ทั้ง 30 โรงเรือ นแลว เสร็จ ในไตรมาสที่ส องของป 2558 บริษั ท ฯ คาดวา โรงฟก ไข ข องบริ ษัท ฯ จะมีการผลิ ต
ประมาณรอยละ 80 ของกําลังการผลิต
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ในปจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงฆาสัตว 3 โรงในประเทศไทย โดย 2 โรงตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรี และอีก 1
โรงตั้งอยูในจังหวัดปราจีนบุรี
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตในธุรกิจไกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2554 ป 2555 และ ป 2556 และณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ณ วันที่
30 มิถุนายน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ไก

2554

2555

2556

2557

ไกพอแมพันธุ(1)

770,400

1,326,000

1,644,000

1,644,000

ไข(2)

1,192,320

3,957,120

3,957,120

4,386,240

โรงฆาสัตว(3)

139,000

290,000

290,000

440,000

หมายเหตุ:
(1)
จํานวนไกพอแมพันธุที่สามารถเลี้ยงไดในฟารมเพาะพันธุของบริษัทฯ
(2)
จํานวนไขที่สามารถฟกไดตอสัปดาหที่โรงฟกไขของบริษัทฯ
(3)
จํานวนไกที่สามารถฆาไดตอวันที่โรงฆาสัตวของบริษัทฯ (กําลังการผลิตคํานวณจากเวลาการทํางานกะเดียวเปนจํานวน
10 ถึง 12 ชั่วโมงตอวัน 6 วันตอสัปดาห)

ตั้งแตป 2554 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตในแตละขั้นตอนการผลิตเพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มี
กําลังการผลิตไกพอแมพันธุเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 113.4 เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตในป 2554 เนื่องจากบริษัทฯ ได
ขยายฟารมไกพอแมพันธุจาก 4 ฟารม ในป 2554 เปน 15 ฟารม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งทําใหกําลังการผลิตไกพอแม
พันธุเพิ่มจาก 770,400 ตัว ในป 2554 เปน 1.6 ลานตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยฟารมไกพอแมพันธุของบริษัทฯ มี
การผลิต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คิดเปนประมาณรอยละ 96.0 ของกําลังการผลิต บริษัทฯ คาดวาจะเพิ่มกําลังการผลิต
ของฟารมไกพอแมพันธุขึ้นอีก 280,500 ตัว ภายในไตรมาสที่สองของป 2558 หลังจากการกอสรางฟารมไกพอแมพันธุ
2 ฟารมใหมแลวเสร็จ
โรงฟกไขของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 267.9 เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตในป 2554
เนื่องจากบริษัทฯ ไดเพิ่มจํานวนโรงฟกไขของบริษัทฯ จากเดิมมี 2 โรง ในป 2554 เปน 6 โรง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่ง
ทําใหกําลังการผลิตของโรงฟกไขของบริษัทฯ เพิ่มจาก 1.19 ลานฟองตอสัปดาห ในป 2554 เปน 4.39 ลานฟองตอสัปดาห
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงฆาสัตว 3 โรง โดยมี 2 โรงตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี
กําลังการผลิตไก 139,000 ตัวตอวัน และ 151,000 ตัวตอวัน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โรงฆาสัตวแตละโรงดําเนินการ
ผลิตคิดเปนรอยละ 91.8 ของกําลังการผลิต และอีก 1 โรง ตั้งอยูในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีกําลัง
การผลิตไกเทากับ 150,000 ตัวตอวัน และดําเนินการผลิตคิดเปนรอยละ 17.0 ของกําลังการผลิตเนื่องจากในระยะเวลา
ดังกลาวพื้นที่บางสวนยังอยูระหวางการกอสราง อยางไรก็ดี โรงฆาสัตวในจังหวัดปราจีนบุรีนี้ไดเปดดําเนินการโดยสมบูรณ
ในเดือนกรกฎาคม 2557 ในอนาคต หากบริษัทฯ มีความตองการเพิ่มขึ้นจากกําลังการผลิตในปจจุบัน บริษัทฯ สามารถเพิ่ม
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จํานวนชั่วโมงการทํางานของโรงฆาสัตวของบริษัทฯ และ/หรือ จํานวนวันทํางานตอสัปดาหได ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
กําลังการผลิตไกที่โรงฆาสัตวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 216.5 จากป 2554 เนื่องจากกําลังการผลิตของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจาก 139,000 ตัวตอวันในป 2554 เปน 440,000 ตัวตอวัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
การขายไกมีชีวิต
ตั้งแตอดีตจนถึงป 2555 บริษัทฯ จําหนายไกประมาณรอยละ 99.0 ของไกทั้งหมดของบริษัทฯ จากโรงฆาสัตว
ใหแกลูกคา โดยจําหนายเปนผลิตภัณฑไกประเภทไกทั้งตัวหรือชิ้นสวนไก แตเนื่องจากความตองการไกมีชีวิตของตลาดที่
เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงเริ่มจําหนายไกมีชีวิตจากฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) ใหโรงฆาสัตว
ของบุคคลภายนอก โดยในป 2555 และป 2556 ยอดขายไกมีชีวิตใหลูกคาภายนอกคิดเปนรอยละ 0.4 และรอยละ 3.7 ของ
รายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ยอดขายไกมีชีวิตคิดเปนรอยละ
8.4 ของรายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
ไกพันธุไข
นอกจากฟารมไกพอแมพันธุของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจฟารมไกพันธุไขจํานวน 1 ฟารม เพื่อเลี้ยงไก
พอแมพันธุไกไข โดยบริษัทฯ ซื้อไกพอแมพันธุไกไข เมื่อยังเปนลูกไกจาก Institut de Sélection Animale B.V. (ISA) ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของกลุมบริษัท Hendrix-Genetics ในประเทศเนเธอรแลนดที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกพอแมพันธุไกไข ซึ่ง
สัญญาซื้อขายไกพอแมพันธุไกไข ระหวางบริษัทฯ กับ Institut de Sélection Animale B.V. (ISA) กําหนดราคาซื้อขายใน
สกุลเงินดอลารสหรัฐ โดยฟารมไกพันธุไขของบริษัทฯ ประกอบดวยโรงเลี้ยงไก 5 โรงเรือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ฟารม
ไกพันธุไขของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตไกพอแมพันธุไกไข จํานวน 38,400 ตัว ซึ่งเปนการดําเนินการผลิตเต็มกําลังการผลิต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสงคที่จะเพิ่มกําลังการผลิตของฟารมไกพนั ธุไขเปนจํานวนมากภายใน 6 ป ขางหนา
เมื่อไกพอแมพันธุไกไขมีอายุประมาณ 20 สัปดาห จนกระทั่งอายุประมาณ 70 สัปดาห ไกพอแมพันธุไกไขจะออก
ไขซึ่งจะถูกสงไปฟกที่โรงฟกไขของบริษัทฯ โรงหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี บริษัทฯ จะขายลูกไกพันธุไขตัวผู และจะเลี้ยงลูกไก
พันธุไขตัวเมียจนถึงอายุประมาณ 17 สัปดาห แลวจึงจะจําหนายใหแกลูกคา โดยลูกคาของบริษัทฯ ซื้อไกพันธุไขจากบริษัทฯ
เพื่อเลี้ยงใหออกไขและนําไปจําหนายเพื่อการบริโภคตอไป
รายไดจากธุรกิจไกพันธุไขนี้ไมถือเปนรายไดที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
การกําหนดราคา
ความสามารถของบริษัทฯ ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความสําคัญตอผลประกอบการของบริษัทฯ
ทั้งในปจจุบันและตอไปในอนาคต โดยทั่วไปแลว บริษัทฯ เปนผูกําหนดราคาขายสงสําหรับผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งราคา
ดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดเพื่อใหสะทอนสภาพการแขงขัน หรือลักษณะของสถานที่จําหนายตามที่บริษัทฯ วางแผนไว ทั้งนี้
ในการกําหนดราคาขายสงดังกลาว บริษัทฯ จะพิจารณาราคาแนะนําที่กําหนดโดยสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย ซึ่งจะ
กํ า หนดเป น รายสั ป ดาห โดยบริ ษั ท ฯ อาจกํ า หนดราคาให แ ตกต า งจากราคาแนะนํ า ได ตามป จ จั ย ต า ง ๆ เช น การ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานในตลาด ตนทุนในการผลิต สภาพตลาด (Market Profile) ของผลิตภัณฑของบริษัทฯ
รูปแบบในการใชจายของลูกคากลุมเปาหมาย สภาพแวดลอมดานการแขงขัน และราคาของคูแขง นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจ
ปรับราคาตามประเภทชองทางการจําหนาย และตลาดเปาหมายตามภูมิศาสตรที่แตกตางกัน โดยในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมี
ความผันผวน บริษัทฯ พยายามปรับราคาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลกําไรของบริษัทฯ ซึ่งราคาสําหรับ
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ผลิตภัณฑชิ้นสวนไกหลัก ๆ เชน นองสะโพกและหนาอก จะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคามากกวาผลิตภัณฑ
ชิ้นสวนไกสวนอื่น ๆ เชน สวนขาและปก เปนตน
บริษัทฯ ไมกําหนดราคาขายตอหรือราคาขายปลีกของผลิตภัณฑและไมมีอํานาจควบคุมราคาที่ผูจัดจําหนายนํา
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไปขายตอ ณ สถานที่จําหนายตาง ๆ หรือราคาขายปลีกที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ
การคืนผลิตภัณฑ
โดยปกติ บริษัทฯ ไมยินยอมใหลูกคาคืนผลิตภัณฑไกใด ๆ หลังจากที่ลูกคารับมอบสินคาตามที่สั่งเปนที่เรียบรอย
แลว อยางไรก็ดี ในบางกรณี บริษัทฯ และลูกคาจะรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาสําหรับขอรองเรียนของลูกคา เชน กรณีไก
มีน้ําหนักไมถึงตามเกณฑ บริษัทฯ จะหาวิธีการแกไขโดยการสงผลิตภัณฑไกเพิ่มเติมใหแกลูกคาสําหรับการสั่งซื้อในคราว
ถัดไป
การควบคุมคุณภาพ
บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการควบคุมคุณภาพมีความสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ดําเนินการควบคุมคุณภาพ
ในทุกแงมุมของธุรกิจสัตวปกของบริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับและแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของ บริษัทฯ เชื่อวาการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนและทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนการประกันวา
ลูกคาของบริษัทฯ จะไดรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
บริษัทฯ ควบคุมการดําเนินการในศูนยวิจัยและพัฒนาที่มีอุปกรณที่ทันสมัย ซึ่งศูนยวิจัยและพัฒนาดังกลาวจะ
ดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง เกี่ ย วกั บ สุ ข อนามั ย ของโรงฟ ก ไข ควบคุ ม ดู แ ลคุ ณ ภาพและป อ งกั น การปนเป อ นของวั ต ถุ ดิ บ และ
อาหารสัตว ควบคุมดูแลสุขภาพของไกและลูกไก ทําการทดสอบดานจุลชีววิทยากับไกและลูกไกที่มีชีวิต รวมถึงควบคุมดูแล
สถานประกอบการและผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการควบคุมคุณภาพที่หนางาน ณ โรงฆาสัตว
ทุกโรงและมีทีมเทคนิคของบริษัทฯ ทําหนาที่ในการตรวจเยี่ยมฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract
Farms) อยางสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมดูแลและกํากับการใชยาและวัคซีนสําหรับสัตวโดยเกษตรกรฯ
แผนการสงออกผลิตภัณฑไก
ในอนาคต บริษัทฯ ประสงคที่จะขยายธุรกิจสัตวปกและเริ่มสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกไปตางประเทศ เชน ประเทศ
ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ในการขยายธุรกิจดังกลาวในเบื้องตน บริษัทฯ มีแผนที่จะกอสรางและเปนผูดําเนินงานฟารมไก
ขนาดใหญ รวมทั้งมีแผนที่จะเชาฟารมไกขนาดใหญโดยบริษัทฯ จะเปนผูดําเนินงานและเลี้ยงไกเอง โดยชําระคาเชาเพื่อใช
ประโยชนในฟารมแกเจาของที่ดิน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาฟารมดังกลาวจะมีกําลังการผลิตไกไดอยางนอย 200,000 ตัวตอ
ฟารม ซึ่งสูงกวากําลังการผลิตของฟารมสวนใหญของเกษตรกรฯ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
2.2.2

ธุรกิจสุกร

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพาะพันธุสุกรและฟารมสุกรในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ จําหนาย
สุกรมีชีวิตใหแกนายหนาซื้อขาย โรงฆาสัตว และผูคาปลีก รายไดจากการจําหนายสุกรเปนแหลงรายไดที่มีความสําคัญมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเพิ่มจาก 972.6 ลานบาทในป 2554 เปน 2,746.7 ลานบาทในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายสุกรคิดเปน 1,764.1 ลานบาท ธุรกิจสุกรของบริษัทฯ ในประเทศไทย
และประเทศเวียดนามนั้นมีลักษณะเหมือนกันเกือบทั้งหมด โดยแตกตางกันเพียงบางประการเทานั้น ในการนี้ บริษัทฯ จะ
ระบุขอแตกตางดังกลาวไวในสวนที่เกี่ยวของในหนังสือชี้ชวนนี้
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บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพาะพันธุสุกร เลี้ยงสุกร และขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคา ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเทคนิคการผสมพันธุ
ขามสายพันธุ “ดูร็อค x แลนดเรซ x ยอรคเชียร” มาใช โดยนําสุกรเพศเมียขามสายพันธุ “แลนดเรซ x ยอรคเชียร” มาผสม
พันธุกับสุกรเพศผูสายพันธุดูร็อค ซึ่งใหกําเนิดลูกสุกรขามสายพันธุ “ดูร็อค x แลนดเรซ x ยอรคเชียร” บริษัทฯ จะเลี้ยงลูกสุกร
ที่ฟารมสุกรขุนของเกษตรกรฯ และจําหนายลูกสุกรขุนพันธุผสมดังกลาวใหแกลูกคา
วงจรการเพาะพันธุและการเลี้ยงสุกรของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเทศไทย

ประเทศเวียดนาม

จัดซื้อสุกรทวดพันธุ
สายพันธุ “ดูร็อค”

จัดซื้อสุกรทวดพันธุ
สายพันธุ “แลนดเรซ”

จัดซื้อสุกรทวดพันธุ
สายพันธุ “ยอรคเชียร”

เพาะพันธุและเลี้ยงลูกสุกรปูยา
พันธุ สายพันธุ “ดูร็อค” พันธุแท ที่
ฟารมสุกรทวดพันธุ

เพาะพันธุและเลี้ยงลูกสุกรปูยา
พันธุ สายพันธุ “แลนดเรซ” พันธุ
แท ที่ฟารมสุกรทวดพันธุ

เพาะพันธุและเลี้ยงลูกสุกรปูยา
พันธุ สายพันธุ “ยอรคเชียร” พันธุ
แท ที่ฟารมสุกรทวดพันธุ

เพาะพันธุ

เพาะพันธุและเลี้ยงสุกรสายพันธุผสม
ระหวางสายพันธแลนดเรซ และ
สายพันธยอรคเชียร ที่ฟารมสุกรปูยาพันธุ

จัดซื้อสุกรปูยาพันธุ สายพันธุ “แลนดเรซ” และ “ยอรคเชียร”
จากประเทศไทย
เพาะพันธุและเลี้ยงสุกรสายพันธุผสม ระหวางสายพันธุแ ลนด
เรซ และสายพันธยอรคเชียร ที่ฟารมสุกรปูยาพันธุภายใตระบบ
เกษตรแบบมีพันธะสัญญาในประเทศเวียดนาม
จัดซื้อสุกรปูยาพันธุ สายพันธุ “ดูร็อค”
จากประเทศไทย

เพาะพันธุสุกรสายพันธุผสมระหวางสายพันธแลนดเรซ สายพันธุยอรคเชียร และสายพันธุดูร็อค
(“สุกรขุน”) ที่ฟารมสุกรพอแมพันธุ

เลี้ยงสุกรที่ฟารม

จําหนาย

เพาะพันธุสุกรสายพันธุผสม ระหวางสายพันธุ
แลนดเรซ สายพันธุ
ยอรคเชียร และสายพันธุด ูร็อค
(“สุกรขุน”) ที่ฟารมสุกรพอแมพันธุของบริษัทฯ

เพาะพันธุสุกรสายพันธุผสมระหวางสายพันธุ
แลนดเรซ สายพันธุยอรคเชียร และ
สายพันธุดูร็อค (“สุกรขุน”) ที่ฟารมภายใต
ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา

ขุนสุกรขุนที่ฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา

จําหนายสุกรใหแก นายหนาซื้อขาย โรงฆาสัตว และผูคาปลีก

บริษัทฯ กําหนดวางแผนบริหารฟารมสุกร โดยจัดใหฟารมสุกรแตละฟารมตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ําตอการ
เกิดน้ําทวม และตั้งอยูหางจากฟารมสุกรฟารมอื่นเปนระยะทางอยางนอย 3 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ระบาดของโรคจากฟารมสุกรอื่น ๆ ในพื้นที่ใกลเคียงมาที่ฟารมสุกรของบริษัทฯ สําหรับการเพาะพันธุสุกรในประเทศไทยนั้น
บริษัทฯ จะใชอาหารสัตวที่ผลิตโดยโรงผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ เอง สําหรับการเพาะพันธุในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ
ซื้ออาหารสัตวจากบริษัท ไทย เวียต อกริ กรุป จํากัด (“ไทย เวียต”) เนื่องจากสูตรอาหารสัตวที่ไทย เวียตใชมีลักษณะคลาย
กับสูตรที่บริษัทฯ ใชในการเลี้ยงสุกรของบริษัทฯ ในประเทศไทย และการซื้ออาหารสัตวจากไทย เวียต มีตนทุนต่ํากวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับการที่บริษัทฯ สงอาหารสัตวจากโรงผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ ในประเทศไทยไปยังประเทศเวียดนาม
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ฟารมสุกรทวดพันธุ
บริ ษั ท ฯ ได ซื้ อ ลู ก สุ ก รทวดพั น ธุ ทั้ ง หมดจากผู แ ทนจํ า หน า ยในประเทศไทยของแดนเบรด อิ น เตอร เ นชั่ น แนล
(DanBred International) และบริษัทฯ จะดําเนินการดังตอไปนี้
ลูกสุกรทวดพันธุอายุ 10 สัปดาห จะถูกขนยายไปที่ฟารมสุกรทวดพันธุของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดกาญจนบุรี
ภายใตแผนการเพาะพันธุของบริษัทฯ บริษัทฯ นําสุกรทวดพันธุ (สายพันธุดูร็อค แลนดเรซ และยอรคเชียร) มาผสมพันธุกับ
สุกรพันธุแทสายพันธุเดียวกันเพื่อผลิตลูกสุกรสายพันธุดูร็อค แลนดเรซ และยอรคเชียรพันธุแท โดยปกติ สุกรตัวเมียจะ
ตั้งครรภเปนระยะเวลา 116 วัน และลูกสุกรหนึ่งครอกนั้นประกอบดวยสุกร 10-12 ตัว กอนคลอด สุกรเพศเมียที่ผานการผสม
พันธุจะถูกยายไปที่เลาหมูที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาอุณหภูมิรางกายของสุกรใหคงที่ และหลังคลอดแมสุกรจะใหนม
ลูกในเลาหมูดังกลาว โดยมีทีมงานผูชํานาญการของบริษัทฯ คอยดูแลลูกสุกรอยางใกลชิด รวมถึงชั่งน้ําหนักลูกสุกรเปน
ประจํา ทีมงานของบริษัทฯ มีหนาที่ใหยาปฏิชีวนะและใหวัคซีนหลักแกลูกสุกรเพื่อใหแนใจไดวาลูกสุกรจะเติบโตไดอยาง
แข็งแรง และเพื่อปองกันโรคหรือการติดเชื้อ
ลูกสุกรจะอยูในเลาหมูเปนเวลา 24 วัน กอนหยานมจากแมสุกร และหลังจากครบ 24 วัน บริษัทฯ จึงยายลูกสุกร
สายพันธุแลนดเรซและยอรคเชียรเพศผูทั้งหมดและเพศเมียสวนใหญไปยังฟารมสุกรปูยาพันธุ ทั้งนี้ ลูกสุกรเพศเมียสายพันธุ
แลนดเรซและยอรคเชียรบางสวนจะยังคงไดรับการเลี้ยงดูที่ฟารมสุกรทวดพันธุ เพื่อเปนสุกรทวดพันธุตอไป บริษัทฯ จะไม
ยายลูกสุกรสายพันธุดูร็อคเพศผูไปที่ฟารมปูยาพันธุ แตจะนําไปไวที่ฟารมสุกรพอแมพันธุทันที ในขณะที่ลูกสุกรสายพันธุ
ดูร็อคเพศเมียจะยังคงถูกเลี้ยงที่ฟารมสุกรทวดพันธุ เพื่อใชเปนสุกรทวดพันธุตอไป
สวนสุกรทวดพันธุเพศเมียที่เพิ่งคลอดลูกตองรอใหลูกสุกรหยานมเปนเวลา 5-7 วัน กอนเคลื่อนยายกลับไปที่เลา
สําหรั บผสมพัน ธุและตั้ง ครรภเพื่อเขาสูว งจรเพาะพัน ธุอีกครั้ง โดยเฉลี่ยแลวสุกรเพศเมียจะใหกําเนิดลูกสุกรประมาณ
2.2 - 2.4 ครั้งตอป และประมาณ 6 ครั้งในชวงชีวิต และเมื่อชวงชีวิตการเพาะพันธุสิ้นสุดลง บริษัทฯ จะจําหนายสุกรดังกลาว
ใหแกบุคคลอื่นตอไป
ฟารมสุกรปูยาพันธุ
บริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพันธุ 3 ฟารม และเชาฟารมเพื่อดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยา
พันธุ 2 ฟารม ในประเทศไทย รวมทั้งมีฟารมสุกรปูยาพันธุ 1 ฟารมในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีเกษตรกรฯ เปนเจาของและเปน
ผูดําเนินกิจการ และบริษัทฯ ทําสัญญามีกําหนดระยะเวลา 5 ป กับเกษตรกรฯ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต
ป 2556 โดยบริษัทฯ ไดควบคุมดูแลการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรฯ อยางใกลชิด รวมถึงจัดใหพนักงานของบริษัทฯ เขาตรวจ
เยี่ ย มฟาร ม ดั ง กล า ว เพื่ อ ให มั่ น ใจว า สุ ก รของบริ ษัท ฯ ได รั บ การเลี้ ยงอย า งถูก ต อ งและเหมาะสม บริ ษั ท ฯ เป น ผู จั ด หา
อาหารสัตว (ที่ซื้อจากไทย เวียต) และเวชภัณฑตาง ๆ ที่จําเปน ใหแกเกษตรกรฯ โดยบริษัทฯ จะชําระเงินใหแกเกษตรกรฯ ใน
อัตราที่กําหนดไว ภายหลังหักคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงสุกร
สุกรปูยาพันธุทั้งหมดของบริษัทฯ มาจากฟารมสุกรทวดพันธุของบริษัทฯ ในประเทศไทย เมื่อสุกรปูยาพันธุมีอายุ
ครบ 14 สัปดาห ที มเทคนิคของบริษัทฯ จะทําการเก็บขอ มูลจากสุกรดังกลาว โดยขอมูลที่ไดจากขั้นตอนนี้จะนําไปใช
ประเมินสุขภาพโดยทั่วไปของสุกรแตละตัว และในกรณีที่สุกรตัวใดที่มีปญหาดานสุขภาพรายแรง ขอมูลดัง กลาวอาจ
นําไปใชระบุขอบกพรองเกี่ยวกับการเพาะพันธุของสุกรนางที่ใหกําเนิดลูกสุกรที่มีสุขภาพไมแข็งแรง เวนแตกรณีของสุกรที่มี
ปญหาดานสุขภาพรายแรงซึ่งตรวจพบในชวง 14 สัปดาหแรก บริษัทฯ จะเลี้ยงสุกรที่ฟารมปูยาพันธุตอไปอีกเปนเวลา
6 สัปดาห และเมื่อสุกรมีอายุครบ 20 สัปดาห ทีมสัตวแพทยของบริษัทฯ จะชั่งน้ําหนักและวัดขนาดสุกร และเฝาระวังสุขภาพ
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โดยรวมของสุกรแตละตัว ผลการทดสอบดังกลาวจะนําไปใชเปนตัวชี้วัดวาสุกรจะสามารถใชเปนสุกรเพื่อการเพาะพันธุที่ดี
หรือไม โดยบริษัทฯ จะแยกสุกรที่ผานการทดสอบไวในกลุมสุกรสาว ซึ่งคือกลุมสุกรเพศเมียที่สามารถนําไปเพาะพันธุและ
สามารถนําไปรวมเขากับฝูงสุกรเพื่อการเพาะพันธุ เพื่อเริ่มผสมพันธุเมื่อมีอายุครบ 32 สัปดาห สําหรับสุกรที่ไมผานการ
ทดสอบจะนําไปขายใหแกโรงฆาสัตว ทั้งนี้ อัตราสุกรปูยาพันธุที่ผานการทดสอบอยูที่รอยละ 60
ในฟารมสุกรปูยาพันธุ บริษัทฯ ไดนําสุกรปูยาพันธุสายพันธุยอรคเชียรมาผสมพันธุกับสุกรสายพันธุแลนดเรซเพื่อ
ผลิตสุกรพอแมพันธุสายพันธุผสมแลนดเรซและยอรคเชียร โดยเชนเดียวกันกับสุกรในฟารมสุกรทวดพันธุ สุกรปูยาพันธุจะ
ตั้งครรภเปนระยะเวลาประมาณ 116 วัน และลูกสุกรและแมสุกรจะอยูในเลาหมูเปนเวลา 24 วัน โดยไดรับการเลี้ยงดูและ
การใหวัคซีนในเลาหมูดังกลาว ภายหลังครบกําหนด 24 วัน ดังกลาว บริษัทฯ จึงขายลูกสุกรเพศผูใหแกลูกคาและยายลูก
สุกรเพศเมียไปยังฟารมสุกรพอแมพันธุ สวนแมสุกรที่เพิ่งคลอดลูกตองรอใหลูกสุกรหยานมเปนเวลา 5-7 วัน กอนเคลื่อนยาย
กลับไปที่เลาสําหรับผสมพันธุและตั้งครรภเพื่อเขาสูวงจรเพาะพันธุตอไป
วงจรการผลิตสุกรทวดพันธุ สุกรปูยาพันธุ และสุกรพอแมพันธุของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

การผสมพันธุ
การตั้งครรภ
116 วัน
การอยูในเลาหมู
และ การใหนม
เลี้ยงดู
24 วัน
การหยานม
หยานม
5 – 7 วัน
สุกรสาวทดแทน
สําหรับวงจรการผลิต
สุกรทวดพันธุ

ลูกหมู

ฟารมสุกรพอแมพันธุ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุ 8 ฟารมในประเทศไทย โดยมีฟารมสุกรพอแมพันธุ 5 ฟารมเปนฟารมที่
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู และฟารมสุกรพอแมพันธุอีก 3 ฟารม ซึ่งจะเชาจากผูอื่นเพื่อดําเนินการ และในปจจุบันยังคงอยูใน
ระหวางการกอสรางซึ่งคาดวาจะสามารถเปดดําเนินกิจการไดภายในสิ้นป 2557 เนื่องจากการกอสรางฟารมสุกรพอแมพันธุ
ในประเทศไทยอีก 3 ฟารมยังไมแลวเสร็จ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ จึงจําเปนตองพึ่งพาฟารมสุกรภายใตระบบ
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เกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) 34 ฟารม ในการเลี้ยงสุกรพอแมพันธุที่เหลือในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ
เปนเจาของและประกอบธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุอีก 1 ฟารม และมีฟารมสุกรภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา
(Contract Farms) อีก 2 ฟารมในประเทศเวียดนาม สําหรับเลี้ยงสุกรพอแมพันธุในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการ
ควบคุมดูแลการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรฯ อยางใกลชิด รวมถึงจัดใหพนักงานตรวจเยี่ยมฟารม เพื่อใหแนใจวาสุกรของ
บริษัทฯ ไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตองและเหมาะสม และบริษัทฯ จัดหาอาหารสัตวและเวชภัณฑตาง ๆ ที่จําเปนใหแก
เกษตรกรฯ เชนเดียวกับฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
ชําระเงินคาสุกรตอตัวใหแกเกษตรกรฯ ในอัตราที่กําหนดไว ภายหลังหักคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงสุกร และ
จายเงินพิเศษสําหรับลูกสุกรอายุ 24 วัน แตละตัวที่มีน้ําหนักเกินเกณฑที่กําหนดไว (โดยปกติจะอยูที่ 5 กิโลกรัม)
สุกรที่ฟารมสุกรพอแมพันธุของบริษัทฯ ทั้งหมดเปนสุกรที่นํามาจากฟารมสุกรปูยาพันธุเมื่ออายุ 24 วัน บริษัทฯ นํา
สุกรเพศผูสายพันธุดูร็อค (ผลผลิตจากการผสมพันธุสุกรทวดพันธุสายพันธุดูร็อคและสายพันธุดูร็อค) มาผสมพันธุกับสุกร
เพศเมียที่เกิดจากการผสมขามสายพันธุระหวางสุกรสายพันธุแลนดเรซกับสายพันธุยอรคเชียร จึงเกิดเปนลูกสุกรสายพันธุ
ผสมระหวางสายพันธุดูร็อค แลนดเรซ และยอรคเชียร
ฟารมสุกรพอแมพันธุมีวงจรเพาะพันธุเชนเดียวกันกับฟารมสุกรทวดพันธุและฟารมสุกรปูยาพันธุ โดยเฉลี่ย สุกร
เพศเมียจะตั้งครรภเปนระยะเวลาประมาณ 116 วัน และหลังคลอด แมสุกรจะอยูในเลาหมูอีก 24 วัน และลูกสุกร (ซึ่งเปน
สุกรขุน) จะไดรับการใหวัคซีนและการดูแลอยางใกลชิด และภายหลังอายุครบ 24 วัน บริษัทฯ จึงสงลูกสุกรขุนใหแก
เกษตรกรฯ ที่ฟารมสุกรขุนภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) เพื่อนําไปเลี้ยงและขายตอไป ทั้งนี้
สุกรนางที่เพิ่งคลอดลูกตองรอใหลูกสุกรหยานมเปนเวลา 5-7 วัน กอนเคลื่อนยายกลับไปที่เลาสําหรับผสมพันธุและตั้งครรภ
เพื่อเขาสูวงจรเพาะพันธุตอไป
สุกรขุนในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเครือขายเกษตรกรฯ รวม 260 ราย (247 รายในประเทศไทย และ 13 รายใน
ประเทศเวียดนาม) สําหรับเลี้ยงสุกรขุนในฟารมสุกรขุนกอนการขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคา โดยทั่วไป สัญญาที่บริษัทฯ เขา
ทํากับเกษตรกรฯ มีกําหนดระยะเวลา 5 หรือ 8 ป และมีขอตกลงตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ หากไมมีคูสัญญาฝายใดบอก
เลิกสัญญา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตในการเลี้ยงสุกรขุนมากกวา 226,500 ตัว ณ ชวงเวลาใด ๆ
โดยใชเครือขายเกษตรกรฯ ซึ่งในจํานวนดังกลาวบริษัทฯ สามารถจําหนายสุกรมีชีวิตไดประมาณ 34,000 ตัวตอเดือน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากจํานวน 8,000 ตัวตอเดือนในป 2554 บริษัทฯ ประสงคจะเพิ่มกําลังการผลิตสุกรขุนใหเปนจํานวน 82,000 ตัวตอ
เดือนภายในป 2559 จากการขยายเครือขายเกษตรกรฯ ทั้งนี้ การเขาทําสัญญากับเกษตรกรฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่ม
ผลตอบแทนจากการลงทุนไดสูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ สามารถลดรายจายฝายทุนที่ตองใชเลี้ยงสุกร และทําใหบริษัทฯ
สามารถขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็ว กอนที่จะทําสัญญากับเกษตรกรฯ รายใดเปนครั้งแรก บริษัทฯ กําหนดใหผูที่สนใจเปน
เกษตรกรฯ แสดงหลักฐานวาตน และฟารมของตนไดรับใบอนุญาตทั้งหมดที่จําเปนในการเลี้ยงสุกร และจะตองผานการ
ตรวจสอบประวัติและความนาเชื่อถือทางการเงิน และทีมงานสัตวแพทยและสัตวบาลของบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบ
วาฟารมของเกษตรกรฯ ผานเกณฑของบริษัทฯ หรือไม ภายใตสัญญาดังกลาว เกษตรกรฯ จะตองยินยอมใหพนักงานของ
บริษัทฯ ตรวจสอบฟารมอยางสม่ําเสมอในชวงระยะเวลาการเลี้ยงสุกร
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ขอกําหนดของสัญญาที่บริษัทฯ เขาทํากับเกษตรกรฯ เพื่อการเลี้ยงสุกรนั้นมีลักษณะเหมือนกับสัญญาที่ทํากับ
เกษตรกรฯ เพื่อการเลี้ยงไก กลาวคือ บริษัทฯ จัดสงลูกสุกรอายุ 24 วัน ใหแกเกษตรกรฯ พรอมทั้งอาหารสัตวและเวชภัณฑท่ี
จําเปน บริษัทฯ ใชอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตเองสําหรับเลี้ยงสุกรในฟารมสุกรที่อยูในประเทศไทย และใชอาหารสัตวที่ซื้อ
จากไทย เวียตสําหรับเลี้ยงสุกรในฟารมสุกรที่อยูในประเทศเวียดนาม โดยเกษตรกรฯ จะยังไมตองชําระเงินคาลูกสุกร
อาหารสัตว หรือเวชภัณฑ แตเกษตรกรฯ ตองขายสุกรที่เลี้ยงใหแกบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ซึ่งโดยปกติ
แลว คือระยะเวลา 135 ถึง 155 วันหลังจากที่บริษัทฯ สงสุกรใหแกเกษตรกรฯ โดยสุกรที่ขายใหบริษัทฯ ตองมีน้ําหนัก
ระหวาง 85 ถึง 115 กิโลกรัมโดยประมาณ เมื่อบริษัทฯ รับซื้อสุกรจากเกษตรกรฯ บริษัทฯ จะจายคาสุกรใหกับเกษตรกรฯ
ตามน้ําหนักของสุกร ภายหลังหักคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกร ซึ่งรวมถึงคาอาหารสัตวและคาวัคซีนสําหรับ
เกษตรกรฯ รายนั้น ลูกคาของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนามจะรับสุกรมีชีวิตจากฟารมสุกรขุนและเปนผู
รับภาระเกี่ยวกับการขนสงเอง ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา อัตราการสูญเสียสุกรในฟารมสุกรภายใตระบบเกษตรแบบ
พันธะสัญญา (Contract Farms) คิดเปนประมาณรอยละ 4.0 และอัตราการเจริญเติบโตตอวัน (Average Daily Growth)
รวมถึงอัตราการแลกเนื้อ (Feed Coversion Ratio) ของสุกรขุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นทุกปตลอดระยะเวลาสามปที่ผานมา
ในกรณีที่สุกรตัวใดตัวหนึ่งสูญหายหรือเสียหายไป เกษตรกรฯ ตองชําระคาเสียหายใหแกบริษัทฯ ในอัตราสองเทา
ของราคาตลาดสําหรับสุกรแตละตัวที่สูญหายหรือเสียหายไป และในกรณีที่สุกรขุนตาย เกษตรกรฯ ยินยอมใหทีมสัตวแพทย
ของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองสาเหตุการตายของสุกรที่ฟารมของเกษตรกรฯ ขอกําหนดเหลานี้มีไวเพื่อปองกันไมให
เกษตรกรฯ จําหนายสุกรของบริษัทฯ ใหแกบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ และชวยใหบริษัทฯ สามารถควบคุม
คุณภาพของฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) ได
บริษัทฯ ควบคุมดูแลการเลี้ยงสุกรขุนที่ฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) เพื่อให
มั่นใจวาสุกรขุนของบริษัทฯ ไดรับการเลี้ยงดูอยางเหมาะสมและถูกตอง
(ก)

การใหวัคซีน
สุกรจะไดรับวัคซีนตามกําหนดเวลาเพื่อปองกันสุกรจากโรคตาง ๆ รวมทั้ง โรคอหิวาหสุกร (Swine
Fever) โรคปากและเทาเปอย (Foot-and-Mouth Disease) โรคหรือกลุมอาการทางระบบสืบพันธุและ
ทางเดินหายใจในสุกร (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome หรือ PRRS) โรคเซอรโค
ไวรัสในสุกร (Porcine Circo Virus) และโรคออเจสกี้ในสุกร (Aujeszky’s Disease) โรคเหลานี้เปนโรคที่
มักจะพบในสุกร ดังนั้น การใหวัคซีนสําหรับสุกรของบริษัทฯ เพื่อปองกันโรคเหลานี้จึงเปนแนวทางปฏิบัติ
ตามปกติในอุตสาหกรรม

(ข)

การควบคุมอุณหภูมิ
การควบคุมอุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญในการเลี้ยงสุกรขุน เกษตรกรฯ ตองเฝาระวังรักษาระดับอุณหภูมิใน
โรงเลี้ยงสุกรในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) และฟารมสุกรทุกฟารม
ตอ งติ ดตั้ง ระบบสเปรยน้ํ า และระบบทํา ความเย็ น ที่ชว ยปรั บ ให อ ากาศเย็ น ขึ้น เมื่อ ระดับ อุณ หภูมิใ น
โรงเลี้ยงเพิ่มขึ้นจนอยูในระดับที่ทําใหสุกรเกิดความเครียด
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(ค)

สุขภาพและสุขอนามัย
สุขอนามัยและความสะอาดของฟารมมีความสําคัญตอการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อ
แบคทีเรีย อันอาจนําไปสูโรคตาง ๆ ได บริษัทฯ จะดําเนินการเทาที่จะกระทําไดเพื่อใหมั่นใจไดวาการ
กอสรางโรงเลี้ยงสุกรคํานึงถึงวัสดุที่สามารถทําความสะอาด ฆาเชื้อโรค และแหงไดงาย และในการ
กอสรางโครงสรางของโรงเลี้ยงสุกรจะตองคํานึงถึงการปองกันสัตวจําพวกหนูและสัตวปกที่ไมพึงประสงค
เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อจากสัตวรบกวน นอกจากนี้ เกษตรกรฯ ของบริษัทฯ ตองรักษาโรงเลี้ยงสุกร
ใหมีสภาพแวดลอมที่สะอาดและแหง เพื่อปองกันแมลงวัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสุขอนามัยในโรงเลี้ยงสุกร
ภายหลังจากการเลี้ยงสุกรขุนในแตละรอบสิ้นสุดลง เกษตรกรฯ จะตองปลอยใหโรงเลี้ยงสุกรวางเปน
ระยะเวลา 4 สัปดาห เพื่อทําความสะอาด กําจัดสิ่งสกปรก และฆาเชื้อโรค

(ง)

คุณภาพของอาหารสุกรและน้ําดื่ม
อาหารสัตวที่มีคุณภาพเปนปจจัยสําคัญ เนื่องจากเปนที่มาของสารอาหารที่ทําใหสุกรมีน้ําหนักและ
เจริ ญ เติ บ โตเร็ ว ขึ้ น บริ ษั ท ฯ จั ด หาอาหารสั ต ว แ ก เ กษตรกรฯ เพื่ อ ใช ใ นการเลี้ ย งสุ ก รของบริ ษั ท ฯ
โดยเฉพาะ ซึ่ ง เป น สู ต รอาหารสั ต ว ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากการวิ จั ย และพั ฒ นาของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะทํ า ให สุ ก ร
เจริญเติบโตอยางแข็งแรงและสมบูรณ นอกจากนี้ คุณภาพของน้ําดื่มมีความสําคัญเชนเดียวกันสําหรับ
การเจริญเติบโตอยางแข็งแรงของสุกร ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ จะทําการทดสอบหาคาทางเคมีในน้ํา
ทุก ๆ 3 เดือน ทั้งนี้ การจัดเตรียมน้ําดื่มคุณภาพต่ําใหแกสุกรอาจสงผลใหสุกรไมกินน้ําและทําใหสุกรเปน
โรคที่เกี่ยวกับระบบขับถาย

(จ)

การตรวจสอบฟารมสุกรขุน
หนวยงานราชการ ซึ่งรวมถึงกรมปศุสัตว ทําการตรวจฟารมเลี้ยงสุกรภายใตระบบเกษตรแบบพันธะ
สัญญา (Contract Farms) เปนประจําทุกป และพนักงานที่มีประสบการณของบริษัทฯ จะตรวจสอบ
สถานที่ทุกสัปดาหในชวงระยะเวลาที่เกษตรกรฯ ทําการเลี้ยงสุกรของบริษัทฯ การตรวจสอบฟารมมี
วัตถุประสงคเพื่อเฝาระวังสุขภาพอนามัยของสุกรและสภาพโดยทั่วไปในฟารม และเพื่อพิจารณาวา
เกษตรกรฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนในการเลี้ยงสุกรขุนที่ถูกตองหรือไม

สถานประกอบการ
ฟารมสุกรทวดพันธุซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจฟารมดังกลาวเอง ตั้งอยูที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 ฟารมสุกรทวดพันธุของบริษัทฯ มีอัตราการผลิต 450 ตัว ซึ่งเปนกําลังการผลิตสูงสุดของฟารม และบริษัทฯ
มีความประสงคจะกอสรางฟารมสุกรทวดพันธุฟารมที่สองภายในไตรมาสที่สองของป 2558 ที่จังหวัดสระแกว นอกจากนี้
บริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพันธุ 3 ฟารม และเชาและดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพันธุอีก 2 ฟารมใน
ประเทศไทย รวมทั้งมีฟารมสุกรปูยาพันธุ 1 ฟารมในประเทศเวียดนามที่มีเกษตรกรฯ เปนเจาของและผูดําเนินกิจการ
บริษัทฯ เชาฟารมสุกรพอแมพันธุ 7 ฟารม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบ
ธุรกิจ – ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ – รายละเอียดของสัญญาเชา” และเปนเจาของฟารมสุกรพอแมพันธุ 1 ฟารมใน
ประเทศไทย ซึ่งมีการเปดดําเนินการฟารมสุกรพอแมพันธุเพียง 5 ฟารม โดยฟารมสุกรพอแมพันธุที่เหลืออีก 3 ฟารม ยังคง
อยูในระหวางการกอสราง และบริษัทฯ คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จภายในสิ้นป 2557 เนื่องจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
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การกอสรางฟารมสุกรพอแมพันธุในประเทศไทยอีก 3 ฟารมยังไมแลวเสร็จ บริษัทฯ จึงจําเปนตองพึ่งพาฟารมสุกรภายใต
ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) จํานวน 34 ฟารมเพื่อเลี้ยงสุกรพอแมพันธุที่เหลือในประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนเจาของและดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุอีก 1 ฟารม และมีฟารมสุกรภายใตระบบเกษตร
แบบพันธะสัญญา (Contract Farms) อีก 2 ฟารม ในประเทศเวียดนาม เพื่อใชเลี้ยงสุกรพอแมพันธุในประเทศเวียดนาม
บริษัทฯ มิไดเปนเจาของหรือดําเนินธุรกิจฟารมสุกรขุน โดยบริษัทฯ เขาทําสัญญากับเกษตรกรฯ เพื่อเลี้ยงสุกรขุน
ทั้งหมดของบริษัทฯ
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตของธุรกิจสุกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2554 ป 2555 และป 2556 และณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ณ วันที่ 30
มิถุนายน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สุกร

2554

2555

2556

2557

สุกรทวดพันธุ(1)

450

450

450

450

สุกรปูยาพันธุ(1)

5,300

5,300

5,300

5,300

-

1,800

7,550(2)

9,300(2)

สุกรพอแมพันธุ(1)

หมายเหตุ:
(1) จํานวนสุกรที่สามารถเลี้ยงไดในฟารมสุกรทวดพันธุ ฟารมสุกรปูยาพันธุ (ไมรวมฟารมแบบพันธะสัญญาในประเทศเวียดนาม และ
สุกรสาวเพื่อการทดแทน) และฟารมสุกรพอแมพันธุ (ไมรวมฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา) ตามลําดับ
(2) กําลังการผลิตรวมจํานวนสุกรในฟารมสุกรพอแมพันธุที่บริษัทฯ เปนเจาของในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ มีกําลังการผลิตสุกรในฟารมสุกรทวดพันธุอยูที่จํานวน 450 ตัว นับตั้งแตบริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจฟารม
สุกรทวดพันธุฟารมแรกและฟารมเดียวของบริษัทฯ เมื่อป 2553 จนถึงปจจุบัน อยางไรก็ดี เมื่อการกอสรางฟารมสุกรทวด
พันธุฟารมที่ 2 แลวเสร็จภายในไตรมาสที่สองของป 2558 บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดอีก 1 เทาตัวเพื่อผลิต
สุกรทวดพันธุเปนจํานวน 900 ตัว ระหวางป 2554 ถึงป 2556 กําลังการผลิตของฟารมสุกรปูยาพันธุอยูในระดับคงที่ที่ 5,300
ตัว โดยบริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุแหงแรกในป 2555 ซึ่งมีกําลังการผลิต 1,800 ตัว และมีกําลังการผลิต
เพิ่มเปน 7,550 ตัว ในป 2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีฟารมสุกรพอแมพันธุในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 5
ฟารม โดยบริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินการเอง 1 ฟารม และเชาเพื่อดําเนินการอีก 4 ฟารม ซึ่งมีกําลังการผลิตสุกรพอแม
พันธุจํานวน 7,900 ตัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนเจาของและดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุอีก 1 ฟารม ในประเทศ
เวียดนาม ซึ่งมีกําลังการผลิตสุกรพอแมพันธุจํานวน 1,400 ตัว และบริษัทฯ อยูในระหวางดําเนินการกอสรางฟารมสุกรพอ
แมพันธุเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 3 ฟารม ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ซึ่งคาดวาจะกอสรางแลว
เสร็จภายในสิ้นป 2557 ซึ่งจะเปนผลใหบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวมในประเทศไทยและประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 9,300
ตัว เปน 17,400 ตัว
ตั ว เลขกํ า ลั ง การผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ ไม ร วมกํ า ลั ง การผลิ ต ในฟาร ม สุ ก รภายใต ร ะบบเกษตรแบบพั น ธะสั ญ ญา
(Contract Farms) ของบริษัทฯ
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การกําหนดราคา
ความสามารถของบริษัทฯ ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความสําคัญตอผลประกอบการของบริษัทฯ
ทั้งในปจจุบันและตอไปในอนาคต สําหรับประเทศไทย กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานที่ควบคุมราคา
ขายสุกรมีชีวิตซึ่งขายที่ฟารมสุกร โดยจะประกาศราคาที่ควบคุมเปนรายสัปดาห หากบริษัทใดขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคาใน
ราคาที่ สู ง กว า หรื อ ต่ํ า กว า ราคาที่ กํ า หนดไว อ าจจะได รั บ โทษปรั บ และกรรมการผู จั ด การและบุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ
การกระทําผิดดังกลาวอาจจะไดรับโทษจําคุก สวนในประเทศเวียดนามนั้น Rovetco Animal Nutrition จะประกาศราคา
ตลาดของสุกรมีชีวิตเปนรายสัปดาห สําหรับนครโฮจิมินหและฮานอย เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามตั้งอยู
ในกวางนาม (Quang Nam) ซึ่งอยูบริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ใชราคาขางตนเปนแนวทางสําหรับการ
กําหนดราคาขาย และบริษัทฯ มักจะเลือกใชราคาขายที่อยูระหวางราคาแนะนําของทั้งสองเมืองที่หนวยงาน Rovetco
Animal Nutrition กําหนด นอกจากราคาขายที่แนะนําโดยหนวยงานของรัฐบาล บริษัทฯ ยังตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ ใน
การกําหนดราคาขายที่จะนําไปใช เชน การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานในตลาด ตนทุนในการผลิต สภาพตลาด
(Market Profile) ของผลิตภัณฑของบริษัทฯ รูปแบบในการใชจายของลูกคากลุมเปาหมาย สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
และราคาของคูแขง โดยบริษัทฯ พยายามปรับราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่ราคา
วัตถุดิบมีความผันผวน เพื่อรักษาผลกําไรของบริษัทฯ
ในชวง 5 ปที่ผานมา ราคาขายสงสุกรมีชีวิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากราคาตลาดโดยเฉลี่ยในป 2551 ที่ 52.52
บาทตอกิโลกรัม เปน 61.21 บาทตอกิโลกรัมในป 2556
การคืนผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ใชนโยบายเดียวกันกับการจําหนายไก โดยปกติ บริษัทฯ ไมยินยอมใหลูกคาคืนสุกรหลังจากที่ลูกคาไดรับ
มอบสุกรแลว อยางไรก็ดี ในบางกรณีลูกคาพบวาสุกรที่ไดรับไมอยูในระดับที่นาพอใจ บริษัทฯ อาจเสนอที่จะคืนเงินคาสุกร
บางสวนของราคาซื้อขายที่ลูกคาชําระ โดยจํานวนเงินที่คืนจะขึ้นอยูกับพฤติการณเปนรายกรณี
2.2.3

ธุรกิจอาหารสัตว

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรเปนหลัก และมีการผลิตอาหารสัตวบางสวนสําหรับเปด
ดวย อาหารสัตวของบริษัทฯ สวนใหญจะนําไปใชเปนอาหารสําหรับไกและสุกรในฟารมที่บริษัทฯ เปนเจาของและเปน
ผูดําเนินกิจการเองหรือในฟารมของเกษตรกรฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจําหนายอาหารสัตวใหแกบุคคลอื่นดวย ซึ่งถือเปน
แหลงรายไดของบริษัทฯ อีกชองทางหนึ่ง ในป 2556 บริษัทฯ ผลิตอาหารสัตวรวม 759,045 ตัน โดยรอยละ 86.8 ของ
อาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตไดดังกลาวเปนอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรของบริษัทฯ สวนอาหารสัตวที่เหลือ บริษัทฯ จําหนาย
ใหแกนายหนาตามใบสั่งซื้อซึ่งจะขายใหแกเกษตรกรอีกทอดหนึ่ง ซึ่งคิดเปนรายไดรวมจากการขายอาหารสัตวใหแก
บุคคลภายนอกเพียง 1,381.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.8 ของรายไดรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 534.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.5 ของรายไดรวมของบริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
การผลิตอาหารสัตว
บริษัทฯ จะทดสอบและตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตวเมื่อวัตถุดิบถูกขนสงไปที่โรงผลิตอาหารสัตว โดยบริษัทฯ จะ
จัดเก็บวัตถุดิบประเภทขาวโพดไวในไซโลสําหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตวที่ตั้งอยูภายในบริเวณเดียวกับโรงผลิตอาหารสัตว ซึ่ง
สามารถจัดเก็บขาวโพดได 3,000 ถึง 5,000 ตันตอไซโล และจัดเก็บวัตถุดิบอาหารสัตวอื่น ๆ ไวในโรงผลิตอาหารสัตว ในการ
สวนที่ 2.2.2 หนา 18

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ผลิตอาหารสัตวนั้น บริษัทฯ จะนําสวนผสมที่เก็บไวในไซโลสําหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตวไปบดในเครื่องบดอาหารสัตว และ
ผสมวัตถุดิบตาง ๆ ตามสูตรอาหารสัตวที่แตกตางกันไปเพื่อใหเปนไปตามความตองการของไกและสุกรในแตละระยะการ
เจริญเติบโต สูตรอาหารสัตวที่บริษัทฯ นํามาใช เปนสูตรที่ศึกษาและพัฒนาโดยนักโภชนาการของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ผสม
วัตถุดิบตาง ๆ เขาดวยกันแลวจึงนําอาหารสัตวผสมเสร็จแลวดังกลาวไปอัดเม็ด และนําอาหารสัตวอัดเม็ดไปผา น
กระบวนการไอน้ําและการทําความเย็นดวยเครื่องจักรแลวจึงบรรจุเพื่อนําสงลูกคาตอไป
อาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อจําหนายใหแกบุคคลภายนอกจะบรรจุในบรรจุภัณฑที่มีตราของบริษัทฯ ซึ่งแสดงชื่อ
บริษัทฯ อยางชัดเจน โดยบริษัทฯ ซื้อบรรจุภัณฑดังกลาวมาจากบุคคลภายนอกหลายราย ในกรณีที่เปนอาหารสัตวที่ผลิต
เพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรฯ ของบริษัทฯ อาหารสัตวในสวนนี้จะบรรจุในบรรจุภัณฑที่ไมมีตราของบริษัทฯ แตจะแสดงเพียง
ขอมูลที่จําเปน ซึ่งรวมถึงชนิดของอาหารสัตวและน้ําหนักของหีบหอนั้น ๆ โดยบริษัทฯ นําบรรจุภัณฑดังกลาวมาจาก AYAT
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
การขนสงอาหารสัตว
ภายหลังการบรรจุ โดยปกติ ลูกคาภายนอกของบริษัทฯ จะรับอาหารสัตวจากโรงผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ จะขนสงอาหารสัตวใหแกลูกคาผานบริษัทขนสง โดยคิดคาบริการกับลูกคา ทั้งนี้ สถานที่
ที่การซื้อขายเกิดขึ้นจะเปนที่โรงผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ ในทุกกรณี
สถานประกอบการและกําลังการผลิต
บริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตวรวม 3 โรง โรงผลิตอาหารสัตวโรงแรกและโรงที่สองของ
บริษัทฯ ตั้งอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี และตั้งขึ้นในเดือนตุลาคมของป 2550 และเดือนตุลาคมของป 2554 ตามลําดับ โรงผลิต
อาหารสัตวทั้งสองโรงนี้มีกําลังการผลิตรวม 70,000 ตันตอเดือน และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โรงผลิตอาหารสัตวทั้งสอง
โรง ผลิตอาหารสัตวที่อัตรารอยละ 73.9 ของกําลังการผลิตรวม สวนโรงผลิตอาหารสัตวโรงที่สามนั้น บริษัทฯ ตั้งขึ้นในเดือน
ตุลาคมของป 2556 และตั้งอยูที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผลิต
อาหารที่อัตรารอยละ 17.6 ของกําลังการผลิต ในอนาคต บริษัทฯ คาดวาจะเพิ่มอัตราการใชประโยชนของโรงผลิตอาหาร
สัตวของบริษัทฯ เพื่อสามารถผลิตอาหารสัตวใหเพียงพอสําหรับธุรกิจไกและธุรกิจสุกรของบริษัทฯ ที่กําลังเติบโตมากยิ่งขึ้น
ในระหวางป 2554 ถึงป 2556 โรงผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 71.4 โดย
กําลังการผลิตอาหารสัตวเพิ่มขึ้นจาก 70,000 ตันตอเดือนในป 2554 เปน 120,000 ตันตอเดือนในป 2557 อันมีสาเหตุมา
จากการดําเนินธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตวเพิ่มอีก 1 โรง
อัตรากําลังการผลิตสําหรับธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2554 ป 2555
และป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

อาหารสัตว

(ตันตอเดือน)

งวดหกเดือน
สิ้นสุด วันที่
30 มิถุนายน

2554

2555

2556

2557

70,000

70,000

120,000

120,000
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การกําหนดราคา
โดยทั่วไป บริษัทฯ จะกําหนดราคาอาหารสัตว โดยใชราคาของวัตถุดิบเปนปจจัยหลักในการกําหนดราคา และ
คํานึงถึงสภาพการแขงขันในตลาด หรือลักษณะของสถานที่จําหนายซึ่งบริษัทฯ วางแผนไว รวมถึงปจจัยอื่น ๆ เชน การ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานในตลาด ตนทุนในการผลิต สภาพตลาด (Market Profile) ของผลิตภัณฑของบริษัทฯ
รูปแบบในการใชจายของลูกคากลุมเปาหมาย สภาพแวดลอมดานการแขงขัน และราคาของคูแขง โดยบริษัทฯ พยายามปรับ
ราคาอาหารสัตวของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีความผันผวน เพื่อรักษาผลกําไรของ
บริษัทฯ
2.2.4

ธุรกิจอื่น ๆ

การจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรทีท่ ําจากพลาสติก
AYAT ไดกอตั้งขึ้นในป 2554 ตอมาในป 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดซื้อหุนของ AYAT และให AYAT รับหนาที่
หลักในการผลิตบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวเพื่อใชภายในบริษัทฯ นอกจากนั้น AYAT ยังผลิตอุปกรณการเกษตรตาง ๆ ที่
ทําจากพลาสติกสําหรับใชในธุรกิจไก ไดแก ถังพลาสติก ภาชนะใสอาหารสัตว และถาดไขไก เปนตน ในชวงระยะเวลาสามป
ที่ผานมา ยอดขายของ AYAT กวารอยละ 95 มาจากการผลิตบรรจุภัณฑใหกับบริษัทฯ ซึ่งรายไดของ AYAT ไมถือเปนรายได
ที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
ใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑแกบุคคลภายนอก
บริษัทฯ มีการใหบริการศูนยวิจัยแกบุคคลภายนอก และพัฒนาวัคซีน และเวชภัณฑที่ศูนยวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทฯ เพื่อใชในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ รวมทั้งยังจําหนายเวชภัณฑสวนหนึ่งที่บริษัทฯ วิจัยและพัฒนาขึ้นใหแก
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการศูนยวิจัยและการจําหนายเวชภัณฑแกบุคคลภายนอกไมถือเปนรายไดที่มี
นัยสําคัญของบริษัทฯ
2.2.5

สิทธิประโยชนทางภาษีอากร

ปจจุบันนิติบุคคลสัญชาติไทยจะตองชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ หากไม
ปรากฏวามีกฎหมายกําหนดใหใชอัตราภาษีรอยละ 20 ตอไปสําหรับรอบปภาษี 2558 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในป
ดังกลาวจะอยูที่รอยละ 30 อยางไรก็ตาม ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนไดใหสิทธิประโยชนยกเวนภาษีบางประเภทแก บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยบางบริษัท สําหรับการดําเนิน
กิจการของบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทฯ สําหรับผลกําไรสุทธิที่
ไดจากการดําเนินธุรกิจบางประเภทของบริษัทฯ ซึ่งสิทธิประโยชนจากการยกเวนภาษีมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับยกเวนภาษี
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สิทธิประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยบางบริษัท ที่เกี่ยวของ มี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
บริษัท

เลขที่บัตร
สงเสริม

TFFM

TFG

TFPF

TFSF

สถานที่ประกอบการ

วันที่ไดรับสิทธิ
ประโยชน

ผลิตภัณฑ

วงเงินที่ไดรับ
ยกเวนภาษี (บาท)

2111(2)/2549

สุพรรณบุรี

5 กรกฎาคม 2549

อาหารสัตว

403,332,686.56

1278(2)/2553

สุพรรณบุรี

26 มกราคม 2553

อาหารสัตว

153,937,600.00

2017(2)/2556

ปราจีนบุรี

30 เมษายน 2556

อาหารสัตว

591,824,450.00

2099(2)/2555

กาญจนบุรี

22 พฤษภาคม 2555

ไกชําแหละ

327,470,000.00

2100(2)/2555

ปราจีนบุรี

22 พฤษภาคม 2555

ไกชําแหละ

327,470,000.00

2945(2)/2555

ชลบุรี

5 พฤศจิกายน 2555

ลูกไก

168,260,000.00

1257(2)/2556

กาญจนบุรี

26 ธันวาคม 2555

ลูกไก

1,159,379,000.00

2763(2)/2556

สระแกว

3 กันยายน 2556

ลูกไก

451,500,000.00

กาญจนบุรี

7 กรกฎาคม 2554

สุกรพันธุและสุกรขุน

63,992,000.00

1196(2)/2556

ปราจีนบุรี

9 กรกฎาคม 2555

ลูกสุกร

157,900,000.00

1209(5)/2555

สุพรรณบุรี

30 ธันวาคม 2554

ผลิตภัณฑและชิ้นสวนจาก
พลาสติก

ไมจํากัดจํานวน

1180(2)/อ./2556
(เดิม 1795(5)/2554)

AYAT

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดนําเขามาภายในวันที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนกําหนด และในกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบกิจการขาดทุนในระหวางที่ไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ สามารถนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับ
แตวันพนกําหนดเวลา รวมถึงผูถือหุนของบริษัทฯ ยังไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลไปคํานวณรวมเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ตาม สิทธิ
ประโยชนขางตนอยูภายใตเงื่อนไขวาบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ไดรับสิทธิประโยชนจะตองมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุน
รวมกันทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ
2.2.6

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สถานประกอบการสํ า หรั บ การเพาะพั น ธุ สั ต ว การทํ า ฟาร ม และการผลิ ต เนื้ อ สั ต ว ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
ขอกําหนดและกฎหมายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งกฎหมายดังกลาวขางตนครอบคลุมไปถึงขอกําหนดในการปลอยสารใด ๆ ออก
จากสถานประกอบการและขอกําหนดในการปองกันสิ่งแวดลอมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยหลักมีการดําเนินการตามกฎและระเบียบขางตนอยางครบถวน และไมปรากฏวามีการฝาฝนกฎและระเบียบ
ใด ๆ ที่อ าจกอ ใหเกิด ความรับ ผิดที่มีบ ทลงโทษอยา งรุน แรงหรือ ที่อ าจทํา ใหเ กิดคา ใชจา ยตอ บริษัท ฯ ที่เพิ่มขึ้น อยา งมี
นัยสําคัญเพื่อดําเนินการแกไขใหเปนไปตามกฎและระเบียบขางตน
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บริ ษัท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การลดผลกระทบทางสิ่ง แวดลอ มที่อ าจเกิด ขึ้น จากกระบวนการผลิ ต โดยบริ ษั ท ฯ
พยายามลดปริมาณการใชพลังงานและทรัพยากรลง และนําวัสดุตาง ๆ กลับมาใชใหมเทาที่สามารถทําได นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังไดดําเนินตามแนวนโยบายของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยการตรวจสอบและควบคุมการกําจัดของ
เสียในฟารมของบริษัทฯ อยูเสมอ
2.2.7

ใบอนุญาตที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ

สถานประกอบการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนามตองเปนไปตาม
กฎระเบี ย บของหน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง การดํ า เนิน ธุ รกิ จ ในประเทศไทยมี ห น ว ยงานที่ ทํา หนา ที่กํ า กับ ดูแ ลหลาย
หนวยงานตั้งแตกรมปศุสัตว สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงองคการ
บริหารสวนตําบล และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐอีกหลายหนวยงาน สวนการดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ไดรับ
Investment License เพื่อดําเนินกิจการ Lean Sow Farming และมีหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแล ไดแก Ministry of
Agriculture and Rural Development, Animal Husbandry and Veterinary Department, Department of Planning
and Investment, Department of Building and Construction, Ministry of Natural Resources and Environment และ
Provincial People’s Committee เปนตน
สถานประกอบการของบริษัทฯ ที่ตั้งอยูในประเทศไทยจะไดรับการตรวจสอบโดยหนวยงานตาง ๆ ของรัฐอยูเสมอ
ทั้ ง นี้ เจ า หน า ที่ จ ากกรมปศุ สั ต ว จ ะเข า ตรวจเยี่ ย มฟาร ม อย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง และจะมี พ นั ก งานตรวจโรคสั ต ว จ าก
กรมปศุสัตวและตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยประจําอยูที่โรงฆาสัตวของบริษัทฯ ทุกวัน
เพื่อควบคุมดูแลความสะอาดของพื้นที่ภายในโรงฆาสัตว และผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ ในการ
ขนสงไกและสุกรใหแกเกษตรกรฯ หรือรับจากเกษตรกรฯ ในแตละครั้ง บริษัทฯ จะตองไดรับอนุญาตจากสัตวแพทยประจํา
กรมปศุสัตวเปนรายครั้ง ซึ่งถือเปนมาตรการเพื่อรักษามาตรฐานสุขอนามัยของผลิตภัณฑของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตที่สําคัญในการประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
บริษัท
TFG

ใบอนุญาต

หนวยงานผูออกใบอนุญาต

วันที่ออก
ใบอนุญาต

วันหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสําหรับ
โรงฆาสัตว จังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวงอุตสาหกรรม

18 เมษายน
2546

1 มกราคม
2562

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสําหรับ
โรงฆาสัตว (ไกเนื้อ) จังหวัดปราจีนบุรี

กระทรวงอุตสาหกรรม

22 มีนาคม
2556

อายุ 5 ป นับ
แตวันเริ่ม
ประกอบ
กิจการ(1)

ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว
จังหวัดกาญจนบุรี

กรมปศุสัตว

1 มกราคม
2557

31 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว
จังหวัดปราจีนบุรี

กรมปศุสัตว

4 กุมภาพันธ
2557

31 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว จังหวัดกาญจนบุรี

สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี

7 มกราคม
2552

ไมมีวัน
หมดอายุ
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บริษัท

TFCF

TFPF(1)

ใบอนุญาต

หนวยงานผูออกใบอนุญาต

วันที่ออก
ใบอนุญาต

วันหมดอายุ

ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว (ไกเนื้อ) จังหวัดกาญจนบุรี

สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี

4 พฤศจิกายน
2556

ไมมีวัน
หมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (การฆาสัตวปก) จังหวัด
กาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบลอุโลกสี่
หมื่น

4 เมษายน
2557

3 เมษายน
2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว)
จังหวัดชลบุรี

องคการบริหารสวนตําบลหนอง
ซ้ําซาก

10 มีนาคม
2557

31 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตผลิตอาหาร จังหวัดปราจีนบุรี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปราจีนบุรี

10 เมษายน
2557

31 ธันวาคม
2559

ใบอนุญาตผลิตอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี

30 กันยายน
2547

31 ธันวาคม
2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (ฟารมสัตวปก) จังหวัดชลบุรี

องคการบริหารสวนตําบลหนอง
บอนแดง

11 มิถุนายน
2557

10 มิถุนายน
2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงไก
(ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ) จังหวัดชลบุรี

องคการบริหารสวนตําบลหนอง
เสือชาง

18 กุมภาพันธ
2557

16
กุมภาพันธ
2558

หนังสืออนุญาตใหจัดตั้งโรงฟกไขจังหวัด
กาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบลเลาขวัญ

20 ธันวาคม
2550

ไมระบุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (ฟารมสัตวปก) จังหวัด
กาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบลเลาขวัญ

28 เมษายน
2557

27 เมษายน
2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมหนองประดู
(ฟารมสัตวปก) จังหวัดกาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบลหนอง
ประดู

13 มีนาคม
2557

30 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลหนอง
ตอสุขภาพสําหรับฟารมหนองอิรุณ จังหวัด อิรุณ
ชลบุรี

23 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ 15 ตุลาคม
ตอสุขภาพสําหรับฟารมสระขวัญ จังหวัด
2556
สระแกว

14 ตุลาคม
2557

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลสระ
ต อ สุ ข ภาพสํ า หรั บ ฟาร ม สระกระโจม กระโจม
จังหวัดสุพรรณบุรี

21 สิงหาคม
2558
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22 สิงหาคม
2557

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท

ใบอนุญาต

หนวยงานผูออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลหนอง
ต อ สุ ข ภาพสํ า หรั บ ฟาร ม ตาลดํ า จั ง หวั ด อิรุณ
ชลบุรี

TFFM
(สาขา
สุพรรณบุรี)

วันที่ออก
ใบอนุญาต
12 ธันวาคม
2556

วันหมดอายุ
31 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลหนองกุม 7 สิงหาคม
ตอสุขภาพสําหรับฟารมเขาแหลม จังหวัด
2557
กาญจนบุรี

7 สิงหาคม
2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลหนองกุม 7 สิงหาคม
ต อ สุ ข ภาพสํ า หรับ ฟาร ม ไก วัง ด ง จั ง หวั ด
2557
กาญจนบุรี

7 สิงหาคม
2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ต อ สุ ข ภาพสํ า หรับ ฟาร ม ไทรโยค จั ง หวั ด
กาญจนบุรี

1 เมษายน
2557

1 เมษายน
2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลหนอง
ตอ สุขภาพสําหรับฟารมโปง ไหม จัง หวั ด ประดู
กาญจนบุรี

13 มีนาคม
2557

30 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลสระลง
ตอสุขภาพสําหรับฟารมสระลงเรือ จังหวัด เรือ
กาญจนบุรี

12 มีนาคม
2557

31 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลบอ
ตอสุขภาพสําหรับโรงฟกบอพลอย จังหวัด พลอย
กาญจนบุรี

8 สิงหาคม
2557

31 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลหนอง
ต อ สุ ข ภาพสํ า หรั บ โรงฟ ก หนองประดู ประดู
จังหวัดกาญจนบุรี

14 สิงหาคม
2557

30 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ตอสุขภาพสําหรับฟารมเขาเขียว จังหวัด บอพลอย
กาญจนบุรี

8 สิงหาคม
2557

31 ธันวาคม
2557

ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
(การทํา อาหารผสมหรือ อาหารสํ าเร็ จรู ป
สําหรับเลี้ยงสัตว)

4 ตุลาคม 2549 31 ธันวาคม
2559

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลสระพัง
ตอสุขภาพประเภทการผลิต การบด การ ลาน
บรรจุอาหารสัตว

30 กันยายน
2556

30 กันยายน
2557

ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว

ธันวาคม 2556

5
พฤศจิกายน
2559

กรมปศุสัตว
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท

ใบอนุญาต
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว

TFFM
(สาขา
ปราจีนบุรี)

TFSF

วันที่ออก
ใบอนุญาต

หนวยงานผูออกใบอนุญาต

กรมปศุสัตว

วันหมดอายุ

24 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2557

ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
(การทํา อาหารผสมหรือ อาหารสํ าเร็ จรู ป
สําหรับเลี้ยงสัตว)

13 ธันวาคม
2556

อายุ 5 ป นับ
แตวันเริ่ม
ประกอบ
กิจการ(2)

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพประเภทการผลิตอาหารสัตว

องคการบริหารสวนตําบลบานนา

30 เมษายน
2557

31 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวประเภทอาหาร
ผสมหรืออาหารสําเร็จรูป)

กรมปศุสัตว

6 พฤษภาคม
2557

5 พฤษภาคม
2560

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมเขาไมแกว 1
(ฟารมสุกร) จังหวัดปราจีนบุรี

องคการบริหารสวนตําบลเขาไม
แกว

10 มิถุนายน
2557

9 มิถุนายน
2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมเขาไมแกว 2
(ฟารมสุกร) จังหวัดปราจีนบุรี

องคการบริหารสวนตําบลเขาไม
แกว

19 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2557

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมหนองมวง 1
(ฟารมสุกร) จังหวัดลพบุรี

องคการบริหารสวนตําบลชอน
สมบูรณ

3 ตุลาคม 2556 30 กันยายน
2557

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมหนองมวง 2
(ฟารมสุกร) จังหวัดลพบุรี

องคการบริหารสวนตําบลชอน
สมบูรณ

28 มีนาคม
2557

27 มีนาคม
2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารม AI (ฟารมสุกร)
จังหวัดกาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบลเลาขวัญ

6 สิงหาคม
2557

5 สิงหาคม
2558

AYAT

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (การทํา กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาชนะบรรจุ)

28 มกราคม
2556

1 มกราคม
2561

TVSL
(ประเทศ
เวียดนาม)

Investment License

People Committee’s Office of
Province

23 มิถุนายน
2557

50 ป

Details Planning Permission 1:500

People’s Committee Office of
Province

13 กุมภาพันธ
2557

ไมระบุ

Farm Permission on Land

People’s Committee Office of
Province

12 พฤษภาคม
2557

-

Farm Construction Permission(3)

People’s Committee Province
(the Department of Building

-

-
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท

ใบอนุญาต

วันที่ออก
ใบอนุญาต

หนวยงานผูออกใบอนุญาต

วันหมดอายุ

and Construction)
Animal Transportation Permission (4)
หมายเหตุ

2.2.8

People’s Committee Office of
Province

-

-

(1) อยูในระหวางการดําเนินการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการอันตรายตอสุขภาพสําหรับฟารมดอนตาเพชรอีก 1 แหง
(2) อยูในระหวางการดําเนินการแจงวันเริ่มประกอบกิจการโรงงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
(3) อยูในระหวางการดําเนินการขอใบอนุญาตดังกลาว
(4) ตองไดรับในแตละครั้งที่มีการเคลื่อนยายสัตว

ใบรับรองเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ

ในช ว งระยะเวลาสามป ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ฯ ได รั บ ใบรั บ รองจํ า นวนมากเกี่ ย วกั บ การจั ด การกิ จ การอย า งมี
ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีจากหนวยงานของรัฐและองคกรตาง ๆ ไดแก (1) ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (GAP) สําหรับฟารมไก ฟารมสุกร และโรงฟกไขของบริษัทฯ ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว (2) ใบรับรองหลักเกณฑและวิธีผลิต
ที่ดี (GMP) สําหรับการผลิตอาหารสัตว จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว (3) ใบรับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตวอนามัย
สําหรับผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว (4) ใบรับรองฟารมสุกรปลอดสารเรงเนื้อแดง ซึ่งออกโดยกรม
ปศุสัตว (5) ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ซึ่งออกโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอประเทศ
ไทย (6) ใบรับรองระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) สําหรับโรงฆาสัตว ซึ่ง
ออกโดยกรมปศุสัตว และ (7) ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ซึ่งออกโดยสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอประเทศไทย เปนตน
2.3

การจัดหาวัตถุดิบ

2.3.1

การซื้อไกพอแมพันธุ

บริษัทฯ เลี้ยงไกพอแมพันธุในฟารมเพาะพันธุของบริษัทฯ ทั้งหมด 15 ฟารม ซึ่งประกอบดวยโรงเลี้ยงไกจํานวน
185 โรงเรือน โดยบริษัทฯ ซื้อไกพอแมพันธุจาก บริษัท อารเบอรเอเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด (“อารเบอรเอเคอรส”) ซึ่ง
เปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกพอแมพันธุ โดยบริษัทฯ เริ่มซื้อไกพอแมพันธุจากอารเบอรเอเคอรสในป 2547
เมื่อบริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมไกพอแมพันธุ 3 ฟารมแรกและโรงฟกไขโรงแรก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดทําสัญญาระยะยาวกับ
อารเบอรเอเคอรส แตทําสัญญากับอารเบอรเอเคอรสเปนรายป ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนในการประมาณการจํานวน
การสั่งซื้อไกพอแมพันธุ และการกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษทั ฯ
ไกพอแมพันธุของบริษัทฯ เกิดจากไกปูยาพันธุที่อารเบอรเอเคอรสนําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยของอารเบอรเอเคอรสพบวา ไกสายพันธุนี้มีความทนทานตอโรคและยังคงสามารถใหผลผลิตที่ดีภายใตสภาพ
อากาศที่ไมคอยเอื้อตอการเจริญเติบโต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะซื้อไกพอแมพันธุตั้งแตยังเปนลูกไก โดยซื้อในราคาตลาดที่กําหนด
เปนรายปในอัตราสวนลูกไกตัวผู 15 ตัวตอลูกไกตัวเมีย 100 ตัว โดยลูกไกตัวเมียราคาตัวละ 130 บาท สวนลูกไกตัวผู
อารเบอรเอเคอรสไมคิดคาใชจายใด ๆ โดยราคาซื้อขายนี้คอนขางคงที่ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา
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สําหรับฟารมเพาะพันธุของบริษัทฯ จะใชสําหรับเลี้ยงไกแมพันธุเพื่อการฟกไขและออกไขเมื่อมีอายุประมาณ
25 สัปดาห และจะออกไขจนไกมีอายุประมาณ 64 สัปดาห เมื่อไกมีอายุครบ 64 สัปดาห บริษัทฯ จะจําหนายไกแมพันธุมี
ชีวิตใหแกบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการจําหนายไกแมพันธุนี้ไมถือเปนรายไดที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
2.3.2

การซื้อสุกรทวดพันธุ

นับตั้งแตป 2555 บริษัทฯ ซื้อสุกรทวดพันธุจากผูแทนจําหนายซึ่งจะจัดหาลูกสุกรทวดพันธุอายุ 10 สัปดาหจาก
เดนเบรด อินเตอรเนชั่นแนล (DanBred International) ซึ่งเปนบริษัทในประเทศเดนมารกที่มีความเชี่ยวชาญในดานการ
ผลิตสุกรพอแมพันธุ โดยกอนหนาป 2555 บริษัทฯ ไดซื้อสุกรทวดพันธุจากบริษัท Pig Improvement ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ซื้อสุกรรวม 3 สายพันธุ คือ สายพันธุแลนดเรซ สายพันธุยอรคเชียร (เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ลารจไวท)
และสายพันธุดูร็อค ทั้งนี้ รอยละ 75.0 ของจํานวนสุกรที่บริษัทฯ ซื้อทั้งหมด เปนสุกรสายพันธุยอรคเชียร รอยละ 10.0 เปน
สุกรสายพันธุแลนดเรซ และรอยละ 15.0 เปนสุกรสายพันธุดูร็อค และโดยปกติบริษัทฯ จะซื้อสุกรเพศผูจํานวนรอยละ 30.0
และสุกรเพศเมียรอยละ 70.0
2.3.3

การซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว

ขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตอาหารสัตว คือ การจัดซื้อวัตถุดิบตาง ๆ ของอาหารสัตว เชน ขาวโพด
กากถั่วเหลือง รําขาวสด รําสกัด และสารเสริมอื่น ๆ โดยขาวโพดเปนวัตถุดิบหลัก หรือคิดเปนรอยละ 47.9 ของวัตถุดิบ
ทั้งหมดที่ใชในการผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ ทั้งนี้ รอยละ 71.0 ของวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตซื้อมาจากผูผลิตใน
ประเทศไทย และบริษัทฯ นําเขาวัตถุดิบที่เหลือจากตางประเทศ ซึ่งสวนมากคือกากถั่วเหลือง และสารเสริมอื่น ๆ โดยบริษัทฯ
นําเขากากถั่วเหลืองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศบราซิล ประเทศอารเจนตินา และประเทศปารากวัย และนําเขาสาร
เสริมอื่น ๆ ที่ใชผสมอาหารสัตวบางสวนจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ จะชําระเงินคาวัตถุดิบใหแกผูจําหนายใน
ตางประเทศเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถหาวัตถุดิบอาหารสัตวของบริษัทฯ ไดจากหลายแหงในราคาที่
ไมแตกตางกัน และโดยทั่วไป บริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวเปนครั้งคราวตามความจําเปนโดยมิไดมีการทําสัญญาระยะ
ยาว เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ เห็ น ว า ไม มี ค วามจํ า เป น ในการทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า โดยปกติ บริ ษั ท ฯ จะเก็ บ วั ต ถุ ดิ บ ที่
จําเปนตองใชในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการผลิตเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน และจะตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ
ของวัตถุดิบที่อยูในคลังสินคาเปนประจํา
แมวาในอดีต ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวในประเทศไทยจะประสบภาวะผันผวน อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ เชน
อุปสงคของการบริโภค นโยบายของรัฐ และสภาพอากาศในเขตการเกษตรกรรมหลัก ซึ่งในกรณีที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว
สูงขึ้น บริษัทฯ สามารถซื้อวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อนํามาทดแทนวัตถุดิบเดิม เชน น้ํามันรําขาวและน้ํามันปาลม ซึ่งเปนวัตถุดิบที่
สามารถนํามาใชแทนกากถั่วเหลืองไดเปนบางสวน
ผูจําหนายวัตถุดิบของบริษัทฯ ไดแก Bunge ซึ่งเปนหนึ่งในผูจําหนายกากถั่วเหลืองใหแกบริษัทฯ และเปน
ผูจําหนายวัตถุดิบรายเดียวของบริษัทฯ ที่มีสัดสวนเทากับรอยละ 11.1 ของตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นอกเหนือจากผูจําหนายวัตถุดิบรายดังกลาว บริษัทฯ มิไดซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายวัตถุดิบ
รายใดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 10.0 ของตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา

สวนที่ 2.2.2 หนา 27

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

2.4

การตลาด

2.4.1

การขายและการตลาด

โดยทั่วไปแลวการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไมประสบปญหาการหยุดชะงักหรือขาดแคลนสินคาตามฤดูกาล
อยางไรก็ตาม ยอดขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบางชวงเวลา เชน ยอดขายสินคาของบริษัทฯ จะสูง
กวาปกติกอนชวงเทศกาลสําคัญอยางเทศกาลตรุษจีน และเทศกาลคริสตมาส และจะชะลอตัวลงเปนระยะเวลาสั้น ๆ
ภายหลังจากเทศกาลดังกลาว นอกจากนี้ ชวงเทศกาลกินเจระหวางเดือนกันยายนหรือตุลาคม ยอดขายของบริษัทฯ จะ
ลดลงเชนกัน ดังนั้น ยอดขายของบริษัทฯ ในชวงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สี่ของปจะสูงกวา ยอดขายในชวงไตรมาสที่สอง
และไตรมาสที่สามเล็กนอย
(ก) สัตวปก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทีมงานฝายขายและการตลาดของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑไกของ
บริษัทฯ ประกอบดวยพนักงานประมาณ 55 คน โดยทําหนาที่หลักในการจําหนายผลิตภัณฑไกใหแกนายหนาซื้อขาย
บริษัทคาปลีกแบบสมัยใหม บริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก ตัวแทนสงออก และผูคาปลีก โดยเมื่อพิจารณาจากปริมาณยอดขาย
ของบริษัทฯ นับไดวาบริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑไกรายใหญรายหนึ่งของประเทศ ดังนั้น ลูกคาสวนใหญจึงเปนฝาย
ติดตอมายังบริษัทฯ โดยตรงเพื่อสั่งซื้อสินคา ดวยเหตุนี้ ทีมงานฝายขายและการตลาดของบริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการ
จัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตามรายการสั่งซื้อของที่ลูกคาใหมหรือลูกคาเดิมไดสงเขามามากกวาเนนทําการตลาดกับกลุม
ลูกคารายใหม
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจสัตวปกของบริษัทฯ ไปสูตางประเทศ บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะเพิ่ม
จํานวนพนักงานในทีมงานฝายขายและการตลาด โดยจะวาจางทีมงานเพิ่มเติมเพื่อรับผิดชอบการสงผลิตภัณฑไปจําหนาย
ในตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปนุ เปนตน
(ข) สุกร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทีมงานฝายขายและการตลาดของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบการจําหนายสุกรของบริษัทฯ
ประกอบดวยพนักงานจํานวน 17 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสุกรทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บริษัทฯ จึงได
จัดใหมีทีมงานฝายขายประจําอยูทั้งสองประเทศ แบงเปนทีมงานฝายขายที่ประจําอยูในประเทศไทยจํานวน 14 คน และใน
ประเทศเวียดนามจํานวน 3 คน
ทีมงานฝายขายและการตลาดจะไมวางแผนการตลาดในเชิงรุก เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ จะเปนฝาย
ติดตอสั่งซื้อผลิตภัณฑจากทางบริษัทฯ โดยตรงผานการแนะนําจากลูกคาเดิมของบริษัทฯ แตทีมงานฝายขายและการตลาด
ของบริษัทฯ เนนใหความสําคัญกับการจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตามรายการสั่งซื้อของที่ลูกคาใหมหรือลูกคาเดิมไดสงเขา
มามากกวาเนนทําการตลาดกับกลุมลูกคารายใหม
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายธุรกิจสุกรของบริษัทฯ และวางแผนที่จะขยายทีมงานฝายขายและการตลาดของ
บริษัทฯ เพื่อใหสอดรับกับการขยายตัวของธุรกิจตอไปในอนาคต
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(ค) อาหารสัตว
บริษัทฯ มีทีมงานฝายขายและการตลาดที่ทําหนาที่รับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑอาหารสัตวใหแกลูกคาของ
บริษัทฯ โดยตรง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทีมงานฝายขายและการตลาดของธุรกิจอาหารสัตวนี้ประกอบดวย
พนักงานจํานวน 13 คน
2.4.2

กลุมลูกคา
(ก) สัตวปก

ในปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายไกใหแกลูกคาภายในประเทศเทานั้น ในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ บริษัทฯ ไมเคย
ทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกคา แตลูกคาจะสงใบสั่งซื้อใหกับทางบริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ
จําหนายผลิตภัณฑไกใหแกลูกคามากกวา 540 ราย ไมวาจะเปนนายหนาซื้อขาย ผูคาปลีก ตัวแทนการสงออก ตัวแทนรับซื้อ
เพื่อสงออก บริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก และบริษัทคาปลีกแบบสมัยใหม ซึ่งทําการจัดจําหนายผลิตภัณฑตอไปใหแกผูบริโภค
ทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งนี้ ลูกคาจะนําสินคาจากบริษัทฯ ไปจําหนายภายใตชื่อแบรนดของลูกคาเอง โดยทางบริษัทฯ
ไมมุงเนนการสรางแบรนดสินคาของตนเองในธุรกิจสัตวปก
ตั้งแตที่บริษัทฯ ไดกอตั้งขึ้น ก็เริ่มติดตอคาขายและสรางความสัมพันธในเชิงธุรกิจกับลูกคารายใหญแตละรายของ
บริษัทฯ มาเปนระยะเวลานาน 5 - 10 ป โดยยอดขายผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ ไมไดขึ้นอยูกับลูกคารายใดรายหนึ่ง เนื่องจาก
ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา ไมปรากฏวายอดสั่งซื้อผลิตภัณฑไกจากลูกคารายใดรายหนึ่งมีจํานวนเกินกวารอยละ 10.0
ของยอดขายผลิตภัณฑไกทั้งหมดของบริษัทฯ และจากสถิติในป 2556 ลูกคาที่มียอดสั่งซื้อสูงสุดมียอดซื้อผลิตภัณฑไกเพียง
รอยละ 3.6 ของยอดขายผลิตภัณฑไกทั้งหมดของบริษัทฯ และลูกคารายใหญ 10 อันดับแรกมียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑไกของ
บริษทั ฯ รวมคิดเปนรอยละ 23.8 ของยอดขายผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ ในปเดียวกัน
บริษัทฯ มีรายไดจากยอดขายผลิตภัณฑไกแบงตามประเภทของลูกคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป
2554 ป 2555 และป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ของป 2556 และป 2557 ดังตอไปนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

กลุมลูกคา

นายหนาซื้อขาย
บริษัท
อุตสาหกรรมคา
ปลีก และบริษัท
คาปลีกแบบ
สมัยใหม(1)
ผูคาปลีก

2555

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556

2556

2557

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

2,969,302

75.2

3,574,391

69.7

7,007,202

67.3

3,467,603

68.2

2,772,266

58.7

949,030

24.1

1,317,584

25.7

2,380,178

22.9

1,177,406

23.1

1,182,901

25.0

503

-

200,759

3.9

819,410

7.9

385,537

7.6

478,722

10.1
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

กลุมลูกคา

ตัวแทนการ
สงออก และ
ตัวแทนรับซื้อ
เพื่อสงออก
รวม

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2555

2556

2556

2557

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

28,015

0.7

36,600

0.7

199,338

1.9

53,869

1.1

290,240

6.2

3,946,850

100.0

5,129,334

100.0

10,406,128

100.0

5,084,415

100.0

4,724,129

100.0

(ข) สุกร
กลุมลูกคาในธุรกิจสุกรของบริษัทฯ ในประเทศไทย ไดแก นายหนาซื้อขาย โรงฆาสัตว และผูคาปลีก โดยในป
2556 ยอดขายสุกรที่จําหนายใหแกนายหนาซื้อขาย โรงฆาสัตว และผูคาปลีกคิดเปนรอยละ 20.2 รอยละ 21.0 และรอยละ
58.8 ของยอดขายสุ ก รทั้ ง หมดในประเทศไทยตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ นั บ ตั้ ง แต ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได เ ริ่ ม ธุ ร กิ จ สุ ก ร บริ ษั ท ฯ ได ส ร า ง
ความสัมพันธในเชิงธุรกิจกับลูกคารายใหญของบริษัทฯ ในป 2556 บริษัทฯ มีลูกคาหลักในประเทศไทยรวม 4 ราย โดย
ยอดขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคาหลักดังกลาว รวมกันคิดเปนรอยละ 64.4 ของจํานวนยอดขายสุกรมีชีวิตทั้งหมดของบริษัทฯ
และมียอดขายสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คิดเปนรอยละ 65.5 ของจํานวนยอดขายสุกรมีชีวิต
ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุมลูกคาจะนําสินคาจากบริษัทฯ ไปจําหนายภายใตชื่อแบรนดของลูกคาเอง โดยทางบริษัทฯ ไม
มุงเนนการสรางแบรนดสินคาของตนเองในธุรกิจสุกร สวนในกรณีของประเทศเวียดนาม ลูกคาของบริษัทฯ มีเพียงลูกคาที่
เปนโรงฆาสัตวเทานั้น
บริษัทฯ มีรายไดจากยอดขายสุกรมีชีวิตในประเทศไทยและประเทศเวียดนามโดยแบงตามประเภทลูกคาสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ของป 2556
และป 2557 ดังตอไปนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กลุมลูกคา

2554

2555

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556

2556

2557

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

นายหนาซื้อ
ขาย

112,755

11.6

421,961

22.7

554,002

20.2

267,125

21.8

186,051

10.6

โรงฆาสัตว

191,229

19.7

366,242

19.7

578,351

21.0

226,136

18.5

478,760

27.1

ผูคาปลีก

668,629

68.7

1,072,485

57.6

1,614,392

58.8

729,671

59.7

1,099,273

62.3

รวม

972,613

100.0

1,860,688

100.0

2,746,745

100.0

1,222,932

100.0

1,764,084

100.0

(ค) อาหารสัตว
ในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รอยละ 86.8 และรอยละ 89.5 ของอาหารสัตว
ที่บริษัทฯ ผลิตไดเปนอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรของบริษัทฯ สวนอาหารสัตวที่เหลือ บริษัทฯ จําหนายใหแกนายหนาตาม
ใบสั่งซื้อซึ่งจะขายใหแกเกษตรกรอีกทอดหนึ่ง ตามลําดับ ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีแผนการขยายธุรกิจอาหารสัตวเพื่อจัด
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จําหนายใหแกบุคคลภายนอกโดยตรง ทั้งนี้ อาหารสัตวเปนธุรกิจประเภทเดียวที่ทางบริษัทฯ ไดมีการจัดจําหนายภายใตชื่อ
แบรนดสินคาของบริษัทฯ เอง
2.5

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยและเวียดนาม
ขอมูลจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (“IMF”) ระบุวาประเทศไทยมีประชากรจํานวน 68 ลานคนในป 2556
และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 70 ลานคนภายในป 2561 โดยในชวงป 2551 ถึงป 2556 ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (“GDP”) ตอหัวของประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นจาก 4,110 ดอลลารสหรัฐเปน 5,674 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งคิดเปนอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (“CAGR”) เทากับรอยละ 6.7 และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเปน 6,659 ดอลลารสหรัฐในป 2561 ซึ่ง
ในชวงป 2556 ถึงป 2561 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 3.3 และจากขอมูลของ BMI พบวาธุรกิจ
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มคิดเปนรอยละ 31 ของการใชจายภาคครัวเรือนในประเทศไทยในป 2556
ขอมูลจาก IMF ระบุวาประเทศเวียดนามมีประชากรจํานวน 90 ลานคนในป 2556 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 94
ลานคนภายในป 2561 อีกทั้งประเทศเวียดนามมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง 20 ปที่ผานมา นับตั้งแตเปลี่ยนจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในตนยุค ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533 – 2542) มาเปนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม และไดเปน
ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดยในชวงป 2551 ถึงป 2556 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว
ของประเทศเวียดนามไดเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,154 ดอลลารสหรัฐเปน 1,902 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมตอปเทากับรอยละ 10.5 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 2,637 ดอลลารสหรัฐในป 2561 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมตอปสําหรับชวงป 2556 ถึงป 2561 เทากับรอยละ 6.8 และจากขอมูลของ BMI พบวาธุรกิจประเภทดานอาหารและ
เครื่องดื่มคิดเปนรอยละ 62 ของการใชจายภาคครัวเรือนของประเทศเวียดนามในป 2556
การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเห็นไดชัดจากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัวที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและ
เวียดนามนี้คาดวาจะนําไปสูการใชจายของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

GDPGDP
ตอหัper
ว(ดอลลาร
สหรัฐ)
capita (US$)

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ตอหัวของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
(ป 2551 ป 2556 และคาดการณป 2561)
CAGR:
3.3%

CAGR:
6.7%

8,000

6,659
5,674

6,000

CAGR:
6.8%

CAGR:
10.5%

4,110
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2,000
0
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2551
2008

2556
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การใชจายภายในประเทศของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม (ป 2551 2556 และคาดการณป 2561)
ประเทศไทย
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(ก) แสดงถึงการใชจายภายในประเทศทั้งหมด
ที่มา: BMI
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สงผลใหรายไดภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมาตรฐานความเปนอยู
พัฒนาขึ้น จากขอมูลของ Economic Intelligence Unit (“EIU”) พบวา ในชวงป 2551 ถึงป 2556 รายไดสุทธิตอปเพิ่มขึ้น
จาก 165,000 ลานดอลลารสหรัฐ เปน 256,000 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอย
ละ 9.1
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รายไดสุทธิตอปในประเทศไทย (ป 2551 - คาดการณป 2561)
CAGR 2013- 2018E: 6.5%

(พันลานดอลลาร
สหรัฐ)
(US$billion)
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ที่มา: EIU
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามสงผลใหรายไดภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมาตรฐานความ
เปนอยูพัฒนาขึ้น จากขอมูลของ EIU พบวา มีรายไดสุทธิตอปเพิ่มขึ้นจาก 70,000 ลานดอลลารสหรัฐเปน 127,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐในชวงป 2551 ถึงป 2556 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 12.6
รายไดสุทธิตอปในประเทศเวียดนาม (ป 2551 - คาดการณป 2561)
CAGR 2013 - 2018E: 10.4%

(พันลานดอลลาร
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ภาพรวมอุตสาหกรรมเนื้อสัตวของโลก
จากขอมูลขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development (“OECD”)) และองคการอาหารและเกษตร (Food and Agriculture Organization
(“FAO”)) แหงสหประชาชาติ (“OECD-FAO”) พบวา การบริโภคเนื้อสัตวของโลก (เนื้อสัตวปก เนื้อสุกร เนื้อวัว และเนื้อลูก
วัว) มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากกวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของการบริโภคเนื้อสัตวของโลกโดยสวนใหญเปนการบริโภคสัตวปก ตามมาดวยเนื้อสุกร และ
เนื้อวัวและเนื้อลูกวัว

สวนที่ 2.2.2 หนา 33

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

การเติบโตของการบริโภคเนื้อไก เนื้อสุกร เนื้อวัวและเนื้อลูกวัว เปรียบเทียบกับการเติบโตของประชากรทั่วโลก
(ป 2539 – 2555)

(รอยละของการเติ
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ที่มา: OECD-FAO
การบริโภคเนื้อสัตวทั่วโลก (ป 2538 – 2556)
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ที่มา: OECD-FAO
สําหรับตลาดเกิดใหมนั้น ผลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
ชั้นกลาง ทําใหบริษัทฯ เชื่อวาผูบริโภคตองการอาหารที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นไปพรอมกับมาตรฐาน
ความเปนอยูที่ดีขึ้น เนื้อไกและเนื้อสุกรเปนแหลงโปรตีนที่ไมมีมันและมีไขมันต่ํา โดยมีไขมันอิ่มตัวและคารโบไฮเดรตที่นอย
จากคุณคาทางโภชนาการของเนื้อสัตวดังกลาว ทําใหประชากรในตลาดเกิดใหมบริโภคโปรตีนจากสัตวในปริมาณที่สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับอาหารหลัก เชน ขาวหรือขาวสาลี ดังนั้น เนื้อสุกรและไกจึงเปนสวนสําคัญในการเติบโตของโปรตีนจากสัตว
แนวโนมนี้จะเห็นไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นในกลุมประชากรที่มีรายไดต่ําและปานกลาง เนื่องจากเปนกลุมที่มีรายไดสุทธิเพิ่มสูงขึ้น
คอนขางมาก
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การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของความตองการตอหัวสําหรับสินคาปศุสัตวเทียบเปนรอยละของการบริโภคทั่วโลกในป 2543
โดยแบงตามระดับรายได (ป 2543 – คาดการณป 2573)
120%

109%
95%

80%

Growth (%)
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หมายเหตุ: กลุมผูมีรายไดต่ํา คือกลุมที่มีรายไดประชาชาติ (Gross National Income) ตอหัวเทากับ 975
ดอลลารสหรัฐหรือนอยกวาในป 2551 กลุมผูมีรายไดปานกลาง คือกลุมที่มีรายไดประชาชาติตอหัว
มากกวา 975 ดอลลารสหรัฐแตนอยกวา 11,906 ดอลลารสหรัฐ เกณฑที่ใชแบงกลุมผูมีรายได
ปานกลางระดับต่ําและปานกลางระดับสูง คือรายไดประชาชาติตอหัวที่ 3,855 ดอลลารสหรัฐ กลุมผู
มีรายไดสูง คือกลุมที่มีรายไดประชาชาติตอหัวเทากับ 11,906 ดอลลารสหรัฐ หรือมากกวา
ที่มา: องคการอาหารและเกษตร (FAO), ธนาคารโลก

การเติบโตของความตองการตอหัวสําหรับสินคาปศุสัตวเทียบเปนรอยละของการบริโภคทั่วโลกในป 2543
โดยแบงตามภูมิศาสตร (ป 2543 – คาดการณป 2573)
(รอยละของการเติ
Growth (%) บโต)
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ที่มา: องคการอาหารและเกษตร (FAO), ธนาคารโลก
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การบริโภคไกเนื้อตอหัว (กิโลกรัม) (ป 2556)
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ที่มา: IFFO, สถาบันวิจัยนโยบายอาหารและการเกษตร (Food and Agricultural Policy Research Institute)

การบริโภคเนื้อสุกรตอหัว (กิโลกรัม) (ป 2556)
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ที่มา: IFFO, สถาบันวิจัยนโยบายอาหารและการเกษตร (Food and Agricultural Policy Research Institute)
แมวาการบริโภคไกเนื้อและเนื้อสุกรตอหัวในประเทศไทยและเวียดนามจะต่ํากวาเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ แตจากสถิติ
บงชี้วาการบริโภคไกเนื้อและเนื้อสุกรในประเทศไทยและเวียดนามมีศักยภาพที่จะเติบโตไดอีกมาก จากความตองการบริโภค
เนื้อสัตวที่เพิ่มขึ้นนี้ หากมีการเพิ่มขึ้นของการบริโภคไกเนื้อและเนื้อสุกรในประเทศไทยจํานวนหนึ่งกิโลกรัมตอคน จะสงผลให
การบริโภคไกเนื้อและเนื้อสุกรรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 68,000 ตันตอป
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ภาพรวมอุตสาหกรรมเนื้อสัตวในประเทศไทย
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารเปนภาคธุรกิจที่มีการเติบโตที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรม
เหลานี้ไดรับประโยชนจากโอกาสในการสงออกและการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อสงเสริมใหประเทศไทยเปน “ครัวของโลก”
โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเปนประเทศที่สงออกอาหารและสินคาเกษตรที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และเพื่อเตรียม
ความพรอมประเทศไทยสําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจุดมุงหมาย
ในการรวมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเขาไวดวยกัน โดยมีความมุงหมายดังตอไปนี้ (ก) เปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน (ข)
เปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง (ค) เปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และ
(ง) เปนภูมิภาคที่บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรมปศุสัตวถือวาเปนภาคธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยางยิ่งใน
การผลักดันอุตสาหกรรมผลิตอาหารและการเขาสูตลาดสงออก
การบริโภคเนื้อสัตวของไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในประเทศไทย ซึ่ง
มีการคาดการณวาแนวโนมเชนนี้จะดําเนินตอไปในอนาคต นอกจากนี้ อุตสาหกรรมปศุสัตวของไทยไดเปลี่ยนจากระบบ
เลี้ยงสัตวแบบพื้นบานและระบบการเพาะปลูกพืชรวมกับปศุสัตวมาเปนการทําฟารมปศุสัตวแบบอุตสาหกรรม แตการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะแตกตางกันออกไปตามชนิดของสัตวแตละประเภท
การเพิ่มขึ้นของการบริโภคเนื้อไก เนื้อสุกรและเนื้อวัว เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรในประเทศไทย
(ป 2539 – 2556)
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ที่มา: IMF, OECD-FAO
จากขอมูลของ OECD-FAO พบวา การผลิตของอุตสาหกรรมเนื้อสัตวของประเทศไทย (สําหรับเนื้อสัตวปก เนื้อ
สุกร เนื้อวัวและเนื้อลูกวัว) มีจํานวน 2,693,000,000 ตันในป 2556 โดยเปนผลผลิตจากเนื้อสัตวปกจํานวน 1,548,000,000
ตัน ซึ่งเปนอันดับ 1 ของผลิตภัณฑเนื้อสัตวของประเทศไทย ตามมาดวยเนื้อสุกรจํานวน 918,000,000 ตัน และเนื้อวัวและ
เนื้อลูกวัวจํานวน 228,000,000 ตัน

สวนที่ 2.2.2 หนา 37

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

จําแนกรายละเอียดการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตวภายในประเทศของประเทศไทย (ป 2556)
การบริโภคภายในประเทศ
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ที่มา: OECD-FAO
อุตสาหกรรมสัตวปกในประเทศไทย
จากขอมูลของ OECD-FAO ในชวงป 2547 ถึงป 2556 การผลิตสัตวปกในประเทศไทยไดเติบโตขึ้นโดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 5.4 ซึ่งเปนผลมาจากการควบรวมกิจการในภาคอุตสาหกรรมในอัตราที่สูง การลงทุน
จากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของอุปสงคอยางแข็งแกรง โดยในป 2555 จํานวนอุปทานของไกไดเพิ่มสูงขึ้นกวา
ความตองการของตลาด เนื่องจากผูผลิตรายหนึ่งในประเทศไดผลิตไกเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก อันเปนเหตุใหราคาไกในตลาด
ลดลงในป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาไกในป 2556
ปริมาณการผลิตสัตวปกในประเทศไทย (ป 2547 – 2556)
CAGR2547
2004–-2556:
2013: 5.4%
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จากขอมูลของ OECD-FAO พบวา ในชวงป 2547 ถึงป 2556 มีการบริโภคสัตวปกภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นที่
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 3.6 การเพิ่มขึ้นของการบริโภคภายในประเทศสืบเนื่องจากการขยายตัวของ
รานอาหารจานดวนและสินคาอาหารพรอมรับประทาน ซึ่งเปนผลมาจากจากการพัฒนาสังคมเขาสูสังคมเมืองของประเทศ
รวมทั้งการที่เนื้อไกมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตวอื่น ๆ ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคสัตวปกไดฟนตัวขึ้นอยางมากมาอยูใน
ระดับที่เปนอยูในปจจุบันภายหลังการตื่นกลัวเรื่องไขหวัดนก
ปริมาณการบริโภคสัตวปกในประเทศของประเทศไทย (ป 2547 – 2556)
CAGR2547
2004–- 2556:
2013: 3.6%
CAGR
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ที่มา: OECD-FAO
ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่ที่ใกลกับตลาดนําเขาที่สําคัญบางแหง ซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุน และประเทศสิงคโปร จาก
ขอมูลของ OECD-FAO พบวา ในชวงป 2547 ถึงป 2556 ปริมาณการสงออกสัตวปกของไทยไดเพิ่มขึ้นจากประมาณ
319,000 ตัน เปน 736,000 ตัน ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 9.7
ปริมาณการสงออกสัตวปกในประเทศไทย (ป 2547 –2556)
CAGR2547
2004–- 2556:
2013: 9.7%
CAGR
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นอกจากนี้ จากขอมูลของ OCED-FAO พบวา ประเทศไทยเปนผูสงออกสัตวปกรายใหญที่สุดในทวีปเอเชีย โดยมี
สัดสวนคิดเปนประมาณรอยละ 34 ของการสงออกทั้งหมดของเอเชีย และเปนผูสงออกไกรายใหญอันดับสี่ของโลก โดยคิด
เปนสัดสวนรอยละ 6 ของการสงออกทั้งหมดทั่วโลก
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ปริมาณการสงออกเนื้อสัตวปกในทวีปเอเชีย (ป 2556)

พันตัน

ไทย
ตุรกี

Tonnes ('000)

736
368

จีน
อิหราน

203
44

เกาหลี
มาเลเซีย
ซาอุดิอาระเบีย
ปากีสถาน
อินเดีย

33
32
32
16
5

ที่มา: OCED-FAO

รายละเอียดดังตอไปนี้เปนรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในอุตสาหกรรมการสงออกสัตวปกของไทย
ในชวงปที่ผานมา


ในเดือนกรกฎาคมของป 2555 สหภาพยุโรปไดยกเลิกการหามการนําเขาผลิตภัณฑสัตวปกที่ยังไมปรุงสุกจาก
ประเทศไทยซึ่งบังคับใชมาเปนระยะเวลา 8 ป นอกจากนี้ ประเทศหลายประเทศรวมถึงประเทศสิงคโปร บาหเรน
กาตาร ฮองกง แอฟริกาใต รัสเซีย และ ฟลิปปนส ยังไดยกเลิกการหามการนําเขาผลิตภัณฑไกแชแข็งที่ยังไมปรุง
สุกจากประเทศไทยซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการระบาดของไขหวัดนกในป 2555 และป 2556 การเปลี่ยนแปลงใน
ครั้ ง นี้ เ ป น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการส ง ออกสั ต ว ป ก ของไทย ซึ่ ง นั บ เป น ประโยชน แ ก อุ ต สาหกรรมในประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณวาประเทศเกาหลีใตจะยกเลิกการหามนําเขาไกดิบจากประเทศไทยภายในป 2557
เชนกัน



ประเทศญี่ปุนเปนตลาดผูนําเขาที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑไกแปรรูปจากประเทศไทย นับจากเดือนธันวาคม 2556
รัฐบาลญี่ปุนไดยกเลิกการหามนําเขาเนื้อไกดิบจากประเทศไทยซึ่งบังคับใชมาเปนระยะเวลา 9 ป แลว



การกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 จะสงเสริมใหมีการขยายการผลิตของอุตสาหกรรมไก
โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุงหมายใหตลาดในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปดรับการสงออกสัตว
ปกของไทยโดยไมจัดเก็บภาษีศุลกากร

อุตสาหกรรมเนื้อสุกรในประเทศไทย
จากขอมูลของ OCED-FAO พบวา ในชวงป 2547 ถึงป 2556 มีการผลิตเนื้อสุกรในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 0.4 โดยมีสาเหตุมาจากการเติบโตทางธุรกิจและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ตกต่ําทั่วโลกมีผลกระทบตอการผลิตและอุปสงคในเนื้อสุกรในป 2551 และป 2552
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ปริมาณการผลิตเนื้อสุกรในประเทศไทย (ป 2547 – 2556)
CAGR
0.4%
CAGR2547
2004–- 2556:
2013: 0.4%
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ที่มา: OCED-FAO
จากขอมูลของ OCED-FAO พบวา ในชวงป 2547 ถึงป 2556 มีการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศไทยไดลดลงโดย มี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปติดลบรอยละ 0.2 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบาดของโรคปากเปอยเทาเปอยในระหวางป
2574 ถึง ป 2554 และการระบาดอยางรายแรงในป 2555

ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศของประเทศไทย (ป 2547 – 2556)
CAGR
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ปจจัยหลักและแนวโนมในประเทศไทย
การเขาถึงและการขยายตัวของเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน (Fast Food Chains)
ผูคาปลีกสมัยใหม เชน รานคาปลีกขนาดใหญและรานสะดวกซื้อตาง ๆ ไดนําเสนอผลิตภัณฑที่ทํามาจากไกที่
หลากหลาย เชน นักเก็ตไก ไกไมมีกระดูก และไกพรอมปรุง เปนตน นอกจากนี้ การเติบโตและการขยายตัวของรานอาหาร
จานดวนและเครือขายธุรกิจอาหารจานดวน (Fast Food Chains) ไดสรางแรงกระตุนใหกับอุตสาหกรรมนี้ เครือรานอาหาร
ชั้นนําตาง ๆ เชน เคเอฟซี (KFC) เชสเตอรกริลล (Chester’s Grill) และซิสเลอร (Sizzler) ไดเสนอทางเลือกในดาน
เมนูอาหารไกใหแกผูบริโภคไทยที่หลากหลายขึ้น นอกจากนี้ การสงเสริมการขายทั้งในดานราคา นโยบายการโฆษณาเชิงรุก
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และการเพิ่มการใชเครื่องมือทางการตลาดผานสื่อออนไลนโดยผูประกอบการเครือขายธุรกิจอาหาร เปนสิ่งชวยกระตุนการ
เติบโตของอุตสาหกรรมนี้
การปรับเปลี่ยนฟารมใหมีลักษณะในเชิงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมปศุสัตวไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปสูแนวทางการจัดการฟารมเชิงอุตสาหกรรม โดยเปนการเพิ่ม
ขนาดของการผลิต เพื่อตอบสนองตอความตองการปศุสัตวที่เพิ่มสูงขึ้นและยังมีการควบคุมตนทุนในขณะเดียวกันไปดวย ซึ่ง
สงผลใหเกิดการรวมตัวกันของภาคอุตสาหกรรมและเปนผลใหมีขนาดฟารมในเชิงพาณิชยโดยเฉลี่ยที่ใหญขึ้นและลดจํานวน
ผูผลิตลง
ฟารมที่มีการปรับเปลี่ยนใหมีการดําเนินงานในเชิงอุตสาหกรรมนี้ไดเขามาแทนที่การผลิตปศุสัตวแบบดั้งเดิมทั้ง
สําหรับสัตวปกและสุกร ผูประกอบการเอกชนตาง ๆ ไดนําเขาเทคโนโลยีเกี่ยวกับฟารมสมัยใหม เชน พันธุสัตว เทคโนโลยี
การใหอาหารสัตว และการบริหารจัดการฟารม มาใชในกิจการของตน รวมทั้งมีการนําแนวคิดระบบเกษตรแบบพันธะ
สัญญามาใชกับฟารมไกและฟารมสุกรดวย
ระบบเกษตรแบบพัน ธะสัญ ญาทําใหเกษตรกรรายยอ ยและเกษตรกรในพื้น ที่ตาง ๆ ที่ตองการจะเลี้ยงสัตวมี
ทางเลือกในการสรางฟารมสมัยใหมโดยการเขาทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจดานการเกษตร และในบางครั้งผูประกอบการ
จะใหความชวยเหลือแกเกษตรกรที่มีเงินทุนต่ําและมีเทคโนโลยีที่ไมทันสมัยโดยการชวยหาเงินกูยืมเพื่อการเกษตรจาก
ธนาคารพาณิชยที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ํา
ฟารมแบบครบวงจร
อุตสาหกรรมปศุสัตวของไทยกําลังปรับเปลี่ยนใหมีลักษณะในเชิงอุตสาหกรรมและเปนไปในรูปแบบครบวงจรมาก
ขึ้น การจัดการในรูปแบบดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตาง ๆ เชน ทําใหเกิดการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จในกระบวนการผลิตใน
ดานการจัดหาวัตถุดิบ อาหารสัตว การเลี้ยงปศุสัตว การชําแหละสัตวและแปรรูป และการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสงผลใหมี
จํานวนวัตถุดิบที่เพียงพอ และชวยใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิต
ปจจุบันบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญสวนมากดําเนินการผลิตอาหารสัตวเอง อาหารสําหรับปศุสัตวหลายชนิดมี
วัตถุดิบจํานวนหนึ่งที่เหมือนกัน นอกจากนี้ การดําเนินธุรกิจอาหารสัตวเองจะชวยควบคุมคุณภาพและผลักดันใหการผลิตมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังอาจชวยใหมีการเพิ่มผลกําไรที่มากขึ้นและมีความยืดหยุน ในการทําใหกําไรขั้นตนมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
(เปรียบเทียบระหวางผลิตเองกับซื้อจากบุคคลอื่น)
การผลิตโปรตีนจากสัตวหลายประเภทชวยใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงได และสามารถใช
ชองทางการจําหนายรวมกันและไดรับประโยชนจากขนาดการผลิตที่ทําใหเกิดการรวมมือกันและมีอํานาจตอรองทางการคา
ที่ดีขึ้นกับผูขาย นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถใชประโยชนจากผลิตภัณฑโปรตีนที่หลากหลายและเก็บขอมูลดานการตลาด
เพื่อนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลของการดําเนินกิจการแบบครบวงจรยังรวมไปถึงการดําเนิน
กิจการโรงงานแปรรูปอาหาร (ปรุงสุกและกึ่งปรุงสุก) อีกดวย ทั้งนี้ การเพิ่มกิจการอาหารแปรรูป หรือการขยายตัวของแบรนด
สินคาที่ประสบความสําเร็จ จะสงผลทําใหกําไรเพิ่มขึ้นอยางมาก
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ความปลอดภัยทางชีวภาพและการแยกการเลี้ยงออกเปนสัดสวน
อุตสาหกรรมสัตวปกซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกลุมธุรกิจเกษตรและอาหารที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของประเทศไทย
ไดรับผลกระทบอยางรายแรงจากการระบาดของไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรง (HPAI) หรือไขหวัดนกในป 2547 อยางไรก็
ตาม อุตสาหกรรมนี้ไดพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นในตลาดสัตวปกโลก
กรมปศุสัตวไดออกมาตรฐานการเลี้ยงสัตวฉบับใหมในป 2543 ซึ่งกําหนดใหฟารมไกเนื้อทั้งหมดที่มีการผลิตเพื่อ
การส งออกตองเปลี่ยนมาเปนการทําฟารมระบบปด ซึ่งตอมาไดมีการบัง คับ ใชมาตรฐานดังกลาวอยา งจริงจังมากขึ้น
ภายหลังจากการระบาดของไขหวัดนกในป 2547 ในปจจุบันฟารมไกเนื้อแบบครบวงจรสวนใหญไดปรับปรุงการทําฟารม
ตามมาตรฐานฉบับใหมนี้
ภาพรวมอุตสาหกรรมเนื้อสัตวในประเทศเวียดนาม
จากขอมูลของ OCED-FAO พบวา ในชวงป 2547 ถึงป 2556 การผลิตเนื้อสุกรของประเทศเวียดนามไดเติบโตขึ้น
มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 5.3 อันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดและความหลากหลายของอาหาร
ซึ่งเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการเติบโตของการบริโภคเนื้อสัตวภายในประเทศ
ปริมาณการผลิตเนื้อสุกรในประเทศเวียดนาม (ป 2547 – 2556)
CAGR
5.3%
CAGR2547
2004–- 2556:
2013: 5.3%
3,500

(พันตัtonnes
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3,099

3,160

3,200

2009
2552

2010
2553

2011
2554

2012
2555

2013
2556

2,012

2,000
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ที่มา: OCED-FAO
จากขอมูลของ OCED-FAO พบวา ในชวงป 2547 ถึงป 2556 การบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเวียดนามไดเพิ่ม
มากขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 5.5 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดและจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
เปนอยางมาก
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ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศของประเทศเวียดนาม (ป 2547 – 2556)
CAGR
5.5%
CAGR2547
2004–- 2556:
2013: 5.5%

(พันตัน)
'000 tonnes
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ที่มา: OCED-FAO
อุตสาหกรรมปศุสัตวของประเทศเวียดนามโดยเฉพาะกลุมธุรกิจเนื้อสุกรไดเผชิญกับความทาทายตาง ๆ ในชวงป
2555 และป 2556 จากการที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวและเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น อุปสงคลดต่ําลง และราคาขายในประเทศ
ตกต่ําลง ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหเกษตรกรหลายรายจําเปนตองลดหรือระงับการผลิตของตน โดยเกษตรกรจํานวนถึงรอย
ละ 30-50 ของเกษตรกรรายยอยในจังหวัดทางภาคใตของประเทศเวียดนามตองละทิ้งฟารมของตน ในขณะที่เจาของฟารม
ขนาดใหญที่มีจํานวนสัตวมากกวา 1,000 ฝูงตองลดขนาดฝูงลงถึงรอยละ 70 ทั้งนี้ ในปจจุบันสถานการณดังกลาวไดปรับตัว
ดีขึ้นเนื่องจากราคาเนื้อสุกรเริ่มเพิ่มสูงขึ้นและผูบริโภคในตลาดเนื้อสุกรมีความมั่นใจมากขึ้น
จากขอมูลของ OCED-FAO พบวา การผลิตของอุตสาหกรรมเนื้อสัตวของประเทศเวียดนาม (สําหรับเนื้อสัตวปก
เนื้อสุกร เนื้อวัวและเนื้อลูกวัว) มีจํานวน 4,272,000,000 ตันในป 2556 โดยเปนผลผลิตจากเนื้อสุกรจํานวน 3,200,000,000
ตัน ซึ่งถือเปนอันดับ 1 ของผลิตภัณฑเนื้อสัตวของประเทศเวียดนาม ตามมาดวยเนื้อสัตวปกจํานวน 687,000,000 ตัน และ
เนื้อวัวและเนื้อลูกวัวจํานวน 385,000,000 ตัน
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การผลิตและการบริโภคเนื้อสัตวภายในประเทศของประเทศเวียดนาม (ป 2556)
การบริโภคภายในประเทศ

การผลิต

เนื้อวัวและ

เนื้อวัวและ

Beef and
เนืveal
้อลูกวัว
9%
9%

Beef
เนื้อลูand
กวัว
veal
16%
16%

สัPoultry
ตวปก
16%
16%

สัตวปก
Poultry
25%
25%

เนื้อสุกร
Pork
75%
75%

เนื้อสุกร
Pork
59%
59%

ที่มา: OCED-FAO
อุตสาหกรรมอาหารสําหรับปศุสัตว
อาหารสัตวถือเปนตนทุนสูงสุดในการผลิตสัตวปกและเนื้อสุกรในประเทศไทย ซึ่งขึ้นอยูกับความผันผวนของราคา
อาหารสัตว ขาวโพด และกากถั่วเหลือง ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสําหรับอาหารไกเนื้อ อุปทานของขาวโพดและกากถั่ว
เหลืองจึงเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดการเติบโต ความแข็งแกรงในการแขงขัน และอนาคตของอุตสาหกรรมนี้
สืบเนื่องจากในปจจุบันการผลิตสัตวปกไดเพิ่มสูงขึ้น BMI จึงคาดการณวาความตองการอาหารสัตวจะเพิ่มสูงขึ้น
อยา งรวดเร็ว โดยประมาณการวา ปริม าณการใชขา วโพดจะเพิ่มขึ้น จากจํา นวน 4,899,000,000 ตัน ในป 2556 เป น
6,203,000,000 ตันในป 2561 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 4.8
นอกจากนี้ ไดมีการคาดการณวาในอนาคตอันใกลประเทศไทยจะตองพึ่งพาการนํา เขา ขาวโพดเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากปริมาณการผลิตขาวโพดภายในประเทศอาจอยูในระดับที่ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนเล็กนอย และการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว (โดยเฉพาะสัตวปกและเนื้อสุกร) อยางตอเนื่องในไมก่ีปขางหนานี้ จะสงผลอยางมากตอ
อุปทานของขาวโพดในประเทศไทย
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การผลิตขาวโพดเปรียบเทียบกับการบริโภคในประเทศไทย (ป 2551 – คาดการณป 2561)
Production
CAGR
2013 – 2018E:
การผลิ
ต CAGR
2556-คาดการณ
2561:3.7%
3.7%
Consumption
2013 – 2018E:
การบริ
โภค CAGRCAGR
2556-คาดการณ
2561: 4.8%
4.8%

การผลิตCAGR
CAGR 2008
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3.6%
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3.6%
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5.2%
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Source: BMI
จากปจจัยที่กลาวขางตน จึงคาดการณไดวาราคาอาหารสัตวซึ่งอยูในระดับที่คงที่มาตลอดในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้
อาจมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ประกอบกับราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
จะเปนปจจัยที่ทําใหราคาอาหารสัตวและวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นอีกดวย
ราคาขายสงวัตถุดิบอาหารสัตว (ป 2549 – ป 2556)
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ที่มา: กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประเทศไทย

2.6

การประกันภัย

บริษัทฯ ไดเขาทําประกันภัยหลายประเภทเพื่อปองกันความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงภัยและเหตุการณที่ไม
อาจคาดการณไดลวงหนา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําประกันอุบัติเหตุใหแกพนักงานของบริษัทฯ เพื่อคุมครองความเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหตุที่เกี่ยวของหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน และบริษัทฯ ยังมีเงินชดเชยใหแกพนักงานของบริษัทฯ ในกรณี
ต า ง ๆ ทั้ ง ในรู ป แบบเงิ น ประกั น สั ง คม เงิ น ประกั น กรณี ว า งงาน เงิ น ประกั น การบาดเจ็ บ จากการทํ า งาน และเงิ น ค า
รักษาพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทําประกันภัยสําหรับอาคาร เครื่องจักร เครื่องมือ สินคาคงคลัง และยานพาหนะ
ของบริษัทฯ โดยกรมธรรมประกันภัยทั้งหมดของบริษัทฯ สอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ
ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมาบริษัทฯ มีการเรียกรองเงินประกันเพียงเล็กนอยเนื่องจากความเสียหายจากลมที่
เกิดที่ฟารมไกพอแมพันธุ และความเสียหายจากเหตุการณเครื่องบดในโรงผลิตอาหารสัตวหยุดทํางานเปนเวลา 2 วัน ทั้งนี้
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บริษัทฯ ไมเคยถูกปฏิเสธการชําระเงินจากการเรียกรองเงินประกันและไมเคยมีขอพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการเรียกรองเงิน
ประกันของบริษัทฯ
แม ว า บริ ษั ท ฯ ไม ไ ด เ ข า ทํ า ประกั น ความรั บ ผิ ด อัน เกิ ด จากผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ฯ อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว า
ผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายไทยและกฎหมายเวียดนาม และไมเคยถูกปรับหรือ
ดําเนินคดีที่สําคัญจากการที่ผลิตภัณฑไมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
2.7

กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

2.7.1

ใบอนุญาตและขอกําหนดภายใตกฎหมายสาธารณสุข

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ การประกอบกิจการฟารมเลี้ยงไก ฟารมเลี้ยงสุกร โรงฟกไข โรงฆาสัตว และโรงผลิตอาหารสัตว
ถือเปนการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพจากหนวยงานทองถิ่นของรัฐกอนเริ่มดําเนินการธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตขึ้นอยูกับ
สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการนั้น นอกจากนั้นใบอนุญาตที่ออกใหแตละใบจะครอบคลุมถึงการอนุญาตใหประกอบ
กิจการเพียงประเภทเดียวในสถานประกอบกิจการการหนึ่งแหง ดังนั้น ผูประกอบการจึงตองขอใบอนุญาตแยกตางหาก
สําหรับฟารมเลี้ยงไกและฟารมเลี้ยงสุกรแตละฟารม รวมถึงโรงฟกไข โรงฆาสัตว และโรงผลิตอาหารสัตวแตละโรง โดย
ใบอนุญาตดังกลาวจะมีอายุ 1 ป และผูไดรับใบอนุญาตจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมการตอ
อายุกอนวันสิ้นอายุของใบอนุญาตนั้น ทั้งนี้ ใบอนุญาตจะไดรับการตออายุก็ตอเมื่อการดําเนินกิจการนั้นเปนไปตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑที่กําหนด หากปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาการดําเนินกิจการไมเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
กําหนด ใบอนุญาตดังกลาวก็อาจถูกเพิกถอนโดยหนวยงานทองถิ่นของรัฐที่เกี่ยวของ และผูประกอบการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตจะไมสามารถยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการไดใหมภายใน 1 ปนับแตวันที่มีการเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้
หากปรากฏวาผูประกอบการดําเนินกิจการโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ ปรับไมเกิน
10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2.7.2

ใบอนุญาตและขอกําหนดภายใตกฎหมายโรงงาน

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กอนการดําเนินการ (1) ฆาสัตว ลาง ชําแหละ แกะ หรือบด สัตวหรือสวนใดสวน
หนึ่งของสัตว ไมวาโรงงานจะมีกําลังผลิตเทาใดก็ตาม และ (2) ผลิตอาหารสัตวที่มีเครื่องจักรที่มีกําลังผลิตเกินกวา 50
แรงมา หรือใชคนงานเกินกวา 50 คน นอกจากนี้การขยายหรือการโอนกิจการโรงงานดังกลาวก็จะตองไดรับอนุญาตอีกดวย
ทั้งนี้ ผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน ซึ่งรวมถึง (1) สถานที่ตั้ง สภาพแวดลอม
โครงสรางอาคารทั้งภายในและภายนอก (2) สภาพและชนิดของเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณที่ใชในโรงงาน (3) การดําเนินการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับลูกจาง (4) การควบคุมมลภาวะซึ่งรวมถึงการบําบัดน้ําเสียและการควบคุมเสียง (5) การบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัย และ (6) ขอกําหนดอื่น ๆ ที่ระบุไวในใบอนุญาต เปนตน โดยทั่วไปใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจะ
มีอายุ 5 ป นับแตวันที่เริ่มประกอบกิจการและผูไดรับใบอนุญาตจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หากผูขอตอใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดจะไดรับการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
คราวละ 5 ป ผูประกอบการใดประกอบกิจการโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตจะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไม
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เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และในกรณีที่ผูประกอบการเปนนิติบุคคล กรรมการและผูจัดการจะตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวดวย เวนแตบุคคลเหลานั้นจะสามารถพิสูจนไดวาในการกระทําความผิดดังกลาวตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม
2.7.3

ใบอนุญาตและขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงฆาสัตว และการฆาสัตว

การประกอบกิจการโรงฆาสัตว หรือโรงพักสัตว และการดําเนินการฆาสัตวนั้นอยูภายใตพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 โดยภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตตั้งโรง
ฆาสัตว หรือใบอนุญาตตั้งโรงพักสัตว และใบอนุญาตใหฆาสัตวจากกรมปศุสัตว ทั้งนี้ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวสําหรับสุกร
และไกที่จะไดรับอนุญาตจะตองมีมาตรฐานตามที่กําหนดในดานตาง ๆ เชน ทําเลที่ตั้ง สภาพแวดลอมโดยรอบสถานที่
อาคารและสิ่งปลูกสราง ระบบกําจัดของเสียและระบบถายเทอากาศ สุขอนามัยและสภาพแวดลอมภายในอาคาร ความ
สะอาดของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณทุกชนิด ขั้นตอนในการฆาสัตว มาตรการการปองกันโรคระบาด รวมถึงการ
ขนสงเคลื่อนยายสัตวเขาโรงฆาสัตว เปนตน
กอนการฆาสัตว สัตวทุกตัวจะตองไดรับการตรวจจากพนักงานจากกรมปศุสัตวเพื่อตรวจสอบวาสัตวแตละตัวไมมี
โรคหรือไมมีลักษณะที่ไมเหมาะสมสําหรับใชเปนอาหาร และภายหลังจากการฆาจะมีการตรวจสอบเนื้อสัตวอีกครั้ง เนื้อสัตว
ที่ ผ า นการตรวจสอบและผ า นเกณฑ ที่ กํ า หนดจะต อ งได รั บ การประทั บ ตรารั บ รองจากพนั ก งานเจ า หน า ที่ ไม เ ช น นั้ น
ผูประกอบการจะไมไดรับอนุญาตใหนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตว และโดยพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายเนื้อสัตวที่ได
ไมผานเกณฑตามที่กําหนดวทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนี้ หากปรากฏวาผูประกอบการดําเนินการตั้งโรงงานฆาสัตวหรือทําการ
ฆาสัตวโดยไมไดรับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว จะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
2.7.4

ใบอนุญาตและขอกําหนดเกีย่ วกับการผลิต การนําเขา และการขายอาหารสัตว

ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 ผูประกอบการตองไดรับ (1) ใบอนุญาตผลิตอาหาร
สัตว ซึ่งมีอายุ 3 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต (2) ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว ซึ่งมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และ
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตวจากกรมปศุสัตว ทั้งนี้ เมื่อผูประกอบการไดรับใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาอาหารสัตวแลวใหถือ
วาผูประกอบการดังกลาวเปนผูที่ไดรับอนุญาตขายอาหารสัตวที่ตนเองผลิตดวย โดยใบอนุญาตขายอาหารสัตวจะใชได
จนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ผูไดรับใบอนุญาตทั้ง 3 ประเภทจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวัน
สิ้นอายุและการดําเนินการอนุญาตใหตออายุจะตองแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการยื่นเอกสารขอตออายุครบถวน
หากปรากฏขอเท็จจริงวามีการผลิตอาหารสัตวโดยไมไดรับใบอนุญาต ผูประกอบการดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3
ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากมีการขายอาหารสัตวโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิด กรรมการของ
นิติบุคคลนั้นตองระวางโทษที่กําหนดไวขางตนดวย เวนแตบุคคลนั้นจะสามารถพิสูจนไดวาตนไมมีสวนรูเห็นหรือยินยอมใน
การกระทําความผิดดังกลาว
นอกจากนั้น ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 เมื่อผูประกอบการไดรับอนุญาตผลิต
อาหารสัตวหรือนําเขาอาหารสัตวชนิดใดแลว ผูประกอบการจะตองนําอาหารสัตวนั้นๆ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตวตอกรม
ปศุสัตว และผูประกอบการจะสามารถผลิตหรือนําเขาอาหารสัตวนั้นไดตอเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวแลว
ทั้งนี้ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวนั้นไมมีกําหนดวันสิ้นอายุ เวนแตปรากฏในภายหลังวาอาหารสัตวที่ไดขึ้นทะเบียน
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ไวไมมีการผลิตหรือนําเขาเปนระยะเวลาเกินกวา 2 ป หรือปรากฏขอเท็จจริงวาอาหารสัตวนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตว
อาจมีการยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตวได
2.7.5

ใบอนุญาตและขอกําหนดเกีย่ วกับการขายและเคลื่อนยายสัตวมีชีวิตและซากสัตว
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 วางหลักเกณฑควบคุมการขายและการเคลื่อนยายสินคาดังตอไปนี้
 สัตวมีชีวิต รวมถึง สุกร และไก
 ไขสําหรับใชทําพันธุไก และ
 ซากสัตว ไดแก รางกายหรือสวนตาง ๆ ของสัตวที่ตายแลว และยังไมไดแปรสภาพเปนอาหารสุก หรืออาหาร
สําเร็จรูป

ผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตวในการขายและเคลื่อนยายภายในประเทศซึ่งสัตวหรือซาก
สัตว โดยใบอนุญาตดังกลาวจะสิ้นอายุในวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต นอกจากนี้ การเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว
ขามเขตจังหวัดก็จะตองไดรับอนุญาตจากสัตวแพทยทองถิ่นอีกดวย หากปรากฏขอเท็จจริงวาผูถือใบอนุญาตกระทําการฝา
ฝนเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตก็อาจถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได นอกจากนั้น หากผูประกอบการดําเนินการ
ขายสัตวหรือซากสัตวโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และในกรณีที่ผูประกอบการดําเนินการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2.7.6

การควบคุมราคาสินคา

สุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรถูกกําหนดใหเปนสินคาควบคุมภายใตพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ.
2542 และประกาศของคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ และคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคา
และบริการ (“กกร.”) เรื่องการกําหนดราคาสินคาและบริการควบคุม พ.ศ. 2557 โดยมีผลบังคับใชระหวางวันที่ 27 มกราคม
2557 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2558 กกร. เปนผูทําหนาที่ควบคุมดูแลราคาสินคาภายใตการกํากับดูแลของกรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย ในการกํากับดูแลดังกลาว กกร. จะประกาศราคาซื้อขายสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรที่เหมาะสมเปนรายสัปดาห
เพื่อกําหนดราคาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานที่ขายลักษณะการขายวาเปนการขายสงหรือขายปลีก
ในกรณีที่ผูประกอบการจงใจฝาฝนประกาศ กกร. โดยทําใหราคาสินคาต่ําหรือสูงกวาที่กําหนดไว หรือกระทําการ
ใด อันถือวาเปนการแทรกแซงราคาตลาด ผูประกอบการรายนั้นจะมีโทษทางอาญา โดยตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ปหรือ
ปรับไมเกิน 140,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และในกรณีผูประกอบการที่กระทําการฝาฝนหลักเกณฑการกําหนดราคา
ขางตนเปนนิติบุคคล กรรมการหรือบุคคลผูซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาว จะตองระวางโทษที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตวาบุคคลนั้นจะสามารถพิสูจนไดวาตนไมไดรูเห็นหรือยินยอม และตนไดดําเนินการ
ตามสมควรเพื่อปองกันการกระทําอันเปนการฝาฝนดังกลาวแลว
2.7.7

ใบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร

ภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรไดกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) สําหรับการประกอบกิจการฟารมเลี้ยงสุกร
ฟารมเลี้ยงไก โรงฟกไข และโรงฆาสัตว โดยมาตรฐานดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการดําเนินกิจการที่ดีในดาน
ตาง ๆ ไดแก (1) สถานที่ตั้งและแผนผังของสถานประกอบการ ลักษณะของอาคาร (2) การบริหารจัดการและการบันทึก
สวนที่ 2.2.2 หนา 49

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ขอมูล (3) สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว และ (4) สภาพแวดลอมภายในสถานประกอบการ ทั้งนี้ ผูประกอบการสามารถเลือก
วาจะนํามาตรฐานเกษตรไปปรับใชกับกิจการของตนหรือไม เนื่องจากไมใชมาตรฐานบังคับที่ผูประกอบการทุกรายตองนํามา
ปรับใช สําหรับผูประกอบการที่ดําเนินการตามมาตรฐานขางตนและประสงคจะขอรับรองมาตรฐานดังกลาว สามารถยื่นคํา
ขอรับการตรวจสอบจากผูใหบริการรับรองมาตรฐานเพื่อรับใบรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว โดยใบรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตรมีอายุ 3 ป
2.7.8

หนังสือรับรองฮาลาล

ภายใตพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยวาดวยการรับรองมาตรฐานฮาลาลและการใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยการ
ดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2552 ไดกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑฮาลาล ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑที่ผลิตตามขั้นตอน
มาตรฐานซึ่งสอดคลองกับหลักการและบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และการใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลกับผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการ ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐานฮาลาลเปนความสมัครใจสําหรับผูประกอบการที่มีความประสงคจะผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑฮาลาลและใชเครื่องหมายฮาลาลเทานั้น
ผูประกอบการที่มีความประสงคจะผลิตและจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลจะตองขอหนังสือรับรองฮาลาลและใช
เครื่องหมายรับรองฮาลาล ทั้งนี้ สุกรถือวาเปนสัตวตองหามตามศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถ
ขอรับรองผลิตภัณฑไดเฉพาะเนื้อไกเทานั้น ผูประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑฮาลาลจะตองแยกอุปกรณและวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิต รวมถึงการเก็บรักษา ขนสง และการจัดผลิตภัณฑออกจําหนาย จะตองเปนไปตามหลักฮาลาลและจะตองแยก
ตางหากไมปะปนกับสิ่งตองหามตามศาสนาอิสลาม สวนการประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงฆาสัตว ขั้นตอนการฆาสัตวตอง
เปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยไดประกาศกําหนดไว นอกจากนั้นผูประกอบการจะตอง
จัดใหมีที่ป รึกษาฮาลาลประจําโรงฆ า และสถานที่แปรรูป ชิ้น สว นสัตวเพื่อทําหนาที่ควบคุมกระบวนการในโรงฆาสัตว
ตลอดเวลา
อยางไรก็ดี หากปรากฏขอเท็จจริงวาผูประกอบกิจการที่ไดรับรองฮาลาลปฏิบัติผิดตอระเบียบหรือขอบังคับที่
กํ า หนดไว คณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทยมี อํ า นาจยกเลิ ก การรั บ รองฮาลาลและยกเลิ ก หนั ง สื อ ให ใ ช
เครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยผูประกอบการที่ถูกยกเลิกการรับรองจะตองเก็บผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ
ตนให ห มดจากท อ งตลาดภายใน 90 วั น และผู ป ระกอบการรายนั้ น จะไม มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ขอให รั บ รองฮาลาลหรื อ ขอใช
เครื่องหมายฮาลาลใหมอีกเปนเวลาอยางนอย 1 ป
2.8

การแขงขัน

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีปจจัยการแขงขันหลัก ไดแก ราคา ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ ปริมาณ
สินคาและบริการที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสภาพตลาดในปจจุบันจะพบวาบริษัทฯ
จะตองแขงขันกับเกษตรกรทองถิ่น ในการขายผลิตภัณฑใหกับนายหนาซื้อขาย นอกจากนั้น อุตสาหกรรมเนื้อไกและเนื้อ
สุกรมีผูประกอบธุรกิจอยูหลายราย รวมถึง ผูประกอบกิจการรายใหญซึ่งอาจเปนผูประกอบการรายที่ใหญกวาบริษัท ฯ
ผูประกอบการรายใหญเหลานี้มักเนนการจําหนายในตลาดสงออกและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งบริษัทฯ ยังไมเขาคา
แขงขันในตลาดดังกลาว โดยผูประกอบการเหลานี้อาจไดมีการวางรากฐานและสานความสัมพันธในเชิงธุรกิจที่ดีกวาบริษัทฯ
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ในฐานะที่จะขยายธุรกิจผลิตภัณฑไกและสุกรจึงตองแขงขันกับผูประกอบการเหลานี้ในอนาคต
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2.9

ขอไดเปรียบในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการประกอบธุรกิจซึ่งทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันดังตอไปนี้

ผูนําดานการผลิตเนื้อไกและสุกรมีชีวิตในประเทศไทย
บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนําในอุตสาหกรรมเนื้อสัตวในประเทศไทย บริษัทฯ ใหความสําคัญกับตลาด
ภายในประเทศ ในขณะที่คูแขงรายใหญของบริษัทฯ ใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกและอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป สําหรับธุรกิจสัตวปก บริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบการที่มีปริมาณการจําหนายไกในประเทศไทย
มากที่สุดรายหนึ่ง และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โรงฆาสัตวของบริษัทฯ สามารถผลิตไกได 2.64 ลานตัวตอสัปดาห
สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบการที่มีปริมาณการจําหนายสุกรมีชีวิตในประเทศไทยมาก
ที่สุดรายหนึ่งและ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตในการเลี้ยงสุกรขุนมากกวา 226,500 ตัว ณ ชวงเวลา
ใด ๆ โดยใชเครือขายเกษตรกรฯ ซึ่งในจํานวนดังกลาวบริษัทฯ สามารถจําหนายสุกรมีชีวิตไดประมาณ 34,000 ตัวตอเดือน
การที่บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดและเครือขายของนายหนาซื้อขายที่ครอบคลุมทําใหบริษัทฯ ไดเปรียบเมื่อแนวโนมทาง
ธุรกิจเปนไปในทางที่เอื้อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ เชื่อวาอุตสาหกรรมสุกรในประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีผูประกอบการรายใหญประมาณ 3 ถึง 4
รายเทานั้น โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ไมมีผูประกอบการรายใหญรายใดมีสวนแบงทางการตลาดเกินรอยละ 40
นอกจากนี้สุกรที่เลี้ยงในประเทศไทยและประเทศเวียดนามสวนใหญถูกเลี้ยงโดยเกษตรกรอิสระ และจากการที่บริษัทฯ เปน
หนึ่งในผูดําเนินธุรกิจฟารมเลี้ยงสัตวที่ดําเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย จึงเปนผลใหบริษัทฯ มีความไดเปรียบในดานขนาดของ
ธุรกิจและการมีสวนแบงทางการตลาดมากกวา รวมไปถึงการแทนที่เกษตรกรอิสระดังกลาว
การคาปลีกแบบสมัยใหมในประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องและรวดเร็ว จึงเปนเหตุใหผูบริโภคมีความ
ตองการผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น และผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑเนื้อสัตวคุณภาพสูงและถูกสุขลักษณะ
เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ อยูในสถานะที่ดีที่จะไดรับประโยชนจากตลาดดังกลาว เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจําหนายผลิตภัณฑไก
ใหแกบริษัทคาปลีกแบบสมัยใหมและบริษัทอุตสาหกรรมคาปลีกไดเปนจํานวนมาก (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คิดเปน
รอยละ 25.0 ของตลาด) ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา บริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังการผลิตของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ และ
มุงมั่นที่จะขยายธุรกิจตอไปโดยการกอสรางฟารมไกพอแมพันธุ ฟารมสุกรพอแมพันธุ และฟารมสุกรทวดพันธุเพิ่ม รวมถึง
ลงทุนในธุรกิจโรงฆาสุกรและโรงงานผลิตไสกรอกไก เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้
ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทย โดยเพิ่มจํานวนโรงฆาไกจากเดิม 1 โรง
เปน 3 โรง และเพิ่มจํานวนโรงผลิตอาหารสัตวจากเดิม 2 โรง เปน 3 โรง และเพิ่มจํานวนฟารมเพาะจากเดิม 4 ฟารม เปน
15 ฟารม และเพิ่มจํานวนโรงฟกไขไกจากเดิม 2 โรง เปน 6 โรง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดเริ่มประกอบธุรกิจเลี้ยงสุกรใน
ประเทศเวียดนามดวย
อัตราการบริโภคเนื้อไกและเนื้อหมูตอคนในประเทศไทยและประเทศเวียดนามยังถือวาอยูในระดับที่ต่ํากวาใน
ประเทศที่พัฒนาแลว รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในเอเชียหลายประเทศ ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดสูงที่จะมีการเติบโตในอนาคต
และมีการขยายตัวของอุปสงคในไกและสุกรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามในป 2556 เพื่อ
รองรับการขยายตัวของอุปสงคดังกลาว และบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเพิ่มสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ ในอนาคต
ดวย
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รูปแบบธุรกิจแบบครบวงจรและความหลากหลายของกลุมผลิตภัณฑ
ธุรกิจเลี้ยงไกและธุรกิจเลี้ยงสุกรแบบครบวงจรของบริษัทฯ เอื้อประโยชนตอการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ และทําใหบริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในสวนของธุรกิจสัตวปก บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจฟารมไกพันธุเนื้อ ฟารมไกพันธุไข โรงฟกไข และโรงฆาสัตว โดยให
เกษตรกรฯ เลี้ยงไกภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา ในสวนของธุรกิจสุกร บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจฟารมสุกร 3 ประเภท
คือ ฟารมสุกรทวดพันธุ ฟารมสุกรปูยาพันธุ และฟารมสุกรพอแมพันธุ และใหเกษตรกรฯ เลี้ยงสุกรพอแมพันธุจํานวนหนึ่ง
และสุกรขุนทั้งหมดภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญากอนที่จะจําหนายสุกรขุนมีชีวิตที่หนาฟารม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ดําเนินธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตวที่ผลิตอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรของบริษัทฯ เปนหลัก การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
ดังกลาวทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมกระบวนการในการประกอบธุรกิจทั้งหมด และทําใหสามารถควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยของไกและสุกรไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังทําใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการปริมาณผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดเปน
อยางดี เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในดานอุปสงคและจากฤดูกาล เปนผลใหบริษัทฯ มีผลกําไรที่ดีขึ้น เชน การที่บริษัทฯ
ใหเกษตรกรฯ เลี้ยงไกโดยมีที่ตั้งของฟารมอยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงฆาสัตว เพื่อเปนการลดคาใชจายในการขนสงและลด
อัตราการสูญเสียชีวิตของไกในระหวางการขนสง
การที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอาหารสัตวเองนั้น ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของอาหารสัตวสําหรับไกและ
สุกรของบริษัทฯ ได ประกอบกับบริษัทฯ มีความพยายามในการวิจัยและพัฒนาปรับสูตรอาหารสัตวใหมีความเหมาะสม
เพื่อใหไกและสุกรมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ ยังทําใหบริษัทฯ สามารถ
ควบคุมตนทุนไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีความคลองตัวที่จะปรับเปลี่ยนสูตรอาหารสัตวของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบ ในป 2556 และ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตนทุนคาวัตถุดิบของอาหารสัตว
ของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 67.9 และรอยละ 61.3 ของตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ตามลําดับ ความตอเนื่อง
ระหวางธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจเลี้ยงไกและธุรกิจเลี้ยงสุกรรวมถึงการรวมสวนธุรกิจตาง ๆ ที่มีความสําคัญในหวงโซคุณคา
(value chain) เขาดวยกันทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มผลกําไร
ใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบจากราคาผลิตภัณฑอาหารสัตวซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ตองซื้ออาหารสัตว
จากบุคคลอื่น นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรยังเปนวัตถุดิบเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึง
สามารถลดตนทุนคาวัตถุดิบอาหารสัตวโดยรวมและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจอีกดวย การที่บริษัทฯ ประกอบ
ทั้งธุรกิจไกและธุรกิจสุกร จึงมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความนิยมในการบริโภคอาหารประเภท
โปรตีนนอยกวาผูประกอบการรายอื่นซึ่งมุงเนนการผลิตอาหารประเภทโปรตีนเพียงประเภทเดียวเทานั้น
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะขยายธุรกิจไกพันธุไขของบริษัทฯ โดยปจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจฟารมเลี้ยงไกพันธุ
ไขเพียงฟารมเดียวซึ่งมีกําลังการผลิตไกไข 38,400 ตัว และในชวงหกปขางหนา บริษัทฯ มีความประสงคที่จะเพิ่มกําลังการ
ผลิตไกพันธุไขอยางมีนัยสําคัญ การขยายธุรกิจไกพันธุไขดังกลาวจะทําใหกลุมผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความหลากหลาย
มากขึ้นและเปนการเพิ่มอัตราการใชประโยชนของโรงผลิตอาหารสัตวของบริษทั ฯ
ในอนาคต บริษัทฯ อาจจะทําการซื้อขายโดยตรงกับผูบริโภค (End-Customers) เชน ผูคาปลีก เพื่อเปนการเพิ่มผล
กําไรใหบริษัทฯ
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อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) และผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องของ
บริษัทฯ และความรวมมือกับสถาบันและองคกรทางการเกษตรเพื่อทําการศึกษาวิจัย
การวิจัยและพัฒนาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากทําใหบริษัทฯ สามารถปรับปรุง
คุณภาพและเพิ่มผลผลิต ซึ่งเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ และลดตนทุนการผลิต
ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีศูนยวิจัยและพัฒนา ตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรีและหองปฏิบัติการอาหารสัตวตั้งอยูที่โรงผลิต
อาหารสัตวของบริษัทฯ การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวของบริษัทฯ มุงเนนไปที่การเพิ่มคุณภาพของอาหารสัตว คุณภาพ
ของไกและสุกร อัตราการรอดชีวิต และอัตราการเจริญเติบโตของไกและสุกร บริษัทฯ อยูในระหวางดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับ
วิธีการวินิจฉัยเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการพัฒนาชุดทดสอบเชื้อโรคดวยตนเอง นักปฏิบัติการของบริษัทฯ
สามารถที่จะระบุเชื้อโรคโดยใชเทคนิคการวินิจฉัยโรค จากการพัฒนาเทคนิคอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ สามารถตรวจพบ
เชื้อโรคไดตั้งแตระยะเริ่มตนและสามารถปองกันโรคระบาดในฟารมได ทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ยังไดจัดทําคูมือ
สําหรับพนักงานและเกษตรกรฯ ที่แสดงวิธีการวินิจฉัยโรคในไกและสุกรไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว นอกจากนี้นัก
โภชนาการที่ โรงผลิตอาหารสัตวข องบริษัท ฯ มีการปรับปรุงสูตรอาหารสัตวของบริษัทฯ อยูเสมอ เพื่อ เพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของไกและสุกรที่บริษัทฯ จําหนาย และ เพื่อเพิ่มอัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) นอกจากนี้บริษัทฯ ได
ทําการทดลองรวมกันกับผูจําหนายวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงสูตรอาหารสัตวของบริษัทฯ เปนครั้งคราว
ทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาวัคซีนเพื่อใชสําหรับไกและสุกร ของบริษัทฯ
และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ที่ ฟ าร ม เพาะเลี้ ย งสั ต ว ยั ง ทํ า หน า ที่ ติ ด ตามการคั ด เลื อ กพั น ธุ ข องไก แ ละสุ ก รของ
บริษัทฯ ในทุกระดับพันธุในวงจรการเพาะพันธุอยางสม่ําเสมอ
สวนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง นับตั้งแตป 2555 บริษัทฯ ได
รวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑยาใหม ๆ และทําการทดสอบผลิตภัณฑเหลานี้ในไกและสุกรของ
บริษัทฯ ที่ฟารมทดลองของบริษัทฯ ในประเทศไทย ซึ่งผลจากการรวมมือทําการวิจัยนี้ บริษัทฯ สามารถปรับปรุงโครงการการ
ใหวัคซีนที่โรงฟกไข และฟารมไกและสุกรของบริษัทฯ
จากความมุงมั่นของทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิต อัตราการ
แลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันของไกและสุกรของบริษัทฯ สัดสวนเนื้อตอไขมัน
(Meat to Fat Ratio) ของเนื้อไก และลดอัตราการสูญเสียชีวิตของไกและสุกร
ความรวมมือกับเกษตรกรฯ ทําใหบริษทั ฯ สามารถขยายและวางแผนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีเกษตรกรฯ เลี้ยงไกและสุกรภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาจํานวนมากกวา 900 ราย โดยสัญญา
ระหวางบริษัทฯ กับเกษตรกรฯ นั้น สวนใหญเปนสัญญาระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต 5 ถึง 8 ป และมีขอกําหนดให
เกษตรกรฯ ตองเลี้ยงและจําหนายไกและสุกรใหแกบริษัทฯ เทานั้น เกษตรกรฯ เหลานี้สวนใหญเปนผูประกอบการรายยอยซึ่ง
แตละรายมีกําลังการผลิตไกไมเกิน 200,000 ตัวตอฟารม และมีกําลังการผลิตสุกรขุนไมเกิน 1,950 ตัวตอฟารม การให
เกษตรกรฯ เลี้ยงสัตวในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา ทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ได เนื่องจาก
บริษัทฯ สามารถลดรายจายฝายทุนที่ตองใชในการเลี้ยงไกและสุกร และทําใหบริษัทฯ สามารถขยายขนาดธุรกิจไดอยาง
รวดเร็วโดยอาศัยประโยชนจากทรัพยากรและแรงงานของเกษตรกรฯ บริษัทฯ เชื่อวาระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาจะเปน
การสรางสมดุลที่ดีที่สุดระหวางการควบคุมคุณภาพและความสามารถในการขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการผลิตภัณฑจากสัตวปกและสุกรภายในประเทศ นอกจากนี้ รูปแบบธุรกิจดังกลาวของบริษัทฯ สรางความรูสึก
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ถึงการเปนเจาของใหกับเกษตรกรฯ เนื่องจากเกษตรกรฯ จะไดรับผลตอบแทนสูงขึ้นเมื่อสามารถบริหารจัดการฟารมไดดี ซึ่ง
ผลตอบแทนจะเปนไปตามจํานวนของไกหรือสุกรที่รอดชีวิตและบริษัทฯ รับซื้อคืน
บริษัทฯ เชื่อวาเกษตรกรฯ ที่เขาทําสัญญากับบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนที่ดีเพราะบริษัทฯ มีรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจแบบครบวงจร สามารถถายทอดความรูความชํานาญในการประกอบธุรกิจใหแกเกษตรกรฯ และใหการสนับสนุนดาน
อาหารสัตวและวัคซีน การบริหารจัดการฟารม และประกันรายไดใหกับเกษตรกรฯ ผานผลตอบแทนตามจํานวนไกหรือสุกรที่
รอดชีวิตและบริษัทฯ รับซื้อคืน
บริษัทฯ ทําการคัดเลือกเกษตรกรฯ โดยการตรวจสอบประวัติและการเขาตรวจฟารมของเกษตรกรฯ โดยฟารม
จะตองตั้งอยูในบริเวณที่มีประวัติของการเกิดโรคนอยและมีความเสี่ยงในการเกิดน้ําทวมต่ํา เจาหนาที่สัตวบาลของบริษัทฯ
จะทําหนาที่ดูแลฟารมของเกษตรกรฯ ทั่วไป สําหรับฟารมไก สัตวบาลหนึ่งคนจะดูแลไกประมาณ 450,000 ถึง 600,000 ตัว
และสําหรับฟารมสุกร โดยสัตวบาลหนึ่งคนจะดูแลสุกรประมาณ 14,000 ตัว บริษัทฯ จะควบคุมผังโรงเรือน กระบวนการ
เลี้ยงลูกไกในฟารมภายใตระบบเกษตรพันธะสัญญาแตละฟารมเพื่อใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด และให
ความสํ าคั ญอยางมากกับสถานที่ตั้งของฟาร มของเกษตรกรฯ ซึ่งโดยทั่วไปฟารมของเกษตรกรฯ จะตั้ง อยูภ ายในรัศมี
100 กิโลเมตรโดยประมาณจากโรงฆาสัตวของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดตนทุนในการขนสงและลดอัตราการสูญเสียชีวิต
ของไก
การจัดจําหนายผลิตภัณฑทั่วประเทศ
ปจจุบัน บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาทั่วประเทศไทย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีลูกคา
มากกวา 540 รายสําหรับผลิตภัณฑไก และมากกวา 150 รายสําหรับสุกรมีชีวิต ลูกคาของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทคาปลีกแบบ
สมัยใหมและบริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก นายหนาซื้อขาย โรงฆาสัตว ผูคาปลีก และตัวแทนสงออก/ตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออก
ที่จําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหแกลูกคาตางประเทศ การมีฐานลูกคาที่กวางทําใหบริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพของตลาด เพื่อใหบริษัทฯ มีกําไรสูงสุด ทั้งยังชวยกระจายความเสี่ยงเนื่องจากเปน
การจําหนายผลิตภัณฑทั่วประเทศ และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
โดยทั่วไปแลวบริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับลูกคา และลูกคาหลายรายของบริษัทฯ มีความสัมพันธกับบริษัทฯ
มาเปนระยะเวลาประมาณ 10 ป สําหรับผลิตภัณฑไก และประมาณ 3 ป สําหรับสุกรมีชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อวาการที่
บริษัทฯ มีความสัมพันธอันแนนแฟนกับนายหนาซื้อขาย ทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงเครือขายที่กวางขวางมากขึ้น และ
ดํารงความเปนผูนําในตลาดภายในประเทศได
ทีมงานผูบริหารที่มากดวยประสบการณและมีผลงานอันเปนที่ยอมรับ
ทีมงานผูบริหารของบริษัทฯ เปยมดวยประสบการณ และมีผลงานอันเปนที่ยอมรับ นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ผู
กอตั้ งบริ ษัทฯ ซึ่งปจจุบัน ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บ ริหารและประธานกรรมการบริหารและ มีประสบการณใ น
อุตสาหกรรมสัตวปกมากวา 25 ป นอกจากนายวินัย เตียวสมบูรณกิจแลว บริษัทฯ ยังมีทีมงานผูบริหารที่มีประสบการณ คือ
นายวิณห ธนิตติราภรณ กรรมการผูจัดการ ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ทีมงานผูบริหารของบริษัทฯ ไดมีสวนชวย
ใหบริษัทฯ สามารถอยูในระดับแนวหนาในอุตสาหกรรมสัตวปกและสุกรในประเทศไทย ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา
ธุรกิจของบริษัทฯ ไดขยายตัวอยางมีนัยสําคัญและยังคงจะขยายตัวตอไป แมในชวงเศรษฐกิจถดถอย ทีมงานผูบริหารของ
บริษัทฯ มีสวนชวยบริษัทฯ ในการเขาซื้อกิจการและพัฒนาธุรกิจใหม ๆ เชน การขยายธุรกิจเลี้ยงไกและสุกรในประเทศไทย
และการขยายธุรกิจในตลาดใหม เชน ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเพิ่มกําลังการผลิต
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ดวยคุณภาพที่ดีขึ้นและเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา ทีมงานผูบริหารของบริษัทฯ ยังได
สงเสริมการรักษาระเบียบวินัยทางการเงินและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑดวยกระบวนการมาตรฐานในการผลิตและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งบังคับใชมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพที่เขมงวดในการประกอบธุรกิจ
ทุกขั้นตอน
ความพรอมสําหรับการสงออกผลิตภัณฑไปยังตางประเทศ
ภายหลังจากในเดือนธันวาคมของป 2556 ประเทศญี่ปุนไดประกาศยกเลิกมาตรการหามนําเขาผลิตภัณฑสัตวปก
จากประเทศไทยซึ่งบังคับใชมาเปนระยะเวลา 10 ป และในเดือนกรกฎาคมของป 2555 สหภาพยุโรปไดยกเลิกการหามการ
นําเขาผลิตภัณฑสัตวปกที่ยงั ไมปรุงสุกจากประเทศไทย บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีความพรอมที่จะสงออกผลิตภัณฑไกเพื่อไป
จําหนายในประเทศญี่ปุนและสหภาพยุโรป บริษัทฯ มีสถานประกอบการฟารมไกและโรงฆาสัตวที่ทันสมัย และยังมีกําลัง
การผลิตสวนเกินเพื่อรองรับการสงออกในอนาคตอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดการณวาจะขยายการผลิตผลิตภัณฑไก
ของบริษัทฯ ในอนาคตอันใกลนี้เพื่อรองรับธุรกิจสงออกของบริษัทฯ
2.10

กลยุทธในการแขงขัน

ในอนาคต บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะรักษาความเปนผูนําในการเปนผูนําดานการผลิตเนื้อไกในประเทศในดาน
ปริมาณ และจะขยายชองทางการจําหนายไปในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศญี่ปุนและสหภาพยุโรป รวมถึงมี
เปาหมายที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดในการจําหนายสุกรมีชีวิตในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และมีความประสงคที่
จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดําเนินธุรกิจโรงฆาสุกร
การขยายธุรกิจหลักอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ มุงเนนในการเพิ่มกําลังการผลิต ทั้งในธุรกิจไกและธุรกิจสุกร บริษัทฯ คาดวา การกอสรางฟารมไกพอแม
พันธุ 2 ฟารม ฟารมสุกรทวดพันธุ 1 ฟารม และฟารมสุกรพอแมพันธุจํานวน 6 ฟารมและการเขาซื้อโรงฆาสุกร 1 โรง จะแลว
เสร็จ ภายในสิ้นป 2558 ซึ่งจากการเพิ่มกําลังการผลิตดังกลาว บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มจํานวนไกพอแมพันธุและสุกรทวด
พันธุ ซึ่งจะสงผลใหจํานวนไกและสุกรที่บริษัทฯ สามารถผลิตไดมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนฟารม
ไกพันธุไขเปนจํานวนมากภายใน 6 ป ขางหนา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ –
ลักษณะผลิตภัณฑ – 2.2.1 ธุรกิจไก – สถานประกอบการ” “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะผลิตภัณฑ – 2.2.1
ธุรกิจไก – ไกพันธุไข” และ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะผลิตภัณฑ – 2.2.1 ธุรกิจสุกร – สถานประกอบการ”
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงคที่พัฒนาโรงฆาไกของบริษัทฯ โดยการซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความประสงคที่จะดําเนินธุรกิจโรงฆาสุกรภายในไตรมาสที่สองของป 2558 และวางแผนที่จะ
เพิ่มจํานวนไซโลสําหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตวเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจไกและธุรกิจสุกร ในการขยายธุรกิจนี้
บริษัทฯ ประสงคที่จะเพิ่มสวนแบงทางการตลาดทั้งในธุรกิจสัตวปกและสุกร
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงคที่จะขยายธุรกิจในเวียดนามเพื่อตอบสนองความตองการผลิตภัณฑเนื้อสุกรที่
อยูในระดับสูงในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ อยูในระหวางการนํารูปแบบธุรกิจที่บริษัทฯ ใชดําเนินการในประเทศไทยไป
ประยุกตใชสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามสามารถเพิ่มยอดขาย
ในแตละไตรมาสไดอยางตอเนื่องนับตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ
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โอกาสในการสงออกผลิตภัณฑ
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะสงออกผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ โดยมีประเทศญี่ปุนเปนตลาดเปาหมายในการ
สงออก เมื่อเดือนธันวาคม ป 2556 ประเทศญี่ปุนไดประกาศยกเลิกมาตรการหามนําเขาผลิตภัณฑเนื้อสัตวปกรวมถึงเนื้อไก
ดิบ และเนื้อไกแชแข็งจากไทยหลังจากใชมาตรการดังกลาวมาเปนระยะเวลา 10 ป เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุนเชื่อมั่นวาประเทศ
ไทยปลอดจากเชื้อไขหวัดนก กอนหนาการบังคับใชมาตรการหามนําเขาดังกลาวในป 2547 ประเทศไทยไดสงออกผลิตภัณฑ
เนื้อไกดิบไปจําหนายในประเทศญี่ปุนเปนหลักและมีสวนแบงทางการตลาดในประเทศญี่ปุนในระดับสูง ดังนั้น บริษัทฯ
คาดการณวาการสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกไปยังประเทศญี่ปุนจะกลับมาขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง บริษัทฯ จึงวางแผน
สงออกผลิตภัณฑเนื้อไกของบริษัทฯ ไปจําหนายในประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม ป 2557 McDonald’s
Holdings Co. Japan Ltd. ไดประกาศระงับการนําเขาผลิตภัณฑที่ทําจากไกจากประเทศจีนเพื่อมาจําหนายยังราน
McDonald’s ในประเทศญี่ปุน ซึ่งผลิตภัณฑที่ทําจากไกจากประเทศจีนนั้นคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของ
ผลิตภัณฑที่ทําจากไกของ McDonald’s Holdings Co. Japan Ltd. ในประเทศญี่ปุน ดังนั้น เหตุการณดังกลาวจึงเปนการ
เพิ่มโอกาสสําหรับผูจําหนายผลิตภัณฑเนื้อสัตวของประเทศไทยที่จะเขาสูตลาดของประเทศญี่ปุนในเดือนกรกฎาคมป 2555
สหภาพยุโรปไดยกเลิกมาตรการหามนําเขาผลิตภัณฑสัตวปกที่ยังไมปรุงสุกจากประเทศไทยซึ่งบังคับใชมาตั้งแตป 2547
เนื่องจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปซึ่งเปนฝายบริหารของสหภาพยุโรปเห็นวาผลิตภัณฑสัตวปกที่ยังไมปรุงสุกจาก
ประเทศไทยสามารถเปนไปตามขอกําหนดของการสงออกเนื้อไกไปยังสหภาพยุโรปได คณะกรรมการยุโรปดานหวงโซอาหาร
และสุขภาพสัตว (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health หรือ SCoFCAH) โดยการสนับสนุนจาก
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ จึงไดมีมติเห็นชอบยกเลิกมาตรการหามนําเขาดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความ
ประสงคที่จะสงออกผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ ไปสหภาพยุโรปดวย
เพื่อสนับสนุนแผนการสงออกของบริษัทฯ ดังกลาว บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะขยายขนาดฟารมเลี้ยงลูกไก โดยใหมี
กําลังการผลิตมากกวา 200,000 ตัวตอฟารม ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวารูปแบบธุรกิจโดยใชฟารมที่มีขนาดใหญขึ้นดังกลาวชวย
เสริมสรางรูปแบบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ที่ใชเกษตรกรฯ ซึ่งเปนผูประกอบการรายยอยและมีฟารมขนาดเล็กกวา ดังนั้น
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะเปนเจาของ และ/หรือเชาฟารมจากเกษตรกรฯ และบริษัทฯ จะเปนผูดําเนินงานเอง โดยกรณี
เชาฟารม บริษัทฯ จะชําระคาเชาในอัตราคงที่ใหแกเกษตรกรฯ (จากเดิมบริษัทฯ ใชรูปแบบระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา
ซึ่งเกษตรกรฯ จะไดรับผลตอบแทนตามจํานวนไกที่บริษัทฯ รับซื้อคืน) รูปแบบธุรกิจใหมดังกลาวจะชวยใหบริษัทฯ สามารถ
ควบคุมคุณภาพการดําเนินงานของฟารมซึ่งมีขนาดใหญกวาเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทําใหบริษัทฯ สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดํา เนิ นงานของบริษัท ฯ ใหตอบสนองตอการเปลี่ย นแปลงของอุ ปสงคแ ละอุปทานในตลาด ซึ่ง บริษั ท ฯ
วางแผนที่จะสงออกผลิตภัณฑได
การยึดถือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและเพิ่มผลผลิตผานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ
บริษัทฯ แสวงหาแนวทางใหม ๆ อยูเสมอเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑของบริษัทฯ จากความมุงมั่นของพนักงานทุกคน
ในทุกสวนงาน ตลอดจนทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดริเริ่มโครงการที่ใหความสําคัญกับการเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตและสงเสริมสุขอนามัยในไกและสุกรของบริษัทฯ และไดรวมงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศในการพัฒนา
วิธีการใหม ๆ ในการปองกันโรคระบาดในสัตว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และอยูในระหวางดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตตาง ๆ ในตางประเทศ เพื่อเปนการ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑบริษัทฯ ในตางประเทศไดดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตจาก Red Tractor Assurance (RTA)
British Retail Consortium (BRC) และ Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ประสานการทํางานรวมกันในธุรกิจแบบครบวงจรทั้งในผลิตภัณฑสัตวปกและสุกรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑและเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ
บริษัทฯ กําลังมองหาการขยายธุรกิจแบบครบวงจรในอนาคตโดยใชวิธีการตาง ๆ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาจะนําไปสูการ
ลดตนทุนการผลิตและการเพิ่มผลกําไรอยางตอเนื่อง เชน บริษัทฯ มีความประสงคที่จะประกอบธุรกิจโรงฆาสุกร เพื่อให
บริษัทฯ สามารถเขาสูอุตสาหกรรมเนื้อสุกรและเขาถึงลูกคากลุมใหมได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสงคที่จะขยายธุรกิจสุกร
ไปยังภาคตะวันออกของประเทศไทยภายในสิ้นป 2559 ซึ่งรวมถึงการสรางฟารมสุกรทวดพันธุฟารมที่สอง และฟารมสุกรพอ
แมพันธุอยางนอย 6 ฟารมซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงฐานลูกคากลุมใหมสําหรับธุรกิจเลี้ยงสุกรของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนฟารมไกพันธุไขเปนจํานวนมากภายใน 6 ป ขางหนา
เขาสูธุรกิจอาหารแปรรูป
บริษัทฯ คาดการณวาจะเขาสูธุรกิจอาหารแปรรูปสําหรับไก โดยบริษัทฯ ประสงคที่จะลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิต
ไสกรอกไก โดยบริษัทฯ อาจรวมมือกับผูประกอบการอื่น ในลักษณะของกิจการรวมคา หรือเขาซื้อโรงงานจากผูประกอบการ
อื่น ซึ่งหากบริษัทฯ เขาสูธุรกิจอาหารแปรรูป บริษัทฯ จะสามารถใชประโยชนจากไกซึ่งเติบโตในฟารมของเกษตรกรฯ ตอไป
ได และบริษัทฯ เชื่อวาจะสามารถชวยเพิ่มผลกําไร และทําใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความหลากหลายมากขึ้น
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