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16.

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

16.1

ภาพรวมการดําเนินงาน

บริษัทฯ เปนผูผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกและสุกร โดยมีการดําเนินธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวาบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนําในอุตสาหกรรมเนื้อสัตวในประเทศไทย และ
เปนหนึ่งในผูประกอบการที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุดสําหรับปริมาณการขายไกในประเทศ รวมถึงเปนหนึ่งใน
ผูประกอบการที่มีสวนแบงทางการตลาดที่สูงที่สุดสําหรับปริมาณสุกรมีชีวิตที่จําหนายในประเทศไทย
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหความสําคัญในการผลิตไก (ไกทั้งตัวและชิ้นสวนไก) และจําหนายสุกรมีชีวิตเปน
หลัก เพื่อจําหนายใหแก นายหนาซื้อขาย ผูคาปลีก โรงฆาสัตว บริษัทคาปลีกแบบสมัยใหม (Modern Trade Companies)
และบริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก ตัวแทนสงออกและตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออก บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจอาหารสัตวที่ผลิต
อาหารสัตวหลายโรง เพื่อใชในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ เปนหลัก และจําหนายใหแกลูกคาภายนอก ทั้งนี้ ธุรกิจของ
บริษัทฯ สามารถแบงตามสายผลิตภัณฑ ดังนี้
 ธุรกิจสัตวปก ไดแก การเพาะพันธุไก การผลิตและจําหนายเนื้อไก ลูกไก ไกมีชีวิตและไกพันธุไข
 ธุรกิจสุกร ไดแก การเพาะพันธุสุกรและการจําหนายสุกรมีชีวิต
 ธุรกิจอาหารสัตว ไดแก การผลิตและการจําหนายอาหารสัตว โดยมุงเนนที่อาหารสําหรับไกและสุกร และ
 ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ไดแก ใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่ง
วิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ แกบุคคลภายนอก และในป 2557 ธุรกิจอื่น ๆ ของ
บริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นซึ่งรวมไปถึงการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่
ทําจากพลาสติก
รายละเอียดของรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ แบงตามสายผลิตภัณฑขางตนสําหรับรอบ
ระยะเวลาตามที่ระบุไว ดังตอไปนี้
ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

ป 2554
(ลานบาท)

ป 2555
(ลานบาท)

ป 2556
(ลานบาท)

ป 25561

ป 25571

(ลานบาท)

(ลานบาท)

ไก

4,362.3

5,559.7

11,602.1

5,334.3

5,864.9

สุกร

972.6

1,860.7

2,746.7

1,222.9

1,764.1

อาหารสัตว

1,820.9

1,652.2

1,381.3

776.5

534.4

อื่น ๆ

-

0.1

0.11

15.32

26.52

รวม

7,155.8

9,072.7

15,730.2

7,349.0

8,189.9

หมายเหตุ 1.

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่ไดสอบทานแลวแตยังไมไดตรวจสอบ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 และขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลที่ยังไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556 ประกอบไปดวยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ไดมาในป 2557 (ซึ่งไมไดรวมกับงบการเงินรวม
ในอดีตสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554) เสมือนการไดมาซึ่งบริษัทดังกลาว
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2.

เกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 เนื่องจากบริษัทยอยที่ไดมานั้นอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนั้น ขอมูลทางการ
เงินระหวางกาลที่ไดสอบทานแลวแตยังไมไดตรวจสอบสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อาจไม
สอดคลองและไมสามารถเปรียบเทียบไดกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ. 2554
รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยหลักรวมถึงการใหบริการศูนยวิจัยและ
พั ฒ นาวั ค ซี น และเวชภั ณ ฑ และจํ า หน า ยเวชภั ณ ฑ ซึ่ ง วิ จั ย และพั ฒ นาโดยศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาของบริ ษั ท ฯ แก
บุคคลภายนอกโดย TFRC และการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจาก
พลาสติกของ AYAT ซึ่งบริษัทฯ ไดมาในป 2557 ทั้งนี้ รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดย
หลักคือการใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและการจําหนายเวชภัณฑโดย TFRC

ธุรกิจของบริษัทฯ ไดเติบโตขึ้นอยางมาก จากป 2554 โดยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2557 โดยบริษัทฯ ไดขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มโรงฆาไกจาก 1 โรงเปน 3 โรง เพิ่มฟารมไกพอแมพันธุจาก
4 ฟารมเปน 15 ฟารม และเพิ่มโรงฟกไขจาก 2 เปน 6 โรง รวมทั้ง บริษัทฯ ยังไดเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมไกพันธุไขจํานวน
1 ฟารม ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุ 5 ฟารม
และเริ่มดําเนินธุรกิจการเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนมา บริษัทฯ ได
ขยายโรงผลิตอาหารสัตวจากเดิม 1 โรง เปน 3 โรง
รายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 7,155.8 ลานบาทในป 2554 เปน 15,730.2 ลาน
บาทในป 2556 และเปน 8,189.9 ลานบาท สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นอกจากนี้ ในระหวางป
2554 ถึงชวงระยะเวลาหกเดือนแรกของ ป 2557 บริษัทฯ ยังไดเพิ่มปริมาณการผลิตในการเลี้ยงไกและสุกร โดยในป 2556
และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตไกจํานวน 271.9 ลานกิโลกรัม และ
133.3 ลานกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑไกจํานวน 93.8 ลานกิโลกรัมในป 2554
และ ในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตสุกรจํานวน 44.9 ลาน
กิโลกรัม และ 22.3 ลานกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจํานวน 17.0 ลานกิโลกรัมในป 2554
(ไมรวมการผลิตสุกรที่เวียดนาม)
เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจากการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรในธุรกิจสัตวปกและธุรกิจสุกรของบริษัทฯ สําหรับ
ธุรกิจสัตวปก บริษัทฯ ไดดําเนินการโดยการเลี้ยงไกพอแมพันธุในฟารมเพาะพันธุไก ฟกไขในโรงฟกไขจัดใหเกษตรกรฯ
เปนผูเลี้ยงลูกไกของบริษัทฯ และจะนําไกกลับมาเพื่อสงไปที่โรงฆาสัตวของบริษัทฯ ดวยวิธีการนี้ทําใหบริษัทฯ สามารถ
สรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดสูงสุด
บริษัทฯ จําหนายไกทั้งตัวและชิ้นสวนไกใหแกลูกคาที่อยูในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้ รายไดจากการขายและการ
ใหบริการของธุรกิจสัตวปกของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.8 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมในป
2556 และรอยละ 71.6 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมสําหรับระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ จําหนายสุกรมีชีวิตผานการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม บริษัทฯ ซื้อสุกรมา 3 สายพันธุแลวทําการผสมขามพันธุสุกร 3 สายพันธุดังกลาว หลังจากนั้นจึงจัดใหเกษตรกรฯ
เลี้ยงสุกรที่เกิดจากการผสมพันธุดังกลาวของบริษัทฯ แลวจึงขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคาของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายไดจากการ
ขายและการใหบริการของธุรกิจสุกรของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.4 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวม
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ของบริษัทฯ ในป 2556 และ รอยละ 21.5 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว โดยสําหรับป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 ปริมาณอาหารสัตวรอยละ 86.8 และ รอยละ 89.5 ของอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตไดถูกนําไปใชเพื่อ
เลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ ตามลําดับและบริษัทฯ จําหนายอาหารสัตวสวนที่เหลือของอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตไดใหแก
ลูกคาภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการขายและการใหบริการของธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 8.8
ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมของบริษัทฯ ในป 2556 และ รอยละ 6.5 ของรายไดจากการขายและการ
ใหบริการรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 ภายใตชื่อ บริษัท ไทยฟูด (2001)
จํากัด ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด และในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด ในวันที่ 18
สิงหาคม 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด
(มหาชน) ซึ่งกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษทั ยอยอีก 10 บริษัท
กอนวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ประกอบดวยบริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด และบริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว
จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารม จํากัด และ บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด ในป 2555 และป 2556
บริษัทฯ ไดเขาซื้อ บริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม จํากัด และบริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ
เซ็นเตอร จํากัด และรวมบริษัทยอยทั้งสามแหงนี้ไวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 โดยถือเสมือนวาบริษัททั้งสามบริษัทดังกลาวเปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ กอนวันที่ 1
มกราคม 2554 เนื่องจากเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ ตั้งแตกอนวันที่มีการไดมา
ในป 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อบริษัทยอยเพิ่มเติม ไดแก บริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส สไวน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด (ซึ่งถือหุนใน Thai Viet Swine Line Company Limited)
โดยบริษัทเหลานี้ไดถูกรวมไวในขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของ
บริษัทฯ เสมือนวาการไดมาซึ่งบริษัทยอยดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือวันที่จดทะเบียนกอตั้งบริษัท
แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน เนื่องจากบริษัทยอยที่ไดมานั้นอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ ตั้งแตกอนวันที่
มีการไดมา
16.2

ปจจัยที่มีผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

สภาพตลาดในประเทศไทยและเวียดนาม
การดําเนินงานสวนใหญของบริษัทฯ อยูในประเทศไทย ดังนั้น ยอดขายสําหรับลูกคาในประเทศไทยจึงคิดเปน
ทั้งหมดของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมของบริษัทฯ ในป 2556 และคิดเปนรอยละ 98.8 ของรายไดจากการ
ขายและการใหบริการรวมของบริษัทฯ ในงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยรายไดในสวนที่เหลือมาจาก
การขายให แ ก ลู ก คา ในประเทศเวี ย ดนามจากการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในประเทศเวีย ดนาม แม ว า ส ว นหนึ่ ง ของ
ผลิตภัณฑในธุรกิจสัตวปกของบริษัทฯ ที่ไดขายใหแกลูกคาในประเทศไทยอาจจะถูกสงออกไปยังตางประเทศในภายหลัง
แตอุปสงคและอุปทานไกในประเทศไทยยังคงมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ สําหรับธุรกิจ
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สุกรของบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ สามารถขายสุกรไดเฉพาะในประเทศไทยและประเทศเวียดนามเทานั้น โดยราคาขายสุกร
มีชีวิตหนาฟารมในประเทศไทยถูกกําหนดโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ซึ่งจะประกาศราคาควบคุมเปนราย
สัปดาห ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถควบคุมราคาสุกรมีชีวิตที่จําหนายในประเทศไทยได สําหรับราคาสุกรในประเทศ
เวียดนาม หนวยงาน Rovetco Animal Nutrition จะแนะนําราคาตลาดเปนรายสัปดาหสําหรับนครโฮจิมินห และฮานอย
และเนื่องจากกิจการของบริษัทฯ ตั้งอยูที่กวางนาม (Quang Nam) ซึ่งอยูบริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม บริษัทฯ
จึงใชราคาขางตนเปนแนวทางสําหรับการกําหนดราคาขาย และบริษัทฯ มักจะเลือกใชราคาขายที่อยูระหวางราคาแนะนํา
ของทั้งสองเมืองที่หนวยงาน Rovetco Animal Nutrition แนะนํา
บริษัทฯ เชื่อวาธุรกิจตาง ๆ ของบริษัทฯ มีศักยภาพในการเติบโตได เนื่องจากการผลิตสัตวปกและสุกรมีการ
เติบโตขึ้นในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา จากขอมูลขององคการอาหารและการเกษตรของ OECD (“OECD-FAO”)
การผลิตสัตวปกในประเทศไทยไดเติบโตขึ้นโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 5.4 ระหวางป 2547 ถึงป
2556 ซึ่งเปนผลมาจากการรวมตัวกันอยางสูงของภาคอุตสาหกรรม การเพิ่มการลงทุนจากภาคเอกชน และการเติบโตที่
สูงขึ้นของอุปสงค นอกจากนี้ จากขอมูลของ OECD-FAO พบวาการบริโภคสัตวปกภายในประเทศของประเทศไทยเติบโต
ขึ้นที่อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 3.6 ระหวางป 2547 ถึงป 2556 การบริโภคภายในประเทศที่เติบโตขึ้นนั้นมี
สาเหตุจากการขยายรานอาหารบริการแบบเรงดวนและตลาดของผลิตภัณฑพรอมรับประทาน (Ready-to-Eat) ซึ่งเปนผล
จากการพัฒนาเขาสูสังคมในรูปแบบเมืองของประเทศ (Urbanization) รวมทั้งการที่เนื้อไกมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ
เนื้อสัตวประเภทอื่น ๆ การบริโภคผลิตภัณฑประเภทสัตวปกไดฟนตัวขึ้นอยางมากมาอยูในระดับที่เปนอยูในปจจุบัน
ภายหลังการตื่นกลัวเรื่องไขหวัดนก
จากขอมูลของ OECD-FAO การผลิตเนื้อสุกรของไทยเติบโตขึ้นโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ
0.4 ระหวางป 2547 ถึงป 2556 โดยมีสาเหตุมาจากลักษณะของธุรกิจที่มุงหวังผลกําไรสูงและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ทั้งนี้การบริโภคเนื้อสุกรในประเทศไทยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปติดลบรอยละ 0.2 ระหวางป 2547 ถึงป 2556
ซึ่งเปนผลมาจากการแพรระบาดโรคปากและเทาเปอยในระหวางป 2550 ถึง ป 2554 และโรคระบาดอยางกวางขวางในป
2555
ประเทศเวียดนามมีการเติบโตในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา จากขอมูลของ OECD-FAO การผลิตเนื้อสุกรของ
ประเทศเวียดนามไดเติบโตขึ้นโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 5.3 ระหวางป 2547 ถึงป 2556 อันเปนผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดของประชากร และความหลากหลายของการบริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งสงผลใหการบริโภคเนื้อสัตว
ในประเทศเวียดนามเติบโตตามไปดวย และจากขอมูลพบวาการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศเวียดนามเติบโตขึ้นที่อัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 5.5 ระหวางป 2547 ถึงป 2556 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดและจํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นอยางมาก
ปจจัยทางการตลาดเฉพาะที่มีผลกระทบตอราคาสินคาในประเทศไทยของบริษัทฯ ในชวงปที่ผานมา ไดแก
 ภาวะไกลนตลาดในป 2555 อันมีสาเหตุหลักมาจากผลิตภัณฑไกในประเทศเพิ่มขึ้นอยางมากจากผูผลิต
รายใหญในประเทศ ซึ่งผูผลิตรายดังกลาวไดเขาสูกระบวนการลมละลายในป 2556 ซึ่งสงผลใหราคาตลาด
ของไกในป 2555 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเวลากอนหนาและในป 2556 โดยการลดลงของราคาไกในป 2555
ดังกลาวเปนสาเหตุหลักที่ทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนขั้นตนในป 2555
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 การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว เชน ในป 2556 ตอเนื่องจนถึงป 2557 ฟารมสุกรในภาคกลางของ
ประเทศไทยหลายฟารมประสบกับโรคทองรวงติดตอในสุกร หรือโรคพีอีดี และโรคของระบบสืบพันธุและ
ระบบทางเดินหายใจหรือโรคเพิรส ทําใหตองลดจํานวนปศุสัตวในฟารมลง ซึ่งสงผลกระทบตออุปทานของ
สุกรในประเทศไทย การลดลงของอุปทานนี้ทําใหราคาตลาดของสุกรเพิ่มขึ้น โดยราคาสุกรมีชีวิตเพิ่มขึ้นจาก
60.30 บาทตอกิโลกรัม สําหรับระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน 74.81 บาทตอ
กิโลกรัม สําหรับชวงเวลาเดียวกันในป 2557 เปนเหตุใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.9 เปน รอยละ
13.0 นอกจากนี้ การระบาดของโรคยังอาจมีผลทําใหประเทศอื่น ๆ งดการนําเขาสินคาบางประเภท ซึ่ง
สงผลกระทบตอความสามารถในการสงออกผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทฯ ตัวอยางเชน จากการระบาดของ
โรคปากและเทาเปอยในประเทศไทยเปนผลใหสุกรจากประเทศไทยถูกหามไมใหนําเขาไปยังหลายประเทศ
ซึ่งรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรปและฮองกง เพื่อจํากัดการแพรกระจายของโรคไปยังประเทศอื่น ๆ และจาก
การระบาดของโรคไขหวัดนกในบางพื้นที่ในประเทศไทย หลายประเทศไดมีการหามนําเขาผลิตภัณฑไกจาก
ประเทศไทยเปนระยะเวลาหลายป ซึ่งขอหามดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลวโดยประเทศในทวีปยุโรปไดยกเลิก
ในป 2555 และประเทศญี่ปุนโดยยกเลิกในป 2556 เปนตน และ
 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เปนผูควบคุมราคาสุกรมีชีวิตที่ขายหนาฟารม โดยเปนผูกําหนดราคา
ควบคุ ม บริ ษัท ตา ง ๆ ที่ขายสิ น ค า ใหแ กลูกคา ในราคาที่แตกตางจากราคาที่กํา หนดจะมีโ ทษปรับและ
กรรมการหรือบุคคล ที่ตองรับผิดชอบตอการไมปฏิบัติตามดังกลาวอาจมีโทษปรับหรือจําคุกหรือทั้งจําทั้ง
ปรับได
สภาวะตลาดที่อธิบายขางตนอาจคงอยูตอไปหรืออาจสิ้นสุดลง และอาจมีภาวการณใหมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
ความสามารถในการผลิต
ความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงความสามารถในการดําเนินงาน
ของฟารมและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงฆาสัตวของบริษัทฯ การประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุและการ
ผลิต ความพรอมและคุณภาพของเกษตรกรฯ ที่ผานมานี้ บริษัทฯ ไดเพิ่มขีดความสามารถของฟารมและความสามารถใน
การดําเนินงานของโรงฆาสัตวของบริษัทฯ โดยการเขาซื้อที่ดินผืนใหม พัฒนาฟารมที่สรางใหมและเริ่มดําเนินงานโรงฆา
สัตวโรงใหม
ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดเพิ่มโรงฆาไกจาก 1 โรงเปน 3 โรง โรงผลิต
อาหารสัตวจาก 2 โรงเปน 3 โรง ฟารมเพาะพันธุไกจาก 4 ฟารมเปน 15 ฟารม และโรงฟกไขจาก 2 โรงเปน 6 โรงใน
ประเทศไทย ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการตั้งฟารมไกพันธุไขในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจสุกรใน
ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ คาดวา การกอสรางฟารมไกพอแมพันธุจํานวน 2 ฟารม ฟารมสุกรทวดพันธุจํานวน 1 ฟารม
และฟารมสุกรพอแมพันธุจํานวน 6 ฟารมและการเขาซื้อโรงฆาสุกร 1 โรง จะแลวเสร็จภายในสิ้นป 2558 จากการที่ฟารม
ของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มจํานวนไกพอแมพันธุ สุกรทวดพันธุ และสุกรพอแมพันธุได
ซึ่งสงผลใหจํานวนไกและสุกรที่ผลิตเพิ่มขึ้นตามไปดวย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การ
ประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2.1 ธุรกิจไก - สถานประกอบการ” และ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ –
ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2.2 ธุรกิจสุกร- สถานประกอบการ”
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุงเนนในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของปศุสัตวของบริษัทฯ เพิ่มจํานวนลูกไกและลูกสุกร
โดยการพัฒนาสายพันธุและเพิ่มอัตราการเพิ่มน้ําหนักตัว บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินการพัฒนาใหสําเร็จลุลวงผานการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาสูตรอาหารสัตวที่เหมาะสม การซื้อไกพอแมพันธุและสุกรทวดพันธุที่มีคุณภาพ และการแบงปน
ขอมูลกับเกษตรกรฯ รวมทั้งดูแลเกษตรกรฯ อยางสม่ําเสมอ
เกษตรกรฯ เปนกลไกสวนหนึ่งที่ทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดอยาง
รวดเร็วเพื่อตอบสนองตอสภาพตลาดโดยไมตองมีการลงทุนเปนจํานวนมาก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ
“สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2.1 ธุรกิจไก - การเลี้ยงไกในฟารมภายใตระบบเกษตร
แบบพันธะสัญญา (Contract Farms)” และ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2.2 ธุรกิจ
สุกร- สุกรขุนในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms)”
บริษัทฯ มุงเนนที่จะรักษาและจัดหาเกษตรกรฯ ที่เชื่อถือได โดยบริษัทฯ จะชําระเงินใหแกเกษตรกรฯ เหลานี้ใน
การดูแลและเลี้ยงดูสัตวของบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตเต็มที่โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ
มีเกษตรกรฯ สําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับสัตวปกจํานวน 605 รายและ 639 รายตามลําดับ และ เกษตรกรฯ สําหรับ
การดําเนินงานเกี่ยวกับสุกรจํานวน 217 รายและ 260 ราย ตามลําดับ
คาวัตถุดิบ
ตนทุนอาหารสัตวประกอบดวยตนทุนหลักคือตนทุนวัตถุดิบโดยคิดเปนจํานวนรอยละ 73.9 ในป 2554 รอยละ
66.3 ในป 2555 รอยละ 67.9 ในป 2556 และรอยละ 61.3 ในงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของตนทุน
การขายและการให บ ริ ก าร ส ว นประกอบสํ า คั ญ ของอาหารสั ต ว ข องบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ สั ต ว ป ก และธุ ร กิ จ สุ ก รคื อ
กากถั่วเหลืองและขาวโพด บริษัทฯ ใชวัตถุดิบเหลานี้และวัตถุดิบอื่น ๆ ในการผลิตอาหารสัตวใหกับปศุสัตวของบริษัทฯ
เป นหลั ก อาหารสัตว สวนเกินจะถูกขายใหแ กตัวแทนต าง ๆ ซึ่งจะขายอาหารสัตวที่ซื้อจากบริษัท ตอใหแ กเกษตรกร
ภายนอกเปนหลัก วัตถุดิบเหลานี้ไดรับผลกระทบจากภาวะของอุปสงคและอุปทานของโลก โดยเฉพาะขาวโพด ซึ่งบริษัทฯ
ไดรับซื้อจากในประเทศ บริษัทฯ วางแผนลวงหนาสําหรับความตองการใชอาหารสัตวของบริษัทฯ รวมถึงประมาณการ
ราคาอาหารสัตวทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งจากการประมาณการดังกลาว บริษัทฯ จะกําหนดปริมาณกากถั่วเหลือง และขาวสาลี
3 เดือนลวงหนา และซื้อขาวโพด น้ํา มันปาลม รําขาว ณ ราคาตลาดปจจุบัน นอกเหนือจากการซื้อ วัตถุดิบ ลวงหนา
บริษัทฯ ไมไดเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงในการซื้อวัตถุดิบแตอยางใด
ไกพอแมพันธุทั้งหมดของบริษัทฯ ไดซื้อมาจากอารเบอร เอเคอรส ซึ่งเปนหนึ่งในผูจําหนายไกพอแมพันธุรายใหญ
แหงหนึ่งของโลก อารเบอร เอเคอรส เปนผูจําหนายรายเดียวของบริษัทฯ มาตั้งแตป 2555 อยางไรก็ดี หากบริษัทฯไม
สามารถซื้อไกพอแมพันธุจาก อารเบอร เอเคอรส ไดอีก บริษัทฯ สามารถหาผูจําหนายไกพอแมพันธุรายอื่นเพื่อมาทดแทน
อารเบอร เอเคอรส ได แตขณะนี้บริษัทฯ ไมมีการเขาทําสัญญากับผูจําหนายรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ สั่งซื้อลูกไกพอแมพันธุ
เปนรายป ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมไดทําสัญญาระยะยาวกับอารเบอร เอเคอรส
บริษัทฯ ซื้อสุกรทวดพันธุมาจากผูแทนจําหนายรายเดียวในประเทศไทยของ แดนเบรด อินเตอรเนชั่นแนล โดย
สั่งซื้อเปนครั้งคราว และบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาระยะยาวกับแดนเบรด อินเตอรเนชั่นแนล ทั้งนี้ แมจะยังมีผูจําหนายสุกร
ทวดพันธุรายอื่น แตบริษัทฯ ยังไมมีการเขาทําสัญญากับผูจําหนายรายอื่นแตอยางใด นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถเพิ่ม
ระดับสุกรทวดพันธุของบริษัทฯ ไดโดยการผสมพันธุจากสุกรทวดพันธุที่บริษัทฯ มีอยู
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โดยทั่วไปแลว ผูจําหนายเหลานี้จําหนายไกพอแมพันธุและสุกรทวดพันธุใหแกบริษัทฯ ในจํานวนที่เพียงพอและมี
ราคาที่คอนขางคงที่ตลอดระยะเวลาสามปที่ผานมา
ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือการจํากัดจํานวนพอแมพันธุหรือทวดพันธุจะสงผลในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เวนแตบริษัทฯ จะสามารถหาผูจําหนายรายอื่นที่เหมาะสมไดภายในเวลาที่เหมาะสม
การบริหารจัดการสินคาคงเหลือ
ตั้งแตป 2556 บริษัทฯ เริ่มใหความสําคัญกับแผนการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ เพื่อลดผลกระทบจากความ
ผันผวนดานราคาที่มีผลในทางลบตอบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดเรงจําหนายสินคาคงเหลือประเภทผลิตภัณฑไก เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถเก็บผลิตภัณฑไกแชแข็งของ
บริษัทฯ ไวไดเปนระยะเวลาถึง 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดวางแผนเพื่อบริหารจัดการสินคาคงเหลือทั้งในธุรกิจไกและธุรกิจ
สุกรตั้งแตขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิต
ผลประโยชนดานภาษี
บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยบางบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทยสําหรับการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑไก (ออกให ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555) การ
ผลิตอาหารสัตว (ออกให ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 วันที่ 17 มีนาคม 2553 และ 17 กรกฎาคม 2556) การผลิตลูกไก
(ออกให ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 และ 20 ธันวาคม 2556) และการผลิตลูกสุกร (ออกให
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และ 7 กุมภาพันธ 2556) จากการสงเสริมและสิทธิประโยชนที่ไดรับเหลานี้ บริษัทฯ ไดรับ
ยกเวนภาษีตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายรับสุทธิที่ไดรับจากการดําเนินกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
และขอกําหนดตาง ๆ ที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน อาทิ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหาย
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม คุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบไดจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล หากหยุดดําเนิน
กิจการตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รวมถึงรักษาสัดสวนการถือหุนโดยตองมีผูถือหุน
สัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 51 ของบริษัทนั้น ๆ เปนตน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนที่
บริษัทฯ ไดรับเหลานี้ชวยใหบริษัทฯ สามารถลดภาระภาษีของบริษัทฯ ไดอยางมาก ทั้งนี้ บัตรสงเสริมและสิทธิประโยชน
บัตรแรกที่ออกใหเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 สําหรับการผลิตอาหารสัตวซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายน 2557
จะไมสามารถขยายอายุของสิทธิประโยชนนี้ตอไปไดอีก
ผลกระทบจากการไดมาซึ่งกิจการในป 2557
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554 แสดง
ถึงงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยอีก 6 บริษัท ไดแก บริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย
ฟารม จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด และบริษัทยอยดังตอไปนี้ซึ่งบริษัทฯ ไดมาในป 2555 และป 2556
ไดแก บริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม จํากัด และบริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร
จํากัด โดยบริษัทยอยเหลานี้ถือเสมือนวาเปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ กอนวันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากเปนกิจการที่อยู
ภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ ตั้งแตกอนวันที่มีการไดมาซึ่งกิจการของบริษัทเหลานี้
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ในป 2557 บริษัทฯ ไดมาซึ่งบริษัทยอยเพิ่มเติม ไดแก บริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด (ซึ่งถือหุนทั้งหมดใน Thai
Viet Swine Line Company Limited ซึ่งดําเนินธุรกิจการผลิตสุกรในประเทศเวียดนาม) บริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด ซึ่ง
ผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติก และบริษัท ไทย ฟูดส สไวน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เขาทําสัญญากับเกษตรกรฯ ของบริษัทฯ เพื่อใหเลี้ยงสุกรขุนของบริษัทฯ ใน
ประเทศไทย โดยบริษัทเหล านี้ จะถูกรวมไวใ นขอ มูลทางการเงินรวมระหว างกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้น สุดวั นที่ 30
มิถุนายน 2557 ของบริษัทฯ เสมือนวาบริษัทยอยเหลานี้เปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ กอนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือวันที่
กอตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน เนื่องจากบริษัทยอยที่ไดมานั้นอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ผลกระทบจากการ
เข า ซื้ อ กิจ การเหลา นี้ ไ มไ ด แ สดงอยู ใ นงบการเงิน รวมสํา หรับ ป สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ. 2554 ดังนั้น งบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะปบัญชีตอไปจะไมสามารถนํามาเปรียบเทียบไดกับงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาสามปที่ผานมานี้
ความสามารถในการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ตามฤดูกาล
การดําเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ ไมไดประสบกับปญหาอันเปนผลมาจากฤดูกาลอยางมีนัยสําคัญ โดยทั่วไป
บริษัทฯ จะมียอดขายที่สูงกวาปกติกอนชวงเทศกาลที่สําคัญตาง ๆ เชน วันตรุษจีนและคริสตมาสโดยทั่วไป ยอดขายของ
บริษัทฯ จะชะลอตัวลงในชวงระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากชวงเทศกาลเหลานี้
นอกจากนี้ ในชวงเทศกาลกินเจ ระหวางเดือนกันยายนหรือตุลาคม บริษัทฯ จะมียอดขายลดลง ทั้งนี้ เนื่องจาก
เทศกาลตาง ๆ เหลานี้ เปนผลใหยอดขายของบริษัทฯ ในไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สี่จะสูงกวายอดขายในไตรมาสที่สอง
และไตรมาสที่สามเล็กนอย
16.3

นโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชี
ที่สําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทฯ ไปถือ
ปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหตองเปดเผยขอมูลเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือขอสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 4 ของงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ที่แนบทายหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
บริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวานโยบายทางบัญชีหนึ่งที่ตองใชประมาณการทางบัญชีและใชดุลยพินิจอยางมี
นัยสําคัญในการจัดทํางบการเงิน มีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมบริษัทฯ กําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใชสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการ
โดยผูบริหารประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากประสบการณของกลุมบริษัทฯ ในการเก็บเงินจากลูกหนี้และ
เกษตรกรฯ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของลูกหนี้ ฝายบริหารมีการทบทวนประมาณการ
และขอสมมติฐานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
16.4

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีการปรับปรุงและการตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมหลายฉบับ มาถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

มกราคม 2557 การนํา มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ปรุง และการตีค วาม
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมเหลานี้มาถือปฏิบัติไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ เวนแตการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 4 เรื่ อ ง การประเมิ น ว า ข อ ตกลงประกอบด ว ยสั ญ ญาเช า หรื อ ไม ซึ่ ง ต อ งใช ก ารตั ด สิ น ใจว า ข อ ตกลงดั ง กล า ว
ประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม โดยดูจากเนื้อหาของขอตกลง บริษัทฯ ประเมินวาขอตกลงในระบบเกษตรแบบพันธะ
สัญญาของธุรกิจไก ธุรกิจสุกรมีบางสัญญาเขาเงื่อนไขตามการตีความฉบับนี้และถือเปนสัญญาเชาดําเนินงานตาม
รายละเอียดของหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลแบบยอสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 ขอ 2.2 ที่แนบมากับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
การประกาศเกี่ยวกับการบัญชีที่ผานมา
กลุมบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมซึ่งไดแกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง
สัญญาประกันภัย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 นี้จะถือปฏิบัติ
กับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยตอ) ที่กิจการเปนผูออกและสัญญาประกันภัยตอที่กิจการถือไว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ
16.5

องคประกอบหลักของงบการเงิน

องคประกอบหลักของงบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขายและการใหบริการ
สวนประกอบหลักของรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ ไดแก รายไดจากธุรกิจสัตวปก ธุรกิจสุกร
ธุรกิจอาหารสัตว และธุรกิจอื่น ๆ
รายไดจากธุรกิจสัตวปกของบริษัทฯ ประกอบดวยยอดขายเนื้อไกทั้งตัวและชิ้นสวนไกเปนหลัก และยอดขายใน
อันดับรองลงมาคือยอดขายสําหรับไกมีชีวิต ยอดขายลูกไก และไกพันธุไขซึ่งมีปริมาณนอยกวา รายไดจากธุรกิจสุกรของ
บริษัทฯ ประกอบดวยยอดขายสุกรมีชีวิตจากฟารมของบริษัทฯ และฟารมของเกษตรกรฯ และรายไดจากธุรกิจอาหารสัตว
ประกอบดวยยอดขายอาหารสัตวที่บริษัทฯ ไมไดใชในการผลิตแตเปนยอดขายที่ขายใหแกบุคคลภายนอก สําหรับรายได
อื่นสวนใหญมาจากใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑแกบุคคลภายนอก จนถึงป
2556 ในป 2557 ธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และ
จําหนายเวชภัณฑซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ แกบุคคลภายนอก และ การผลิตและจําหนาย
บรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติก
รายละเอียดของรายไดจากการขายและการใหบริการ จําแนกตามสายผลิตภัณฑสําหรับรอบระยะเวลาตามที่
ระบุ ดังตอไปนี้
ปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

สัตวปก
สุกร

ป 2554
(ลานบาท)
4,362.3
972.6

ป 2555
(ลานบาท)
5,559.7
1,860.7

ป 2556
(ลานบาท)
11,602.1
2,746.7
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งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ป 2556
ป 2557
(ลานบาท)
(ลานบาท)
5,334.3
5,864.9
1,222.9
1,764.1

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
ปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

อาหารสัตว
อื่น ๆ
รวม

ป 2554
(ลานบาท)
1,820.9
7,155.8

ป 2555
(ลานบาท)
1,652.2
0.1
9,072.7

ป 2556
(ลานบาท)
1,381.3
0.11
15,730.2

งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ป 2556
ป 2557
(ลานบาท)
(ลานบาท)
776.5
534.4
1
15.3
26.51
7,349.0
8,189.9

หมายเหตุ 1.รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยหลักรวมถึงการใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีน
และเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑแกบุคคลภายนอกของ TFRC และการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและ
อุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติกของ AYAT ซึ่งบริษัทฯ ไดมาในป 2557 ทั้งนี้ รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยหลักคือการใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑแกบุคคลภายนอกของ
TFRC

การรับรูรายไดกระทําเมื่อผูซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา
ในกรณีของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบสินคาของบริษัทฯ ใหแกลูกคา ดังนั้น สําหรับธุรกิจสัตวปก
บริษัทฯ จะรับรูรายได ณ โรงฆาสัตวเมื่อลูกคารับมอบผลิตภัณฑไก และสําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ จะรับรูรายไดที่หนา
ฟารมของเกษตรกรฯ แตละรายเมื่อลูกคารับมอบสุกรมีชีวิต
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ประกอบไปดวย คาใชจายที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งสัตวมีชีวิต (โดย
หลักประกอบดวยลูกไกที่เปนพอแมพันธุอายุหนึ่งวันสําหรับธุรกิจสัตวปก และสุกรทวดพันธุอายุ 10 สัปดาหสําหรับธุรกิจ
สุกร) อาหารสัตว (รวมถึงวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว) ฟารมและการผลิต (รวมถึงคาโสหุย วัคซีนและเวชภัณฑ เงิน
ชําระใหแกเกษตรกรฯ ในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา และคาใชจายดานแรงงานสําหรับการเพาะพันธุ) และการผลิต
ผลิตภัณฑไก ซึ่งประกอบดวยไกทั้งตัวและชิ้นสวนไก (ไดแก ตนทุน ณ โรงฆาสัตว) เปนหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตวคิดเปนรอยละ 67.9 ของตนทุนขายและการใหบริการ
สําหรับปสิ้นสุด ทั้งนี้ ตน ทุน ของกากถั่ว เหลือ งคิดเปน รอยละ 19.1 ของตน ทุนขายและการใหบริการ และตนทุนของ
ขาวโพดคิดเปนรอยละ 17.4 ของตนทุนการขายและการใหบริการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.4
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – 16.2 ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน – คาวัตถุดิบ”
รายละเอี ย ดของต น ทุ น ขายและการให บ ริ ก ารจํ า แนกตามประเภทธุ ร กิ จ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาตามที่ ร ะบุ
ดังตอไปนี้
ปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

สัตวปก
สุกร
อาหารสัตว
อื่นๆ
รวม

ป 2554
(ลานบาท)
3,791.0
784.3
1,715.4
6,290.7

ป 2555
(ลานบาท)
6,615.8
2,047.8
1,553.4
10,217.0

ป 2556
(ลานบาท)
10,163.1
2,437.6
1,304.9
13.8
13,919.4
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งวด 6 เดือน
สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน
ป 2556
ป 2557
(ลานบาท)
(ลานบาท)
4,747.5
5,297.0
1,254.8
1,317.1
829.2
481.5
12.1
28.4
6,843.6
7,124.0

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

รายไดอื่น
รายไดอื่นโดยหลักประกอบดว ยดอกเบี้ยรับ รายไดจากการขายเศษอาหารและเศษวัสดุ กําไรจากการขาย
สินทรัพยถาวร รายไดคาปรับจากการขนสงลาชา และอื่น ๆ ดอกเบี้ยรับประกอบดวยดอกเบี้ยรอยละ 9.5 จากเกษตรกรฯ
ซึ่ง เปนดอกเบี้ย ของเงิน ทดรองจา ยใหแ กเกษตรกรฯ เพื่อ นํา ไปใชในการจัดตั้ง ระบบเกษตรแบบพัน ธะสั ญ ญากอ นที่
เกษตรกรฯ จะเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชย โดยบริษัทฯ จะทดรองจายเงินสดจายลวงหนาแกเกษตรกรฯ เพื่อ
ใชเปนคาใชจายทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ (Day-to-Day Operational Cost) ของเกษตรกรฯ และจะใหเงินทดรองจายใหแก
เกษตรกรฯ โดยมีห ลั กประกันในรายที่ ไ มสามารถกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยไ ด ทั้ง นี้ โดยทั่วไป เกษตรกรฯ จะใช
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนในการดําเนินการขอรับเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยที่บริษัทฯ ไดเขาทําขอตกลงไว อยางไรก็
ตาม ในป 2556 และป 2557 เกษตรกรฯ รายใหมของบริษัทฯ ไดดําเนินการขอรับเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงใหม จึง
ทําใหเกษตรกรฯ ใชระยะเวลาประมาณ 6 ถึง 12 เดือนในการขอรับเงินกูยืม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ
“สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2.1 ธุรกิจไก - การเลี้ยงไกในฟารมภายใตระบบเกษตร
แบบพันธะสัญญา (Contract Farms)” และ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2.1 ธุรกิจ
สุกร - สุกรขุนในฟารมแบบพันธะสัญญา (Contract Farms)”
รายไดจากการขายเศษอาหารและเศษวัสดุแสดงใหเห็นถึงยอดขายเศษวัสดุจากการดําเนินงานของธุรกิจอาหาร
สัตวของบริษัทฯ และกําไรจากการขายอุปกรณ – สุทธิซึ่งประกอบดวยการขายอุปกรณ เครื่องจักรและรายการอื่น ๆ ที่ใช
งานแลวเปนครั้งคราว
รายละเอียดของรายไดอื่นของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุ มีดังนี้
ปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

ดอกเบี้ยรับ
รายไดจากการขายเศษ
อาหารและเศษวัสดุ
กําไรจากการขาย
อุปกรณ – สุทธิ
รายไดคาปรับจากการ
ขนสงลาชา
อื่น ๆ
รวม

งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ป 2556
ป 2557
(ลานบาท)
(ลานบาท)
18.5
49.8

ป 2554
(ลานบาท)
9.3

ป 2555
(ลานบาท)
35.0

ป 2556
(ลานบาท)
42.6

2.7

8.7

82.6

15.4

8.7

6.0

0.7

0.2

-

-

-

-

-

-

16.2

1.1
19.1

15.9
60.3

26.2
151.6

7.6
41.5

15.3
90.0

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ สะทอนใหเห็นถึงกําไรและขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งเปนผลมาจากความแตกตางในการแปลงคาธุรกรรมในสกุลเงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาท ณ วันสง
มอบ (Delivery Date) กับการแปลงคาเปนสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันชําระเงิน (Settlement Date) สวน
ธุรกรรมที่ยังไมถึงกําหนด กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิจะมาจากความแตกตางในการแปลงคาธุรกรรมใน
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สกุลเงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่สงมอบ (Delivery Date) กับการแปลงคาเปนสกุลเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
ความเสี่ยงที่สําคัญจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของบริษัทฯ มาจากการแปลงคาเงินสกุลดอลลาร
สหรัฐ เนื่องจากสัญ ญาซื้อ ขายกากถั่ว เหลือ ง การซื้อ สุกรทวดพัน ธุ จากผู แ ทนจําหนายในประเทศไทยของแดนเบรด
อินเตอรเนชั่นแนล ไกพันธุไข และสารเสริมในอาหารสัตวถูกกําหนดราคาเปนสกุลดอลลารสหรัฐ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายของบริษัทฯ โดยหลักประกอบดวย ตนทุนคาขนสง และเงินเดือนและผลประโยชนอื่นสําหรับ
พนักงานฝายขาย
ปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

ตนทุนคาขนสง
เงินเดือนและ
ผลประโยชนอื่น
อื่น ๆ
รวม

งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ป 2556
ป 2557
(ลานบาท)
(ลานบาท)
10.1
15.6

ป 2554
(ลานบาท)
1.5

ป 2555
(ลานบาท)
8.6

ป 2556
(ลานบาท)
25.1

13.4

9.4

21.5

7.8

31.4

5.4
20.3

11.2
29.2

10.8
57.4

4.9
22.8

4.9
51.9

คาใชจายในการบริหาร
ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารโดยหลั ก ประกอบด ว ย เงิ น เดื อ นและผลประโยชน อื่ น ค า เช า สํ า นั ก งาน ค า ใช จ า ย
สาธารณูปโภคและคาใชจายในการรักษาความปลอดภัย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ และคาเสื่อมราคา
ปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554
(ลานบาท)
เงินเดือนและ
ผลประโยชนอื่น
คาเชาสํานักงาน
คาใชจาย
สาธารณูปโภคและ
คาใชจายในการรักษา
ความปลอดภัย
หนี้สงสัยจะสูญ และตัด
หนี้สูญออกจากบัญชี
คาเสื่อมราคา
อื่น ๆ
รวม

ป 2555
(ลานบาท)

ป 2556
(ลานบาท)

งวด 6 เดือน
สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน
ป 2556
ป 2557
(ลานบาท)
(ลานบาท)

109.6

143.3

339.8

124.4

209.6

35.5

51.8

100.3

44.9

60.5

68.5

20.7

(10.3)

23.3

19.6

16.8

6.9

11.1

64.0
257.8

97.9
381.1

97.8
575.4

31.3
197.2

40.9
340.5

25.4
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หนี้สงสัยจะสูญและตัดหนี้สูญออกจากบัญชี โดยหลักประกอบไปดวยการตั้งหนี้สงสัยจะสูญและตัดหนี้สูญออก
จากบัญชีสําหรับลูกหนี้การคา และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินโดยหลักประกอบดวยดอกเบี้ยจายใหแกธนาคารพาณิชยสําหรับเงินกูยืมคางชําระของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.44 ถึงรอยละ 5.50 ตอป
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.3 ถึงรอยละ 7.78
ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ย
ระหวาง MLR ลบรอยละ 2.0 ถึง MLR ตอป โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผล
การดําเนินงาน– 16.7 สภาพคลองและแหลงเงินทุน” เกี่ยวกับหนี้สินที่คางชําระของบริษัทฯ
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีจากกําไรกอนภาษีของบริษัทฯ ตามอัตราภาษีของประเทศที่
ดําเนินงาน (ซึ่งสวนใหญเปนประเทศไทยในกรณีของกลุมบริษัทฯ และรวมถึงประเทศเวียดนามดวยนับแตมีการไดมาซึ่ง
บริษัทยอยในเวียดนามในป 2557) ภายหลังการหักสิทธิประโยชนทางภาษี เชน การสงเสริมและสิทธิประโยชนทางภาษี
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับรายไดจากการขายบางรายการ และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ อัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคลในประเทศไทยเทากับรอยละ 30 ในป 2554 รอยละ 23 ในป 2555 รอยละ 20 ในป 2556 และรอยละ 20
ในป 2557 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ –
2.2.5 สิทธิประโยชนทางภาษีอากร”
องคประกอบหลักของงบแสดงฐานะการเงิน
ขอมูลการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังตอไปนี้ คัดมาจากงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 (งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่
รวมอยูในขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นั้นไมไดรับการ
ตรวจสอบและไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และเปนการแสดงขอมูลเพื่อการเปรียบเทียบเทานั้น)
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สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม
5,572.3 ลานบาท 7,773.2 ลานบาท 10,151.6 ลานบาท และ 12,196.4 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย
หมุนเวียน 3,328.5 ลานบาท 4,011.9 ลานบาท 4,922.1 ลานบาท และ 6,640.8 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 180.2 ลานบาท สินคาคงเหลือ – สุทธิจํานวน 799.2 ลานบาท
ไกพอแมพันธุ – สุทธิจํานวน 167.3 ลานบาท เงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน – สุทธิจํานวน
149.5 ลานบาท ซึ่งหักกลบโดยการลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิจํานวน 594.2 ลานบาท
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ – สุทธิเกิดจากการขนสงวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกําลังการผลิตของฟารมใน
ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของไกพอแมพันธุ – สุทธิและเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่
ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน – สุทธิเกิดจากกําลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ สาเหตุหลักเกิดจากการขายหุนในบริษัท ไทย ฟูดส สไวน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พรอมลูกหนี้การคา
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน – สุทธิจํานวน 475.2 ลานบาท สินคาคงเหลือ
– สุทธิจํานวน 404.4 ลานบาท ไกพอแมพันธุ – สุทธิจํานวน 111.1 ลานบาท และสุกรพอแมพันธุ – สุทธิจํานวน 165.1
ลานบาท ซึ่งหักกลบโดยการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 116.4 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้
อื่น – สุทธิจํานวน 112.1 ลานบาท
การเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน – สุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการใช
เวลามากขึ้นของเกษตรกรฯ ในการขอรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยเพื่อเริ่มดําเนินการเนื่องจากมีการเริ่มตนทําบันทึก
ขอตกลงกับธนาคารพาณิชยแหงใหม และจํานวนเกษตรกรฯ ที่บริษัทฯ ตองจายเงินทดรองจายลวงหนาใหแกเกษตรกรฯ ที่
ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันเพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินคาที่อยูระหวางการผลิตหรือการเพิ่มขึ้นของ
สุกรขุน และไกเนื่องจากกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของฟารมในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาและหักกลบออกสวนหนึ่งจาก
การลดลงของผลิตภัณฑสําเร็จ
การเพิ่มขึ้นของไกพอแมพันธุ – สุทธิ และสุกรพอแมพันธุ – สุทธิ มาจากการกําลังการผลิตไกที่เพิ่มขึ้น และสุกร
จากฟารมสุกรพอแมพันธุที่บริษัทฯ เชาและฟารมเพาะพันธุ
การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดมีสาเหตุหลักจากเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนซึ่งถูกหักกลบ
ออกสวนหนึ่งจากเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนกับรายการขายที่เปนเงินสดจน
สิ้นรอบระยะเวลา
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การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ – สุทธิจํานวน 1,194.6 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพยค้ํา
ประกัน – สุทธิจํานวน 420.7 ลานบาท
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ– สุทธิมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบจากการเริ่มดําเนินงานของโรงผลิต
อาหารสัตวที่ปราจีนบุรี และการเพิ่มขึ้นของสินคาที่อยูระหวางการผลิตหรือการเพิ่มขึ้นของสุกรขุน และไกจากการเพิ่มขึ้น
ของกําลังการผลิตของฟารมในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยไม
หมุนเวียนจํานวน 2,243.8 ลานบาท 3,761.3 ลานบาท 5,229.4 ลานบาท และ 5,555.6 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิจํานวน 1,354.7 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเริ่มกอสรางโรง
ผลิตอาหารสัตวและการมีโรงฆาสัตวเพิ่มขึ้น 1 โรง ฟารมเพาะพันธุไกเพิ่มขึ้น 7 ฟารม มีโรงฟกไขเพิ่มขึ้น 3 ฟารม ฟารม
สุกรปูยาพันธุ 2 ฟารม ฟารมสุกรพอแมพันธุ 1 ฟารม และศูนยวิจัยและพัฒนา 1 แหง
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลักเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิจํานวน 1,267.9 ลานบาทซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีโรง
ผลิตอาหารสัตวเพิ่มขึ้น 1 โรง ฟารมเพาะพันธุไกเพิ่มขึ้น 3 ฟารม และมีโรงฟกไข 1 ฟารม และเริ่มกอสรางโรงฆาสัตวที่
จังหวัดปราจีนบุรี และการเชาฟารมสุกรพอแมพันธุจากเกษตรกรฯ ซึ่งรับรูเปนสัญญาเชาทางการเงินในป 2556 รวมทั้งเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของเงินจายลวงหนาคาหุนสําหรับการไดมาซึ่งบริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด และบริษัท อโยธยา อกรี
เทค จํากัด
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สาเหตุหลักเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิจํานวน 469.9 ลานบาทซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีโรงฆา
ไกเพิ่มขึ้น 1 โรง ซึ่งถูกหักกลบดวยการลดลงของเงินจายลวงหนาคาหุนสําหรับการไดมาซึ่งบริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง
จํากัด และบริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด โดยการไดมาซึ่งบริษัทดังกลาวเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2557
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม
4,107.5 ลานบาท 6,218.7 ลานบาท 7,562.9 ลานบาท และ 8,918.3 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 และ ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัท ฯ มี ห นี้สิน
หมุนเวียน 3,605.5 ลานบาท 5,241.9 ลานบาท 6,335.2 ลานบาท และ 7,702.2 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 2,399.9 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
การเบิกเงินกูยืมสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อการขยายกิจการของบริษัทฯ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 901.7 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการ
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เบิกเงินกูยืมสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อการขยายกิจการของบริษัทฯ และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่นจํานวน 165.6 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากเงินประกันที่เกษตรกรฯ วางไวใหบริษัทฯ ตามเงื่อนไขของ
สัญญาในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา และเงินประกันผลงานกอสราง
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 804.6 ลานบาทซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการ
เบิกเงินกูยืมสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 593.0 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโรงผลิตอาหาร
สัตวที่จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินไม
หมุนเวียน 501.9 ลานบาท 976.8 ลานบาท 1,227.7 ลานบาท และ 1,216.1 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 467.7 ลานบาทเพื่อขยายสถานประกอบการของบริษัทฯ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลักเกิดจาก
เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 44.0 ลานบาทซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกูยืมเพื่อขยายสถานประกอบการของบริษัทฯ
และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนยังมีสาเหตุหลักจากหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 191.7 ลานบาทจาก
สัญญาเชาทางการเงินสําหรับฟารมสุกร 2 ฟารมซึ่งบริษัทฯ เขาทําสัญญาเมื่อป 2556 กับเกษตรกรฯ ที่เกี่ยวของ
หนี้สินไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ไมมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนนัยสําคัญ
สวนของผูถือหุน
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ป 2555 และป 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 1,464.8 ลานบาท 1,554.5 ลานบาท 2,588.6 ลานบาท และ 3,278.1 ลาน
บาท ตามลําดับ
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16.6

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน

งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ขอ มู ลทางการเงินรวมระหวางกาลที่ไ ดสอบทานแลวแตยังไมไ ดตรวจสอบ สํา หรับ งวดหกเดือ นสิ้ นสุดวัน ที่
30 มิถุนายน 2557 และขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่ยังไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทาน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ประกอบไปดวยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ไดมาในป 2557 (ซึ่งไมไดรวมกับงบ
การเงินรวมในอดีตสําหรับปสิ้นสุด 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554) เสมือนการไดมาซึ่งบริษัทดังกลาว
เกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 เนื่องจากบริษัทยอยที่ไดมานั้นอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนั้น ขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาล สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 อาจไมสอดคลองและไมสามารถ
เปรียบเทียบไดกับขอมูลทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554
รายได
รายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 11.4 จาก 7,349.0 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน
8,189.9 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557
รายไดจากธุรกิจสัตวปก
รายไดจากธุรกิจสัตวปกเพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 จาก 5,334.3 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2556 เปน 5,864.9 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขาย
และราคาตอกิโลกรัมของไกเพิ่มสูงขึ้นในงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป 2556
ผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ ขายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 จาก 127.0 ลานกิโลกรัมในงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2556
เปน 133.3 ลานกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป2557 โดยมีสาเหตุหลักจากผลผลิตจากโรงฆาสัตวเพิ่มมากขึ้น แมวาจะมีการ
ลดลงเล็กนอยของจํานวนไกที่ผลิตได ราคาเนื้อไกโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 40.12 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2556
เปน 41.09 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2557
รายไดจากธุรกิจสุกร
รายไดจากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ 44.3 จาก 1,222.9 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2556 เปน 1,764.1 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ในประเทศไทย บริษัทฯ ขายสุกรมีชีวิตจํานวน 178,794 ตัวในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เมื่อ
เทียบกับงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่บริษัทฯ ขายสุกรมชีวิตจํานวน 204,657 ตัว การเพิ่มขึ้นในชวง
เดียวกันของป 2557 สืบเนื่องจากกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยเกิดจากจํานวนฟารมในระบบ
เกษตรแบบพั น ธะสั ญ ญาเพิ่ ม ขึ้ น เป น 247 ฟาร ม เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป 2556 ที่ มี จํ า นวน 230 ฟาร ม
ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักมาจากอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้น ความสามารถในการผลิตลูกสุกรที่
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการผสมพันธุ และการปรับปรุงพันธุ รวมทั้งอัตราการเพิ่มของน้ําหนัก ทั้งนี้ ราคาสุกรมีสวน
ทําใหรายไดเพิ่มขึ้น กลาวคือ ราคาเฉลี่ยของสุกรเพิ่มขึ้นจาก 60.30 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2556 เปน
74.81 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2557 สืบเนื่องจากการที่ราคาสุกรมีชีวิตในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งมาจาก
อุปทานที่ลดลงจากการระบาดของโรคในฟารมหลายฟารมในตอนกลางของประเทศไทย
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ในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ เริ่มขายสุกรมีชีวิตในป 2557 และขายเปน จํานวน 24,219 ตัวสําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ราคาเฉลี่ยของสุกรเทากับ 70.91 บาทตอกิโลกรัมในชวงป 2557
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตว
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตวลดลงรอยละ 31.2 จาก 776.5 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556 เปน 534.4 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการใช
อาหารสัตวที่ผลิตไดเพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสวนหนึ่งถูกหักกลบโดยปริมาณอาหารสัตวที่ผลิตไดเพิ่มขึ้น
ในชวงป 2557 เมื่อเทียบกับชวงป 2556
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 จาก 6,843.6 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน
2556 เปน 7,124.0 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึ้น
คาวัตถุดิบในงวด 6 เดือนของป 2557 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการผลิตที่
เพิ่มขึ้นในงวด 6 เดือนของป 2557 และราคากากถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ มีคาใชจายในการซื้อสุกรทวด
พันธุ และไกพอแมพันธุเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกําลังการผลิตของฟารมสุกรที่
เพิ่มขึ้นในงวด 6 เดือนของป 2557 การผลิตที่เพิ่มขึ้น และเงินที่จายใหแกเกษตรกรฯ สําหรับธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นในงวด
6 เดือนของป 2557 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 เนื่องจากจํานวนสุกรที่เลี้ยงโดยเกษตรกรฯเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคา
กากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นในงวด 6 เดือนของป 2557 จากการที่ราคากากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรขั้นตนจํานวน 505.4 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจํานวน 1,065.9 ลาน
บาท
รายไดอื่น
รายไดอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 116.9 จาก 41.5 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน 90.0
ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับและรายได
คาปรับจากการขนสงลาชาจํานวน 49.8 ลานบาท และ 16.2 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสวนหนึ่งถูกหักกลบโดยรายไดอื่น
บางสวน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนเกษตรกรฯ ที่บริษัทฯ ตองจายเงินทดรองให รวมทั้ง ในขณะนั้น บริษัทฯ อยูในระหวางการเจรจาขอตกลงเบื้องตน
กับธนาคารพาณิชยแหงใหมในป 2556 เปนผลใหเกษตรกรฯ ตองใชเวลามากขึ้นในการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย
รายไดคาปรับจากการขนสงลาชาเกิดจากการขนสงของผูขายวัตถุดิบรายหนึ่งลาชา
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิมีจํานวนเทากับ 31.3 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
โดยในงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิจํานวน 19.8 ลานบาท
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กําไรดังกลาวเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งโดยหลักคือการแลกเปลี่ยนระหวางเงินสกุลดอลลารสหรัฐกับ
สกุลเงินบาทจากการซื้อกากถั่วเหลือง สารเสริมในอาหารสัตว สุกรทวดพันธุ และไกพันธุไข
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ ไดบันทึกผลกําไรกอนคาใชจายเปนจํานวน 578.2 ลานบาทในงวด
6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และบันทึกกําไรกอนคาใชจายเปนจํานวน 1,175.6 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 127.6 จาก 22.8 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน
51.9 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินเดือนและผลประโยชนอื่นที่จาย
ใหแกบุคลากรฝายขายที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 77 คน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน 115 คน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
และตนทุนคาขนสงที่เพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 72.8 จาก 197.1 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2556 เปน 340.5 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาตอบแทนแก
พนักงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากจํานวนพนักงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ คาเชาสํานักงานและสาธารณูปโภคที่
เพิ่มขึ้นสืบเนื่องบริษัทฯ ไดยายสํานักงานมาที่อยูปจจุบันในเดือนกุมภาพันธ 2556 (ซึ่งบริษัทฯมีหนาที่ชําระคาเชาเพียง
5 เดือนสําหรับระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว) เมื่อเทียบกับคาเชาสํานักงานที่ชําระแลวสําหรับระยะเวลา 6 เดือนเต็มในป
2557 และคาไฟที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคาใชจายในการบริหารอื่น ๆ
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ มีผลกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นรอยละ
118.6 โดยบันทึกผลกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 358.3 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2556 เปนจํานวน 783.1 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 14.6 จาก 106.7 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน
122.3 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนเงินกูที่เบิกเพิ่มขึ้นในชวงหก
เดือนของป 2557 จากสัญญากูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งถูกหักกลบสวนหนึ่งจาก
อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 251.6 ลานบาทในงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เทียบกับกําไรกอนภาษีเงินไดในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวน 660.8
ลานบาท
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รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 12.3 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ
คาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 24.1 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คาใชจายภาษีเงินไดงวด 6
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 นั้นเกิดจากกําไรสุทธิของกิจการที่รายไดไมเขาขายไดรับสิทธิประโยชน
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหักกลบกับการใชขาดทุนสะสมทางภาษี สวนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายภาษีเงินได
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เกิดจากการกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิสําหรับงวดจํานวน 239.3 ลานบาทในงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวน 636.7 ลานบาท
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายได
รายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 73.4 จาก 9,072.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 15,730.2
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายไดจากธุรกิจสัตวปก
รายไดจากธุรกิจสัตวปกเพิ่มขึ้นรอยละ 108.7 จาก 5,559.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เปน 11,602.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณยอดขาย
และราคาตอกิโลกรัมของไกในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 ทั้งนี้ มีการขายผลิตภัณฑไกเพิ่มขึ้นรอยละ 75.4 จาก 155.0
ลานกิโลกรัมในป 2555 เปน 271.9 ลานกิโลกรัมในป 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ฟารมของบริษัทฯ มีกําลัง
การผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากฟารมไกพอแมพันธุฟารมใหมจํานวน 3 ฟารมไดเริ่มดําเนินการในป 2556 และความสามารถใน
การผลิตที่เพิ่มขึ้นเต็มที่ของฟารมเพาะพันธุไกจํานวน 5 ฟารมซึ่งเริ่มดําเนินการในป 2555 นอกจากนี้ ราคาเนื้อไกเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 33.30 บาทตอกิโลกรัมในป 2555 เปน 40.51 บาทตอกิโลกรัมในป 2556 ราคาเนื้อไกในป 2555 คอนขางต่ํา
เนื่องมาจากภาวะลนตลาดของผลิตภัณฑไกในประเทศไทย ซึ่งสาเหตุหลักมาจากผลิตภัณฑไกที่เพิ่มขึ้นอยางมากจาก
ผูจําหนายรายหนึ่งในประเทศ ซึ่งตอมาผูจําหนายรายดังกลาวไดเขาสูกระบวนการลมละลายในป 2556 ราคาไกในป 2556
เปนราคาที่คอนขางปกติเมื่อเทียบกับราคาไกในป 2555
รายไดจากธุรกิจสุกร
รายไดจากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ 47.6 จาก 1,860.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน
2,746.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและราคาสุกรมี
ชีวิตในป 2556 บริษัทฯ ไดขายสุกรมีชีวิตจํานวน 374,503 ตัวในป 2555 โดยในป 2556 ขายไดจํานวน 413,583 ตัว
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตและกําลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของความสามารถในการผลิต
ของบริษัทฯ ในป 2556 เกิดขึ้นจากจํานวนฟารมในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาเพิ่มขึ้นจากป 2555 โดยในป 2556
บริษัทฯ มีฟารมทั้งสิ้น 230 ฟารม ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่บริษัทฯ มีฟารมทั้งสิ้น 196 ฟารม จึงทําใหบริษัทฯ
สามารถเพิ่มผลผลิตไดอยางมาก การเพิ่มกําลังการผลิตมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการรอดชีวิต การเพิ่ม
การผลิตลูกสุกรซึ่งเกิดจากการเพิ่ มจํานวนพอแมพัน ธุและการพัฒนาสายพัน ธุ และการเพิ่มขึ้นของอัตราน้ําหนักตัว
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นอกจากนี้ ราคาสุกรมีชีวิตยังมีสวนทําใหรายไดเพิ่มขึ้นอีกดวยเนื่องจากราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 48.71 บาทตอกิโลกรัมในป
2555 เปน 61.21 บาทตอกิโลกรัมในป 2556 โดยเปนผลจากการเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปของราคาสุกรมีชีวิตในประเทศ ซึ่งสวน
หนึ่งเปนผลมาจากอุปทานที่ลดลงจากการที่ฟารมหลายฟารมในภาคกลางของประเทศมีการระบาดของโรค
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตว
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตวลดลงรอยละ 16.4 จาก 1,652.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เปน 1,381.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใชอาหารสัตวที่ผลิตไดในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งถูกหักกลบบางสวนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณอาหารสัตวที่ผลิตไดในป 2556 เมื่อ
เทียบกับป 2555
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 36.2 จาก 10,217.0 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 เปน 13,919.4 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
ผลิต
คาวัตถุดิบในป 2556 สูงกวาในป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตในป 2556 ซึ่งถูกหัก
กลบออกบางสวนจากการลดลงของราคาวัตถุดิบขาวโพด อนึ่ง ตนทุนไกพอแมพันธุ และสุกรทวดพันธุไดเพิ่มขึ้นโดยมี
สาเหตุหลักมาจากการซื้อสัตวมีชีวิตในปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามกําลังการผลิตของฟารมสัตวปกที่เพิ่มขึ้นในป 2556 และการ
เพิ่มขึ้นของผลผลิตสุกร นอกจากนั้นเงินที่ชําระใหแกเกษตรกรฯ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับสุกรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในป
2556 เมื่อเทียบกับป 2555 เนื่องจากปริมาณเกษตรกรฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีการใหผลตอบแทนจูงใจเพื่อเพิ่มกําลังการ
ผลิตในป 2556 และราคาขาวโพดปรับตัวสูงขึ้นในป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศที่แหงแลงในประเทศไทย
ซึ่งมีผลกระทบตอการผลิตขาวโพดในป 2555 การเพิ่มขึ้นของตนทุนที่อธิบายขางตนถูกหักกลบออกไปบางสวนจากการ
ลดลงของเงินที่ชําระใหแกเกษตรกรฯ ตอกิโลกรัมสําหรับธุรกิจสัตวปกในป 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนเงินที่จะ
ชําระแกเกษตรกรฯ ในป 2556 ใหสอดคลองกับผลตอบแทนที่บริษัทอื่น ในอุตสาหกรรมใหแกเกษตรกร
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนขั้นตนจํานวน 1,144.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจํานวน 1,810.8 ลานบาท
รายไดอื่น
รายไดอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 151.5 จาก 60.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 151.6 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายเศษอาหารและเศษ
วัสดุจากการผลิตอาหารสัตวซึ่งมีจํานวน 82.6 ลานบาท
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิมีจํานวนเทากับ 25.0 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิจํานวน 68.2 ลานบาท การ
ขาดทุนดังกลาวเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการซื้อกากถั่วเหลือง สารเสริมในอาหารสัตว สุกรทวดพันธุ
และไกพันธุไข ซึ่งโดยหลักคือความแตกตางในการแปลงคาธุรกรรมในสกุลเงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาท ณ วันสง
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มอบ (Delivery Date) กับการแปลงคาเปนสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันชําระเงิน (Settlement Date) สวน
ธุรกรรมที่ยังไมถึงกําหนด กําไร (ขาดทุน) จากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จะมาจากความแตกตางในการแปลงคา
ธุรกรรมในสกุลเงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่สงมอบ (Delivery Date) กับการแปลงคาเปนสกุลเงินบาท
ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ ไดบันทึกผลขาดทุนกอนคาใชจายเปนจํานวน 1,058.9 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และบันทึกกําไรกอนคาใชจายเปนจํานวน 1,894.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 96.8 จาก 29.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 57.4
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เงินเดือนและผลประโยชนของบุคลากรฝายขาย
รวมถึงการจายโบนัสในป 2556 แตไมมีการจายโบนัสในป 2555 และตนทุนคาขนสงที่เพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 51.0 จาก 381.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน
575.4 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
จํ า นวนพนั ก งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก 1,166 คนในป 2555 เป น จํ า นวน 1,410 คนในป 2556 และการเพิ่ ม เงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชนอื่นแกพนักงานในป 2556 รวมทั้งการจายโบนัสในป 2556 แตไมมีการจายโบนัสในป 2555 และ คาใชจาย
สํา หรับ คา เชา สํา นัก งาน สาธารณู ป โภคและคา รั กษาความปลอดภัยที่เพิ่มสู ง ขึ้น เนื่อ งจากอัตราคา เชา สํา นัก งานใน
สํานักงานแหงใหมของบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ สูงกวาที่ตั้งสํานักงานเดิมที่อยุธยา โดยถูกหักกลบสวนหนึ่งจากหนี้สงสัยจะ
สูญ และตัดหนี้สูญออกจากบัญชีที่ลดลง เนื่องจากสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองไวได
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน
1,469.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเปนกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลเปนจํานวน 1,261.4 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 37.3 จาก 143.0 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 196.4
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มมากขึ้นใน
ป 2556 เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีสาเหตุจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่
ไมมีนัยสําคัญ

สวนที่ 2.4.16 หนา 22

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 1,612.2 ลานบาทสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผลกําไรกอนภาษีเงินไดเปนจํานวน
1,065.0 ลานบาท
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีรายไดภาษีเงินไดจํานวน 224.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และคาใชจายภาษี
เงินไดจํานวน 30.8 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายไดภาษีเงินไดในป 2555 เกิดจากการสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสม คาใชจายภาษีเงินไดในป 2556 เกิดจากกําไรสุทธิของกิจการที่รายไดไม
เขาขายไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหักกลบกับการใชผลขาดทุนสะสมทางภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกขาดทุนสุทธิสําหรับปจํานวน 1,388.1 ลานบาทสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 1,034.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รายได
รายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 26.8 จาก 7,155.8 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน 9,072.7 ลาน
บาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายไดจากธุรกิจสัตวปก
รายไดจากธุรกิจสัตวปกเพิ่มขึ้นรอยละ 27.4 จาก 4,362.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน
5,559.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณยอดขายในป
2554 เมื่อเทียบกับป 2555 ทั้งนี้ มีการขายผลิตภัณฑไกเพิ่มขึ้นรอยละ 65.2 จาก 93.8 ลานกิโลกรัมในป 2554 เปน 155.0
ลานกิโลกรัมในป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ฟารมของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากฟารมไกพอแม
พันธุฟารมใหมจํานวน 3 ฟารมไดเริ่มดําเนินการในป 2555 และเนื่องจากไกพอแมพันธุมีการผลิตอยางเต็มกําลังการผลิต
ในป 2554 และหักกลบสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงเปนอยางมากของราคาเนื้อไกเฉลี่ยจาก 42.07 บาทตอกิโลกรัม
ในป 2554 เปน 33.30 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 นอกจากนี้ ราคาเนื้อไกในป 2555 คอนขางต่ํา ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
ผลิตภัณฑไกที่เพิ่มขึ้นอยางมากจากผูจําหนายรายหนึ่งในประเทศในป 2555 ซึ่งตอมาผูจําหนายรายดังกลาวไดเขาสู
กระบวนการลมละลายในป 2556
รายไดจากธุรกิจสุกร
รายไดจากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ 91.3 จาก 972.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน
1,860.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งถูกหักกลบ
สวนหนึ่งจากราคาสุกรมีชีวิตที่ลดลง บริษัทฯ ขายสุกรมีชีวิตจํานวน 166,296 ตัวในป 2554 เทียบกับสุกรมีชีวิตที่ขายได
จํานวน 374,503 ตัว ในป 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น โดยกําลังการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นในป 2555 เกิดจากจํานวน 186 ฟารม ในป 2554 เปน 196 ฟารมในป 2555 ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มการ
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ผลิตไดมาก ทั้งนี้ ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากอัตราการรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้น ผลิตลูกสุกรไดมากขึ้น
จากการที่มีการเพาะพันธุเพิ่มขึ้น และปรับปรุงพันธุกรรมใหดีขึ้น รวมทั้งอัตราการเพิ่มน้ําหนักที่มากขึ้น นอกจากนี้ ราคา
สุกรมีชีวิตลดลงจาก 57.34 บาทตอกิโลกรัม ในป 2554 เปน 48.71 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 ซึ่งมีสาเหตุจากระดับ
อุปทานกลับมาสูระดับปกติในป 2555 เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งมีฟารมหลายฟารมในภาคกลางของประเทศที่เกิดโรค
ระบาด
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตว
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตวลดลงรอยละ 9.3 จาก 1,820.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน
1,652.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยสาเหตุหลักมาจากจํานวนไกและสุกรที่เพิ่มขึ้นซึ่งสงผลให
การใชอาหารสัตวที่ผลิตไดในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในป 2555
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 62.4 จาก 6,290.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เปน 10,217.0 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
คาวัตถุดิบในป 2555 สูงกวาในป 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตในป 2555 และราคา
วัตถุดิบ ไดแก ขาวโพดและกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตนทุนไกพอแมพันธุ และสุกรทวดพันธุไดเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุ
หลั ก มาจากปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อั น สื บ เนื่ อ งมาจากกํ า ลั ง การผลิ ต ของฟาร ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในป 2555 สํ า หรั บ ไก และสุ ก ร
นอกจากนั้น เงินที่ชําระใหแกเกษตรกรฯ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับสุกรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในป 2555 เมื่อเทียบกับป 2554
เนื่องจากปริมาณเกษตรกรฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้น และราคาขาวโพดปรับตัวสูงขึ้นในป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาพ
อากาศที่แหงแลงในประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบตอการผลิตขาวโพดในป 2555 รวมทั้งราคากากถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
ในป 2555
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรขั้นตนจํานวน 865.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 โดยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีขาดทุนขั้นตนจํานวน 1,144.2 ลานบาท
รายไดอื่น
รายไดอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 215.7 จาก 19.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน 60.3 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนเกษตรกรฯ และปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทํา
ใหมีรายไดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน- สุทธิมีจํานวนเทากับ 19.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิจํานวน 25.0 ลานบาท การ ขาดทุนนี้
โดยหลักแลวเกิดขึ้นมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงินบาทจากการซื้อ
กากถั่วเหลือง สารเสริมอาหารสัตว สุกรทวดพันธุ และไกพันธุไข

สวนที่ 2.4.16 หนา 24

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
จากสาเหตุที่ไดกลาวแลวขางตน ทําใหบริษัทฯ บันทึกผลกําไรกอนคาใชจายเปนจํานวน 864.7 ลานบาทสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และขาดทุนกอนคาใชจายเปนจํานวน 1,058.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 43.5 จาก 20.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน 29.2
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนคาขนสงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถูกหักกลบสวนหนึ่ง
จากการลดลงของเงินเดือนและผลประโยชนอื่นที่ใหแกบุคลากรฝายขายสืบเนื่องจากการลาออกของบุคลากรฝายขาย
ในชวงป 2555
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 47.8จาก 257.8 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน
381.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาตอบแทนที่ใหพนักงานเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบริษัทฯ มีจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของการตั้งหนี้สงสัยจะสูญและตัดหนี้สูญออกจากบัญชี
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวแลวขางตน ทําใหบริษัทฯ บันทึกผลกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน
586.5 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เมื่อเทียบกับขาดทุนกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน
1,469.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 170.3 จาก 52.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน 143.0
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในสัดสวน
ที่ไมมีนัยสําคัญ
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 533.6 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทุนกอนภาษีเงินไดเปนจํานวน
1,612.2 ลานบาท
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีรายไดภาษีเงินไดจํานวน 27.8 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายไดภาษีเงินได
จํานวน 224.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายไดภาษีเงินไดในป 2554 สวนใหญเกิดจากสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของปจากผลขาดทุนของบริษัทยอยบางบริษัท รายไดภาษีเงินไดในป 2555 เกิดจากการรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสม
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กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
จากสาเหตุที่ไดกลาวแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 561.4 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 และขาดทุนสุทธิสําหรับปจํานวน 1,388.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
16.7 สภาพคลองและแหลงเงินทุน
แหลงสภาพคลองหลักของบริษัทฯ ไดแก เงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ในรอบสามปบัญชีที่ผานมาและงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
บริษัทฯ ไดใชเงินทุนเหลานี้ไปเพื่อกอสรางฟารมไกและฟารมสุกรฟารมใหม กอสรางโรงฆาสัตวโรงใหมจํานวน 2 โรง และ
โรงผลิตอาหารสัตวโรงใหมจํานวน 1 โรง และลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศเวียดนาม และนอกจากนี้ยังใชเพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนทั่วไปอื่น ๆ เปนตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 122.1 ลาน
บาท และวงเงินสินเชื่อธนาคารรวมจํานวน 9,454.4 ลานบาท โดยจํานวน 6,511.0 ลานบาทเปนยอดสินเชื่อคงคาง
ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาแหลงเงินทุนไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ มากมาย รวมทั้งผลกระทบจากการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และภาวะตาง ๆ ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และตลาดการเงิน
ตางประเทศ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการกูยืมเงินครั้งใหม บริษัทฯ อาจตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินอื่น
เพิ่มเติม
เมื่อพิจารณาถึงระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีอยู ณ ปจจุบัน วงเงินสินเชื่อที่มีอยู กระแสเงิน
สดที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน และเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้เพื่อ
จัดสรรเปนเงินทุนหมุนเวียนแลวนั้น บริษัทฯ เห็นวากระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ ที่มาจากกิจกรรมดําเนินงานและ
ความสามารถในการกูยืมเงินของบริษัทฯ จะเพียงพอสําหรับการดําเนินการใหเปนไปตามความตองการเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
กระแสเงินสด
ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปและรอบระยะเวลาบัญชีตามที่ระบุไว มีดังนี้
งวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

2556

2556

2557

(ลานบาท)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน

293.6

(1,546.9)

1,105.5

857.4

288.4

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(840.4)

(1,672.1)

(2,353.1)

(1,230.1)

(1,110.0)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

590.3

3,399.3

1,131.2

333.8

775.0

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น(ลดลง) – สุทธิ

43.5

180.3

(116.4)

(39.0)

(46.6)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตน
ป

44.4

87.9

268.1

276.6

168.7
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งวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

2556

2556

2557

237.6

122.1

(ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ปลายป

87.9

268.1

151.7

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 293.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 1,546.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสด
สุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 1,105.5 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดสุทธิ
ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 857.4 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และเงินสด
สุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 288.4 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 293.6 ลานบาท
รายการปรับปรุงคือกําไรกอนหักภาษีเงินไดสําหรับปในจํานวน 533.6 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการปรับปรุง
รายการที่ไมใชเงินสด โดยหลักคือคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 110.1 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อม
พันธุสุกรจํานวน 75.9 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 52.9 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยดอกเบี้ย
รับจํานวน 9.3 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิซึ่งสวนใหญประกอบดวยการเพิ่มขึ้นของ
สินคาคงเหลือจํานวน 793.6 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 668.3 ลานบาท และไกพอแมพันธุและสุกรพอ
แมพันธุจํานวน 212.0 ลานบาท โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน
1,221.7 ลานบาท และการปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปนเงินสดจํานวน 51.9 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 1,546.9 ลาน
บาท รายการปรับปรุงคือขาดทุนกอนหักภาษีเงินไดสําหรับปจํานวน 1,612.2 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการ
ปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสด โดยหลักคือคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 247.9 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและ
คาเสื่อมพันธุสุกรจํานวน 151.9 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 143.0 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวน
โดยดอกเบี้ยรับจํานวน 34.9 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิซึ่งสวนใหญประกอบดวย
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือจํานวน 1,089.6 ลานบาท และไกพอแมพันธุและสุกรพอแมพันธุจํานวน 467.3 ลานบาท
โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของโรงฆาสัตวจํานวน 1 โรง ฟารมไกพอแมพันธุจํานวน 7 ฟารม โรงฟกไขจํานวน 3 โรง ฟารม
สุกรปูยาพันธุจํานวน 2 ฟารม และฟารมสุกรพอแมพันธุจํานวน 1 ฟารม โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยการลดลง
ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 698.7 ลานบาท และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 414.7 ลานบาท และการ
ปรับปรุงเพื่อสะทอนถึงเงินสดที่จายไปสําหรับดอกเบี้ยจายจํานวน 104.7 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 1,105.5 ลานบาท
รายการปรับปรุงคือกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 1,065.0 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการปรับปรุงรายการที่ไมใช
เงินสด โดยหลักคือคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 371.9 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อมพันธุสุกรจํานวน
236.1 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 196.4 ลานบาท โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยดอกเบี้ยรับจํานวน
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42.6 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยการลดลงของไกพอแม
พันธุและสุกรพอแมพันธุจํานวน 512.4 ลานบาทและสินคาคงเหลือจํานวน 394.3 ลานบาท โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบ
บางสวนโดยการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนจํานวน 207.4 ลานบาท และปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปน
เงินสดจํานวน 206.2 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 857.4 ลาน
บาท รายการปรับปรุงคือกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 251.6 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการปรับปรุงรายการที่
ไมใชเงินสดโดยหลัก คือ คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 168.0 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อมพันธุสุกร
จํานวน 116.4 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 106.7 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยดอกเบี้ยรับ
จํานวน 18.5 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยการลดลงของ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 138.2 ลานบาท ไกพอแมพันธุและสุกรพอแมพันธุจํานวน 336.5 ลานบาทและถูกหัก
กลบบางสวนโดยสินคาคงเหลือจํานวน 64.1 ลานบาทและเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 693.0 ลานบาท และ
ปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปนเงินสดจํานวน 111.1 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 288.4 ลาน
บาท รายการปรับปรุงคือกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 660.8 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการปรับปรุงรายการที่
ไมใชเงินสด โดยหลักคือคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 239.4 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อมพันธุสุกร
จํานวน 127.7 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 122.3 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยดอกเบี้ยรับจํานวน
49.8 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยการเพิ่มขึ้นของสินคา
คงเหลือจํานวน 1,174.2 ลานบาท ไกพอแมพันธุและสุกรพอแมพันธุจํานวน 227.5 ลานบาท ถูกหักกลบบางสวนโดยการ
ลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 109.2 ลานและการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 574.8
ลานบาท และปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปนเงินสดจํานวน 139.7 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 840.4 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เทากับ 1,672.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 2,353.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2556 เทากับ 1,230.1 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และเทากับ 1,110.0 ลานบาทใน
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 840.4 ลานบาท ซึ่ง
สวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 930.9 ลานบาทสําหรับการกอสรางฟารมสุกร
ปูยาพันธุ 2 ฟารม ฟารมไกพอแมพันธุ 3 ฟารม และฟารมไกพันธุไข 1 ฟารม เงินสดจายสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน
96.0 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ จํานวน 75.1 ลานบาท ซึ่งถูกหักกลบบางสวนโดยเงินสดรับจากเงินทด
รองจายแกบุคคลที่เกี่ยวของจํานวน 111.9 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 1,672.1 ลานบาท ซึ่ง
สวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับการกอสรางโรงงานผลิตอาหารสัตวโรงใหม ฟารม
ไกพอแมพันธุ 7 ฟารม โรงฟกไข 3 โรง และโรงฆาไก 1 โรง จํานวน 1,511.9 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ
จํานวน 149.5 ลานบาท
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สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 2,353.1 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับการกอสรางโรงฆาสัตว 1 โรง โรงผลิตอาหาร
สัตว 1 โรง ฟารมไกพอแมพันธุ 3 ฟารม และโรงฟกไข 1 โรง จํานวน 1,502.7 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแก
เกษตรกรฯ จํานวน 496.0 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 มี
สาเหตุหลักมาจากความลาชาในการขอรับวงเงินสินเชื่อของเกษตรกรฯ รายใหม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนธนาคาร
พาณิชยที่ใหเงินกูยืมแกเกษตรกรฯ ในระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ
1,230.1 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับโครงการที่มีอยู คือ การ
กอสรางโรงงานผลิตอาหารสัตว ฟารมไกพอแมพันธุ โรงฟกไข และโรงฆาสัตว จํานวน 724.4 ลานบาท และเงินทดรอง
จายใหแกเกษตรกรฯ จํานวน 330.4 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ
1,110.0 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับโครงการที่มีอยู คือ การ
กอสรางโรงงานผลิตอาหารสัตว ฟารมไกพอแมพันธุ โรงฟกไข และโรงฆาสัตว จํานวน 632.8 ลานบาท และเงินทดรอง
จายใหแกเกษตรกรฯ จํานวน 417.8 ลานบาท
กระแสเงินสดที่ไดรับมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ 590.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 เทากับ 3,399.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 1,131.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 333.8 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556และเทากับ 775.0 ลาน
บาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ 590.3 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของจํานวน 550.8 ลานบาทและเงินสดรับ
จากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 450.2 ลานบาท โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยเงินปนผลจาย
ใหแกผูถือหุนจํานวน 435.0 ลานบาท และเงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 114.0 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ 3,399.3 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจํานวน 2,399.9 ลานบาท และเงินสดรับจาก
การเพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จากผู ถื อ หุ น จํ า นวน 2,260.0
ล า นบาท
โดยจํ า นวนนี้ ถู ก หั ก กลบออกบางส ว นโดย
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 1,171.6 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ 1,131.2 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 901.7 ลานบาท และเงินสดรับจากเงินกูยืม
เงินระยะยาวจากสถาบันทางการเงินจํานวน 346.5 ลานบาท โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยเงินสดจายคืนเงินกูยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 274.0 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ 333.8
ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจํานวน 166.5 ลานบาท เงินสดรับจาก
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เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 104.5 ลานบาท และเงินสดรับเพื่อการเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวน 165.0 ลานบาท โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยเงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน
132.0 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ 775.0
ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจํานวน 798.2 ลานบาท เงินสดรับ
จากเงินกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันทางการเงินจํานวน 179.2 ลานบาท เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอยจากผู
ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยจํานวน 186.3 ลานบาท และเงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทจากผูถือหุนจํานวน
33.4 ลานบาท โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยเงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ
จํานวน 162.9 ลานบาท และเงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 253.9 ลานบาท
16.8

หนี้สิน

เงินกูยืมจากบุคคลภายนอกของบริษัทฯ ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
บริษัทฯ เปนคูสัญญากับธนาคารหลายแหงสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี และเปนคูสัญญากับสถาบันการเงินหลาย
แหงสําหรับเงินกูยืมระยะสั้น การกูยืมเหลานี้มีอายุสัญญาระหวาง 1 เดือนถึง 3 เดือนและเปนสัญญาเงินกูที่มีและไมมี
หลักประกัน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นเหลานี้มีอัตราดอกเบี้ยหลากหลาย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
รอยละ 69.0 ของเงินกูยืมของบริษัทฯ เปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ และสวนที่เหลือ
เปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นรวมทั้งหมด 7,070.5 ลานบาท
และหนี้สินคงคางของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทฯ จํานวน 5,032.4 ลานบาท
บริษัทฯ เปนคูสัญญากับธนาคารหลายแหงสําหรับเงินกูยืมระยะยาว โดยมักจะใชสําหรับวัตถุประสงคเปนการ
เฉพาะ เชน การกอสรางหรือการขยายกิจการ และลงทุนในเครื่องจักรที่สถานประกอบการ เงินกูยืมเหลานี้ทั้งหมดเปนการ
กูยืมแบบมีหลักประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะยาวรวมทั้งหมด 2,385.9 ลานบาท และหนี้สินคงคางของ
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ จํานวน 1,478.6 ลานบาท
บริษัทฯ กูยืมเงินจากบุคคลภายนอกโดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขตามปกติทั่วไป ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขในการชําระ
เงินตนและดอกเบี้ยคืนภายใตสัญญา โดยวางหลักประกันที่บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์และปราศจากการยึดหนวงและภาระ
ผูกพันตาง ๆ และบริษัทฯ ตกลงที่จะรักษาระดับอัตราหนี้สินตอทุนตามที่กําหนด ไมมีขอกําหนดใด ๆ ในสัญญากูยืมที่
อางอิงถึงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม มีเงื่อนไขในสัญญากูยืมบางฉบับของ
บริษัทฯ ที่ไดอางอิงถึงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยโดยบริษัทฯ และไดกําหนดใหมีการแจงและ/หรือใหธนาคารยินยอม
กอนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนของบริษัทยอยที่เกี่ยวของนี้
นอกจากนี้ สัญญาบางสัญญากําหนดไมใหบริษัทฯ จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ หากไมไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูใหกู
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – 3. ปจจัยความเสี่ยง – 3.1 ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม – 3.1.8 ภาระหนี้สินและเงื่อนไขทางการเงินของ
บริษัทฯ อาจสงผลกระทบเชิงลบตอกิจการและสภาพคลองของบริษัทฯ” ซึ่งอธิบายถึงภาระหนี้สินที่กระทบตอกิจการ
สถานะการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
16.9

รายจายฝายทุน
ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

บริษัทฯ มีรายจายฝายทุนจํานวนเทากับ 1,008.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ
1,604.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 1,649.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 และเทากับ 653.6 ลานบาทในงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
บริษัทฯ มีรายจายฝายทุนจํานวน 1,604.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สวนใหญใชไป
สําหรับการกอสรางโรงฆาไก 1 โรง ฟารมไกพอแมพันธุ 7 ฟารม และ โรงฟกไข 3 โรงและเริ่มกอสรางโรงผลิตอาหารสัตว 1
โรง และบริษัทฯ มีรายจายฝายทุนจํานวน 1,649.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยสวนใหญใช
ไปสําหรับการดําเนินการเพื่อใหโรงผลิตอาหารสัตวซึ่งไดเริ่มกอสรางตั้งแตป 2555 แลวเสร็จ และกอสรางฟารมไกพอแม
พันธุ 3 ฟารม และโรงฟกไข 1 โรง และเริ่มตนการกอสรางโรงฆาไก 1 โรง
รายจายฝายทุนตามแผนที่วางไว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายจายฝายทุนที่ผูกพันในปจจุบันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน
793.6 ลานบาท และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 2,104.0 ลานบาท ซึ่งโดยหลักเกี่ยวกับการเขาซื้อ
โรงฆาสุกร 1 โรง กอสรางฟารมสุกรทวดพันธุฟารมที่สอง ฟารมสุกรพอแมพันธุอยางนอย 6 ฟารม ฟารมไกเนื้อ 15 ฟารม
และฟารมไกพอแมพันธุ 4 ฟารม ในประเทศไทย และบริษัทฯ มีแผนที่จะใชเงินสวนหนึ่งจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้ง
นี้ และเงินสดสวนอื่นเพื่อลงทุนในสถานประกอบการเพื่อผลิตไสกรอก โดยการเขาซื้อกิจการหรือเขารวมทุน
รายจายฝายทุนที่ใชจริงอาจแตกตางจากที่กลาวไวขางตนอยางมีนัยสําคัญขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งรวมถึงแตไม
จํากัดเฉพาะกระแสเงินสดในอนาคต แผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ วิสัยทัศนตอสถานะธุรกิจในอนาคต การ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ความสามารถในการหาแหลงเงินทุนที่บริษัทฯ รับได
กรณีอื่นใดที่ทําใหการกอสรางลาชา การขออนุญาตจากหนวยงานราชการ การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑและกฎหมาย
และปจจัยอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
16.10 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ภาระผูกพันที่เปนรายจายฝายทุน ภาระผูกพันตามสัญญา และการบริหาร
จัดการภาระนอกงบดุล
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและคดีความที่มีนัยสําคัญ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันที่สถาบันการเงินหลายแหงออกใหเปนจํานวน 30.6 ลาน
บาท เพื่อค้ําประกันสัญญาการใชไฟฟาของบริษัทฯ และมีเลตเตอรออฟเครดิตเปนจํานวน 19.9 ลานบาท รวมทั้งภาระค้ํา
ประกันภายใตสัญญากูยืมที่เกษตรกรฯ กูยืมจากธนาคารพาณิชยสําหรับระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาสําหรับธุรกิจไก
และสุกรจํานวน 939.0 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไมมีคดีความที่มีนัยสําคัญใด ๆ
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ภาระผูกพันตามสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ ที่มีอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 พรอมขอกําหนดการชําระเงิน
ตามสัญญา มีดังนี้
กําหนดชําระเงินภายใน
ภาระผูกพันตามสัญญา
ภาระผูกพันที่เปนหนี้ระยะสั้นและระยะยาว

รวม

ต่ํากวา 1 ป

1-5 ป

เกินกวา 5 ป

1,478.6

473.8

1,004.8

-

59.7

59.7

-

-

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน

165.5

91.1

72.3

2.1

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาเพื่อการลงทุน

195.9

9.9

50.7

135.3

1,899.7

634.5

1,127.8

137.4

ภาระผูกพันกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน

รวม

รายการนอกงบดุล
บริษัทฯ ไมมีรายการนอกงบดุลใด ๆ ที่บ ริษัทฯ เชื่อ วามีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญใน
ปจจุบันหรือในอนาคตตอสถานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในสภาพคลองทางการเงิน รายไดหรือคาใชจาย ผลการ
ดําเนินงาน รายจายฝายทุนหรือแหลงเงินทุนของบริษัทฯ
16.11 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลาย ไดแก ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (รวมถึง
ความเสี่ยงตามที่จะอธิบายตอไป) ความเสี่ยงดานสินเชื่อ และความเสี่ยงดานสภาพคลอง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 4 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ซึ่งได
ระบุอยูในเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้) แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ใหความสําคัญกับความ
ผันผวนของตลาดการเงินและไดกําหนดวิธีการในการลดผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงใชตราสารอนุพันธทางการเงิน เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ยงดําเนินการโดยฝายบริหารเงินสวนกลางของบริษัทฯ (สวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทฯ)
และเปนไปตามนโยบายที่อ นุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทฯ จะชี้ประเด็น ทํา การ
ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตาง ๆ ภายในกลุม
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดหลักการไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อจัดการความเสี่ยงในภาพรวมและนโยบายที่
ครอบคลุมความเสี่ยงเปนการเฉพาะ เชน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ และความเสี่ยงเกี่ยวกับตราสารอนุพันธทางการเงินและตราสารที่มิใชตราสารอนุพันธทางการเงิน รวมไปถึงการ
ลงทุนโดยใชสภาพคลองสวนเกินในการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากภาวะตลาดที่สําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมระหวางประเทศจึงยอมมีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่
หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักที่บริษัทฯ ใชคือ ดอลลารสหรัฐ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากการเขาทํา
ธุรกรรมในอนาคต และการรับรูรายการของหนี้สิน
บริษัทฯ ใชสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward Contract) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศโดยสวนงานบริหารเงินของบริษัทฯ จะทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับบุคคลภายนอกเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กําหนดวันชําระเงิน (Settlement Date) ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนามีอายุระหวาง 1 ถึง 2 เดือน
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาที่กลุมบริษัทฯ ทําไวกับบุคคลภายนอกเปนการทําเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะเรื่องสินทรัพย หนี้สิน หรือรายการธุรกรรมในอนาคต
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ สวนใหญไมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีสินทรัพยที่ตองอางอิงอัตราดอกเบี้ยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ ไดทําสัญญากูเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว จึงทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานแกบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมได
ใชเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากราคาสินคา
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงกากถั่วเหลืองและขาวโพด ราคากากถั่วเหลือง
และขาวโพดเปนราคาสินคาที่ไดรับผลกระทบจากอุปสงคและอุปทานของตลาดโลกและตลาดในประเทศและมีการผัน
ผวนเปนครั้งคราว บริษัทฯ ซื้อกากถั่วเหลืองจากผูจําหนายซึ่งเปนการซื้อสินคาแบบลวงหนาโดยพิจารณาถึงระยะเวลาใน
การขนสงและสงมอบ เปนตน การซื้อขาวโพดของบริษัทฯ จะเปนการซื้อ ณ ราคาตลาดปจจุบันเปนหลัก และบริษัทฯ ไมได
เขาซื้อตราสารอนุพันธใด ๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด
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