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คํานิยาม
นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
กลุมบริษัทฯ

หมายถึง

บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ดอลลารสหรัฐ

หมายถึง

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

ตลาดหลักทรัพยฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป หรือ TFG

หมายถึง
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บริษัทฯ

หมายถึง

บมจ. ไทยฟูดส กรุป และในกรณีที่บริบทที่เกี่ยวของอางถึงให
หมายรวมถึงบริษัทยอย หรือหนึ่งในบริษัทยอยของ บมจ. ไทย
ฟูดส กรุป

บริษัทยอย

หมายถึง

บ ริ ษั ท ย อ ย ต า ม ค ว า ม ห ม า ย ที่ กํ า ห น ด ใ น ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่
กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

หมายถึง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)

พ.ร.บ. หลักทรัพย

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

ศูนยรับฝากหลักทรัพย

หมายถึง

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย

AYAT

หมายถึง

บริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอยของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป

Frost & Sullivan

หมายถึง

Frost & Sullivan (S) Pte Ltd

TFCF

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งใน
บริษัทยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFFM

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอย
ของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
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TFLF

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัท
ยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFPF

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารม จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัท
ยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFRC

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัท
ยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFSF

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอย
ของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TFSI

หมายถึง

บริษัท ไทย ฟูดส สไวน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนหนึ่ง
ในบริษัทยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

TVSL

หมายถึง

Thai Viet Swine Line Company Limited ซึ่งเปนหนึ่งใน
บริษัทยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

T-Paragon

หมายถึง

บริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยอย
ของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
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คํานิยามศัพททางเทคนิค
นอกจากที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
เกษตรกรฯ (Contract Farmer)

หมายถึง

เกษตรกรที่รับ เลี้ยงไกห รือ สุกรซึ่ง รับจากบริษัท ฯ ในระบบ
เกษตรแบบพันธะสัญญา

ไกพันธุไข (Layer)

หมายถึง

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

ไกพันธุเนื้อ (Broiler)

หมายถึง

ไกที่เกิดจากไกพอแมพันธุเนื้อที่มีอายุในการเลี้ยงประมาณ
42 วั น และมี น้ํ า หนั ก 2.3 – 2.5 กิ โ ลกรั ม โดยเลี้ ย ง
เพื่อการบริโภค

ไกปูยาพันธุไข

หมายถึง

ไกพันธุที่รับมาจากฟารมทวดพันธุ หรือที่ถูกทดแทนจากการ
ผสมพันธุภายในฟารมปูยาพันธุเอง โดยเลี้ยงเพื่อผลิตไกพันธุ
ไขระดับพอแมพันธุ

ไกพอแมพันธุ (Breeder)

หมายถึง

ไกที่เกิดจากไกปู ยาพัน ธุเนื้อ ที่มีอ ายุในการเลี้ยงประมาณ
64 สัปดาห โดยเลี้ยงเพื่อผลิตใหฟกไขเปนลูกไกเนื้อ

ไกที่เจริญเติบโตเต็มที่

หมายถึง

ไกพอแมพันธุเนื้อที่มีอายุประมาณ 24 สัปดาห หรือ 168 วัน
โดยเจริญเติบโตพรอมที่จะฟกไข

ตัวแทนสงออก (Export Agent)

หมายถึง

กลุ ม ลู ก ค า ที่ ซื้ อ สิ น ค า จากบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ทํ า การส ง ออกไป
จําหนายในตางประเทศตอไป

ตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออก
(Re-export Agent)

หมายถึง

กลุมลูกคาที่ซื้อสินคาจากกลุมบริษัทฯ เพื่อจําหนายตอให
ผูสงออกรายอื่นตอไป

บริษัทคาปลีกแบบสมัยใหม (Modern
Trade Company)

หมายถึง

รานคาสะดวกซื้อ หรือหางสรรพสินคาที่จัดจําหนายสินคา
แบบปลีก

บริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก (Industrial หมายถึง
Trade Company)

บริษัทที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ และทําการแปรรูปสินคาเพื่อ
การจําหนายแบบปลีกตอไป

ผลิตภัณฑไก

หมายถึง

ไกทั้งตัว ชิ้นสวนไก และผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก

ผลิตภัณฑฮาลาล

หมายถึง

ผลิตภัณ ฑที่ ผลิตขึ้น ตามขั้น ตอนและมาตรฐานที่ไ มขัดต อ
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง ศาสนาอิ ส ลาม และได รั บ การรั บ รองจาก
สถาบันมาตรฐานสากลแหงประเทศไทย

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา
(Contract Farming)

หมายถึง

การที่เกษตรกรฯ ตกลงซื้อไกหรือสุกรของบริษัทฯ เพื่อเลี้ยง
ภายในฟารมของเกษตรกรฯ เอง ตามเงื่อนไขและขอตกลงที่
มีกั บ กลุ มบริ ษั ท ฯ โดยจะตอ งขายไก ห รื อ สุ ก รนั้ น คื น ให แ ก
บริษัทฯ เมื่อครบกําหนดเวลา

โรงผลิตชิ้นสวนสัตว

หมายถึง

ในกรณี ธุ ร กิ จไก หมายถึง โรงผลิต ชิ้ น ส ว นและชํ า แหละไก
ส ว นในกรณี ธุ ร กิ จ สุ ก ร หมายถึ ง โรงผลิ ต ชิ้ น ส ว นและ/หรื อ
ชําแหละสุกร

ลูกคาสงออก

หมายถึง

กลุมลูกคา ตางประเทศที่ซื้อสิน คาจากบริษัทฯ
Export)

ลูกไก (Chick)

หมายถึง

ไกแรกเกิดอายุ 1 วัน

ลูกสุกร หรือ สุกรหยานม (Piglet)

หมายถึง

ลูกสุกรที่มีอายุประมาณ 18 - 24 วัน

สุกรขุน (Fattening Pig)

หมายถึง

สุกรที่เลี้ยงเพื่อขุนและขายเขาโรงผลิตชิ้นสวนสัตวที่มีอายุ
ตั้งแต 3 – 26 สัปดาห หรือน้ําหนักตั้งแต 4 – 130 กิโลกรัม

สุกรทวดพันธุ (Great-Grandparent
Pig)

หมายถึง

สุกรพันธุแทที่นําเขาจากตางประเทศ หรือที่ถูกทดแทนจาก
การผสมพันธุภายในฟารมทวดพันธุเอง โดยเลี้ยงเพื่อผลิต
สุกรระดับปูยาพันธุ

สุกรนาง (Sows)

หมายถึง

สุกรเพศเมียที่ผานการผสมพันธุและคลอดลูกมาแลวที่มีอายุ
ประมาณ 1 ป

สุกรปูยาพันธุ (Grandparent Pig)

หมายถึง

สุกรพันธุแทที่รับมาจากฟารมทวดพันธุ หรือที่ถูกทดแทนจาก
การผสมพันธุภายในฟารมปูยาพันธุเอง โดยเลี้ยงเพื่อผลิต
สุกรระดับพอแมพันธุ

สุกรพอแมพันธุ (Parent Stock Pig)

หมายถึง

สุกรพันธุผสมที่รับมาจากฟารมปูยาพันธุ หรือที่ถูกทดแทน
จากการผสมพันธุภายในฟารมพอแมพันธุเอง โดยเลี้ยงเพื่อ
ผลิตสุกรขุน

สุกรสาว (Gilts)

หมายถึง

สุกรเพศเมีย ที่ยัง ไมไ ด ผ า นการคลอดลูกที่มี อ ายุป ระมาณ
7 เดือน

อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion
Ratio หรือ FCR)

หมายถึง

อั ต ราการแลกเปลี่ ย นอาหารเป น เนื้ อ โดยคํ า นวณ
เปรียบเทียบระหวางปริมาณอาหารที่ใชกับน้ําหนักตัว

อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (Average หมายถึง
Daily Growth หรือ ADG)

อัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยตอวัน โดยคํานวณจากการ
เพิ่มของน้ําหนักตัว

(Direct

