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:

บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต อาหารแบบครบวงจรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญใน
การผลิตไกและสุกร โดยมีการดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม ซึ่งสามารถแบงสายผลิตภัณฑ ไดดังนี้
ก. ธุรกิจไก ไดแก การเพาะพันธุไกการผลิตและจําหนายเนื้อไก ลูกไก ไก
พันธุเนื้อไกพันธุไข รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก
ข. ธุรกิจสุกร ไดแก การเพาะพันธุสุกรและการจําหนายสุกรมีชีวิต
ค. ธุรกิจอาหารสัตว ไดแก การผลิตและการจําหนายอาหารสัตว โดย
มุงเนนที่อาหารสําหรับไกและสุกร และ
ง. ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ไดแก ใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและ
เวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทฯ และการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร
สัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติก

ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ

:

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107557000292

โฮมเพจ

:

www.tfg.co.th

โทรศัพท

:

02-513-8989

โทรสาร

:

02-513-9060
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วัตถุประสงคการใชเงิน
บริษัทฯ จะไดรับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้เปนจํานวนรวม [] บาท
ภายหลังจากหักคาธรรมเนียมการจัดจําหนายหลักทรัพย และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตอประชาชนในครั้งนี้
วัตถุประสงคในการใชเงินไดสุทธิจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการ
ในปจจุบัน และประมาณการเกี่ยวกับคาใชจายที่คาดหมายไดของบริษัทฯโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

การขยายธุรกิจไก(1)
การขยายธุรกิจสุกร(2)
การขยายธุรกิจอาหารสัตว(3)
การชําระหนี้คงคาง(4)
เงินทุนหมุนเวียนและใชสําหรับการดําเนินการทั่วไปของ
บริษัทฯ(5)
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการการใช
เงินสุทธิไดสุทธิจาก IPO
(ลานบาท)
[]
[]
[]
[ไมเกิน 1 ใน 3 ของเงินได
สุทธิ]
[]
[]

ระยะเวลาที่
ใชเงินโดยประมาณ
ป 2559
ป 2559
ป 2559
[ป 2558]
[]
[]

หมายเหตุ:
(1)

บริษัทฯ คาดวาการขยายธุรกิจไก รวมถึง การลงทุนในโรงงานผลิตไสกรอกไก การปรับปรุงโรงผลิตชิ้นสวนไก และการปรับปรุง
ฟารมไกพอแมพันธุบางแหง

(2)

บริษัทฯ คาดวาการขยายธุรกิจสุกร รวมถึงการกอสรางฟารมสุกรทวดพันธุฟารมที่สอง การกอสรางฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่มอยาง
นอย 5 ฟารม และการลงทุนในโรงผลิตชิ้นสวนสุกร

(3)

บริษัทฯ คาดวาจะลงทุนซื้อและ/หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอาคารในโรงผลิตอาหารสัตวปจจุบัน 2 โรง ของบริษัทฯ ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี และจะลงทุนในโรงผลิตอาหารสัตวเพิ่มเติมอีก 1 โรง

(4)

การชําระหนี้คงคางของบริษัทฯ รวมถึงการชําระคืนหนี้เงินกูระยะยาวซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแตอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (MLR) ลบรอยละ 1.75 ถึงลบรอยละ
1.25 และหนี้เงินกูระยะสั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแตรอยละ 1.30 ถึงรอยละ 7.78 โดยบริษัทฯ มีหนี้สินคงคางของเงินกูระยะยาว (ซึ่ง
รวมสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน 1,123.5 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
แผนที่ จะชําระหนี้ค งคา งตอสถาบันการเงิน ในสั ดส วนไม เกิ น 1 ใน 3 ของเงิ น ไดสุ ท ธิ จากการเสนอขายหุนสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตอ
ประชาชน อยางไรก็ดี สัดสวนดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับการเจรจากับสถาบันการเงิน

(5)

บริษัทฯ คาดวาจะใชเงินสุทธิจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้สวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มจํานวนไซโลสําหรับเก็บ
วัตถุดิบอาหารสัตวและเพิ่มวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว

การประมาณการขางตนของบริษัทฯ เปนประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ซึ่งขึ้นอยูกับแผนการในปจจุบัน และประมาณการเกี่ยวกับคาใชจายที่คาดหมายไดของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกตางไปจากประมาณการที่ระบุไวขางตน และในอนาคตบริษัทฯ อาจมีความ
จําเปน หรืออาจเห็นควรใหจัดสรรเงินสุทธิตามที่ระบุขางตนในจํานวนที่แตกตางออกไป หรือใชเงินสุทธิในวัตถุประสงคอื่น
นอกจากที่กลาวขางตน
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