บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

16.

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

16.1

ภาพรวมการดําเนินงาน

บริษัทฯ เปนผูผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกและสุกร โดยมีการดําเนินธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บริษัทฯ เปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศรายใหญที่สุดและเปนผูจําหนายสุกรมีชีวิต
สําหรับตลาดเนื้อสุกรสดในประเทศรายใหญเปนอันดับสามในประเทศไทย1โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ
“สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ และ 2.3 ภาพรวมอุตสาหกรรม”
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการผลิตไก (ไกทั้งตัวชิ้นสวนไกและผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก)
และจําหนายสุกรมีชีวิตเปนหลัก เพื่อจําหนายใหแกนายหนาซื้อขายผูคาปลีกโรงผลิตชิ้นสวนสัตว บริษัทคาปลีกแบบ
สมัยใหม (Modern Trade Companies) บริษัทอุตสาหกรรมคาปลีกตัวแทนสงออกตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออกและลูกคา
สงออกบริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจอาหารสัตวที่โรงผลิตอาหารสัตวหลายโรงเพื่อใชในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ เปน
หลัก และจําหนายใหแกลูกคาภายนอก ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงตามสายผลิตภัณฑดังนี้
 ธุรกิจไกไดแก การเพาะพันธุไกการผลิตและจําหนายเนื้อไก ลูกไก ไกมีชีวิตไกพันธุไขรวมถึงผลิตภัณฑแปร
รูปจากเนื้อไก
 ธุรกิจสุกรไดแก การเพาะพันธุสุกรและการจําหนายสุกรมีชีวิต
 ธุรกิจอาหารสัตวไดแก การผลิตและการจําหนายอาหารสัตว โดยมุงเนนที่อาหารสําหรับไกและสุกร และ
 ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ไดแกใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่ง
วิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และในป 2557 ธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นซึ่ง
รวมไปถึงการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติก
รายละเอีย ดของรายได จ ากการขายและการให บ ริ ก ารของบริษั ท ฯ แบ ง ตามสายผลิต ภั ณ ฑ ขา งต น สํ า หรั บ
รอบระยะเวลาตามที่ระบุไว ดังตอไปนี้
บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 6 บริษัทยอย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ไก
สุกร
อาหารสัตว
อื่น ๆ (3)
รวม

1

ป 2554
(ลานบาท)

ป 2555
(ลานบาท)

ป 2556
(ลานบาท)

4,362.3
972.6
1,820.9
7,155.8

5,559.7
1,860.7
1,652.2
9,072.7

11,602.1
2,746.7
1,381.3
0.1
15,730.2

ป 2556
(ลานบาท)
(ปรับปรุงใหม)
11,602.1
2,750.5
1,381.3
35.7
15,769.6

จากขอมูลในป 2556 ของ Frost & Sullivan
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บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

ป 2557 (1)
(ลานบาท)

ป 2557
(ลานบาท)

ป 2558
(ลานบาท)

12,365.3
3,567.7
1,105.0
29.2
17,067.2

5,864.9
1,764.1
534.4
26.5
8,189.9

5,335.6
2,032.6
726.1
5.2
8,099.5

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ

(1) งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบไปดวยขอมูล
ทางการเงินรวมของ บมจ.ไทยฟูดส กรุป และของบริษัทยอยทั้งหมดซึ่งรวมถึงบริษัทยอยที่ บมจ.ไทยฟูดส กรุปไดมาในป
2557 ป 2556 และ ป 2555 เสมือนวาบริษัทยอยที่ บมจ.ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 เปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ มา
ตั้งแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2556ห รือตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลัง เนื่องจากบริษัทยอยที่
ไดมาในป 2557 นั้นอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ ในขณะที่งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มิไดรวมถึงขอมูลของบริษัทยอยที่ บมจ.ไทยฟูดส กรุปไดมาในป 2557 ดังนั้น
ขอมูลที่แสดงในงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวณวันที่และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงไม
สอดคลองและไมสามารถเปรียบเทียบไดกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ. 2554 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวผูลงทุนควรระมัดระวังในการใชขอมูลเหลานี้
(2) รายไดจากธุรกิจไก รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก ซึ่งเริ่มจําหนายในเดือนมีนาคมของป 2558
(3) รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดย
หลักรวมถึงการใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัย
และพัฒนาของบริษัทฯ แกบุคคลภายนอกโดย TFRC และการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณ
การเกษตรที่ทําจากพลาสติกของ AYAT ซึ่งบริษัทฯ ไดมาในป 2557 ทั้งนี้ รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 โดยหลักคือการใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและการจําหนายเวชภัณฑโดย
TFRC

ธุรกิจของบริษัทฯ ไดเติบโตขึ้นอยางมาก จากป 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยตั้งแตป 2554 บริษัทฯ ได
ขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มโรงผลิตชิ้นสวนไกจาก 1 โรง เปน 3 โรง เพิ่มฟารมไกพอแมพันธุจาก 7 ฟารม
เปน 15 ฟารม และเพิ่มโรงฟกไขจาก 2 โรงเปน 6 โรงในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ยังไดขยายธุรกิจฟารมไกพันธุไข
จาก 1 ฟารม เปน 2 ฟารม และไดขยายธุรกิจสุกรในประเทศไทยโดยเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุ 6 ฟารม และ
เพิ่มฟารมสุกรปูยาพันธุจาก 3 ฟารม เปน 6 ฟารม และเริ่มดําเนินธุรกิจการเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดขยายโรงผลิตอาหารสัตวจากเดิม 2 โรง เปน 3 โรง
รายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 9,072.7 ลานบาทในป 2555 เปน 17,067.2
ลานบาทในป 2557 และเปน 8,099.5 ลานบาท สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นอกจากนี้ ในระหวาง
ป 2555 ถึงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯยังไดเพิ่มปริมาณการผลิตในการเลี้ยงไกและสุกรโดยในป
2555 บริษัทฯมีปริมาณการขายไกจํานวน 155,040.5 ตันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายไกจํานวน 281,908.1 ตัน
และ 142,771.9 ตัน ในป 2557 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ และในป 2555
บริษัทฯ มีปริมาณการขายสุกรจํานวน 38,199.3 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายสุกรจํานวน 50,768.7 ตันและ
35,131.4 ตัน ในป 2557 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ (รวมปริมาณการขายสุกรที่
เวียดนามจํานวน 2,861.0 ตัน ในป 2557 และจํานวน 2,777.4 ตัน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558)
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจากการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรในธุรกิจไกและธุรกิจสุกรของบริษัทฯ สําหรับธุรกิจไก
บริษัทฯ ไดดําเนินการโดยการเลี้ยงไกพอแมพันธุในฟารมเพาะพันธุไก ฟกไขในโรงฟกไขจัดใหเกษตรกรฯ เปนผูเลี้ยงลูกไก
ของบริษัทฯ และจะนําไกกลับมาเพื่อสงไปที่โรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ ดวยวิธีการนี้ทําใหบริษัทฯ สามารถสราง
ผลตอบแทนจากการลงทุนไดสูงสุด
บริษัทฯ จําหนายไกทั้งตัวและชิ้นสวนไกใหแกลูกคาที่อยูในประเทศไทยเปนหลักจนกระทั่งไตรมาสที่หนึ่งของป
2558 บริษัทฯ ไดเริ่มสงออกเนื้อไกของบริษัทฯ ไปยังลูกคาในประเทศญี่ปุนและกลุมสหภาพยุโรป ทั้งนี้ รายไดจากการขาย
และการใหบริการของธุรกิจไกของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 65.9 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ จําหนายสุกรมีชีวิตผานการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม บริษัทฯ ซื้อสุกรมา 3 สายพันธุแลวทําการผสมขามพันธุสุกร 3 สายพันธุดังกลาวหลังจากนั้นจึงจัดใหเกษตรกรฯ
เลี้ยงสุกรที่เกิดจากการผสมพันธุดังกลาวของบริษัทฯ แลวจึงขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคาของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายไดจากการ
ขายและการใหบริการของธุรกิจสุกรของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.1 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวม
ของบริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว โดยในป 2557 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2558 ปริมาณอาหารสัตวรอยละ 89.8 และ รอยละ 89.3ของอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตไดถูกนําไปใชเพื่อเลี้ยง
ไกและสุกรของบริษัทฯ ตามลําดับ และบริษัทฯ จําหนายอาหารสัตวสวนที่เหลือใหแกลูกคาภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการ
ขายและการใหบริการของธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.5 และรอยละ 9.0 ของรายไดจากการขาย
และการใหบริการรวมของบริษัทฯ ในป 2557 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ
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. ไทยฟูดสก รุป ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด
(มหาชน) ซึ่งกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยอีก 10 บริษัท
กอนวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ประกอบดวย บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด และบริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว
จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารมจํากัด และ บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด ในป 2555 และป 2556
บริษัทฯ ไดเขาซื้อบริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด บริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม จํากัด และบริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ
เซ็นเตอร จํากัด และรวมบริษัทยอยทั้งสามแหงนี้ไวในงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 โดยถือเสมือนวาบริษัททั้งสามบริษัทดังกลาวเปนบริษัทในกลุม
บริษัทฯ ตั้งแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 หรือตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลัง เนื่องจาก
บริษัทยอยทั้งสามแหงที่ไดมานั้นอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
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ในป 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อบริษัทยอยเพิ่มเติม ไดแก AYATTFSI และ T-Paragon (ซึ่งถือหุนทั้งหมดในTVSL)
โดยบริษัทเหลานี้ไดถูกรวมไวในงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว ณ วันที่ และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ของบริษัทฯ เสมือนวาบริษัททั้งสี่บริษัทดังกลาวเปนบริษัทในกลุมบริษัทฯตั้งแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือ
ตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลัง เนื่องจากบริษัทยอยทั้งสี่แหงที่ไดมานั้นอยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
16.2

ปจจัยที่มีผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

สภาพตลาดในประเทศไทยและเวียดนาม
การดําเนินงานสวนใหญของบริษัทฯ อยูในประเทศไทย โดยยอดขายสําหรับลูกคาในประเทศไทยคิดเปนรอยละ
98.7 และรอยละ 97.7 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมของบริษัทฯ ในป 2557 และสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558ตามลําดับ นอกจากนี้ รายไดในสวนที่เหลือมาจากการขายใหแกลูกคาในประเทศเวียดนาม
จากการดําเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม และจากการเริ่มสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกใหแกลูกคาในประเทศญี่ปุน
และในสหภาพยุโรปในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 แมวาบางสวนของผลิตภัณฑในธุรกิจไกของบริษัทฯ ที่ไดขายใหแกลูกคา
ในประเทศไทยอาจจะถูกสงออกไปขายยังตางประเทศเปนจํานวนที่เพิ่มขึ้นแตอุปสงคและอุปทานไกในประเทศไทยยังคงมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ สําหรับธุรกิจสุกรของบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ สามารถขาย
สุกรไดเฉพาะในประเทศไทยและประเทศเวียดนามเทานั้นโดยราคาขายสุกรมีชีวิตหนาฟารมในประเทศไทยถูกกําหนดโดย
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ซึ่งจะประกาศราคาควบคุมเปนรายสัปดาห ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถควบคุม
ราคาสุกรมีชีวิตที่จําหนายในประเทศไทยได สําหรับราคาสุกรในประเทศเวียดนาม หนวยงาน Rovetco Animal Nutrition
จะแนะนําราคาตลาดเปนรายสัปดาหสําหรับนครโฮจิมินห และฮานอยและเนื่องจากกิจการของบริษัทฯ ตั้งอยูที่เมืองกวาง
นาม (Quang Nam) ซึ่งอยูบริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม บริษัทฯ จึงใชราคาขางตนเปนแนวทางสําหรับการ
กําหนดราคาขายและบริษัทฯมักจะเลือกใชราคาขายที่อยูระหวางราคาแนะนําของทั้งสองเมืองที่หนวยงาน Rovetco
Animal Nutrition แนะนํา
บริษัทฯ เชื่อวาธุรกิจตาง ๆ ของบริษัทฯ มีศักยภาพในการเติบโตได เนื่องจากตามขอมูลของ Frost & Sullivan
การบริโภคไกและสุกรมีการเติบโตขึ้นในชวงป 2553 ถึงป 2557 การบริโภคเนื้อไกตอคนในประเทศไทยเติบโตขึ้นจาก 12.6
กิโลกรัมในป 2553 เปน 14.0 กิโลกรัมในป 2557 และอุปทานของเนื้อไกในประเทศไทยเติบโตขึ้นจาก 1.3 ลานตันในป
2553 เปน 1.6 ลานตันในป 2557 แมวาในชวงป 2555 ถึง ป 2557 อุปทานของเนื้อไกในประเทศไทยไดลดลงเล็กนอย ซึ่งมี
สาเหตุจากการลดและจํากัดปริมาณการผลิตของบริษัท สหฟารม จํากัด ในป 2556 โดยมีการคาดการณวาอุปทานของ
เนื้อไกในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นเปน 2.1 ลานตันในป 2561 และการบริโภคเนื้อไกภายในประเทศของประเทศไทยจะ
คอย ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากในราคาที่ยอมรับไดและการเปลี่ยนแปลงความนิยมในการบริโภคอาหารประเภทโปรตีน
สู ง และมี ไ ขมั น ต่ํ า โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในหั ว ข อ “ส ว นที่ 2.2 การประกอบธุ ร กิ จ – 2.3 ภาพรวม
อุตสาหกรรม”
การผลิตสุกรขุนในประเทศไทยไดเติบโตขึ้นจาก 12.1 ลานตัวในป 2553 เปน 12.8 ลานตัวในป 2557 แมวา
ในชวงป 2553 ถึง ป 2554 การผลิตสุกรในประเทศไทยไดลดลงเล็กนอย ซึ่งมีสาเหตุจากการแพรระบาดของโรคหรือกลุม
อาการทางระบบสืบพันธุและทางเดินหายใจในสุกร (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome หรือ PRRS)
ตนทุนอาหารสัตวที่สูงขึ้น และสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวยตอการผลิต โดยมีการคาดการณวาในชวงป 2556 ถึง ป 2561
การผลิตสุกรขุนในประเทศไทยจะยังคงเพิ่มขึ้น และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 17.2 ลานตัวในป 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
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การบริโภคในประเทศที่เติบโตขึ้นและอุปสงคจากตางประเทศที่เติบโตขึ้นเชนกัน การบริโภคเนื้อสุกรตอคนในประเทศไทย
เติบโตขึ้นจาก 10.4 กิโลกรัมในป 2553 เปน 11.4 กิโลกรัมในป 2557 โดยมีการคาดการณวาราคาสุกรจะเปนที่ยอมรับได
มากขึ้นและการบริโภคสุกรตอคนในประเทศไทยจะยังคงเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งมีสาเหตุจากมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น
และรายไดสําหรับการจับจายที่สูงขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – 2.3
ภาพรวมอุตสาหกรรม”
ปจจัยทางการตลาดเฉพาะที่มีผลกระทบตอราคาสินคาในประเทศไทยของบริษัทฯ ในชวงปที่ผานมา ไดแก
 ภาวะไกลนตลาดในป 2555 และ ป 2558 อันมีสาเหตุหลักมาจากเนื้อไกในประเทศเพิ่มขึ้นอยางมากจาก
ผูผลิตรายใหญรายหนึ่งในประเทศซึ่งสงผลใหราคาตลาดของไกในป 2555 และ ป 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับ
ชวงเวลากอนหนา
 การแข็งคาของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร และสกุลเงินเยน ในชวงไตรมาสที่สองของป 2558 ซึ่ง
เปนลูกคาหลักของตลาดสงออกสงผลใหมูลคาการสงออกเนื้อไกลดลงจากที่คาดการณไว
 การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว เชน ในป 2556 ตอเนื่องจนถึงป 2557 ฟารมสุกรในภาคกลางของ
ประเทศไทยหลายฟารมประสบกับโรคทองรวงติดตอในสุกร หรือโรคพีอีดี และโรคหรือกลุมอาการทางระบบ
สืบพันธุและทางเดินหายใจในสุกร (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome หรือ PRRS)
ทําใหตองลดจํานวนปศุสัตวในฟารมลง ซึ่งสงผลกระทบตออุปทานของสุกรในประเทศไทย การลดลงของ
อุปทานนี้ทําใหราคาตลาดของสุกรเพิ่มขึ้น โดยราคาขายเฉลี่ยของสุกรมีชีวิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก
60.0 บาทตอกิโลกรัม ในป 2553 เปน 72.4 บาทตอกิโลกรัม ในป 2557 นอกจากนี้ การระบาดของโรคยัง
อาจมีผลทําใหประเทศอื่น ๆ งดการนําเขาสินคาบางประเภท ซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการ
สงออกผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทฯ ตัวอยางเชน จากการระบาดของโรคปากและเทาเปอยในประเทศไทย
เปนผลใหสุกรจากประเทศไทยถูกหามไมใหนําเขาไปยังหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป
และฮองกง เพื่อจํากัดการแพรกระจายของโรคไปยังประเทศอื่น ๆ และจากการระบาดของโรคไขหวัดนกใน
บางพื้นที่ในประเทศไทย หลายประเทศไดมีการหามนําเขาผลิตภัณฑไกจากประเทศไทยเปนระยะเวลา
หลายป ซึ่งขอหามดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลวโดยประเทศในทวีปยุโรปไดยกเลิกในป 2555 และประเทศ
ญี่ปุนโดยยกเลิกในป 2556 เปนตน
 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เปนผูควบคุมราคาสุกรมีชีวิตที่ขายหนาฟารม โดยเปนผูกําหนดราคา
ควบคุม บริษัทตาง ๆ ที่ขายสินคาใหแกลูกคาในราคาที่แตกตางจากราคาที่กําหนดจะมีโทษปรับและ
กรรมการหรือบุคคลที่ตองรับผิดชอบตอการไมปฏิบัติตามดังกลาวอาจมีโทษปรับหรือจําคุกหรือทั้งจําทั้ง
ปรับได
 อยางไรก็ดี ราคาขายเฉลี่ยของไกลดลงรอยละ 13.4 จาก 40.60 บาทตอกิโลกรัม ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 เปน 35.17 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2558 ซึ่งเปนราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก
ไตรมาสที่หนึ่ง ป 2558 ที่ 33.93 บาทตอกิโลกรัม เนื่องมาจากสถานการณราคาไกฟนตัวขึ้น และปริมาณ
การสงออกเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหราคาขายไกเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น
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 ในสวนของราคาขายเฉลี่ยของสุกรลดลงรอยละ 23.8 จาก 74.81 บาทตอกิโลกรัม ในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 57.03 บาทตอกิโลกรัม ในชวงเดียวกันของป 2558 ซึ่งเปนราคาที่ปรับตัว
สูงขึ้นจาก ไตรมาสที่หนึ่ง ป 2558 ที่ 53.26 บาทตอกิโลกรัม เนื่องมาจากอุปทานของสุกรลดลงตามฤดูกาล
และจากราคาที่ปรับตัวลดลงในไตรมาสที่หนึ่งสงผลใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรบางรายหยุดการเลี้ยงจากตนทุน
ที่สูงขึ้น สงผลใหอุปทานของสุกรลดลง ราคาสุกรจึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
 สภาวะตลาดที่อ ธิบ ายขา งตน อาจคงอยูตอ ไปหรือ อาจสิ้น สุดลง และอาจมี ภ าวการณใ หมที่เกิ ดขึ้น ใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
ความสามารถในการผลิต
ความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงความสามารถในการดําเนินงาน
ของฟารมและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ การประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ
และการผลิ ต ความพร อ มและคุ ณ ภาพของเกษตรกรฯ ที่ ผ า นมานี้ บริ ษั ท ฯ ได เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถของฟาร ม และ
ความสามารถในการดําเนินงานของโรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ โดยการเขาซื้อที่ดินผืนใหม พัฒนาฟารมที่สรางใหม
และเริ่มดําเนินงานโรงผลิตชิ้นสวนสัตวโรงใหม
ตั้งแตป 2554 เปนตนมา บริษัทฯ ไดเพิ่มโรงผลิตชิ้นสวนไกจาก 2 โรงเปน 3 โรง โรงผลิตอาหารสัตวจาก2 โรงเปน
3 โรง เพิ่มจํานวนฟารมไกพอแมพันธุจาก 7 ฟารมเปน 15 ฟารม โรงฟกไขจาก 2 โรงเปน 6 โรง และไดขยายฟารมไกพันธุ
ไขจาก 1 ฟารม เปน 2 ฟารมในประเทศไทย และในชวงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินธุรกิจสุกรในประเทศเวียดนาม
ทั้งนี้ บริษัทฯเริ่มดําเนินกิจการโรงผลิตชิ้นสวนไกแหงใหมลาสุดในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเดือนกันยายนป 2557
โรงผลิตชิ้นสวนไกดังกลาวมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่ไมไดใชในโรงผลิตชิ้นสวนไกโรงอื่น ๆ ของ
บริษัทฯโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดระยะเวลาการผลิต และเพื่อใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานเพื่อการสงออก ทั้งนี้
เนื่องจากเปนชวงเริ่มตนของการดําเนินงานของโรงผลิตชิ้นสวนไกดังกลาว บริษัทฯ จึงยังไมสามารถใชประโยชนจากกําลัง
การผลิตของโรงผลิตชิ้นสวนไกไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี บริษัทฯเชื่อวาในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถใชประโยชนจาก
กําลังการผลิตดังกลาวไดเต็มอัตรา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง
สําหรับธุรกิจไก บริษัทฯ จะปรับปรุงฟารมไกพอแมพันธุที่มีอยูในปจจุบันจํานวน 4 ฟารม เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการผลิตของไกพอแมพันธุ ทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มกําลังการผลิตลูกไกของบริษัทฯ จาก 2.5 ลานตัวตอสัปดาห ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เปนประมาณ 3.5 ลานตัวตอสัปดาหภายในสิ้นป 2559 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่มจํานวน
ชั่วโมงในการทํางาน จํานวนวันทํางานตอสัปดาหและ/หรือจํานวนกะของการทํางานที่โรงผลิตชิ้นสวนไกเพื่อรองรับปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑไกท่บี ริษัทฯ สามารถผลิตไดเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการ
ปรับปรุงโรงผลิตชิ้นสวนไกของบริษัทฯ โดยการซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
สนับสนุนตลาดการสงออกอีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ โดยบริษัทฯ ไดเริ่มลงทุนในโรงงานแปรรูป
อาหาร เพื่อเพิ่มมูลคาและสรางความหลากหลายใหแกผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยในชวงเริ่มตน บริษัทฯ ได
เขาทําความตกลงกับผูผลิตอาหารแปรรูป เพื่อผลิตไสกรอกไกจากเนื้อไกของบริษัทฯ (OEM) ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถ
จําหนายผลิตภัณฑไสกรอกไกภายใตตราสินคาของบริษัทฯ ใหแกลูกคาของบริษัทฯ ได
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อยางไรก็ดี ในบางกรณีบริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนสัดสวนการจําหนายลูกไก ไกมีชีวิต และเนื้อไก ตามสถานการณ
ของตลาด ทั้งนี้ ราคาขายของลูกไกและไกมีชีวิตของบริษัทฯ แตกตางจากราคาขายเนื้อไกของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงอาจไม
สามารถใชประโยชนจากกําลังการผลิตของโรงผลิตชิ้นสวนไกไดอยางเต็มที่ และอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ
สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ คาดวาภายในสิ้นป 2558 บริษัทฯ จะกอสรางฟารมสุกรทวดพันธุแหงใหม 1 ฟารม
และฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่มอีกจํานวน 1 ฟารมและจะลงทุนโรงผลิตชิ้นสวนสุกร 1 โรง โดยจะเริ่มดําเนินงานภายในไตร
มาสที่สองของป 2559 นอกจากนี้ ภายในสิ้นป 2560 บริษัทฯ จะกอสรางฟารมสุกรพอแมพันธุแลวเสร็จเพิ่มอีกจํานวน4
ฟารมจากการเพิ่มกําลังการผลิตที่ฟารมตาง ๆ ของบริษัทฯ นี้ จะทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มจํานวนสุกรทวดพันธุและสุกร
พอแมพันธุซึ่งจะสงผลใหจํานวนสุกรขุนที่บริษัทฯ สามารถผลิตไดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะยังคงเพิ่มกําลัง
การผลิตที่ฟารมพอแมพันธุตอไปในอนาคตอันใกลนี้ และจะรวมมือกับเกษตรกรฯ ในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มจํานวน
สุกรขุนที่บริษัทฯ สามารถผลิตได จากขอมูลของ Frost & Sullivan บริษัทฯ เชื่อวาธุรกิจสุกรในประเทศไทยยังสามารถ
เติบโตไดอีก เพราะผูเลี้ยงสุกรสวนใหญในประเทศไทยเปนผูเลี้ยงสุกรอิสระหรือฟารมสุกรเชิงพาณิชยขนาดเล็กกับขนาด
กลางซึ่งเปนรายยอยในขณะที่บริษัทฯ เปนผูประกอบธุรกิจเลี้ยงสัตวรายใหญซึ่งมีอยูเพียงไมกี่ราย บริษัทฯ จึงมุงหมายที่
จะใชประโยชนจากขนาดของธุรกิจของบริษัท ฯ ใหเกิ ดประสิทธิภ าพเพื่อ เพิ่มสว นแบงการตลาดโดยการดึ งส ว นแบ ง
การตลาดจากผูเลี้ยงสุกรอิสระดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯ ประสงคจะเพิ่มกําลังการผลิตสุกรขุนสามเทาของจํานวนปจจุบัน
ภายในสิ้นป 2560 ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและสถานการณของการดําเนินงาน
สําหรับธุรกิจอาหารสัตว บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิต โดยจะปรับปรุงเครื่องจักรในโรงผลิตอาหาร
สัตวที่จังหวัดสุพรรณบุรี และเพิ่มอัตราการใชประโยชนของโรงผลิตอาหารสัตวที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี
รวมถึงเพิ่มจํานวนไซโลสําหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจไกและธุรกิจสุกร นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีแผนจะลงทุนในโรงผลิตอาหารสัตวเพิ่มเติมอีก 1 โรง เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ ใน
อนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุงเนนในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของปศุสัตวของบริษัทฯ เพิ่มจํานวนลูกไกและลูกสุกร
โดยการพัฒนาสายพันธุและเพิ่มอัตราการเพิ่มน้ําหนักตัว บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินการพัฒนาใหสําเร็จลุลวงผานการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาสูตรอาหารสัตวที่เหมาะสม การซื้อไกพอแมพันธุและสุกรทวดพันธุที่มีคุณภาพ และการแบงปน
ขอมูลกับเกษตรกรฯ รวมทั้งดูแลเกษตรกรฯ อยางสม่ําเสมอ
บริษัทฯ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
พิจารณาประมาณการราคาตลาดที่เปนไปไดสูงสุดของเนื้อไก ไกมีชีวิต และลูกไก ในการวางแผนสัดสวนการผลิตสําหรับ
แตละผลิตภัณฑ ซึ่งชวยลดผลกระทบบางสวนจากการเปลี่ยนแปลงดานราคาขายและผลกระทบตอสัดสวนกําไรของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตในแตละขั้นตอนเพื่ออาศัยประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีของราคาตลาด เชน การเพิ่มปริมาณการผลิตของโรงฟกไขของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มการจําหนายลูกไก โดยไมตอง
คํานึงถึงกําลังการผลิตของเกษตรกรฯ
เกษตรกรฯ เปนกลไกสวนหนึ่งที่ทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดอยาง
รวดเร็วเพื่อตอบสนองตอสภาพตลาดโดยไมตองมีการลงทุนเปนจํานวนมากโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ
“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)”
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บริษัทฯ มุงเนนที่จะรักษาและจัดหาเกษตรกรฯ ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได ดังนั้น บริษัทฯ อาจพิจารณา
เปลี่ยนแปลงจํานวนเกษตรกรฯ ใหสอดคลองกับแผนธุรกิจโดยบริษัทฯ จะชําระเงินใหแกเกษตรกรฯ เหลานี้ในการดูแลและ
เลี้ยงดูสัตวของบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตเต็มที่โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีเกษตรกรฯ สําหรับการดําเนินงาน
เกี่ยวกับไกจํานวน 495 ราย และ เกษตรกรฯสําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับสุกรจํานวน 302 ราย
คาวัตถุดิบ
ตนทุนอาหารสัตวประกอบดวยตนทุนหลักคือตนทุนวัตถุดิบโดยคิดเปนจํานวนรอยละ 73.9 ในป 2554 รอยละ
66.3 ในป 2555 รอยละ 67.9 ในป 2556 รอยละ 65.2 ในป 2557 และรอยละ 56.9 ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2558 ของตนทุนการขายและการใหบริการ สวนประกอบสําคัญของอาหารสัตวของบริษัทฯ สําหรับธุรกิจไกและ
ธุรกิจสุกรคือกากถั่วเหลืองและขาวโพด บริษัทฯ ใชวัตถุดิบเหลานี้และวัตถุดิบอื่น ๆ ในการผลิตอาหารสัตวใหกับปศุสัตว
ของบริษัทฯ เปนหลัก อาหารสัตวสวนเกินจะถูกขายใหแกตัวแทนตาง ๆ ซึ่งจะขายอาหารสัตวที่ซื้อจากบริษัทตอใหแก
เกษตรกรภายนอกเปนหลักวัตถุดิบเหลานี้ไดรับผลกระทบจากภาวะของอุปสงคและอุปทานของโลก โดยเฉพาะขาวโพด
ซึ่งบริษัทฯ ไดรับซื้อจากในประเทศ บริษัทฯ วางแผนลวงหนาสําหรับความตองการใชอาหารสัตวของบริษัทฯ รวมถึง
ประมาณการราคาอาหารสัตวทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งจากการประมาณการดังกลาว บริษัทฯ จะกําหนดปริมาณกากถั่วเหลือง
และขาวสาลี 3 เดือนลวงหนา และซื้อขาวโพด น้ํามันปาลม รําขาว ณ ราคาตลาดปจจุบัน นอกเหนือจากการซื้อวัตถุดิบ
ลวงหนา บริษัทฯ ไมไดเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงในการซื้อวัตถุดิบแตอยางใด
ไกพอแมพันธุทั้งหมดของบริษัทฯ ไดซื้อมาจากอารเบอร เอเคอรสซึ่งเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก
พอแมพันธุอารเบอร เอเคอรส เปนผูจําหนายรายเดียวของบริษัทฯ มาตั้งแตป 2555 อยางไรก็ดี หากบริษัทฯไมสามารถซื้อ
ไกพอแมพันธุจาก อารเบอร เอเคอรส ไดอีก บริษัทฯ สามารถหาผูจําหนายไกพอแมพันธุรายอื่นเพื่อมาทดแทน อารเบอร
เอเคอรส ได แตขณะนี้บริษัทฯ ไมมีการเขาทําสัญญากับผูจําหนายรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ สั่งซื้อลูกไกพอแมพันธุเปนรายป
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมไดทําสัญญาระยะยาวกับอารเบอร เอเคอรส
ในชวงไตรมาสที่สี่ของป 2557 ราคาของไกพอแมพันธุสูงขึ้นเปนประมาณ 145 บาทตอตัวโดยมีสาเหตุหลักมา
จากสถานการณโรคไขหวัดนกระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสงผลกระทบตออุปทานไกพอแมพันธุแมวาผลกระทบ
จากสถานการณดังกลาวมิไดมีนัยสําคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาไกพอแมพันธุสงผลกระทบตอตนทุนของบริษัท
อยางไมมีนัยสําคัญ
บริษัทฯ ซื้อสุกรทวดพันธุมาจากผูแทนจําหนายรายเดียวในประเทศไทยของ แดนเบรด อินเตอรเนชั่นแนล โดย
สั่งซื้อเปนครั้งคราว และบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาระยะยาวกับแดนเบรด อินเตอรเนชั่นแนล ทั้งนี้ แมจะยังมีผูจําหนายสุกร
ทวดพันธุรายอื่น แตบริษัทฯยังไมมีการเขาทําสัญญากับผูจําหนายรายอื่นแตอยางใด นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถเพิ่ม
ระดับสุกรทวดพันธุของบริษัทฯ ไดโดยการผสมพันธุจากสุกรทวดพันธุที่บริษัทฯ มีอยู
โดยทั่วไปแลว ผูจําหนายเหลานี้จําหนายไกพอแมพันธุและสุกรทวดพันธุใหแกบริษัทฯ ในจํานวนที่เพียงพอและมี
แนวโนมราคาตอหนวยที่คอนขางคงที่
ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือการจํากัดจํานวนพอแมพันธุหรือทวดพันธุจะสงผลในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เวนแตบริษัทฯ จะสามารถหาผูจําหนายรายอื่นที่เหมาะสมไดภายในเวลาที่เหมาะสม
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การบริหารจัดการสินคาคงเหลือ
ตั้งแตป 2556 บริษัทฯ เริ่มใหความสําคัญกับแผนการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ เพื่อลดผลกระทบจากความ
ผันผวนดานราคาที่มีผลในทางลบตอบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดเรงจําหนายสินคาคงเหลือประเภทเนื้อไก เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้นนอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถเก็บเนื้อไกแชแข็งของบริษัทฯ ไวได
เปนระยะเวลาถึง 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดวางแผนเพื่อบริหารจัดการสินคาคงเหลือทั้งในธุรกิจไกและธุรกิจสุกรตั้งแต
ขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิต
ผลประโยชนดานภาษี
บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยบางบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทยสําหรับการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑไก การผลิตอาหารสัตว) การผลิตลูกไก และการ
ผลิตลูกสุกร โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ –
2.2.5 สิทธิประโยชนทางภาษีอากร”จากการสงเสริมและสิทธิประโยชนที่ไดรับเหลานี้ บริษัทฯ ไดรับยกเวนภาษีตาง ๆ ซึ่ง
รวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายรับสุท ธิที่ไ ดรับจากการดําเนินกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปน
ระยะเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนด
ตาง ๆ ที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน อาทิ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม คุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบไดจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล หากหยุดดําเนินกิจการตอง
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนรวมถึงรักษาสัดสวนการถือหุนโดยตองมีผูถือหุนสัญชาติไทย
ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 51.0 ของบริษัทนั้น ๆ เปนตน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนที่บริษัทฯ ไดรับ
เหลานี้ชวยใหบริษัทฯ สามารถลดภาระภาษีของบริษัทฯไดอยางมาก
กลยุทธในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑและชองทางการจําหนาย
ในป 2556 ประเทศญี่ปุนไดประกาศยกเลิกมาตรการหามนําเขาผลิตภัณฑเนื้อสัตวปกซึ่งรวมถึงเนื้อไกสดและ
เนื้อไกแชแข็งจากประเทศไทยหลังจากบังคับใชมาตรการดังกลาวมารวม 10 ป เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุนเชื่อมั่นวาในปจจุบัน
ประเทศไทยปลอดจากเชื้อไขหวัดนกแลวนอกจากนี้ ประเทศอื่น ๆ ซึ่งรวมทั้ง สหภาพยุโรป ฮองกง และสิงคโปร ก็ได
ประกาศยกเลิกมาตรการหามนําเขาเนื้อไกสดจากประเทศไทยเชนกันสืบเนื่องจากการยกเลิกมาตรการดังกลาว บริษัทฯ
พรอมที่จะแสวงหาโอกาสในการสงออกผลิตภัณฑเนื้อไก โดยบริษัทฯ ไดเริ่มสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกสดใหแกลูกคาใน
ประเทศญี่ปุน ตามคําสั่งซื้อจากลูกคาญี่ปุนจํานวนประมาณ 504 ตันในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 นอกจากนี้ สหภาพ
ยุโรปไดยกเลิกมาตรการหามนําเขาเนื้อไกสดจากประเทศไทยซึ่งบังคับใชมาตั้งแตป 2547 ดังนั้น ผูผลิตหลายรายใน
ประเทศไทยไดเริ่มสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกไปยังสหภาพยุโรป และบริษัทฯ ไดเริ่มสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกใหแกลูกคาใน
สหภาพยุโรป ตามคําสั่งซื้อจากลูกคาจํานวนประมาณ 120 ตันภายในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 ทั้งนี้ รายไดของบริษัทฯ
อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินตางประเทศของคูคาและสกุลเงินบาท
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ในฐานะที่บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนําในตลาด และมีสถานประกอบการที่มีความพรอม บริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ
สามารถเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาซึ่งจะทําใหบริษัทฯ
มีรายไดและ
ผลกําไรเพิ่มขึ้น สําหรับธุรกิจไก บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มรายไดจากลูกคาในกลุมบริษัทคาปลีกแบบสมัยใหมและบริษัท
อุตสาหกรรมคาปลีกและลูกคาสงออก ซึ่งบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาขายโดยเฉลี่ยไดสูงกวาเนื่องจากบริษัทฯ สามารถ
เพิ่มกระบวนการในการผลิตเนื้อไกได เชน การตัดแตงผลิตภัณฑเพิ่มเติมตามความตองการของลูกคา ทําใหบริษัทฯ
สามารถเพิ่มผลกําไรจากผลิตภัณฑขั้นสุดทายไดมากยิ่งขึ้น สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ยอดขาย
ใหแกบริษัทคาปลีกแบบสมัยใหมและบริษัทอุตสาหกรรมคาปลีกคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.33 ของรายไดจากยอดขายเนื้อ
ไกทั้งหมดของบริษัทฯ สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ วางแผนที่จะขยายธุรกิจสุกรไปยังภาคตะวันออกของประเทศไทยภายใน
สิ้นป 2559 ซึ่งรวมถึงการสรางฟารมสุกรทวดพันธุฟารมที่สอง และฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่มอีก5ฟารมโดยบริษัทฯ คาดวา
จะเริ่มดําเนินงานฟารมสุกรพอแมพันธุจํานวน 1 ฟารมภายในสิ้นป 2558 และที่เหลืออีก 4 ฟารมภายในสิ้นป 2560 ซึ่งจะ
ทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงฐานลูกคากลุมใหมสําหรับธุรกิจสุกรของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ แบบครบวงจรในอนาคตโดยใช วิ ธี ก ารต า ง ๆ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว า จะนํ า ไปสู
การลดตนทุนการผลิตและ/หรือการเพิ่มผลกําไร เชน บริษัทฯ มีความประสงคที่จะประกอบธุรกิจโรงผลิตชิ้นสวนสุกร
ภายในไตรมาสที่สองของป 2559 เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเขาสูอุตสาหกรรมเนื้อสุกรและเขาถึงลูกคากลุมใหมได เมื่อ
บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงผลิตชิ้นสวนสุกรของตนเอง บริษัทฯ จะจําหนายชิ้นสวนเนื้อสุกรบางสวนที่ศูนยกระจายสินคา
ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวานาจะชวยเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัทฯ ได
บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ โดยบริษัทฯ ไดเริ่มลงทุนในโรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มมูลคา
และสรางความหลากหลายใหแกผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยในชวงเริ่มตน บริษัทฯ ไดเขาทําความตกลงกับ
ผูผลิตอาหารแปรรูป เพื่อผลิตไสกรอกไกจากเนื้อไกของบริษัทฯ (OEM) ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถจําหนายผลิตภัณฑไส
กรอกไกภายใตตราสินคาของบริษัทฯ ใหแกลูกคาของบริษัทฯ ได อยางไรก็ดี บริษัทฯ คาดวารายไดของบริษัทฯ จากการ
เริ่มจําหนายไสกรอกไกในป 2558 จะไมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจนกวาจะถึงไตรมาสที่สามของป 2559 ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่ม
ดําเนินโรงงานผลิตไสกรอกไกดวยตนเอง
ในสวนของธุรกิจอาหารแปรรูปบริษัทฯจะยังคงใชประโยชนจากไกซึ่งเติบโตในฟารมของเกษตรกรฯ และบริษัทฯ
จะบริหารจัดการผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ โดยการใชผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงผลิตชิ้นสวนไกของบริษัทฯ บางสวนเขาสู
ธุรกิจการผลิตอาหารแปรรูป ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มอัตรากําไรใหสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถใชชองทางการจัดจําหนาย
ของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบันในการจําหนายอาหารแปรรูปไดและบริษัทฯ เชื่อวาจะทําใหผลิตภัณฑของบริษัทฯมี
ความหลากหลายมากขึ้น
ผลกระทบจากการไดมาซึ่งกิจการในป 2557
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 แสดงถึงงบ
การเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยอีก 6 บริษัท ไดแก TFFMTFPFTFCF และ
บริษัทยอยซึ่งบริษัทฯ ไดมาเพิ่มเติมในป 2555 และป 2556 ไดแก TFSFTFLF และ TFRC โดยถือเสมือนวาบริษัทดังกลาว
เปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ มาตั้งแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 หรือวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้น
หลังเนื่องจากบริษัทดังกลาวเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
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ในป 2557 บริษัทฯ ไดมาซึ่งบริษัทยอยดังตอไปนี้ T-Paragon (ซึ่งถือหุนทั้งหมดใน TVSL ซึ่งดําเนินธุรกิจการผลิต
สุกรในประเทศเวียดนาม) AYAT ซึ่งผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจาก
พลาสติก และ TFSI ซึ่งเปนบริษัทที่ปจจุบันมิไดมีการดําเนินธุรกิจโดยบริษัทฯคาดวาTFSI จะเริ่มดําเนินธุรกิจสุกรใน
ประเทศไทยภายในป 2558 ซึ่งขอมูลของบริษัทเหลานี้ถูกรวมไวในงบการเงินรวมที่ไดตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของบริษัทฯ(ซึ่งประกอบไปดวยงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ยัง
ไมไดถูกตรวจสอบซึ่งใชเพื่อการเปรียบเทียบ) เสมือนวาบริษัทยอยเหลานี้เปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ ตั้งแตกอนวันที่ 1
มกราคม 2556 หรือวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลัง เนื่องจากบริษัทยอยที่ไดมานั้นอยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ดีผลกระทบจากการเขาซื้อกิจการเหลานี้ไมไดแสดงอยูในงบการเงินรวมที่ได
ตรวจสอบแลว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ดังนั้น งบการเงินรวมที่ได
ตรวจสอบแลวของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และสําหรับรอบระยะปบัญชีตอไปจะไมสามารถนํามา
เปรียบเทียบไดกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาสามปที่กลาวมานี้
ความสามารถในการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ตามฤดูกาล
การดําเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ ไมไดประสบกับปญหาอันเปนผลมาจากฤดูกาลอยางมีนัยสําคัญ โดยทั่วไป
บริษัทฯ จะมียอดขายที่สูงกวาปกติกอนชวงเทศกาลที่สําคัญตาง ๆ เชน วันตรุษจีนและคริสตมาสโดยทั่วไป ยอดขายของ
บริษัทฯ จะชะลอตัวลงในชวงระยะเวลาสั้นๆ หลังจากชวงเทศกาลเหลานี้
นอกจากนี้ ในชวงเทศกาลกินเจ ระหวางเดือนกันยายนหรือตุลาคม บริษัทฯ จะมียอดขายลดลง ทั้งนี้ เนื่องจาก
เทศกาลตาง ๆ เหลานี้ เปนผลใหยอดขายของบริษัทฯ ในไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สี่จะสูงกวายอดขายในไตรมาสที่สอง
และไตรมาสที่สามเล็กนอย
16.3

นโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหใชประมาณการทางบัญชี
ที่สําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทฯ ไปถือ
ปฏิบัติรวมทั้งกําหนดใหตองเปดเผยขอมูลเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหารหรือความซับซอนหรือขอสมมติฐานและ
ประมาณการที่ มี นั ย สํ า คั ญ ต อ งบการเงิ น ตามที่ ก ล า วไว ใ นหมายเหตุ ข อ 5 ของงบการเงิ น รวมสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่แนบทายหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
บริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวานโยบายทางบัญชีหนึ่งที่ตองใชประมาณการทางบัญชีและใชดุลยพินิจอยางมี
นัยสําคัญในการจัดทํางบการเงิน มีดงั นี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมบริษัทฯ กําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใชสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการ
โดยผูบริหารประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากประสบการณของกลุมบริษัทฯ ในการเก็บเงินจากลูกหนี้และ
เกษตรกรฯ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของลูกหนี้ ฝายบริหารมีการทบทวนประมาณการ
และขอสมมติฐานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
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16.4

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีการปรับปรุงและการตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมหลายฉบับ มาถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1
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
สัญญาของธุรกิจไกและธุรกิจสุกรมีบางสัญญาเขาเงื่อนไขตามการตีความฉบับนี้และถือเปนสัญญาเชาดําเนินงานตาม
รายละเอียดของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลแบบยอสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ขอ 35.2 ที่แนบมากับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
การประกาศเกี่ยวกับการบัญชีที่ผานมา
กลุมบริษัทฯ จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
ปรับปรุงตาง ๆ ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัตินับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ทั้งนี้ รายละเอียด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงตาง ๆ ปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลแบบยอสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ขอ 2.2 ที่แนบมา
กับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
16.5

องคประกอบหลักของงบการเงิน

องคประกอบหลักของงบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขายและการใหบริการ
สวนประกอบหลักของรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ ไดแก รายไดจากธุรกิจไก ธุรกิจสุกร
ธุรกิจอาหารสัตว และธุรกิจอื่น ๆ
รายไดจากธุรกิจไกของบริษัทฯ ประกอบดวยยอดขายเนื้อไกทั้งตัวและชิ้นสวนไกเปนหลัก และยอดขายในอันดับ
รองลงมาคือยอดขายสําหรับไกมีชีวิต ยอดขายลูกไก ไกพันธุไขและผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก ซึ่งมีปริมาณนอยกวา
รายไดจากธุรกิจสุกรของบริษัทฯ ประกอบดวยยอดขายสุกรมีชีวิตจากฟารมของบริษัทฯ และฟารมของเกษตรกรฯและ
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตวประกอบดวยยอดขายอาหารสัตวที่บริษัทฯ ไมไดใชในการผลิตแตเปนยอดขายที่ขายใหแก
บุคคลภายนอก สําหรับรายไดอื่นสวนใหญมาจากใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑซึ่งวิจัยและพัฒนาโดย
ศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯและจําหนายเวชภัณฑแกบุคคลภายนอก จนถึงป 2556 โดยในป 2557 และไตรมาส
ที่สองของป 2558 ธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจาก
พลาสติก
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รายละเอียดของรายไดจากการขายและการใหบริการจําแนกตามสายผลิตภัณฑสําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุ
ดังตอไปนี้
บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 6 บริษัทยอย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย
สําหรับงวด 6 เดือน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
(2)

ป 2556
(ลานบาท)
(ปรับปรุงใหม)
11,602.1
11,602.1

ป 2554
(ลานบาท)

ป 2555
(ลานบาท)

ไก

4,362.3

5,559.7

สุกร

972.6

1,860.7

2,746.7

1,820.9

1,652.2

1,381.3

0.1

0.1

อาหารสัตว
อื่น ๆ(1)
รวม

7,155.8

9,072.7

ป 2556
(ลานบาท)

15,730.2

ป 2557
(ลานบาท)

ป 2557
(ลานบาท)

ป 2558
(ลานบาท)

12,365.3

5,864.9

5,335.6

2,750.5

3,567.7

1,764.1

2.032.6

1,381.3

1,105.0

534.4

726.1

35.7

29.2

26.5

5.2

15,769.6

17,067.2

8,189.9

8,099.5

หมายเหตุ (1) รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดณวันที่ 31 มีนาคม 2558
โดยหลักรวมถึงการใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑและจําหนายเวชภัณฑของ TFRC และการผลิตและ
จําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติกของ AYAT ซึ่งบริษัทฯ ไดมาในป 2557 ทั้งนี้
รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 โดยหลักคือการใหบริการศูนยวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑและจําหนายเวชภัณฑของ TFRC
(2) ขอมูลตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ยังไมไดตรวจสอบของบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัท
ยอย10 บริษัท จัดทําขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบเทานั้น โดยขอมูลทางการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นเสมือนวาไดรวมบริษัทยอยที่
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 เปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ มาตั้งแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือตั้งแตวันจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลังเนื่องจากอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

การรับรูรายไดกระทําเมื่อผูซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา
ในกรณีของบริษัทฯบริษัทฯ จะรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบสินคาของบริษัทฯ ใหแกลูกคา ดังนั้น สําหรับธุรกิจไกบริษัทฯ จะ
รับรูรายได ณ โรงผลิตชิ้นสวนสัตวเมื่อลูกคารับมอบเนื้อไก และสําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ จะรับรูรายไดที่หนาฟารมของ
เกษตรกรฯ แตละรายเมื่อลูกคารับมอบสุกรมีชีวิต
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ประกอบไปดวย คาใชจายที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งสัตวมีชีวิต (โดย
หลักประกอบดวยลูกไกที่เปนพอแมพันธุอายุหนึ่งวันสําหรับธุรกิจไก และสุกรทวดพันธุอายุ 10 สัปดาหสําหรับธุรกิจสุกร)
อาหารสัตว (รวมถึงวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว) ฟารมและการผลิต (รวมถึงคาโสหุย วัคซีนและเวชภัณฑ เงินชําระ
ให แ กเกษตรกรฯ ในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา และคาใชจา ยดานแรงงานสํา หรับการเพาะพัน ธุ) และการผลิต
ผลิตภัณฑไก ซึ่งประกอบดวยไกทั้งตัวและชิ้นสวนไก (ไดแก ตนทุน ณ โรงผลิตชิ้นสวนสัตว) เปนหลักในป 2555 และ
ป 2557 บริษัทฯ ยังไดบันทึกผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับเนื่องจากผลิตภัณฑมี
ราคาตลาดที่ต่ํากวาตนทุนการผลิต ผลขาดทุนดังกลาวคิดเปนจํานวน 7.6 ลานบาทในป 2555 เปนจํานวน 88.2 ลานบาท
ในป 2557 และเปนจํานวน 190.7 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตวคิดเปนรอยละ 65.2 ของตนทุนขายและการใหบริการ
สําหรับปสิ้น สุด ทั้งนี้ ตนทุนของกากถั่วเหลืองคิดเปน รอยละ 22.8 ของตนทุนขายและการใหบ ริการ และตนทุนของ
ขาวโพดคิดเปนรอยละ 17.4 ของตนทุนการขายและการใหบริการ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตวคิดเปนรอยละ 56.9 ของตนทุนขายและการใหบริการสําหรับปสิ้นสุด ทั้งนี้ ตนทุนของกากถั่ว
เหลืองคิดเปนรอยละ 25.2 ของตนทุนขายและการใหบริการ และตนทุนของขาวโพดคิดเปนรอยละ 22.8ของตนทุนการ
ขายและการใหบริการโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ“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
บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 6 บริษัทยอย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย
สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน

(1)

ไก
สุกร
อาหารสัตว
อื่น ๆ
รวม
หมายเหตุ

ป 2554
(ลานบาท)

ป 2555
(ลานบาท)

ป 2556
(ลานบาท)

3,791.0
784.3
1,715.4
6,290.7

6,530.7
2,131.1
1,553.4
1.8
10,217.0

10,116.6
2,484.1
1,304.9
13.8
13,919.4

ป 2556
(ลานบาท)
(ปรับปรุงใหม)
10,116.6
2,491.3
1,304.9
26.5
13,939.3

ป 2557
(ลานบาท)
11,462.0
2,654.0
978.3
26.4
15,120.7

ป 2557
(ลานบาท)
5,297.0
1,317.1
481.5
28.4
7,124.0

ป 2558
(ลานบาท)
6,069.2
1,919.9
676.6
4.7
8,697.3

(1) ขอมูลตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ยังไมไดตรวจสอบของบมจ. ไทยฟูดส กรุปและบริษัท
ยอย 10 บริษัท จัดทําขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบเทานั้น โดยขอมูลทางการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นเสมือนวาไดรวมบริษัทยอยที่
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 เปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ มาตั้งแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือตั้งแตวันจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลังเนื่องจากอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

รายไดอื่น
รายไดอื่นโดยหลักประกอบดวยดอกเบี้ยรับ รายไดจากการขายผลิตภัณฑพลอยไดเศษอาหารและเศษวัสดุ กําไร
จากการขายสินทรัพยถาวร รายไดคาปรับจากการขนสงลาชา และอื่น ๆ ดอกเบี้ยรับประกอบดวยดอกเบี้ยรอยละ 9.5 ถึง
รอยละ 15.0 ตอปจากเกษตรกรฯ ซึ่งเปนดอกเบี้ยของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ เพื่อนําไปใชในการจัดตั้งระบบ
เกษตรแบบพันธะสัญญากอนที่เกษตรกรฯ จะเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยโดยบริษัทฯ จะทดรองจายเงินสด
จายลวงหนาแกเกษตรกรฯ เพื่อใชเปนคาใชจายทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ (Day-to-Day Operational Cost) ของ
เกษตรกรฯ และจะใหเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ โดยมีหลักประกันในรายที่ไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยได
โดยทั่วไป เกษตรกรฯ จะใชระยะเวลาประมาณ 6 ถึง 12 เดือนในการดําเนินการขอรับเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยที่
บริษัทฯไดเขาทําขอตกลงไวโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ– 2.2.1 ธุรกิจไก - การเลี้ยงไกในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms)” และ
“สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2.1 ธุรกิจสุกร - สุกรขุนในฟารมแบบพันธะสัญญา
(Contract Farms)”
รายได จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลอยได เ ศษอาหารและเศษวั ส ดุ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ยอดขายเศษวั ส ดุ จ ากการ
ดําเนินงานของธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ และกําไรจากการขายอุปกรณ – สุทธิ ซึ่งประกอบดวย การขายอุปกรณ
เครื่องจักรและรายการอื่น ๆ ที่ใชงานแลวเปนครั้งคราว
รายละเอียดของรายไดอื่นของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุ มีดังนี้
บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 6 บริษัทยอย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554
(ลานบาท)

ป 2555
(ลานบาท)

ป 2556(1)
ป 2557
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ปรับปรุงใหม)
42.6
44.9
116.4

ป 2556
(ลานบาท)

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย
สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน
ป 2557
(ลานบาท)

ป 2558
(ลานบาท)

ดอกเบี้ยรับ
9.3
35.0
49.8
47.1
รายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑพลอยไดเศษ
2.7
8.7
82.6
82.6
9.0
8.7
6.7
อาหารและเศษวัสดุ
กําไรจากการขาย
6.0
0.7
0.2
0.2
0.8
อุปกรณ – สุทธิ
รายไดคาปรับจากการ
20.1
16.2
0.9
ขนสงลาชา
อื่น ๆ
1.1
15.9
26.2
36.0
23.6
15.3
4.2
รวม
19.1
60.3
151.6
163.7
169.9
90.0
58.9
หมายเหตุ (1) ขอมูลตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ยังไมไดตรวจสอบของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัท
ยอย10 บริษัท จัดทําขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบเทานั้น โดยขอมูลทางการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นเสมือนวาไดรวมบริษัทยอยที่
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 เปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ มาตั้งแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือตั้งแตวันจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลังเนื่องจากอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน- สุทธิสะทอนใหเห็นถึงกําไรและขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งเปนผลมาจากความแตกตางในการแปลงคาธุรกรรมในสกุลเงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาท ณ วันสง
มอบ (Delivery Date) กับการแปลงคาเปนสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันชําระเงิน (Settlement Date) สวน
ธุรกรรมที่ยังไมถึงกําหนด กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน- สุทธิจะมาจากความแตกตางในการแปลงคาธุรกรรมใน
สกุลเงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่สงมอบ (Delivery Date) กับการแปลงคาเปนสกุลเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
ความเสี่ยงที่สําคัญจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของบริษัทฯ มาจากการแปลงคาเงินสกุลดอลลาร
สหรั ฐ เนื่องจากสั ญ ญาซื้ อ ขายกากถั่ว เหลือ ง การซื้อ สุกรทวดพัน ธุจากผูแ ทนจําหนายในประเทศไทยของแดนเบรด
อินเตอรเนชั่นแนล ไกพันธุไข และสารเสริมในอาหารสัตวถูกกําหนดราคาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายของบริษัทฯ โดยหลักประกอบดวย ตนทุนคาขนสงและเงินเดือนและผลประโยชนอื่นสําหรับ
พนักงานฝายขาย
บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 6 บริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554
(ลานบาท)

ป 2555
(ลานบาท)

ป 2556
(ลานบาท)

ป 2556 (1)
(ลานบาท)
(ปรับปรุงใหม)
25.7

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย
สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน

ป 2557
(ลานบาท)

ป 2557
(ลานบาท)

ป 2558
(ลานบาท)

ตนทุนคาขนสง
1.5
8.6
25.1
38.3
15.6
36.9
เงินเดือนและ
13.4
9.4
21.5
21.8
63.9
31.4
39.6
ผลประโยชนอื่น
อื่น ๆ
5.4
11.2
10.8
11.1
13.6
4.9
13.6
รวม
20.3
29.2
57.4
58.6
115.8
51.9
90.2
หมายเหตุ (1) ขอมูลตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ยังไมไดตรวจสอบของ บมจ. ไทยฟูดส กรุปและบริษัท
ยอย10 บริษัท จัดทําขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบเทานั้น โดยขอมูลทางการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นเสมือนวาไดรวมบริษัทยอยที่
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 เปนบริ ษัทในกลุมบริษัทฯ มาตั้งแตก อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือตั้ง แตวันจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลังเนื่องจากอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

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 งานค า ใช จ า ย
สาธารณูปโภคและคาใชจายในการรักษาความปลอดภัยหนี้สงสัยจะสูญ และตัดหนี้สูญออกจากบัญชีและคาเสื่อมราคา
บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 6 บริษัทยอย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554
(ลานบาท)

ป 2555
(ลานบาท)

ป 2556
(ลานบาท)

ป 2556 (1)
(ลานบาท)
(ปรับปรุงใหม)

ป 2557
(ลานบาท)

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย
สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน
ป 2557
(ลานบาท)

ป 2558
(ลานบาท)

เงินเดือนและ
109.6
143.3
339.8
344.6
481.4
209.6
215.0
ผลประโยชนอื่น
คาเชาสํานักงาน
คาใชจายสาธารณูปโภค
35.5
51.8
100.3
100.9
132.5
60.5
53.3
และคาใชจายในการ
รักษาความปลอดภัย
หนี้สงสัยจะสูญ และตัด
25.4
68.5
20.7
11.8
18.6
18.4
13.3
หนี้สูญออกจากบัญชี
คาเสื่อมราคา
23.3
19.6
16.8
11.4
17.3
11.1
17.5
อื่น ๆ
64.0
97.9
97.8
117.9
111.0
40.9
62.4
รวม
257.8
381.1
575.4
586.6
760.8
340.5
361.6
หมายเหตุ (1) ขอมูลตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ยังไมไดตรวจสอบของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัท
ยอย 10 บริษัท จัดทําขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบเทานั้น โดยขอมูลทางการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นเสมือนวาไดรวมบริษัทยอยที่
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 เปนบริษัทในกลุมบริษั ทฯ มาตั้งแตก อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือตั้ง แตวันจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลังเนื่องจากอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

หนี้สงสัยจะสูญและตัดหนี้สูญออกจากบัญชี โดยหลักประกอบไปดวยการตั้งหนี้สงสัยจะสูญและตัดหนี้สูญออก
จากบัญชีสําหรับลูกหนี้การคา และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินโดยหลักประกอบดวยดอกเบี้ยจายใหแกธนาคารพาณิชยสําหรับเงินกูยืมคางชําระของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวาง
รอยละ1.30 ถึงรอยละ 7.78 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.53 ถึง 5.50 ตอป โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ“สวนที่ 2.4 ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน – 16.7 สภาพคลองและแหลงเงินทุน” เกี่ยวกับหนี้สินที่คางชําระของบริษัทฯ
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รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีจากกําไรกอนภาษีของบริษัทฯ ตามอัตราภาษีของประเทศที่
ดําเนินงาน (ซึ่งสวนใหญเปนประเทศไทยในกรณีของกลุมบริษัทฯ และรวมถึงประเทศเวียดนามดวยนับแตมีการไดมาซึ่ง
บริษัทยอยในเวียดนามในป 2557) ภายหลังการหักสิทธิประโยชนทางภาษี เชน การสงเสริมและสิทธิประโยชนทางภาษี
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับรายไดจากการขายบางรายการและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิอัตราภาษี
เงิ น ได นิ ติบุ ค คลในประเทศไทยเทา กับ รอ ยละ 30.0 ในป 2554 รอ ยละ 23.0ในป 2555 และรอยละ 20.0 ในป 2556
ป 2557 และป 2558
เนื่องจากในไตรมาสที่สองของป 2558 บริษัทมีผลขาดทุนกอนหักภาษี บริษัทฯ จึงบันทึกเปนรายไดภาษีเงินได
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ“สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2.5 สิทธิ
ประโยชนทางภาษีอากร”
องคประกอบหลักของงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
งบการเงินรวมที่ไดตรวจสอบแลว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 (บมจ. ไทย
ฟูดส กรุป และบริษัทยอย 6 บริษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 (รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 7
บริษทั ) บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 5,572.3 ลานบาท 7,773.2 ลานบาท และ 10,151.6 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556(รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 7
บริษัท) บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน 3,328.5 ลานบาท 4,011.9 ลานบาท และ 4,922.1 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 180.3 ลานบาท สินคาคงเหลือ – สุทธิจํานวน 799.3 ลานบาท
ไกพอแมพันธุ – สุทธิจํานวน 167.2 ลานบาท เงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน – สุทธิจํานวน
149.5 ลานบาท ซึ่งหักกลบโดยการลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิจํานวน 594.1 ลานบาท
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ – สุทธิเกิดจากวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกําลังการผลิตของฟารมในระบบ
เกษตรแบบพันธะสัญญาเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของไกพอแมพันธุ – สุทธิและเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่ไมมี
หลักทรัพยค้ําประกัน – สุทธิเกิดจากกําลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ สาเหตุหลักเกิดจากการขายหุนในบริษัท ไทย ฟูดส สไวน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดพรอมลูกหนี้การคา
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
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การเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน – สุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการใช
เวลามากขึ้นของเกษตรกรฯ ในการขอรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยเพื่อเริ่มดําเนินการเนื่องจากบริษัทฯ อยูในระหวางการ
เจรจาขอตกลงเบื้องตนกับธนาคารพาณิชยแหงใหมในป 2556 และจํานวนเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันที่บริษัทฯ
ตองจายเงินทดรองจายลวงหนาเพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของสินคาที่อยูระหวางการผลิตหรือการเพิ่มขึ้นของสุกรขุน
และไกเนื่องจากกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของฟารมในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาและหักกลบออกสวนหนึ่งจากการ
ลดลงของผลิตภัณฑสําเร็จ
การเพิ่มขึ้นของไกพอแมพันธุ – สุทธิ และสุกรพอแมพันธุ – สุทธิ มาจากการกําลังการผลิตไกที่เพิ่มขึ้น และสุกร
จากฟารมสุกรพอแมพันธุที่บริษัทฯ เชาและฟารมเพาะพันธุ
การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดมีสาเหตุหลักจากเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนซึ่งถูกหักกลบ
ออกสวนหนึ่งจากเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนกับรายการขายที่เปนเงินสด
จนสิ้นรอบระยะเวลา
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 (รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 7
บริษัท)บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 2,243.8 ลานบาท 3,761.3 ลานบาท และ 5,229.4 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิจํานวน 1,354.7 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเริ่มกอสรางโรง
ผลิตอาหารสัตวและการมีโรงผลิตชิ้นสวนสัตวเพิ่มขึ้น 1 โรง ฟารมไกพอแมพันธุเพิ่มขึ้น 7 ฟารม มีโรงฟกไขเพิ่มขึ้น 3 ฟารม
ฟารมสุกรปูยาพันธุ 2 ฟารม ฟารมสุกรพอแมพันธุ 1 ฟารมและศูนยวิจัยและพัฒนา 1 แหง
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลักเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิจํานวน 1,267.9 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีโรง
ผลิตอาหารสัตวเพิ่มขึ้น 1 โรง ฟารมเพาะพันธุไกเพิ่มขึ้น 3 ฟารม และมีโรงฟกไข 1 ฟารม และเริ่มกอสรางโรงผลิตชิ้นสวน
สัตวที่จังหวัดปราจีนบุรี และการเชาฟารมสุกรพอแมพันธุจากเกษตรกรฯ ซึ่งรับรูเปนสัญญาเชาทางการเงินในป 2556
รวมทั้งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินจายลวงหนาคาหุนจํานวน 190.5 ลานบาทสําหรับการไดมาซึ่งบริษัททีพารากอน
โฮลดิ้งจํากัด และบริษัทอโยธยาอกรีเทคจํากัด
งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบการเงินรวมที่ยังไมไดถูก
ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย10 บริษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2556 และป 2557 (รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 11 บริษัท)
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 10,210.6 ลานบาท และ 13,296.7 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2556 และป 2557 (รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 11 บริษัท)
บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน 5,103.0 ลานบาท และ 7,770.1 ลานบาท ตามลําดับ
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การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ – สุทธิจํานวน 2,100.3 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพย
ค้ําประกัน – สุทธิจํานวน 439.3 ลานบาท
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ – สุทธิ มีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบจากการเริ่มดําเนินงานของ
โรงผลิตอาหารสัตวที่จังหวัดปราจีนบุรี และการเพิ่มขึ้นของสินคาที่อยูระหวางการผลิตจากการเพิ่มขึ้นของสุกรขุนและไก
จากการเพิ่มขึ้นของกําลังการผลิตของฟารมในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา
การเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน – สุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการที่
เกษตรกรฯ ตองใชเวลามากขึ้นในการขอรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยเพื่อเริ่มดําเนินการ เนื่องจากบริษัทฯ อยูในระหวาง
การเจรจาขอตกลงเบื้องตนกับธนาคารพาณิชยแหงใหมในป 2556 และจํานวนเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันที่
บริษัทฯ ตองจายเงินทดรองจายลวงหนามีเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2556 และป 2557 (รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุปและบริษัทยอยเปนทั้งหมด 11 บริษัท)
บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,107.6 ลานบาท และ 5,526.6 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม2557 มีสาเหตุหลักเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิจํานวน 342.4 ลานบาทซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีโรง
ผลิตชิ้นสวนไกเพิ่มขึ้น 1 โรง
งบการเงินรวมที่ไดรับการสอบทาน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย10 บริษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปน
ทั้งหมด 11 บริษั ท ) บริษั ท ฯ มี สิน ทรัพ ย ร วม 13,296.7 ลา นบาท และ 13,197.7 ลา นบาท ตามลํา ดั บ และมีสิน ทรัพ ย
หมุนเวียน 7,770.1ลานบาท และ7,359.0 ลานบาท ตามลําดับ
การลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
การลดลงของสินคาคงเหลือ – สุทธิจํานวน 136.5 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ– สุทธิจํานวน 257.9 ลาน
บาท
การลดลงของสินคาคงเหลือ – สุทธิ มีสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของสินคาระหวางผลิต และการเพิ่มขึ้นของ
คาเผื่อการปรับมูลคาสินคาลดลงใหเทากับมูลคาสุทธิท่จี ะไดรับ
การลดลงของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ มีสาเหตุหลักมาจากการที่เกษตรกรฯบางสวนสามารถขอรับ
สินเชื่อจากธนาคารพาณิชยซึ่งเงินบางสวนไดจายคืนใหแกบริษัททั้ง บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัดและบริษัท
ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยเปน
ทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,526.6 ลานบาท และ5,838.8 ลานบาท ตามลําดับ
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การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสาเหตุหลักเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิจํานวน 207.6 ลานบาทเนื่องจากการที่บริษัทฯ สรางฟารมใหมเพื่อ
เลี้ยงไกพอแมพันธุ และมีการเชาฟารมเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ
จํานวน 121.3 ลานบาทซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนกอนภาษีในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558
งบการเงินรวมที่ไดรับการสอบทาน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย10 บริษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปน
ทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีสินทรัพ ยรวม 13,296.7 ลานบาท และ 12,964.7 ลานบาท ตามลําดับ และมีสินทรัพ ย
หมุนเวียน 7,770.1ลานบาท และ 6,976.9 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญ ประกอบดวย สินคาคงเหลือ จํานวน 4,975.9 ลานบาท
เงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ-สุทธิ จํานวน 1,187.6 ลานบาท และสุกรพอแมพันธุ-สุทธิ 548.2 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญ ประกอบดวย สินคาคงเหลือ จํานวน 4,566.3 ลานบาท
เงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ-สุทธิ จํานวน 853.9 ลานบาท และลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 458.4 ลานบาท
การลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
การลดลงของสินคาคงเหลือ – สุทธิจํานวน 409.6 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ– สุทธิจํานวน 334.7
ลานบาท
ลูกหนี้การคา
กลุมบริษัทมีลูกหนี้การคาหลักประกอบดวย ลูกหนี้เกษตรกร ลูกหนี้จากการจําหนายผลิตภัณฑอาหารสัตว ลูกหนี้จากการ
จําหนายผลิตภัณฑไกและสุกร
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป รวมบริษัทยอยจํานวน 7
บริษัท) พ.ศ. 2557 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยเปนทั้งหมด
11 บริษัท) บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 54.80 วัน 31.44 วัน 10.05 วัน 7.84 และ 8.36 วันตามลําดับ โดย
ระยะเวลาการเก็ บ หนี้ เ ฉลี่ ย ของบริ ษั ท ฯ ลดลงจาก 54.80 วั น ในป 2554 เป น 10.05 วั น ในป 2556 มี ส าเหตุ ห ลั ก
เนื่องมาจากการขายหุนใน TFSI พรอมลูกหนี้การคา ในป 2554 โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลง เปน
8.36 วันในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากการจําหนายชิ้นสวนไก (ซึ่งมีระยะเวลาการเก็บหนี้ที่สั้น
กวา) มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น และ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเก็บหนี้ที่ดีขึ้น
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บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 6 บริษัทยอย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย
สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ไมเกินกําหนด
เกินกําหนดต่ํากวา 3
เดือน
เกินกําหนด 3 – 6 เดือน
เกินกําหนด 6 – 12 เดือน
เกินกําหนดเกินกวา 12
เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ
ลูกหนี้การคา – สุทธิ

ป 2556 (1)
ป 2557
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ปรับปรุงใหม)
139.7
144.1

ป 2554
(ลานบาท)

ป 2555
(ลานบาท)

ป 2556
(ลานบาท)

234.2

229.0

114.2

70.9

101.3

74.2

82.5

19.1
17.5

15.6
9.9

39.1
10.0

26.0

38.5

367.7

ป 2557
(ลานบาท)

ป 2558
(ลานบาท)

144.1

241.6

36.0

36.0

81.8

40.3
10.0

8.5
1.8

8.5
1.8

10.4
16.2

76.0

121.6

83.0

83.0

89.0

394.6

343.5

394.1

273.4

273.4

439.0

(18.3)

(70.8)

(91.5)

(114.1)

(88.2)

(88.2)

(95.3)

349.3

323.5

252.0

280.0

185.2

185.2

343.7

การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาที่ไม
เกินกําหนด จํานวน 97.5 ลานบาท และลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน จํานวน 45.9 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของลูกคาอุตสาหกรรมรายใหม และจากการที่บริษัทฯ เริ่มมีการสงออก จึงทําใหมีลูกหนี้การคาจากการสงออก
จํานวน 37 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของลูกคาอุตสาหกรรมรายใหม
การลดลงของสินคาคงเหลือ – สุทธิ มีสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของวัตถุดิบระหวางทาง สินคาระหวางผลิต
และการเพิ่มขึ้นของคาเผื่อการปรับมูลคาสินคาลดลงใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
การลดลงของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ มีสาเหตุหลักมาจากการที่เกษตรกรฯบางสวนสามารถขอรับ
สินเชื่อจากธนาคารพาณิชยซึ่งเงินบางสวนไดจายคืนใหแกบริษัททั้ง บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัดและบริษัท
ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยเปน
ทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,526.6 ลานบาท และ 5,987.8 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีสาเหตุหลักเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิจํานวน 217.7ลานบาท เนื่องจากการที่บริษัทฯ มีการเชาฟารมเลี้ยง
สุกรเพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิจํานวน 228.5 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
การที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนกอนภาษีในงวดหกเดือนของป 2558
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หนี้สิน
งบการเงินรวมที่ไดตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 (รวมบมจ.
ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย 6 บริษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 7
บริษัท) บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,107.5 ลานบาท 6,218.7 ลานบาท และ 7,562.9 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 7
บริษัท) บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 3,605.5 ลานบาท 5,241.9 ลานบาท และ 6,335.2 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
เบิกเงินกูยืมสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อการขยายกิจการของบริษัทฯ และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่นจํานวน 165.6 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากเงินประกันที่เกษตรกรฯ วางไวใหบริษัทฯ ตามเงื่อนไขของ
สัญญาในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา และเงินประกันผลงานกอสราง
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 (รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุปและบริษัทยอย เปนทั้งหมด 7
บริษัท) บริษัทฯ มีหนี้สินไมหมุนเวียน 501.9 ลานบาท 976.8 ลานบาท และ 1,227.7 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 ฟารม ซึ่งบริษัทฯ เขาทําสัญญาเมื่อป 2556 กับเกษตรกรฯ ที่เกี่ยวของ
งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบการเงินรวมที่ยังไมไดถูก
ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (บริษัทยอย 10 บริษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของ ป 2556 และป 2557 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 11 บริษัท)
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 7,730.5 ลานบาท และ 9,398.6 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของ ป 2556 และป 2557 (รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุปและบริษัทยอย เปนทั้งหมด 11 บริษัท)
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 6,502.6 ลานบาท และ 8,751.5 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของการเบิกเงินเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 1,834.7 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลัก
เกิ ด จากการเบิ ก เงิ น กู ยื ม สํ า หรั บ ใช เ ป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ รองรั บ การขยายกิ จ การของบริ ษั ท ฯ จาก
การเพิ่ ม ขึ้ น ของเจ า หนี้ ก ารค า และเจ า หนี้ อื่ น จํ า นวน 297.4 ล า นบาท และจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของส ว นของเงิ น กู ยื ม
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ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 237.3 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจาก
การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา – กิจการอื่น เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในชวงปลายป 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของ ป 2556 และป 2557 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 11 บริษัท)
บริษัทฯ มีหนี้สินไมหมุนเวียน 1,227.9 ลานบาท และ 647.1 ลานบาท ตามลําดับ
การลดลงของหนี้สินไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสาเหตุหลักจากการ
ลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 559.4 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุจากการชําระคืนเงินกูยืม การลดลงของเงินประกันผลงาน
จํานวน 15.2 ลานบาท และการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิ จํานวน 12.4 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุจากการ
ชําระเงินและการตัดจําหนายดอกเบี้ยรอการตัดบัญชีของสัญญาเชาการเงิน
งบการเงินรวมที่ไดรับการสอบทาน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย10 บริษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปน
ทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 9,398.6 ลานบาท และ 9,779.8 ลานบาท ตามลําดับและมีหนี้สินหมุนเวียน
8,751.5 ลานบาท และ 8,982.6 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 472.2 ลานบาท เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
ในชวงตนป 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปน
ทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีหนี้สินไมหมุนเวียน 647.1 ลานบาท และ797.2 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินสัญญาเชาการเงิน – สุทธิ จํานวน 187.0 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของสัญญาเชาของบริษัท
ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด
งบการเงินรวมที่ไดรับการสอบทาน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย10 บริษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปน
ทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 9,398.6 ลานบาท และ 9,995.5 ลานบาท ตามลําดับ และมีหนี้สินหมุนเวียน
8,751.5 ลานบาท และ 8,849.2 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู
ยืมระยะสั้นรวมทั้งหมด 11,925.5 ลานบาท และหนี้สินคงคางของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทฯ
จํานวน 6,524.1ลานบาท
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 356.7 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ตั๋วแลกเงินของบริษัท และการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 296.6 ลานบาท และการ
ลดลงของภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวน 40.8 ลานบาท
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บริษัทฯ เปนคูสัญญากับธนาคารหลายแหงสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี และเปนคูสัญญากับสถาบันการเงินหลาย
แหงสําหรับเงินกูยืมระยะสั้น การกูยืมเหลานี้มีอายุสัญญาระหวาง 1 เดือนถึง 3 เดือนและเปนสัญญาเงินกูที่มีและไมมี
หลักประกัน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นเหลานี้มีอัตราดอกเบี้ยหลากหลาย โดยณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
รอยละ 71.5 ของเงินกูยืมของบริษัทฯ เปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ และสวนที่เหลือ
เปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปน
ทั้ ง หมด 11 บริ ษั ท ) บริ ษั ท ฯ มี ห นี้ สิ น ไม ห มุ น เวี ย น 647.1 ล า นบาท และ 1,146.4 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ ณ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะยาวรวมทั้งหมด 1,385 ลานบาท และหนี้สินคงคางของเงินกูยืมระยะยาวของ
บริษัทฯ (ซึ่งรวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) จํานวน 1,249.0 ลานบาท
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีสาเหตุหลักจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 314.3 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินสัญญาเชาการเงิน – สุทธิ จํานวน
181.6 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของสัญญาเชาฟารมเลี้ยงสุกรของบริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม
จํากัด
บริษัทฯ เปนคูสัญญากับธนาคารหลายแหงสําหรับเงินกูยืมระยะยาว โดยมักจะใชสําหรับวัตถุประสงคเปนการ
เฉพาะ เชน การกอสรางหรือการขยายกิจการ และลงทุนในเครื่องจักรที่สถานประกอบการ เงินกูยืมเหลานี้ทั้งหมดเปนการ
กูยืมแบบมีหลักประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
บริษัทฯ กูยืมเงินจากบุคคลภายนอกโดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขตามปกติทั่วไปซึ่งรวมถึงเงื่อนไขในการชําระเงิน
ตนและดอกเบี้ยคืนภายใตสัญญาโดยวางหลักประกันที่บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์และปราศจากการยึดหนวงและภาระผูกพัน
ตาง ๆ และบริษัทฯ ตกลงที่จะรักษาระดับอัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตราสวนการรักษาความสามารถในการชําระหนี้ และ
อัตราสวนหนี้สินตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมและคาตัดจําหนาย (Debt to EBITDA) ตามที่กําหนด ทั้งนี้
นอกเหนือไปจากสัญญาทางการเงินของบริษัทฯ กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งซึ่งกําหนดใหนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ตอง
ดํารงสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมใน บมจ. ไทยฟูดส กรุป TFPF TFFM และ TFCF ไมต่ํากวากวารอยละ 60
สัญญาทางการเงินอื่นของบริษัทฯ ไมมีขอกําหนดใด ๆ ในสัญญากูยืมที่อางอิงถึงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม มีเงื่อนไขในสัญญากูยืมบางฉบับของบริษัทฯ ที่ไดอางอิงถึงสัดสวนการถือหุนในบริษัท
ยอยโดยบริษัทฯ และไดกําหนดใหมีการแจงและ/หรือใหธนาคารยินยอมกอนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนของ
บริษัทยอยที่เกี่ยวของนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ – 9. ขอมูล
หลักทรัพยและผูถือหุน – 9.5 หลักทรัพยอื่นของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป” ซึ่งอธิบายถึงตั๋วเงินระยะสั้นของ บมจ. ไทยฟูดส
กรุป
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – 3. ปจจัยความเสี่ยง – 3.1 ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม – 3.1.8 ภาระหนี้สินและเงื่อนไขทางการเงินของ
บริษัทฯ อาจสงผลกระทบเชิงลบตอกิจการและสภาพคลองของบริษัทฯ” ซึ่งอธิบายถึงภาระหนี้สินที่กระทบตอกิจการ
สถานะการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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สวนของผูถือหุน
งบการเงินรวมที่ไดตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
(บริษัทยอย 6 บริษัท)
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2554 ป 2555 และป 2556 (รวมบริษัทและ
บริษัทยอย เปนทั้งหมด 7 บริษัท) บริษัท ฯ มีสวนของผูถือ หุนรวมจํานวน 1,464.8 ลานบาท 1,554.5 ล านบาท และ
2,588.6 ลานบาท ตามลําดับ
งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบการเงินรวมที่ยัง
ไมไดถูกตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (บริษัทยอย 10 บริษัท)
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2556 และป 2557 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 2,480.1 ลานบาท และ 3,898.1 ลานบาท
ตามลําดับ
งบการเงินรวมที่ไดรับการสอบทาน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บมจ. ไทยฟูดส กรุปและบริษัทยอย 10 บริษัท)
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (รวม บมจ.
ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 3,898.1 ลานบาท และ
3,417.9 ลานบาท ตามลําดับ
งบการเงินรวมที่ไดรับการสอบทาน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย10 บริษัท)
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ.
ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 3,898.1 ลานบาท และ
2,969.2 ลานบาท ตามลําดับ และบริษัทมีขาดทุนสะสม 798.71 ลานบาท
16.6

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายได
รายไดรวมลดลงรอยละ 1.1 จาก 8,189.9 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 8,099.5
ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายไดจากธุรกิจไก
รายไดจากธุรกิจไกลดลงรอยละ 9.0 จาก 5,864.9 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้น สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เปน 5,335.6 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาไกตอกิโลกรัมลดลง
ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป 2557 ในขณะที่ปริมาณขายของผลิตภัณฑไก
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 จาก 133,287.9 ตันในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 142,771.9 ตัน
ในชวงเดียวกันของป 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากผลผลิตจากโรงผลิตชิ้นสวนสัตวเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ราคาเนื้อไก
โดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจาก 40.60 บาทตอกิโลกรัมในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 35.17 บาทตอ
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กิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2558 สาเหตุหลักมาจากอุปทานของเนื้อไกในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และการออนตัวลงของ
คาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินของคูคา ทั้งนี้สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การสงออก จํานวน 191.2 ลานบาท
รายไดจากธุรกิจสุกร
รายไดจากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ 15.2 จาก 1,764.1 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เปน 2,032.6 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ในประเทศไทย บริษัท ฯ ขายสุกรมีชีวิตจํา นวน 204,657 ตัว ในงวดหกเดือ นสิ้น สุดวั น ที่ 30 มิถุนายน 2557
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 ที่บริษัทฯ ขายสุกรมีชีวิตจํานวน 309,193 ตัว การเพิ่มขึ้นในชวงเดียวกันของป
2558 สืบเนื่องจากกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยเกิดจากจํานวนฟารมในระบบเกษตรกรแบบ
พันธะสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึ้นเปน 268 ฟารม เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป 2557 ที่มีจํานวน 247
ฟารม สงผลใหปริมาณอัตราการผลิตเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามราคาขายเฉลี่ยของสุกรของบริษัทฯ ในประเทศไทยลดลงจาก
74.81 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2557 เปน 57.03 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2558 สืบเนื่องจาก
ในชวงไตรมาสที่สองของป 2558 อุปทานของสุกรมีชีวิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากอุปทานในประเทศฟน
ตัวจากสถานการณโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปลายป 2556 ตอเนื่องจนถึงป 2557 ไดบรรเทาลงรวมถึงการชะลอตัวของ
ปริมาณความตองการบริโภคในประเทศ จึงเปนเหตุใหราคาขายสุกรมีชีวิตปรับตัวลดลง
ในประเทศเวียดนาม สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีจํานวนฟารมในระบบเกษตร
แบบพันธะสัญญา 19 ฟารมโดยมีความสามารถขายสุกรมีชีวิตจํานวน 39,620 ตัว และราคาเฉลี่ยของสุกรของบริษัทฯ
เทากับ 68.7 บาทตอกิโลกรัมในไตรมาสที่สองของป 2558 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รายไดของ
ธุรกิจที่เวียดนามคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.33 ของรายไดรวม
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตว
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 35.9 จาก 534.4 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 เปน 726.1 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
อาหารสัตวที่ผลิตได
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 22.1 จาก 7,124.0 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 เปน 8,697.3 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดมูลคาของ
สินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นประกอบกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และตนทุนการ
ดําเนินการเพื่อเตรียมการสงออก ซึ่งสอดคลองกับการที่บริษัทฯ ไดเริ่มสงออก ณ ไตรมาส 1 ป 2558
บริษัทฯ ไดบันทึกผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนจํานวน
190.8 ลานบาท ซึ่งมิไดมีการบันทึกในชวงเดียวกันของป 2557 เนื่องจากราคาไกปรับตัวลดลงในไตรมาสที่สองของป
2558 โดยมูลคาสินคาคงเหลือ นับรวมวัตถุดิบทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแตฟกไข จนถึงชําแหละเนื้อไก นอกจากนี้คาวัตถุดิบ
ในงวดหกเดือนของป 2558 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2557 มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตไกซึ่งเปนธุรกิจหลัก
ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 เปน 142,771.9 ตัน และราคาขาวโพดซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตอาหารสัตว
ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 5.1 นอกจากนั้น บริษัทฯ มีคาใชจายในการซื้อลูกไกพันธุเพิ่มขึ้นตั้งแตปลายป 2557 จากราคา 13.06
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บาทตอตัว เปน 13.52 บาทตอตัว รวมทั้งเงินที่จายใหแกเกษตรกรฯ สําหรับธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นในงวดหกเดือนของป 2558
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนสุกรที่เลี้ยงโดยเกษตรกรฯ
นอกจากนี้ ตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากการที่บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการ
ใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่โรงผลิตชิ้นสวนไกในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเดือนกันยายน ป 2557 และมีการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งจั ก รที่ โ รงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นไก ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ในไตรมาสที่ ส องของป 2558 เพื่ อ
ลดระยะเวลาการผลิต และเพื่อใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานการสงออก จึงสงผลใหบริษัทมีคาเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น
จาก 236.4 ล า นบาท เป น 318.4 ล า นบาท เมื่อ เทีย บจากงวดเดีย วกัน ของป ก อ น ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากเป น ชว งเริ่ ม ตน ของ
การดํ า เนิ น งานของการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งจั ก รบริ ษั ท ฯ จึ ง ยั ง ไม ส ามารถใช ป ระโยชน จ ากกํ า ลั ง การผลิ ต
ของโรงผลิตชิ้นสวนไกไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี บริษัทฯเชื่อวาในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถใชประโยชนจากกําลังการ
ผลิตดังกลาวไดเต็มอัตรา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรขั้นตนจํานวน 1,065.9 ลานบาทในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยในงวดหกเดือนสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนขั้นตน 597.8
ลานบาท
รายไดอื่น
รายไดอื่ น ลดลงร อ ยละ 34.5 จาก 90.0 ล า นบาทในงวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ดวั น ที่ 30 มิถุ น ายน 2557 เปน 58.9
ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดคาปรับจากการขนสง
ลาชา ลดลง 15.3 ลานบาท
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน– สุทธิ ลดลง โดยบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ จํานวน 19.8
ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และเปนขาดทุนจํานวน 11.1 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากคาเงินบาทที่ออนตัวลง จากการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ ไดบันทึกผลกําไรกอนคาใชจายเปนจํานวน 1,175.6 ลานบาท
ในงวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 และบั น ทึ ก ผลขาดทุ น ก อ นค า ใช จ า ยเป น จํ า นวน 550.0 ล า นบาท
ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 73.7 จาก 51.9 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน
90.2 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของพนักงานเพื่อรองรับ
การเพิ่มจํานวนของศูนยกระจายสินคาในอนาคต โดยปจจุบันบริษัทมีศูนยกระจายสินคาทั้งหมดจํานวน 11 แหง ทําให
ตนทุนคาพนักงานเพิ่มขึ้น จํานวน [8.2] ลานบาท และตนทุนคาขนสงเพิ่มขึ้นจากจํานวน 15.6 ลานบาทในงวดหกเดือนสื้น
สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปนจํานวน 36.9 ลานบาทสําหรับชวงเดียวกันของป 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีตนทุนคาขนสง
เพิ่มมาจากการสงสินคาไปยังตางประเทศ
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คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 จาก 340.5 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เปน 361.6 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาเชา
สํานักงาน คาใชจายสาธารณูปโภค และคาใชจายในการรักษาความปลอดภัย และหนี้สงสัยจะสูญและตัดหนี้สูญออกจาก
บัญชี
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
บริษัทฯ มีผลกําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดลดลง โดยบริษัทฯ บันทึกผลกําไรกอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 783.2 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และขาดทุนจํานวน
1,001.8 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ตนทุนทางการเงิน
ตน ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 23.6 จาก 122.3 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวั นที่ 30 มิถุนายน 2557
เปน 151.2 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนเงินกูที่เบิกเพิ่มขึ้น
ในป 2558 เพื่อใชเปนเงินทุนในการขยายกําลังการผลิตของโรงผลิตอาหารสัตวเพื่อรองรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 660.8 ลานบาทในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทียบกับขาดทุนกอนภาษีเงินไดในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จํานวน
1,153.0 ลานบาทเนื่องจากราคาขายไกและสุกรที่ลดลงตามสภาวะตลาด
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 24.1 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557และรายได
ภาษีเงินไดจํานวน 224.0 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยรายไดภาษีเงินไดในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เกิดจากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนกอนหักภาษี บริษัทจึงบันทึกเปนรายไดภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 636.7 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 และขาดทุนสุทธิในงวดหกเดือนสิ้นุสดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จํานวน 928.9 ลานบาท
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งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 เทียบกับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557
ขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลที่ไดสอบทานแลวแตยังไมไดตรวจสอบ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2558 และขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่ยังไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทาน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2557 ซึ่งไดรวมขอมูลทางการเงินรวมของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยตาง ๆ จํานวน 10 บริษัท ซึ่ง บมจ.
ไทยฟูดส กรุป ซื้อมาในระหวางป 2557 ซึ่งขอมูลของบริษัทยอยดังกลาวมิไดรวมอยูในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2556 ป 2555 และป 2554 ดังนั้น การจัดทําและการแสดงขอมูลงบการเงินรวม
ระหวางกาลที่ไดสอบทานแลวแตยังไมไดตรวจสอบ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และขอมูลทาง
การเงินระหวางกาลที่ยังไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทาน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ซึ่งใชเพื่อ
การเปรียบเทียบเทานั้น) จึงไมสอดคลองและไมสามารถเปรียบเทียบไดกับขอมูลทางการเงินรวมตามงบการเงินรวมที่ได
ตรวจสอบแลว ณ วันที่ และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ นักลงทุน
ไมควรอางอิงหรือตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลตามงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ยังไมไดตรวจสอบ
รายได
รายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 จาก 4,060.1 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน 4,073.4
ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
รายไดจากธุรกิจไก
รายได จากธุรกิ จไกลดลงรอ ยละ 7.2 จาก 2,984.9 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวัน ที่ 31 มี นาคม 2557
เปน 2,770.2 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาไกตอกิโลกรัมลดลง
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป 2557 ในขณะที่ปริมาณขายของผลิตภัณฑไก
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ10.9 จาก 68,014.3 ตันในงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน 75,427.7 ตัน
ในชวงเดียวกันของป 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากผลผลิตจากโรงผลิตชิ้นสวนสัตวเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ราคาเนื้อไก
โดยเฉลี่ ย ของบริ ษั ท ฯ ลดลงจาก 40.66 บาทต อ กิ โ ลกรั ม ในช ว งเดี ย วกั น ของป 2557 เป น 34.33 บาทต อ กิ โ ลกรั ม
ในชวงเดียวกันของป 2558 สาเหตุหลักมาจากอุปทานของเนื้อไกในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และการออนตัวลงของคาเงินบาท
เมื่อเทียบกับสกุลเงินของคูคา
รายไดจากธุรกิจสุกร
รายไดจากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ 24.3จาก 809.4 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557
เปน 988.5 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558
ในประเทศไทย บริษัท ฯ ขายสุก รมีชีวิตจํา นวน 103,754 ตัว ในงวดสามเดือ นสิ้น สุดวั น ที่ 31 มี นาคม 2557
เปรียบเทียบกับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่บริษัทฯ ขายสุกรมีชีวิตจํานวน 154,918 ตัว การเพิ่มขึ้น
ในชวงเดียวกันของป 2558 สืบเนื่องจากกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยเกิดจากจํานวนฟารมใน
ระบบเกษตรกรแบบพันธะสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึ้นเปน 276 ฟารม เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป 2557
ที่มีจํานวน 228 ฟารม สงผลใหปริมาณอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นอยางไรก็ตามราคาขายเฉลี่ยของสุกรของบริษัทฯ ในประเทศ
ไทยลดลงจาก 72.84 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2557 เปน 53.26 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2558
สืบเนื่องจากในชวงไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 อุปทานของสุกรมีชีวิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากอุปทาน
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ในประเทศฟนตัวจากสถานการณโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปลายป 2556 ตอเนื่องจนถึงป 2557 ไดบรรเทาลงรวมถึงการ
ชะลอตัวของปริมาณความตองการบริโภคในประเทศ จึงเปนเหตุใหราคาขายสุกรมีชีวิตปรับตัวลดลง
ในประเทศเวียดนาม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯมีจํานวนฟารมในระบบเกษตร
แบบพันธะสัญญา 26 ฟารมโดยมีความสามารถขายสุกรมีชีวิตจํานวน 17,395 ตัว และราคาเฉลี่ยของสุกรของบริษัทฯ
เทากับ 74.32 บาทตอกิโลกรัมในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตว
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 23.6 จาก 252.4 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557 เปน 311.9 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
อาหารสัตวที่ผลิตได
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 29.3 จาก 3,438.2 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557 เปน 4,446.7 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึ้นราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นและการปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
คาวัตถุดิบในงวดสามเดือนของป 2558 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2557 มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการ
ผลิตไกซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทที่เพิ่มขึ้นรอยละ 12.1 เปน 76,258 ตัน และราคาขาวโพดซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการ
ผลิตอาหารสัตวปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 14.8 นอกจากนั้น บริษัทฯ มีคาใชจายในการซื้อลูกไกพันธุเพิ่มขึ้นตั้งแตปลายป 2557
จากราคา 130 บาทตอตัว เปน 145 บาทตอตัว รวมทั้งเงินที่จายใหแกเกษตรกรฯ สําหรับธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นในงวดสามเดือน
ของป 2558 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนสุกรที่เลี้ยงโดยเกษตรกรฯนอกจากนี้
บริษัทฯ ไดบันทึกผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนจํานวน 15.1 ลานบาท
ซึ่งมิไดมีการบันทึกในชวงเดียวกันของป 2557 เนื่องจากราคาไกปรับตัวลดลงในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558
นอกจากนี้ ตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากการที่บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการ
ใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่โรงผลิตชิ้นสวนไกในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเดือนกันยายน ป 2557 และมีการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งจั ก รที่ โ รงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นไก ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ในไตรมาสที่ ห นึ่ ง ของป 2558 เพื่ อ
ลดระยะเวลาการผลิต และเพื่อใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานการสงออก จึงสงผลใหบริษัทมีคาเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น
จาก 5.2 ลานบาท เปน 8.4 ลานบาท เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปกอน ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงเริ่มตนของ
การดํ า เนิ น งานของการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งจั ก รบริ ษั ท ฯ จึ ง ยั ง ไม ส ามารถใช ป ระโยชน จ ากกํ า ลั ง การผลิ ต
ของโรงผลิตชิ้นสวนไกไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี บริษัทฯเชื่อวาในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถใชประโยชนจากกําลังการ
ผลิตดังกลาวไดเต็มอัตรา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรขั้นตนจํานวน 622.0 ลานบาทในงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยในงวดสามเดือนสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีกําไรขาดทุนขั้นตนติดลบ
373.2 ลานบาท
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รายไดอื่น
รายไดอื่นลดลงรอยละ 3.8 จาก 31.6 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน 30.4 ลาน
บาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากการขายเศษอาหาร
และเศษวัสดุ และอื่น ๆ ลดลง 3.3 ลานบาท ในขณะที่รายไดจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 2.0 ลานบาท
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน– สุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 11.2 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน
30.3 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางสกุลเงินดอลลาร และสกุลเงินบาท จากการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
จากสาเหตุ ที่ ไ ด กล า วมาแล ว ข า งตน บริ ษัท ฯ ได บัน ทึ ก ผลกํา ไรก อ นค า ใช จา ยเป น จํ า นวน 664.8 ล า นบาท
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และบันทึกกําไรขาดทุนกอนคาใชจายเปนจํานวนติดลบ 312.5 ลานบาท
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 112.7 จาก 15.2 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
เปน 32.2 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินเดือนและผลประโยชนอื่น
ที่จายใหแกบุคลากรฝายขายที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 76 คน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน 167 คน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558 และการเพิ่มขึ้นของคาขนสงซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของศูนยกระจายสินคาจาก 3 แหงเปน 12 แหง
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารลดลงรอยละ 0.3 จาก 180.7 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
เปน 180.2 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาตอบแทนที่จายใหพนักงาน
ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจาก 1,635 คน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน 2,040 คน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
อยางไรก็ดี บริษัทมีคาใชจายอื่น ๆ ลดลง สวนใหญมาจาก หนี้สงสัยจะสูญ และตัดหนี้สูญออกคาเชาสํานักงาน และ
คาใชจายคาสาธารณูปโภคซึ่งมีในสัดสวนที่ใกลเคียงกับการเพิ่มขึ้นของคาตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ จึงสงผลให
คาใชจายในการบริหารลดลงอยางไมมีนัยสําคัญ
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
บริษัทฯ มีผลกําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดลดลง โดยบริษัทฯ บันทึกผลกําไรกอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 468.9 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และมีผลขาดทุนเปน
จํานวน ติดลบ525.0 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ตนทุนทางการเงิน
ต น ทุ น ทางการเงิ น เพิ่ มขึ้ น ร อ ยละ 25.5 จาก 58.7 ลา นบาทในงวดสามเดือ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2557
เปน 73.7 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนเงินกูที่เบิกเพิ่มขึ้น
ในป 2558 เพื่อใชเปนเงินทุนในการสรางโรงงานใหมรองรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
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กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 410.2 ลานบาทในงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เทียบกับกําไรขาดทุนกอนภาษีเงินไดในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน
ติดลบ598.7 ลานบาทเนื่องจากราคาขายไกและสุกรที่ลดลงตามสภาวะตลาด
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 14.8 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557และรายได
ภาษีเงินไดจํานวน 118.4 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยรายไดภาษีเงินไดในงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เกิดจากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนกอนหักภาษี บริษัทจึงบันทึกเปนรายไดภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 395.4 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2557 และขาดทุนสุทธิในงวดสามเดือนสิ้นุสดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน 480.2 ลานบาท
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557เทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ขอมูลทั้งหมดในสวน “ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556” นี้ เปน
ขอมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบการเงินรวม
ที่ยังไมไดตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2556 (ซึ่งใชเพื่อการเปรียบเทียบเทานั้น) ซึ่งไดรวมขอมูลทางการเงิน
รวมของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยตาง ๆ จํานวน 10 บริษัท ซึ่ง บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซื้อมาในระหวางป 2557 ซึ่ง
ขอมูลของบริษัทยอยดังกลาวมิไดรวมอยูในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2556
ป 2555 และป 2554 ดังนั้น การจัดทําและการแสดงขอมูลงบการเงินรวมที่ไดตรวจสอบแลว สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบการเงินรวมที่ยังไมไดตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ซึ่งใชเพื่อการ
เปรียบเทียบเทานั้น) จึงไมสอดคลองและไมสามารถเปรียบเทียบไดกับขอมูลทางการเงินรวมตามงบการเงินรวมที่ได
ตรวจสอบแลว ณ วันที่ และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ นักลงทุน
ไมควรอางอิงหรือตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลตามงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ยังไมไดตรวจสอบ
รายได
รายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 จาก 15,769.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 17,067.2
ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายไดจากธุรกิจไก
รายไดจากธุรกิจไกเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 จาก 11,602.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556เปน
12,365.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายและราคาตอกิโลกรัม
ของไก เพิ่ มสู ง ขึ้น ในป 2557 เมื่ อ เที ยบกั บ ป 2556 แม วา ราคาของไก จ ะลดลงในชว งไตรมาสที่ สี่ข องป 2557 ก็ต าม
ผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ ขายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 จาก 271,884.7 ตันในป 2556 เปน 281,908.1 ตันในป 2557 โดยมี
สาเหตุหลักจากผลผลิตจากโรงผลิตชิ้นสวนสัตวเพิ่มมากขึ้น และน้ําหนักโดยเฉลี่ยของไกเพิ่มสูงขึ้น แมวาจะมีการลดลง
เล็กนอยของจํานวนไกโตเต็มที่ที่ผลิตได ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทฯ จําหนายลูกไก เพิ่มมากขึ้น ราคาเนื้อไกโดยเฉลี่ยของ
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บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 40.51 บาทตอกิโลกรัมในป 2556 เปน 41.06 บาทตอกิโลกรัมในป 2557 นอกจากนี้ บริษัทฯ ขาย
ไกมีชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 15,051.0 ตันในป 2556 เปน 18,858.1 ตันในป 2557
รายไดจากธุรกิจสุกร
รายไดจากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ 29.7 จาก 2,750.5 ลานบาทในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 3,567.7
ลานบาทในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ในประเทศไทย บริษัทฯ ขายสุกรมีชีวิตจํานวน 413,583 ตัว ในป 2556 เมื่อเทียบกับในป 2557 ที่บริษัทฯ ขาย
สุกรมีชีวิตจํานวน 475,070 ตัว การเพิ่มขึ้นในป 2557 สืบเนื่องจากกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น
โดยเกิดจากจํานวนฟารมในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเปน 302 ฟารม เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันในป 2556 ที่มีจํานวน 230 ฟารม ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักมาจากอัตราการรอด
ชีวิตที่สูงขึ้น ความสามารถในการผลิตลูกสุกรที่เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการผสมพันธุ และการปรับปรุงพันธุ รวมทั้ง
อัตราการเพิ่มของน้ําหนัก ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยของสุกรของบริษัทฯ ในประเทศไทยมีสวนทําใหรายไดเพิ่มขึ้น กลาวคือ ราคา
ขายเฉลี่ยของสุกรเพิ่มขึ้นจาก 61.21 บาทตอกิโลกรัมในป 2556 เปน 69.96 บาทตอกิโลกรัมในป 2557 สืบเนื่องจากการที่
ราคาสุกรมีชีวิตในประเทศเพิ่มขึ้ น ซึ่งสวนหนึ่งมาจากอุปทานที่ลดลงจากการระบาดของโรคในฟารมหลายฟารมใน
ตอนกลางของประเทศไทย อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาสที่สี่ของป 2557 อุปทานของสุกรมีชีวิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เนื่องจากฟารมหลายฟารมฟนตัวจากการระบาดของโรคดังกลาว ซึ่งสงผลใหราคาสุกรมีชีวิตปรับตัวลดลงเล็กนอย
ในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ เริ่มขายสุกรมีชีวิตในเดือนตุลาคม ของป 2556 โดยบริษัทฯ ขายสุกรในประเทศ
เวียดนามเปน จํานวน 53,079 ตัวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ราคาเฉลี่ยของสุกรของบริษัทฯ เทากับ 76.38
บาทตอกิโลกรัมในป 2557
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตว
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตวลดลงรอยละ 20.0 จาก 1,381.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เปน 1,105.0 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการใชอาหารสัตว
ที่ผลิตและใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ แมวาปริมาณอาหารสัตวที่ผลิตไดจะเพิ่มขึ้นในป 2557 เมื่อเทียบกับในป 2556
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 จาก 13,939.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เปน 15,120.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ราคา
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และการปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
คาวัตถุดิบในป 2557 เพิ่มขึ้นจากป 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นในป 2557 และราคากากถั่ว
เหลืองที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ มีคาใชจายในการซื้อสุกรทวดพันธุ และไกพอแมพันธุเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมา
จากปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกําลังการผลิตของฟารมสุกรที่เพิ่มขึ้นในป 2557 และปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งเงินที่จายใหแกเกษตรกรฯ สําหรับธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นในป 2557 เมื่อเทียบกับในป 2556 เนื่องจากจํานวนสุกรที่เลี้ยง
โดยเกษตรกรฯเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคากากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นในป 2557 จากการที่ราคากากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก ในป
2557 บริษัทฯ ไดบันทึกผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนจํานวน 88.2
ลานบาท ซึ่งมิไดมีการบันทึกในป 2556 เนื่องจากราคาไกปรับตัวลดลงในไตรมาสที่สี่ของป 2557
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นอกจากนี้ ตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากการที่บริษัทฯเริ่มดําเนินกิจการ
โรงผลิตชิ้นสวนไกแหงใหมลาสุดในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเดือนกันยายน ป 2557 และมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาการผลิต และเพื่อใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานการสงออก ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวง
เริ่มตนของการดําเนินงานของโรงผลิตชิ้นสวนไกดังกลาว บริษัทฯ จึงยังไมสามารถใชประโยชนจากกําลังการผลิตของ
โรงผลิตชิ้นสวนไกไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี บริษัทฯเชื่อวาในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถใชประโยชนจากกําลังการผลิต
ดังกลาวไดเต็มอัตรา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรขั้นตนจํานวน 1,830.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจํานวน 1,946.6 ลานบาท
รายไดอื่น
รายไดอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 จาก 163.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 169.9 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับและรายไดคาปรับจากการ
ขนส ง ล า ช า จํ า นวน 71.5 ล า นบาท และ 20.1 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ส ว นหนึ่ ง ถู ก หั ก กลบโดยรายได จ ากการขาย
ผลิตภัณฑพลอยไดเศษอาหารและเศษวัสดุที่ลดลงจํานวน 73.6 ลานบาท โดยรายไดจากการขายผลิตภัณฑพลอยได
เศษอาหารและเศษวั ส ดุ ล ดลงเนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ร ายการขายผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลอยได เ ป น รายการพิ เ ศษ (One-Off)
ในป 2556 ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนเกษตรกรฯ ที่บริษัทฯ ตองจายเงินทดรองให รวมทั้ง ในขณะนั้น บริษัทฯ อยูในระหวางการเจรจาขอตกลง
เบื้องตนกับธนาคารพาณิชยแหงใหมในป 2556 เปนผลใหเกษตรกรฯ ตองใชเวลามากขึ้นในการกูยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย รายไดคาปรับจากการขนสงลาชาเกิดจากการขนสงของผูขายวัตถุดิบรายหนึ่งลาชา
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน– สุทธิ ลดลงจาก 66.5 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน
25.9 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งโดย
หลักคือการแลกเปลี่ยนระหวางเงินสกุลดอลลารสหรัฐกับสกุลเงินบาทจากการซื้อวัตถุดิบ เชน กากถั่วเหลือง สารเสริมใน
อาหารสัตว สุกรทวดพันธุและไกพันธุไข
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ ไดบันทึกผลกําไรกอนคาใชจายเปนจํานวน 1,927.5 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และบันทึกกําไรกอนคาใชจายเปนจํานวน 2,090.6 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 97.7 จาก 58.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 115.8
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินเดือนและผลประโยชนอื่นที่จายใหแกบุคลากร
ฝายขายที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 110 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 153 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และตนทุน
คาขนสงที่เพิ่มขึ้น
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คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 29.7 จาก 586.6 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน
760.8 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาตอบแทนแกพนักงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
จํานวนพนักงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ คาเชาสํานักงานสาธารณูปโภคและคาใชจายดานการรักษาความ
ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากบริษัทฯ ไดยายสํานักงานมาที่อยูปจจุบันในเดือนกุมภาพันธ 2556 ซึ่งบริษัทฯ ตองชําระคา
เชาเพียง 8 เดือนสําหรับคาเชาป 2556 แตในป 2557 บริษัทฯ ตองชําระคาเชาเต็มทั้งป และคาไฟที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
คาใชจายในการบริหารอื่น ๆ จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ในป 2557 ที่เพิ่มขึ้นจากในป 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายธุรกิจซึ่งรวมถึงการเพิ่มสายงานใหม เชน กลุมงานการจัดการซัพพลายเชน กลุมงานการสงออก ฝายกลยุทธองคกร
กลุมงานการตรวจสอบภายใน
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
บริษัทฯ มีผลกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดลดลงรอยละ 5.3 โดยบริษัทฯ บันทึกผลกําไรกอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 1,282.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเปนจํานวน 1,214.0
ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 32.5 จาก 196.5 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 260.2
ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนเงินกูที่เบิกเพิ่มขึ้นในป 2557 จาก
สัญญากูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งสวนหนึ่งถูกหักกลบจากการลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 1,085.9 ลานบาทสําหรับป
สิ้น สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกั บกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับปสิ้น สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 953.8
ลานบาท
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 33.0 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และคาใชจายภาษี
เงิ น ได จํ า นวน 37.6 ล า นบาท สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 ค า ใช จ า ยภาษี เ งิ น ได สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 และป 2557 นั้นเกิดจากกําไรสุทธิของกิจการที่รายไดไมเขาขายไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนหักกลบกับการใชขาดทุนสะสมทางภาษี สวนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายภาษีเงินไดเกิดจากสัดสวนของ
กําไรที่ไดรับจากบริษัทยอยที่ไมเขาขายไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 1,052.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 916.2 ลานบาท
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายได
รายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 73.4 จาก 9,072.7ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 15,730.2
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายไดจากธุรกิจไก
รายไดจากธุรกิจไกเพิ่มขึ้นรอยละ 108.7 จาก 5,559.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน
11,602.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณยอดขายและ
ราคาตอกิโลกรัมของไกในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 ทั้งนี้ มีการขายผลิตภัณฑไกเพิ่มขึ้นรอยละ 75.4จาก
155,040.5 ตัน ในป 2555 เปน 271,884.7 ตัน ในป 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ฟารมของบริษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากฟารมไกพอแมพันธุฟารมใหมจํานวน 3 ฟารมไดเริ่มดําเนินการในป 2556 และความสามารถในการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นเต็มที่ของฟารมเพาะพันธุไกจํานวน 5 ฟารมซึ่งเริ่มดําเนินการในป 2555 นอกจากนี้ ราคาเนื้อไกเฉลี่ยของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 33.30 บาทตอกิโลกรัมในป 2555 เปน 40.51บาทตอกิโลกรัมในป 2556 ราคาเนื้อไกในป 2555
คอนขางต่ําเนื่องมาจากภาวะลนตลาดของผลิตภัณฑไกในประเทศไทย ซึ่งสาเหตุหลักมาจากผลิตภัณฑไกที่เพิ่มขึ้นอยาง
มากจากผูจําหนายรายหนึ่งในประเทศราคาไกในป 2556 เปนราคาที่คอนขางปกติเมื่อเทียบกับราคาไกในป 2555
นอกจากนี้ บริษัทฯ ขายไกมีชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 1,008.8 ตัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 15,051.0 ตันในชวง
เดียวกันของป 2556
รายไดจากธุรกิจสุกร
รายไดจากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ 47.6 จาก 1,860.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน
2,746.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและราคา
สุกรมีชีวิตในป 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 ฟารมจึงทําใหบริษัทฯ
สามารถเพิ่มผลผลิตไดอยางมาก การเพิ่มกําลังการผลิตมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการรอดชีวิต การเพิ่ม
การผลิตลูกสุกรซึ่งเกิดจากการเพิ่มจํานวนพอแมพัน ธุและการพัฒนาสายพัน ธุ และการเพิ่มขึ้นของอัตราน้ําหนักตัว
นอกจากนี้ ราคาสุกรมีชีวิตยังมีสวนทําใหรายไดเพิ่มขึ้นอีกดวยเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของสุกรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
จาก 48.71 บาทตอกิโลกรัมในป 2555 เปน 61.21 บาทตอกิโลกรัมในป 2556 โดยเปนผลจากการเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปของ
ราคาสุกรมีชีวิตในประเทศ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากอุปทานที่ลดลงจากการที่ฟารมหลายฟารมในภาคกลางของประเทศ
มีการระบาดของโรค
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รายไดจากธุรกิจอาหารสัตว
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตวลดลงรอยละ 16.4 จาก 1,652.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เปน 1,381.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใชอาหารสัตวที่ผลิตได
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งถูกหักกลบบางสวนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณอาหารสัตวที่ผลิตไดในป 2556
เมื่อเทียบกับป 2555
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 36.2 จาก 10,217.0ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เปน 13,919.4 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต
คาวัตถุดิบในป 2556 สูงกวาในป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตในป 2556 ซึ่งถูกหัก
กลบออกบางส ว นจากการลดลงของราคาวั ต ถุ ดิ บ ข า วโพด อนึ่ ง ต น ทุ น ไก พ อ แม พั น ธุ และสุ ก รทวดพั น ธุ ไ ด เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อสัตวมีชีวิตในปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามกําลังการผลิตของฟารมไกที่เพิ่มขึ้นในป 2556 และ
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตสุกรนอกจากนั้นเงินที่ชําระใหแกเกษตรกรฯ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับสุกรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในป
2556 เมื่อเทียบกับป 2555 เนื่องจากปริมาณเกษตรกรฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีการใหผลตอบแทนจูงใจเพื่อเพิ่มกําลังการ
ผลิตในป 2556 และราคาขาวโพดปรับตัวสูงขึ้นในป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศที่แหงแลงในประเทศไทย
ซึ่งมีผลกระทบตอการผลิตขาวโพดในป 2555 การเพิ่มขึ้นของตนทุนที่อธิบายขางตนถูกหักกลบออกไปบางสวนจากการ
ลดลงของเงินที่ชําระใหแกเกษตรกรฯ ตอกิโลกรัมสําหรับธุรกิจไกในป 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนเงินที่จะชําระ
แกเกษตรกรฯ 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 เนื่องจากบริษัทมีการขายเศษอาหารและเศษวัสดุจากการผลิตอาหารสัตวเพิ่มขึ้น
จํานวน 73.9 ลานบาท
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน– สุทธิ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน– สุทธิมีจํานวนเทากับ 25.0 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน– สุทธิจํานวน 68.2 ลานบาท
การขาดทุนดังกลาวเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงินบาทจากการซื้อ
กากถั่วเหลือง สารเสริมในอาหารสัตว สุกรทวดพันธุ และไกพันธุไข ซึ่งโดยหลักคือความแตกตางในการแปลงคาธุรกรรมใน
สกุลเงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาท ณ วันสงมอบ(Delivery Date) กับการแปลงคาเปนสกุลเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันชําระเงิน (Settlement Date) สวนธุรกรรมที่ยังไมถึงกําหนด กําไร(ขาดทุน) จากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ จะมาจากความแตกตางในการแปลงคาธุรกรรมในสกุลเงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่สงมอบ
(Delivery Date) กับการแปลงคาเปนสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
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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 เงินเดือนและผลประโยชนของบุคลากร
ฝายขาย 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 สาธารณูป โภคและคา รักษาความปลอดภัยที่เพิ่มสูง ขึ้น เนื่อ งจากอัตราคา เช า สํา นัก งานใน
สํานักงานแหงใหมของบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ สูงกวาที่ตั้งสํานักงานเดิมที่อยุธยา โดยถูกหักกลบสวนหนึ่งจากหนี้สงสัยจะ
สูญ และตัดหนี้สูญออกจากบัญชีที่ลดลง เนื่องจากสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองไวได
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน
1,469.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเปนกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงิน
ไดนติ ิบุคคลเปนจํานวน 1,261.4 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 37.4 จาก 143.0 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน 196.4
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มมากขึ้นใน
ป 2556 เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีสาเหตุจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่
ไมมีนัยสําคัญ
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 1,612.2 ลานบาทสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผลกําไรกอนภาษีเงินไดเปนจํานวน
1,065.0 ลานบาท
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รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีรายไดภาษีเงินไดจํานวน 224.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และคาใชจายภาษี
เงินไดจํานวน 30.8 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายไดภาษีเงินไดในป 2555 เกิดจากการสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสมคาใชจายภาษีเงินไดในป 2556 เกิดจากกําไรสุทธิของกิจการที่รายไดไมเขา
ขายไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหักกลบกับการใชผลขาดทุนสะสมทางภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกขาดทุนสุทธิสําหรับปจํานวน 1,388.1ลานบาทสําหรับป
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
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายไดจากธุรกิจไก
รายไดจากธุรกิจไกเพิ่มขึ้นรอยละ 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 93,794.4 ตันในป 2554 เปน 155,040.5
ตันในป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ฟารมของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากฟารมไกพอแมพันธุฟารม
ใหมจํานวน 3 ฟารมไดเริ่มดําเนินการในป 2555 และเนื่องจากไกพอแมพันธุมีการผลิตอยางเต็มกําลังการผลิตในป 2554
และหักกลบสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงเปนอยางมากของราคาเนื้อไกโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ จาก 42.07 บาทตอ
กิโลกรัม ในป 2554 เปน 33.30 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 นอกจากนี้ ราคาเนื้อไกในป 2555 คอนขางต่ําซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากผลิตภัณฑไกที่เพิ่มขึ้นอยางมากจากผูจําหนายรายหนึ่งในประเทศในป 2555 ซึ่งตอมาผูจําหนายรายดังกลาวไดเขา
สูกระบวนการลมละลายในป 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 ตัวในป 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น โดยกําลังการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นในป 2555 เกิดจากจํานวน186 ฟารม ในป 2554 เปน 196 ฟารมในป 2555 ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มการ
ผลิตไดมาก ทั้งนี้ ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากอัตราการรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้น ผลิตลูกสุกรไดมากขึ้น
จากการที่มีการเพาะพันธุเพิ่มขึ้น และปรับปรุงพันธุกรรมใหดีขึ้น รวมทั้งอัตราการเพิ่มน้ําหนักที่มากขึ้น นอกจากนี้ ราคา
โดยเฉลี่ยของสุกรมีชีวิตของบริษัทฯ ลดลงจาก 57.34 บาทตอกิโลกรัมในป 2554 เปน 48.71 บาทตอกิโลกรัมในป 2555
ซึ่งมีสาเหตุจากระดับอุปทานกลับมาสูระดับปกติในป 2555 เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งมีฟารมหลายฟารมในภาคกลางของ
ประเทศที่เกิดโรคระบาด
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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 62.4จาก 6,290.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เปน 10,217.0 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
คาวัตถุดิบในป 2555 สูงกวาในป 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตในป 2555 และราคา
วัตถุดิบไดแกขาวโพดและกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 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
นอกจากนั้นเงินที่ชําระใหแกเกษตรกรฯ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับสุกรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในป 2555 เมื่อเทียบกับป 2554
เนื่องจากปริมาณเกษตรกรฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้นและราคาขาวโพดปรับตัวสูงขึ้นในป 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 และปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
ทําใหมีรายไดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน- สุทธิมีจํานวนเทากับ 19.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน- สุทธิจํานวน 25.0 ลานบาท การขาดทุนนี้
โดยหลักแลวเกิดขึ้นมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงินบาทจากการซื้อ
กากถั่วเหลือง สารเสริมอาหารสัตว สุกรทวดพันธุ และไกพันธุไข
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
จากสาเหตุที่ไ ดกล า วแลว ขา งตน ทํา ใหบ ริษัท ฯ บั น ทึกผลกํ า ไรก อ นค า ใช จา ยเปน จํ า นวน 864.7 ลา นบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และขาดทุนกอนคาใชจายเปนจํานวน 1,058.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
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คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 40.8 จาก 20.3ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน 29.2
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนคาขนสงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถูกหักกลบสวนหนึ่ง
จากการลดลงของเงินเดือนและผลประโยชนอื่นที่ใหแกบุคลากรฝายขายสืบเนื่องจากการลาออกของบุคลากรฝายขาย
ในชวงป 2555
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 47.8 จาก 257.8 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน
381.1ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาตอบแทนที่ใหพนักงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
บริษัทฯ 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 เปน143.0
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในสัดสวน
ที่ไมมีนัยสําคัญ
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 533.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด
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
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของปจากผลขาดทุนของบริษัทยอยบางบริษัทรายไดภาษีเงินไดในป 2555 เกิดจากการรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
จากสาเหตุที่ไดกลาวแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 561.4 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 และขาดทุนสุทธิสําหรับปจํานวน 1,388.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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16.7 สภาพคลองและแหลงเงินทุน
แหลงสภาพคลองหลักของบริษัทฯ ไดแกเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด และเงิ น กู ยื ม จากสถาบั น การเงิ น ในรอบสี่ ป บั ญ ชี ที่ ผ า นมาและงวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 2558
บริษัทฯ ไดใชเงินทุนเหลานี้ไปเพื่อกอสรางฟารมไกและฟารมสุกรฟารมใหม กอสรางโรงผลิตชิ้นสวนสัตวโรงใหมจํานวน2
โรงและโรงผลิตอาหารสัตวโรงใหมจํานวน1 โรง และลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศเวียดนาม และนอกจากนี้ยังใชเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนทั่วไปอื่น ๆ เปนตน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 246.4
ลานบาท และวงเงินสินเชื่อธนาคารรวมจํานวน 14,038.4 ลานบาท โดยจํานวน 7,103.0 ลานบาทเปนยอดสินเชื่อคงคาง
ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาแหลงเงินทุนไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ มากมาย รวมทั้งผลกระทบจากการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และภาวะตาง ๆ ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และตลาดการเงิน
ตางประเทศ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการกูยืมเงินครั้งใหม บริษัทฯ อาจตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินอื่น
เพิ่มเติม
กระแสเงินสด
ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปและรอบระยะเวลาบัญชีตามที่ระบุไว มีดังนี้
บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และบริษัทยอย 6 บริษัท

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และบริษัทยอย 10 บริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

2555

2556

2556(1)
2557(1)
(ปรับปรุงใหม)
(ลานบาท)

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และบริษัทยอย 10 บริษัท
งวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2557

2558

293.6 (1,546.9)

1,105.5

998.1

(434.9)

288.4

(534.2)

(840.4) (1,672.1)

(2,353.1)

(2,355.1)

(1,287.2)

(1,110.0)

(14.4)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)
590.3 3,399.3 1,131.2
1,249.2
1,854.9
775.0
358.3
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
43.5
180.3
(116.4)
(107.9)
132.8
(46.6)
(190.3)
เพิ่มขึ้น(ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
44.4
87.9
268.1
276.6
168.7
168.7
301.5
ตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
87.9
268.1
151.7
168.7
301.5
122.1
111.2
ปลายป
หมายเหตุ: (1) งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบการเงินรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ยังไมไดรับการตรวจสอบ (ซึ่งใชเพื่อการเปรียบเทียบเทานั้น) ไดรวมขอมูลทางการเงิน
รวมของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และของบริษัทยอยทั้งหมดซึ่งรวมถึงบริษัทยอยที่บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 ป 2556
และป 2555 เสมือนวาบริษัทยอยที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 ดังกลาว เปนบริษัทในกลุมบริษัทฯตั้งแตกอนวันที่
1 มกราคม 2556 หรือตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลังเนื่องจากบริษัทยอยที่ไดมานั้นอยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกลุมบริษัท ทั้งนี้ ขอมูลทางการเงินของบรรดาบริษัทยอยที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 จะมิได
ปรากฏอยูในงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2554 ดังนั้น ขอมูลที่แสดงในงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงไม
สอดคลองและไมสามารถเปรียบเทียบไดกับงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และผูลงทุนควรระมัดระวังในการใชขอมูลเหลานี้
สวนที่ 2.4.16 หนา 43

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
งบการเงินรวมที่ไดตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 (บริษัทยอย 6
บริษัท)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 293.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 1,546.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 1,105.5 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 293.6 ลานบาท
รายการปรับปรุงกําไรกอนหักภาษีเงินไดสําหรับปในจํานวน 533.6 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการปรับปรุงรายการ
ที่ไมใชเงินสด โดยหลักคือคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 110.1 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อมพันธุสุกร
จํานวน 75.9 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 52.9 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยดอกเบี้ยรับ
จํานวน 9.3 ลานบาทการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิซึ่งสวนใหญประกอบดวยการเพิ่มขึ้นของ
สินคาคงเหลือจํานวน 793.6 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 668.3 ลานบาท และไกพอแมพันธุและสุกรพอ
แมพันธุจํานวน 212.0 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน
1,221.7ลานบาท และการปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปนเงินสดจํานวน 51.9 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 1,546.9
ลานบาท รายการปรับปรุงขาดทุนกอนหักภาษีเงินไดสําหรับปจํานวน 1,612.2 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการ
ปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสด โดยหลักคือคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 247.9 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและ
คาเสื่อมพันธุสุกรจํานวน 151.9 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 143.0 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวน
โดยดอกเบี้ยรับจํานวน 34.9 ลานบาทการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิซึ่งสวนใหญประกอบดวย
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือจํานวน 1,089.6 ลานบาทและไกพอแมพันธุและสุกรพอแมพันธุจํานวน 467.3 ลานบาท โดย
มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของโรงผลิตชิ้นสวนสัตวจํานวน 1 โรงฟารมไกพอแมพันธุจํานวน 7 ฟารม โรงฟกไขจํานวน 3 โรง
ฟารมสุกรปูยาพันธุจํานวน 2 ฟารม และฟารมสุกรพอแมพันธุจํานวน 1 ฟารม โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยการ
ลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 698.7 ลานบาทและการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน
414.7 ลานบาท และการปรับปรุงเพื่อสะทอนถึงเงินสดที่จายไปสําหรับดอกเบี้ยจายจํานวน 104.7 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 1,105.5 ลานบาท
รายการปรับปรุงกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 1,065.0 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการปรับปรุงรายการที่ไมใชเงิน
สด โดยหลักคือคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 371.9 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อมพันธุสุกรจํานวน
236.1 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 196.4 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยดอกเบี้ยรับจํานวน
42.6 ลานบาทการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิ ซึ่งสวนใหญ ประกอบดวย การเพิ่มขึ้นของไกพอ
แมพันธุและสุกรพอแมพันธุจํานวน 512.4 ลานบาท และสินคาคงเหลือจํานวน 394.3 ลานบาท โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบ
บางสวนโดยการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 207.4 ลานบาท และปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปน
เงินสดจํานวน 206.2 ลานบาท
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งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบการเงินรวมที่ยังไมไดถูก
ตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (บริษัทยอย 10 บริษัท)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 998.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 434.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 998.1ลานบาท รายการ
ปรับปรุงกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 806.5 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสดโดย
หลัก คือ คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 374.6 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อมพันธุสุกรจํานวน 236.2
ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 196.5 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยดอกเบี้ยรับจํานวน 44.9
ลานบาทการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยการเพิ่มขึ้นของไกพอแมพันธุ
และสุกรพอแมพันธุจํานวน 576.7 ลานบาทและสินคาคงเหลือจํานวน 389.9 ลานบาทและถูกหักกลบบางสวนโดยการ
เพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 185.2 ลานบาทและปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปนเงินสดจํานวน
206.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 434.9 ลานบาท
รายการปรับปรุงกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 1,103.1 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการปรับปรุงรายการที่ไมใชเงิน
สด โดยหลักคือคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 539.9 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อมพันธุสุกรจํานวน
263.9 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 260.2 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยดอกเบี้ยรับจํานวน 116.4
ลานบาทการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ
จํานวน 2,188.6 ลานบาท ไกพอแมพันธุและสุกรพอแมพันธุจํานวน 415.3 ลานบาทถูกหักกลบบางสวนโดยการลดลงของ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 152.1 ลานบาทการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 181.4 ลานบาท
และปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปนเงินสดจํานวน 266.5ลานบาท
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนที่ยังไมไดตรวจสอบสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และงบ
การเงินรวมที่ยังไมไดถูกสอบทานและตรวจสอบสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (บริษัทยอย 10
บริษัท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 50.3
ลานบาท รายการปรับปรุง คือกําไรกอนหั กภาษีเงินไดจํานวน 410.2 ลานบาท ที่สํา คัญประกอบไปดวยการปรับปรุง
รายการที่ไมใชเงินสดโดยหลัก คือ คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 115.4ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อม
พันธุสุกรจํานวน 63.5 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 58.7 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยดอกเบี้ย
รับจํานวน 22.8 ลานบาทการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยการลดลงของ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 77.4 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 363.1ลานบาท
และถูกหักกลบบางสวนโดยการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือจํานวน 803.1ลานบาทการเพิ่มขึ้นของไกพอแมพันธุและสุกรพอ
แมพันธุจํานวน 145.9 ลานบาท และการปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปนเงินสดจํานวน 67.8 ลานบาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เงิน สดสุท ธิไดมาจากกิจกรรมดํา เนินงานเทากับ 418.8
ลานบาท รายการปรับปรุงคือขาดทุนกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 598.7 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการปรับปรุง
รายการที่ไมใชเงินสด โดยหลักคือคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 157.2 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อม
พันธุสุกรจํานวน 76.5 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 73.7 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยดอกเบี้ยรับ
จํานวน 24.8 ลานบาทการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยการลดลงของ
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สินคาคงเหลือจํานวน 121.4ลานบาทและการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 767.6 ลานบาทถูกหักกลบ
บางสวนโดยการเพิ่มขึ้นของไกพอแมพันธุและสุกรพอแมพันธุจํานวน 56.0 ลานบาทการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่นจํานวน 69.1 ลานบาท และการปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปนเงินสดจํานวน 75.5 ลานบาท
งบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนที่ยังไมไดตรวจสอบสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และงบการเงิน
รวมที่สอบทานและยังไมไดตรวจสอบสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (บริษัทยอย 10 บริษัท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 288.4
ลานบาท รายการปรับปรุง คือกํ าไรกอนหั กภาษีเงินไดจํานวน 660.8 ลานบาท ที่สํา คัญประกอบไปดวยการปรับปรุง
รายการที่ไมใชเงินสดโดยหลัก คือ คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 239.4 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อม
พันธุสุกรจํานวน 127.7 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 122.3 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดย
ดอกเบี้ยรับจํานวน 50.8 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยการ
ลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 109.2 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน
574.8ลานบาทและถูกหักกลบบางสวนโดยการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือจํานวน 1,174.2ลานบาท การเพิ่มขึ้นของไกพอ
แมพันธุและสุกรพอแมพันธุจํานวน 227.5 ลานบาท และการปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจายที่เปนเงินสดจํานวน 139.7 ลาน
บาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 534.2
ลานบาท รายการปรับปรุงคือขาดทุนกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 1,153.0 ลานบาท ที่สําคัญประกอบไปดวยการปรับปรุง
รายการที่ไมใชเงินสด โดยหลักคือคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 323.4 ลานบาท คาเสื่อมพันธุไกและคาเสื่อม
พันธุสุกรจํานวน 170.2 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 151.2 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักลบบางสวนโดยดอกเบี้ยรับ
จํานวน 47.1 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยการลดลงของ
สินคาคงเหลือจํานวน 307.0 ลานบาท ถูกหักกลบบางสวนโดยการเพิ่มขึ้นของไกพอแมพันธุและสุกรพอแมพันธุจํานวน
146.1 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 182.0 ลานบาท และการปรับปรุงรายการดอกเบี้ยจาย
ที่เปนเงินสดจํานวน 154.1 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
งบการเงินรวมที่ไดตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 (บริษัทยอย 6
บริษัท)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 840.4 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เทากับ 1,672.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเทากับ2,353.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2556 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 840.4 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 930.9 ลานบาทสําหรับการกอสรางฟารมสุกร
ปูยาพันธุ 2 ฟารม ฟารมไกพอแมพันธุ 3 ฟารม และฟารมไกพันธุไข 1 ฟารม เงินสดจายสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน
96.0 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ จํานวน 75.1 ลานบาท ซึ่งถูกหักกลบบางสวนโดยเงินสดรับจาก
เงินทดรองจายแกบุคคลที่เกี่ยวของจํานวน 111.9 ลานบาท
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 1,672.1 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับการกอสรางโรงงานผลิตอาหารสัตวโรงใหม
ฟารมไกพอแมพันธุ 7 ฟารมโรงฟกไข 3 โรงและโรงผลิตชิ้นสวนไก 1 โรง จํานวน 1,511.9 ลานบาท และเงินทดรองจาย
ใหแกเกษตรกรฯจํานวน 149.5 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 2,353.1 ลานบาท
ซึ่ง สว นใหญ เกิ ดจากเงิ นสดจ า ยสุ ท ธิเ พื่อ ซื้ อ ที่ดิ น อาคารและอุป กรณสํ า หรับ การกอ สร า งโรงผลิ ตชิ้ น ส ว นสัต ว 1 โรง
โรงผลิตอาหารสัตว 1 โรง ฟารมไกพอแมพันธุ 3 ฟารมและโรงฟกไข 1 โรงจํานวน 1,502.7 ลานบาท และเงินทดรองจาย
ใหแกเกษตรกรฯ จํานวน 496.0 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ในป 2556 เมื่อเทียบกับ
ป 2555 มีสาเหตุหลักมาจากความลาชาในการขอรับวงเงินสินเชื่อของเกษตรกรฯ รายใหม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน
ธนาคารพาณิชยที่ใหเงินกูยืมแกเกษตรกรฯ ในระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา
งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบการเงินรวมที่ยังไมไดถูก
ตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (บริษัทยอย 10 บริษัท)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 2,355.1 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
เทากับ1,287.2ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 2,355.1 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับโรงผลิตชิ้นสวนสัตว 1 โรง โรงงานผลิตอาหาร
สั ต ว 1 โรง ฟาร ม ไก พ อ แม พั น ธุ 3 ฟาร ม และโรงฟ ก ไข 1 โรง จํ า นวน 1,518.5 ล า นบาท และเงิ น ทดรองจ า ยให แ ก
เกษตรกรฯ จํานวน 471.4 ลานบาท โดยเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ในป 2556 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับป 2555 มีสาเหตุ
หลักมาจากความลาชาในการขอรับวงเงินสินเชื่อของเกษตรกรฯ รายใหม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนธนาคารพาณิชยที่ให
เงินกูยืมแกเกษตรกรฯ ในระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญาและเงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 355.5 ลาน
บาท
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 1,287.2 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับโครงการที่มีอยู เชน การกอสรางโรงงานผลิต
อาหารสัตว ฟารมไกพอแมพันธุ โรงฟกไข และโรงผลิตชิ้นสวนสัตว จํานวน 814.9 ลานบาท เงินทดรองจายใหแก
เกษตรกรฯ จํานวน 400.8 ลานบาทและเงินสดจายจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน
440.0 ลานบาท ถูกหักกลบบางสวนโดยเงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน
441.5 ลานบาท
งบการเงินรวมสํ า หรับงวดสามเดือ นที่ยัง ไมไ ดตรวจสอบ สํา หรับงวดสามเดือน สิ้น สุ ดวัน ที่ 31 มี นาคม 2558 และ
งบการเงินรวมที่ยังไมไดถูกสอบทานและตรวจสอบสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (บริษัทยอย 10
บริษัท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 663.5
ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับโครงการที่มีอยู คือ การกอสราง
โรงงานผลิตอาหารสัตว ฟารมไกพอแมพันธุ โรงฟกไข และโรงผลิตชิ้นสวนไก จํานวน 376.2 ลานบาท และเงินทดรองจาย
ใหแกเกษตรกรฯ จํานวน 261.5 ลานบาท
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 182.4
ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับโครงการที่มีอยู คือ การกอสราง
โรงงานผลิตอาหารสัตว ฟารมไกพอแมพันธุ โรงฟกไข และโรงผลิตชิ้นสวนไกจํานวน 454.9 ลานบาท และถูกหักกลบ
บางสวนโดยการลดลงของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ จํานวน 258.5 ลานบาท
งบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนที่ยังไมไดตรวจสอบ สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ
งบการเงินรวมที่สอบทานและยังไมไดตรวจสอบสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (บริษัทยอย 10
บริษัท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 1,110.0
ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับโครงการที่มีอยู คือ การกอสราง
โรงงานผลิตอาหารสัตว ฟารมไกพอแมพันธุ โรงฟกไข และโรงผลิตชิ้นสวนไก จํานวน 632.8 ลานบาท และเงินทดรองจาย
ใหแกเกษตรกรฯ จํานวน 417.8 ลานบาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวนเทากับ 14.4 ลาน
บาท ซึ่ ง ส ว นใหญ เ กิ ด จากเงิ น สดจ า ยสุ ท ธิ เ พื่ อ ซื้ อ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ สํ า หรั บ โครงการที่ มี อ ยู คื อ การก อ สร า ง
โรงงานผลิตอาหารสัตว ฟารมไกพอแมพันธุ โรงฟกไข และโรงผลิตชิ้นสวนไกจํานวน 334.3 ลานบาท และถูกหักกลบ
บางสวนโดยการลดลงของเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ จํานวน 328.4 ลานบาท
กระแสเงินสดที่ไดรับมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
งบการเงินรวมที่ไดตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 (บริษัทยอย 6
บริษัท)
กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ มาจากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น มี จํ า นวนเท า กั บ 590.3 ล า นบาทสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2554 เทากับ 3,399.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเทากับ 1,131.2 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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
การเพิ่มทุนของบริษัทจากผูถือหุนจํานวน 2,260.0 ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยเงินสดจายคืนเงิน
กูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 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
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งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบการเงินรวมที่ยังไมไดถูก
ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (บริษัทยอย 10 บริษัท)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ 1,249.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และเทากับ 1,854.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ 1,249.2 ลานบาท ซึ่ง
สวนใหญมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจํานวน 901.7 ลานบาท เงินสดรับจากเงินกูยืม
ระยะสั้นจากบุคคล และกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 117.5 ลานบาทเงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทจากผูถือหุน
จํานวน 165.0 ลานบาท และเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 346.5 ลานบาทโดยจํานวนนี้
บางสวนถูกหักกลบโดยเงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 274.0 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ 1,854.9 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจํานวน 1,791.1ลานบาท เงินสดรับจากการเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จากผูถือหุนจํานวน 1,455.0 ลานบาท เงินสดรับจากเงินกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันทางการเงินจํานวน
180.1ลานบาท และเงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอยจากผูไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยจํานวน 186.3
ลานบาทโดยจํานวนนี้ถูกหักกลบออกบางสวนโดยเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนจํานวน 1,081.0 ลานบาท เงินสดจายคืน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 502.2 ลานบาทและเงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกันจํานวน 162.9 ลานบาท
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนที่ยังไมไดตรวจสอบ สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และงบ
การเงินรวมที่ยังไมไดถูกสอบทานและตรวจสอบสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (บริษัทยอย 10
บริษัท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ
586.5 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจํานวน 590.8 ลานบาท และ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 186.3 ลานบาท โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยเงินสดจายจากเงินกูยืม
ระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 134.0 ลานบาทและเงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจํานวน 84.9 ลานบาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เงินสดสุทธิใชในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ 291.6
ล า นบาท ซึ่ ง มาจากเงิ น สดจ า ยจากเงิ น กู ยื ม เงิ น ระยะสั้ น จากสถาบั น ทางการเงิ น จํ า นวน 183.8 ล า นบาท และ
เงินสดจายคืนเงินกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันทางการเงินจํานวน 107.8 ลานบาท
งบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนที่ยังไมไดตรวจสอบสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และงบการเงิน
รวมที่ยังไมไดตรวจสอบสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (บริษัทยอย 10 บริษัท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ
775.0 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจํานวน 798.2 ลานบาท และ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 186.3 ลานบาท โดยจํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยเงินสดจายจากเงินกูยืม
ระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 162.9 ลานบาทและเงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจํานวน 253.9 ลานบาท
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนเทากับ
358.3 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจํานวน 349.9 ลานบาท โดย
จํานวนนี้ถูกหักกลบบางสวนโดยเงินสดจายจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 234.3 ลานบาท
16.8 หนี้สิน
เงินกูยืมจากบุคคลภายนอกของบริษัทฯ ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
บริษัทฯ เปนคูสัญญากับธนาคารหลายแหงสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี และเปนคูสัญญากับสถาบันการเงินหลาย
แหงสําหรับเงินกูยืมระยะสั้น การกูยืมเหลานี้มีอายุสัญญาระหวาง 1 เดือนถึง 3 เดือนและเปนสัญญาเงินกูที่มีและไมมี
หลักประกัน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นเหลานี้มีอัตราดอกเบี้ยหลากหลาย โดยณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2558 รอยละ 71.5 81.9 ของเงินกูยืมของบริษัทฯ เปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นคิดอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ และสวนที่เหลือเปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นรวม
ทั้งหมด 11,925.5 11,505.5 ลานบาท และหนี้สินคงคางของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทฯ จํานวน
6,524.1 5,979.6 ลานบาท
บริษัทฯ เปนคูสัญญากับธนาคารหลายแหงสําหรับเงินกูยืมระยะยาว โดยมักจะใชสําหรับวัตถุประสงคเปนการ
เฉพาะ เชน การกอสรางหรือการขยายกิจการ และลงทุนในเครื่องจักรที่สถานประกอบการ เงินกูยืมเหลานี้ทั้งหมดเปนการ
กูยืมแบบมีหลักประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะยาวรวมทั้งหมด 1,385 2,532.9
ลานบาท และหนี้สินคงคางของเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ (ซึ่งรวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
จํานวน 1,249.0 1,123.5 ลานบาท
บริษัทฯกูยืมเงินจากบุคคลภายนอกโดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขตามปกติทั่วไปซึ่งรวมถึงเงื่อนไขในการชําระเงิน
ตนและดอกเบี้ยคืนภายใตสัญญาโดยวางหลักประกันที่บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์และปราศจากการยึดหนวงและภาระผูกพัน
ตาง ๆ และบริษัทฯ ตกลงที่จะรักษาระดับอัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตราสวนการรักษาความสามารถในการชําระหนี้ และ
อัตราสวนหนี้สินตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมและคาตัดจําหนาย (Debt to EBITDA) ตามที่กําหนด ทั้งนี้
นอกเหนือไปจากสัญญาทางการเงินของบริษัทฯ กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งซึ่งกําหนดใหนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ตอง
ดํารงสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมใน บมจ. ไทยฟูดส กรุป TFPF TFFM และ TFCF ไมต่ํากวากวารอยละ 60
สัญญาทางการเงินอื่นของบริษัทฯ ไมมีขอกําหนดใด ๆ ในสัญญากูยืมที่อางอิงถึงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม มีเงื่อนไขในสัญญากูยืมบางฉบับของบริษัทฯ ที่ไดอางอิงถึงสัดสวนการถือหุนในบริษัท
ยอยโดยบริษัทฯ และไดกําหนดใหมีการแจงและ/หรือใหธนาคารยินยอมกอนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนของ
บริษัทยอยที่เกี่ยวของนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ – 9. ขอมูล
หลักทรัพยและผูถือหุน – 9.5 หลักทรัพยอื่นของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป” ซึ่งอธิบายถึงตั๋วเงินระยะสั้นของ บมจ. ไทยฟูดส
กรุป
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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
16.8

รายจายฝายทุน
ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

บริษัทฯ มีรายจายฝายทุนจํานวนเทากับ 1,008.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ
1,604.9ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 1,649.7ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 เทากับ 882.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเทากับ 536.4 ลานบาทในงวด
หกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2558
บริษัทฯ มีรายจายฝายทุนจํานวน 1,604.9 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สวนใหญใชไป
สําหรับการกอสรางโรงผลิตชิ้นสวนไก 1 โรง ฟารมไกพอแมพันธุ 7 ฟารม และ โรงฟกไข 3 โรงและเริ่มกอสรางโรงผลิต
อาหารสัตว 1 โรง และบริษัทฯ มีรายจายฝายทุนจํานวน 1,649.7 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดย
สวนใหญใชไปสําหรับการดําเนินการเพื่อใหโรงผลิตอาหารสัตวซึ่งไดเริ่มกอสรางตั้งแตป 2555 แลวเสร็จ และกอสราง
ฟารมไกพอแมพันธุ 3 ฟารม และโรงฟกไข 1 โรง และเริ่มตนการกอสรางโรงผลิตชิ้นสวนไก 1 โรง
บริษัทฯ มีรายจายฝายทุนจํานวนเทากับ 882.2 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สวนใหญใช
ไปสําหรับการกอสรางโรงผลิตชิ้นสวนไก 1 โรง ฟารมไกพอแมพันธุ 1 ฟารม ฟารมไกพันธุไข 1 ฟารม โรงฟกไข 1 โรง ฟารม
สุกรพอแมพันธุ 2 ฟารม ฟารมสุกรปูยาพันธุ 1 ฟารม ใหแลวเสร็จ และใชไปเพื่อปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจจากฟารมไก
พอแมพันธุจํานวน 1ฟารม เพื่อใชเลี้ยงไกพันธุไข
บริษัทฯ มีรายจายฝายทุนจํานวนเทากับ 536.4 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558สวน
ใหญใชไปสําหรับการกอสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนสัตวที่จังหวัดปราจีนบุรี การเชาฟารมสุกรพอแมพันธจากเกษตรกร ซึ่ง
รับรูเปนสัญญาเชาทางการเงินในป 2558 และปรับปรุงฟารมไกพอแมพันธ
รายจายฝายทุนตามแผนที่วางไว
ณ 30 มิถุนายน 2558 รายจายฝายทุนที่ผูกพันในปจจุบันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน
1,800 ลานบาท ซึ่งโดยหลักเกี่ยวกับการกอสรางโรงผลิตชิ้นสวนสุกร 1 โรง กอสรางฟารมสุกรทวดพันธุฟารมที่สอง ฟารม
สุกรพอแมพันธุ 5ฟารมโรงผลิตอาหารสัตวเพิ่มอีก 1 โรง โรงงานผลิตไสกรอกไก 1 โรง การปรับปรุงโรงผลิตชิ้นสวนไก และ
การปรับปรุงฟารมไกพอแมพันธุในประเทศไทย โดยมีแหลงเงินทุนจากเงินสวนหนึ่งจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
เงินสดจากการดําเนินงาน และ/หรือเงินสดจากการกูยืมจากธนาคาร
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – 6. โครงการในอนาคต” และ
บริษัทฯ มีแผนที่จะใชเงินสวนหนึ่งจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ และเงินสดสวนอื่นเพื่อลงทุนในสถานประกอบการ
เพื่อผลิตไสกรอก โดยการเขาซื้อกิจการหรือเขารวมทุน
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รายจายฝายทุนที่ใชจริงอาจแตกตางจากที่กลาวไวขางตนอยางมีนัยสําคัญขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งรวมถึงแตไม
จํ า กั ด เฉพาะกระแสเงิ น สดในอนาคต แผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ผลประกอบการ วิ สั ย ทั ศ น ต อ สถานะธุ ร กิ จ ในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ความสามารถในการหาแหลงเงินทุนที่บริษัทฯ รับได
กรณีอื่นใดที่ทําใหการกอสรางลาชา การขออนุญาตจากหนวยงานราชการ การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑและกฎหมาย
และปจจัยอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
16.9

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนสภาพคลอง
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัท
ยอยเปนทั้งหมด 7 บริษัท) พ.ศ. 2557 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และบริษัทยอยเปนทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.92 เทา 0.77 เทา 0.78 เทา 0.89 และ
0.79 เทาตามลําดับ โดยอัตราสวนเปลี่ยนแปลงไมมากนัก เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนมีสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน โดยอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ ลดลงจาก 0.89 เทาในป 2557 เปน 0.79 เทาสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือและเงินทดรองจายใหเกษตรกรลดลง
จํานวนมาก
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป รวมบริษัทยอย
จํานวน 7 บริษัท) พ.ศ. 2557 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย
เปนทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 54.80 วัน 31.44 วัน 10.05 วัน 7.84 และ 8.36 วัน
ตามลําดับ โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจาก 54.80 วันในป 2554 เปน 10.05 วันในป 2556 มีสาเหตุ
หลักเนื่องมาจากการขายหุนใน TFSI พรอมลูกหนี้การคา ในป 2554 โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลง
เปน 8.36วันในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากการจําหนายชิ้นสวนไก (ซึ่งมีระยะเวลาการเก็บหนี้ที่
สั้นกวา) มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น และ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเก็บหนี้ที่ดีขึ้น
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป รวมบริษัทยอย
จํานวน 7 บริษัท) พ.ศ. 2557 และ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย
เปนทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีระยะเวลาการชําระหนี้เทากับ 72.50 วัน 46.56 วัน 37.72 วัน 39.16 วัน และ 36.71 วัน
ตามลําดับ โดยระยะเวลาการชําระหนี้ของบริษัทฯ ลดลงจาก 39.16 วันในป 2557เปน 36.71 วันในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป รวมบริษัทยอยจํานวน 7
บริษัท) พ.ศ. 2557 และ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยเปนทั้งหมด
11 บริษัท) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเทากับ รอยละ 10.07 รอยละ 11.54 รอยละ 7.79 และ รอยละ
(14.2) ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยปรับตัวลดลงในป 2557 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินคา
คงเหลือและสินทรัพยถาวรอันสืบเนื่องมาจากการขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ใน
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
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อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 (บมจ. ไทยฟูดส กรุป รวมบริษัทยอย
จํานวน 7 บริษัท) พ.ศ. 2557 และ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผู
ถือหุน เทากับ 2.80 เทา 4.00 เทา 2.92 เทา 2.41 เทา และ 3.37 เทา ตามลําดับ โดยในระหวางป 2554 ถึงป 2555
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 2.80 เทา เปน 4.00 เทามีสาเหตุหลักเนื่องมาจากเงินกูยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับบริษัทฯ มีผลขาดทุนในป 2555 แมวาบริษัทฯ มีทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 2,260 ลานบาทในป 2556 โดย
ในระหว า งป 2555 ถึ ง ป 2556 อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ส ว นผู ถื อ หุ น ลดลงจาก 4.00 เท า เป น 2.92 เท า มี ส าเหตุ ห ลั ก
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในป 2556 และในระหวางป 2556 ถึงป 2557 อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือ
หุนลดลงจาก 2.92 เทา เปน 2.41 เทา มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 1,455.0 ลานบาท
ในป 2557 และ ณ 30 มิถุนายน 2558 อัตราหนี้สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและ
เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นและการลดลงของสวนของผูถือหุน เนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558
16.10 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ภาระผูกพันที่เปนรายจายฝายทุน ภาระผูกพันตามสัญญา และการบริหาร
จัดการภาระนอกงบดุล
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและคดีความที่มีนัยสําคัญ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีภาระค้ําประกันภายใตสัญญากูยืมที่เกษตรกรฯ กูยืมจากธนาคารพาณิชย
สําหรับระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาสําหรับธุรกิจไกและสุกรจํานวน 1,162.0 ลานบาท และมีหนังสือค้ําประกันที่สถาบัน
การเงินหลายแหงออกใหตามคําขอของบริษัทฯ เปนจํานวน 38.9 ลานบาท เพื่อค้ําประกันสัญญาการใชไฟฟาของบริษัทฯ
และมีเลตเตอรออฟเครดิตเปนจํานวน 1.1 ลานบาท
ภาระผูกพันตามสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ ที่มีอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 พรอมขอกําหนดการชําระเงิน
ตามสัญญา มีดังนี้
กําหนดชําระเงินภายใน
ภาระผูกพันตามสัญญา
ภาระผูกพันที่เปนสวนของเงินกูยืมระยะ
ยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป และ
เงินกูยืมระยะยาว

รวม

ต่ํากวา 1 ป

1-5ป

เกินกวา 5 ป

1,249.0

487.4

761.5

-

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน

140.0

74.6

63.3

2.1

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาการเงิน

381.8

20.9

106.6

254.3

1,770.8

582.9

931.4

256.4

รวม
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รายการนอกงบดุล
บริษัทฯ ไมมีรายการนอกงบดุลใด ๆ ที่บ ริษัทฯ เชื่อ วามีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญใน
ปจจุบันหรือในอนาคตตอสถานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในสภาพคลองทางการเงิน รายไดหรือคาใชจาย ผลการ
ดําเนินงาน รายจายฝายทุนหรือแหลงเงินทุนของบริษัทฯ
16.11 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายไดแกความเสี่ยงจากภาวะตลาด (รวมถึง
ความเสี่ยงตามที่จะอธิบายตอไป) ความเสี่ยงดานสินเชื่อและความเสี่ยงดานสภาพคลองแผนการจัดการความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัทฯ ใหความสําคัญกับความผันผวนของตลาดการเงินและไดกําหนดวิธีการในการลดผลกระทบในทางลบ
ตอผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯบริษัทฯจึงใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ยงดําเนินการโดยฝายบริหารเงินสวนกลางของบริษัทฯ (สวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทฯ)
และเปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทสวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทฯจะชี้ประเด็นทําการประเมิน
และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตาง ๆ ภายในกลุมบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดหลั ก การไว เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรเพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งในภาพรวมและนโยบายที่
ครอบคลุมความเสี่ยงเปนการเฉพาะเชนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงดาน
สินเชื่อและความเสี่ยงเกี่ยวกับตราสารอนุพันธทางการเงินและตราสารที่มิใชตราสารอนุพันธทางการเงินรวมไปถึงการ
ลงทุนโดยใชสภาพคลองสวนเกินในการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากภาวะตลาดที่สําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทฯมีธุรกรรมระหวางประเทศจึงยอมมีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่
หลากหลายโดยมีสกุลเงินหลักที่บริษัทฯ ใชคือดอลลารสหรัฐความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากการเขาทําธุรกรรม
ในอนาคตและการรับรูรายการของหนี้สิน
บริษัทฯใชสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward Contract) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศโดยสวนงานบริหารเงินของบริษัทฯ จะทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับบุคคลภายนอกเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กําหนดวันชําระเงิน (Settlement Date) ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนามีอายุระหวาง 1 ถึง 4 เดือน
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาที่กลุมบริษัทฯทําไวกับบุคคลภายนอกเปนการทําเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะเรื่องสินทรัพยหนี้สินหรือรายการธุรกรรมในอนาคต
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯสวนใหญไมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเนื่องจากบริษัทฯไมมีสินทรัพยที่ตองอางอิงอัตราดอกเบี้ยอยางมีนัยสําคัญบริษัทฯไดทําสัญญากูเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ในประเทศซึ่ง เงิ น กูยืม มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว จึง ทํ า ใหบ ริษัท ฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานแกบริษัทฯทั้งในปจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดใช
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
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ความเสี่ยงจากราคาสินคา
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบซึ่งรวมถึงกากถั่วเหลืองและขาวโพดราคากากถั่วเหลือง
และขาวโพดเปนราคาสินคาที่ไดรับผลกระทบจากอุปสงคและอุปทานของตลาดโลกและตลาดในประเทศและมีการผัน
ผวนเปนครั้งคราวบริษัทฯ ซื้อกากถั่วเหลืองจากผูจําหนายซึ่งเปนการซื้อสินคาแบบลวงหนาโดยพิจารณาถึงระยะเวลาใน
การขนสงและสงมอบเปนตนการซื้อขาวโพดของบริษัทฯจะเปนการซื้อณราคาตลาดปจจุบันเปนหลักและบริษัทฯไมไดเขา
ซื้อตราสารอนุพันธใดๆเพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด
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