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สวนที่ 1
สรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary)
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขายลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผูลงทุนตอง
ศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯหรืออาจ
ศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ขอมูลสรุปการเสนอขายหุนทีอ่ อกใหมตอประชาชน
บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ 29 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558)

ขอมูลเกี่ยวกับเสนอขาย
ผูเสนอขาย:
ประเภทธุรกิจ:

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
บริษัทฯ เปนผูผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกและสุกร โดยมี
การดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม โดยสามารถแบงสายผลิตภัณฑ
ไดเปน ธุรกิจไก ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว และธุรกิจอื่น ๆ
จํานวนหุนที่เสนอขาย:
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,100,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 21.56 ของจํานวนหุนสามัญ
ที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดสวนการเสนอขายหุน: เสนอขายทั้ ง จํ า นวนต อ บุ ค คลทั่ ว ไป นั ก ลงทุ น สถาบั น และ/หรื อ ผู มี อุ ป การคุ ณ ของ
บริษัทฯ (ถามี)
เงื่อนไขในการจัดจําหนาย: รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดสรรหุนในครั้งนี้ เมื่อ
เกิดเหตุการณตาง ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting agreement) ที่เปดเผยไวในสวนที่ 3 ขอ 5.3 ของแบบแสดง
รายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน
ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort)
ราคาที่เสนอขาย:
1.95 บาทตอหุน ซึ่งชวงราคาดังกลาว ไดกระทําโดยการสํารวจความตองการซื้อ
หลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญ
ของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา รวมทั้งวิเคราะหจากปจจัยที่กระทบจากดัชนี
ตลาดที่มีการลดลงในชวงเวลาที่สํารวจความตองการซื้อ จึงมีการใหอัตราสวนลดลงจาก
ชวงราคาที่ Book Building
มูลคาการเสนอขาย:
2,145,000,000 บาท
รายละเอียดซื้อหุนสามัญ: การเสนอขายหุน สามั ญ เพิ่ มทุน ในครั้ง นี้ เป น การเสนอขายต อ บุ ค คลทั่ ว ไป นัก ลงทุ น
สถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ รายละเอียดตามสวนที่ 3 – ขอมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหลักทรัพย
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การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา :

 ไมมี
 มี
มูลคาที่ตราไว (Par Value): 1 บาทตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (Book value): 0.74 บาทตอหุนกรณีคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 ซึ่งเทากับ 2,969.18 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญ ปจจุบันที่เรียกชําระแลวซึ่งเทากับ 4,000,000,000 หุน
และ 0.58 บาทตอหุน กรณีคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุนภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ซึ่งบริษัทฯ
จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว จํานวน 5,100,000,000 หุน
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย:
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 1.95 บาทตอหุน ไดกระทําโดยการสํารวจความตองการ
ซื้อหลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละ
ระดับราคาโดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตาง ๆ กันแลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวน
หุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 (1) และนํา
ปจจัยจากการลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ ชวงเวลาที่มีการทํา Book Building ถึงชวงเวลาที่จะกําหนดราคามาคิด
สวนลดจากชวงราคาที่ทํา Book Building
สัดสวนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ที่ไมติด Silent Period: จํานวน 1,194,999,998 หุน คิดเปนรอยละ 23.43
ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
ตลาดรอง :

 SET  MAI

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
เกณฑเขาจดทะเบียน :

 Profit test Market capitalization test

บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุน 928.94 ลานบาท สําหรับงวดเดือนหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมเทากับ 798.71 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ย
ที่ตกต่ําโดยเฉพาะในสวนของธุรกิจไก อันเปนผลมาจากอุปทานของเนื้อไกในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และการที่บริษัทฯ ไดเริ่ม
ดําเนินการโรงผลิตชิ้นสวนไกจาก 2 โรงเปน 3 โรงเพื่อรองรับการสงออกที่ตองใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ซึ่งโรงผลิตชิ้นสวนไก
โรงใหมเพิ่งอยูในชวงเริ่มตน ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากโรงผลิตชิ้นสวนไกไดอยางเต็มที่ ในขณะที่บริษัทฯ ไดแบกรับ
ตนทุนในการดําเนินการแลว จากปจจัยดังกลาวสงผลใหบริษัทประสบภาวะขาดทุน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวาจะเริ่มมี
ผลกําไรภายในป 2559 จากความตองการบริโภคที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของตลาดสงออก และแนวโนม
ปญหาการขาดแคลนไกพอแมพันธุในอนาคต เปนปจจัยที่สงผลใหราคาไกมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีแผน
ขยายธุรกิจสินคาแปรรูป และขยายปริมาณการผลิตสุกร เพื่อเพิ่มอัตรากําไรและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจที่แข็งแกรง และลดความผันผวนของอัตรากําไรที่เกิดขึ้นจากสภาวะ
ตลาดได
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วัตถุประสงคการใชเงิน
วัตถุประสงคการใชเงิน
การขยายธุรกิจไก ธุรกิจสุกร และธุรกิจอาหารสัตว(1)
การชําระหนี้คงคาง (2)
เงินทุนหมุนเวียนและใชสําหรับการดําเนินการทั่วไป
ของบริษัทฯ (3)
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการใชเงินสุทธิจาก IPO
(ลานบาท)
1,000.00
1,000.00
45.37

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ
ป 2560
ป 2558
ป 2558-2560

2,045.37

หมายเหตุ: (1) บริษัทฯ คาดว าการขยายธุ รกิจไกรวมถึงการลงทุนในโรงงานผลิตไสกรอกไกก ารปรับปรุงโรงผลิตชิ้นสวนไก และการ
ปรับปรุงฟารมไกพอแมพันธุบางแหง การขยายธุรกิจสุกร รวมถึงการกอสรางฟารมสุกรทวดพันธุฟารมที่สอง การกอสราง
ฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่มอยางนอย 5 ฟารม และการลงทุนในโรงผลิตชิ้นสวนสุกรและการขยายธุรกิจอาหารสัตว รวมถึง
การลงทุนซื้อและ/หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอาคารในโรงผลิตอาหารสัตวปจจุบัน 2 โรง ของบริษัทฯ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
และการลงทุนในโรงผลิตอาหารสัตวเพิ่มเติมอีก 1 โรง
(2) การชําระหนี้คงคางของบริษัทฯ รวมถึงการชําระคืนหนี้เงินกูระยะยาวซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (MLR) ลบรอยละ 1.75
ถึงลบรอยละ 1.25 และหนี้เงินกูระยะสั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแตรอยละ 1.30 ถึงรอยละ 7.78 โดยบริษัทฯ มีหนี้สินคงคาง
ของเงินกูระยะยาว (ซึ่งรวมสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน
1,123.5 ลานบาท
(3) บริษัทฯ คาดวาจะใชเงินสุทธิจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้สวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มจํานวนไซโล
สําหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว และเพิ่มวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว

นโยบายการจายเงินปนผล
บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50.0 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีจาก
งบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
บมจ.ไทยฟูดส กรุป โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก
และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของบมจ. ไทยฟูดส กรุป อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้
การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคลอง แผนการ
ขยายธุรกิจ ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทตามที่
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถือหุนของบมจ. ไทยฟูดส กรุป เห็นสมควร
สําหรับบริษัทยอยของบมจ. ไทยฟูดส กรุป แตละบริษัทนั้น ไมมีการกําหนดอัตราขั้นต่ําในการจายเงินปนผล
อยางไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอยและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น ๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
ประจํา ปหลัง หักภาษี เงิน ได และหลัง หักเงินสํา รองตามกฎหมาย โดยพิ จารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิ จ
เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งสภาพคลองของบริษัทยอย
นั้น ๆ เปนตน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 798.71 ลานบาท จึงทําให
ไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได จนกวาผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะหมดไป
สวนที่ 1 หนา 3

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธกับที่ปรึกษาทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มียอดเงินคงคางกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูใหวงเงิน
สินเชื่อรายหลักของบริษัทฯ จํานวนประมาณ 4,289.90 ลานบาท ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญ
ถือหุนรอยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการ
เงินของบริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมในครั้งนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทฯ เปนผูผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกและสุกร โดยมีการดําเนินธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามบริษัทฯ เปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศรายใหญที่สุด และเปนผูจําหนายสุกรมีชีวิต
สําหรับตลาดเนื้อสุกรสดในประเทศรายใหญเปนอันดับสาม1
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหความสําคัญในการผลิตไก (ไกทั้งตัวชิ้นสวนไก และผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก)
และจําหนายสุกรมีชีวิตเปนหลัก เพื่อจําหนายใหแกนายหนาซื้อขายผูคาปลีกโรงผลิตชิ้นสวนสัตว บริษัทคาปลีกแบบ
สมัยใหม (Modern Trade Companies) บริษัทอุตสาหกรรมคาปลีกตัวแทนสงออกตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออก และลูกคา
สงออกบริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจอาหารสัตวที่ผลิตอาหารสัตวหลายแหง เพื่อใชในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ เปนหลัก
และจําหนายใหแกลูกคาภายนอก ทั้งนี้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงตามสายผลิตภัณฑดังนี้

1



ธุรกิจไกไดแก การเพาะพันธุไกการผลิตและจําหนายเนื้อไก ลูกไก ไกพันธุเนื้อไกพันธุไขรวมถึงผลิตภัณฑ
แปรรูปจากเนื้อไก



ธุรกิจสุกรไดแก การเพาะพันธุสุกรและการจําหนายสุกรมีชีวิต



ธุรกิจอาหารสัตวไดแก การผลิตและการจําหนายอาหารสัตว โดยมุงเนนที่อาหารสําหรับไกและสุกร และ



ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ไดแกใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่ง
วิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และในป 2558 ธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นซึ่ง
รวมไปถึงการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติก

จากขอมูลในป 2556 ของ Frost & Sullivan ซึ่งเปนบริษัทชั้นนําระดับโลกในดานการใหคําปรึกษาและวิจัย ที่มีประสบการณยาวนานกวา
50 ป โดยใหบริการลูกคาในอุตสาหกรรมตาง ๆ กวา 300 อุตสาหกรรม และมีฐานลูกคากวา 250,000 ราย ทั้งนี้ รายงานของ Frost &
Sullivan จัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะหการแขงขันใน
อุตสาหกรรม

สวนที่ 1 หนา 4

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีการถือหุนในบริษัทยอย โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัทฯ
บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
ธุรกิจไก
1. บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารม จํากัด
2. บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด
3. บริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม จํากัด
ธุรกิจสุกร
4. บริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด
5. บริษัท ไทย ฟูดส สไวน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

6. บริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด
7. Thai Viet Swine Line Company Limited (1)
ธุรกิจอาหารสัตว
8. บริษัทไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด
ธุรกิจอื่นๆ
9. บริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด
10. บริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

ธุรกิจหลัก

5,400,000,000

-

1,200,000,000
125,000,000
50,000,000

100
100
100

ฟารมไกพอแมพันธุ
การเลี้ยงไกผานเกษตรกรฯ
ฟารมไกพันธุไข

1,000,000,000
100,000,000

100
100

276,300,000
8,700,000(2)

100
100

การผลิตและการจําหนายสุกรมีชีวิต
ปจจุบัน มิไดมีการดําเนินธุรกิจ โดย
บริษัทฯ คาดวา TFSI จะเริ่มดําเนิน
ธุรกิจสุกรในประเทศไทยภายในป
2558
การลงทุนในบริษัทอื่น
การเลี้ยงและการจําหนายสุกรมี
ชีวิต

2,000,000,000

100

50,000,000
80,000,000

100
100

โรงผลิตชิ้นสวนไก

การผลิตและจําหนายอาหารสัตว

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การผลิตกระสอบบรรจุอาหารสัตว
และอุปกรณที่เปนพลาสติกสําหรับ
ธุรกิจฟารม
หมายเหตุ : (1) บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนเจาของโดยออมโดยถือหุนรอยละ 100 ใน Thai Viet Swine Line Company Limited ผานทาง
บริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนทั้งหมดใน Thai Viet Swine Line Company Limited ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้ง
ในประเทศเวียดนาม
(2) ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ

สวนที่ 1 หนา 5

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายได
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภท
2555
2556
2557(1)
ธุรกิจ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ไก
5,559.7
61.3 11,602.1
73.8 12,365.3
72.5
สุกร
1,860.7
20.5 2,746.7
17.5 3,567.7
20.9
อาหารสัตว 1,652.2
18.2 1,381.3
8.8 1,105.0
6.5
(2)
อื่น ๆ
0.1
0.0
0.1
0.0
29.2
0.2
รวม
9,072.7
100.0 15,730.2
100.0 17,067.2 100.0
หมายเหตุ

งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2557
2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
5,864.9
71.6 5,335.6(3)
65.9
1,764.1
21.5
2.032.6
25.1
534.4
6.5
726.1
9.0
26.5
0.3
5.2
0.1
8,189.9 100.0
8,099.5
100.0

(1) งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบไปดวยขอมูล
ทางการเงินรวมของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และของบริษัทยอยทั้งหมดซึ่งรวมถึงบริษัทยอยที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป
2557 ป 2556 และป 2555 เสมือนวาบริษัทยอยที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 เปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ มา
ตั้งแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลัง เนื่องจากบริษัทยอยที่
ไดมาในป 2557 นั้นอยู ภายใต การควบคุม เดี ยวกันกั บกลุมบริษัทฯ ในขณะที่ งบการเงินรวมสําหรับป สิ้น สุดวั นที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มิไดรวมถึงขอมูลของบริษัทยอยที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557
ดังนั้น ขอมูลที่แสดงในงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว ณ วันที่ และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จึงไมสอดคลองและไมสามารถเปรียบเทียบไดกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
และ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับการตรวจสอบแลว ผูลงทุนควรระมัดระวังในการใชขอมูลเหลานี้
(2) รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักรวมถึงการใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและ
เวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ แกบุคคลภายนอกโดย TFRC และ
การผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติกของ AYAT ซึ่งบริษัทฯ ไดมา
ในป 2557 ทั้งนี้ รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 โดยหลักคือการใหบริการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและการจําหนายเวชภัณฑ โดย TFRC
(3) รายไดจากธุรกิจไก รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก ซึ่งเริ่มจําหนายในเดือนมีนาคมของป 2558

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มุงเนนการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีจาก
การลงทุน ทั้งนี้ การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547
การลงทุนในกิจการดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะเนนการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานของธุรกิจ
ที่จะเขาไปลงทุน รวมถึงแนวโนมของธุรกิจนั้น ๆ เปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในสัดสวนที่มากพอ
เพื่อใหสามารถมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่
ควบคุมรวมกันนั้น ๆ รวมทั้งการสงเสริมกิจการที่เขาลงทุนใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
บริษัทฯ อาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนจะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
ในการตัดสินใจลงทุนใด ๆ บริษัทฯ จะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ
รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน และนําเสนอแผนการลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา รวมถึงใหคําแนะนํา
เพื่อลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
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ผูถือหุนรายใหญ
โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กอน/ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนสามารถ
สรุปได ดังนี้
รายชื่อผูถือหุน

กลุมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
1. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
2. นางปริศนา เตียวสมบูรณกิจ
3. บริษัท นิวสตาร วิคเตอร จํากัด
4. Star Capital (H.K.) Limited
5. New Saga Limited
6. Norcot Holdings Limited
นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณกิจ
ประชาชนทั่วไป
รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ

กอนการเสนอขายสามัญเพิ่มทุน
ใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
จํานวนหุน
สัดสวนการถือหุน
(หุน)
(รอยละ)
4,000,000,000
599,999,998
1
1,600,000,000
100.0
400,000,000
1,200,000,000
200,000,000
1
0.0
4,000,000,000
100.00

ภายหลังการเสนอขายสามัญเพิ่มทุน
ใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
จํานวนหุน
(หุน)
4,000,000,000
599,999,998
1
1,600,000,000
400,000,000
1,200,000,000
200,000,000
1
1,100,000,000
5,100,000,000

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

78.4

0.0
21.6
100.00

1. บริษัท นิวสตาร วิคเตอร จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company
ซึ่งจดทะเบี ยนที่ประเทศไทยบริษัท มีทุนจดทะเบียนและชํ าระแล วจํ านวน 1 ล านบาท รายชื่ อผู ถือหุ นรายใหญ ไดแก
นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ถือหุนรอยละ 99.97
2. Star Capital (H.K.) Limited กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียน
ที่ประเทศฮองกง บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน HKD 10,000 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ไดแก นายวินัย
เตียวสมบูรณกิจ และผูที่เกี่ยวของ ถือหุนรอยละ 100
3. บริษัท นิวซากา ลิมิเต็ด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่
บริทิชเวอรจิ้นไอรแลนด บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน US$ 100 รายชื่อผูถือหุนรายใหญไดแก นายวินัย
เตียวสมบูรณกิจ ถือหุนรอยละ 100
4. บริษัท นอรดอท โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company
ซึ่งจดทะเบียนที่บริทิชเวอรจิ้นไอรแลนด บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน US$50,000 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
1 ราย ไดแก นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ถือหุนรอยละ 100
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คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1. นายสมชัย บุญนําศิริ
2. นายเวทย นุชเจริญ
3. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล
4. นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
5. นายวัฒนา รัตนานนท
6. นายวิณห ธนิตติราภรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ และกรรมการผูจัดการและรักษาการรองกรรมการผูจัดการ สายงานผลิตไก

สรุปปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
1.
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม
1.1
ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญและ/หรือ ประสบภาวะขาดทุนจากอุปสงคและ
อุปทานของผลิตภัณฑของบริษัทฯ และผลิตภัณฑที่ใหโปรตีนประเภทอื่น
1.2
ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
กิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบเนื่องจากการถูกเพิกถอน หรือการไมตออายุใบอนุญาต หนังสือรับรอง
1.3
หรือหนังสืออนุญาต
1.4
บริษัทฯ ซื้อไกพอแมพันธุจากผูจําหนายเพียงรายเดียว และซื้อสุกรทวดพันธุจากผูจําหนายเพียงรายเดียว ดังนั้น
กิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ หากผูจําหนายเพียงรายเดียวดังกลาวไมอาจจัดสงหรือปฏิเสธที่จะจัดสง
ไกหรือสุกรใหแกบริษัทฯ
1.5
บริษัทฯตองพึ่งพาเกษตรกรฯ ในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯซึ่งกิจการของบริษัทฯอาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการที่ไมไดมาตรฐานหรือมีพฤติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมายของเกษตรกรฯ
1.6
บันทึกขอตกลงระหวางบริษัทฯ และธนาคารพาณิชยที่ใหการสนับสนุนทางการเงินโดยใหกูยืมเงินแกเกษตรกรฯ
อาจทําใหบริษัทฯ มีภาระหนี้สินหากเกษตรกรฯ เหลานั้นผิดนัดสัญญากูยืมเงิน
1.7
การดําเนินการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการหยุดชะงักของสถานประกอบการในการผลิต
1.8
ภาระหนี้สินและเงื่อนไขทางการเงินของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบเชิงลบตอกิจการและสภาพคลองของบริษัทฯ
1.9
ความเสี่ยงจากปญหาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ปนเปอนหรือปญหาการปนเปอนในอุตสาหกรรมอาหารโดยทั่วไป
อาจส ง ผลกระทบในทางลบตอ ชื่ อ เสีย ง ความสามารถในการจํา หน า ยผลิต ภัณ ฑ ข องบริ ษั ท ฯ และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
1.10 กิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในสัตวหรือโรคที่เกิดจากสัตว
1.11 บริษัทฯ อาจประสบกับปญหาอัตราการเสียชีวิตของไกและสุกรเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
เฉียบพลัน
1.12

ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพทั้งที่เปนการคาดการณหรือที่เกิดขึ้นจริงที่มีสาเหตุจากการใชยาและ/หรือวัคซีนกับ
สัตวมีชีวิตของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอชื่อเสียง ความสามารถในการจําหนายผลิตภัณฑ และ
ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ได
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1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

2.
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

บริษัทฯ ตองอาศัยประสบการณและความชํานาญจากผูบริหารระดับสูงและพนักงานผูเชี่ยวชาญ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงตอการที่ประกันภัยมีราคาสูง วงเงินคุมครองจํากัด และอาจมีความคุมครองไมครอบคลุม
เพียงพอ
บริษัทฯ อาจตองรับผิดตอขอเรียกรองและความรับผิดที่อาจมีนัยสําคัญ ภายใตกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม
สุขอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ
บริษัทฯ อาจไมประสบความสําเร็จในการแขงขันในอุตสาหกรรมสัตวปกและอุตสาหกรรมสุกร
บริษัทฯ อาจประสบความไมแนนอนในการขยายกิจการหรือการเติบโตของกิจการ
บริษัทฯอาจไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตของสถานประกอบการเดิมหรือเพิ่มขนาดการประกอบกิจการไดใน
เวลาที่เหมาะสม หรืออาจไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดเลย
หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงผลิตอาหารสัตว และโรงฟกไขของบริษัทฯไมสามารถใชการไดหรือลมเหลว
อาจมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของบริษัทฯ
บริษัทฯ เปนเจาของหรือเชาที่ดินซึ่งมีหรืออาจมีขอจํากัดในการถือกรรมสิทธิ์ และ/หรือการใชประโยชน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม การประกอบกิจการในประเทศเวียดนามนั้นมีความเสี่ยงบางประการ เชน
ผลกระทบจากความไมมั่นคงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และกฎหมายวาดวย
การแขงขันทางการคาของประเทศเวียดนาม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือครองหุนสามัญของบริษัทฯ
ผลประโยชนของนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ และผูที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบมจ. ไทยฟูดส กรุป
อาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่นของบมจ. ไทยฟูดส กรุป
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและสงมอบหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เนื่องจากภายหลังการชําระคาหุน ผูลงทุนจะยังไมมีสถานะเปนผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จนกวาจะมี
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวและยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป กับกระทรวงพาณิชย
ราคาหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ในตลาดรองอาจลดลงต่ํากวาราคาเสนอขายหุนในครั้งนี้
ความสามารถในการจายเงินปนผลของบมจ. ไทยฟูดส กรุป ขึ้นอยูกับผลกําไร สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด
ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน รายจายฝายทุน และขอจํากัดของเงื่อนไขที่เกิดจากการจัดหาแหลงเงินทุน
ในอนาคต
การขายหุ น การขายหุ น ที่ อ อกใหม ข องบมจ. ไทยฟู ด ส กรุ ป หรื อ การขายหุ น เดิ ม ของบมจ. ไทยฟู ด ส กรุ ป
โดยผูถือหุนรายใหญ หลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการมีหุนของบมจ. ไทยฟูดส กรุป
เปนจํานวนมากที่สามารถขายไดในอนาคตอาจทําใหราคาหุนของบมจ. ไทยฟูดส กรุป ลดลง
โอกาสของผูถือหุนเดิมในการจองซื้อหุนใหมที่เสนอขายใหแกผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในอนาคตอาจถูกจํากัด
การที่หุนสามัญของบริษัทฯ อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
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คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บมจ. ไทยฟูดส กรุป และ 6 บริษัทยอย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป และ 10 บริษัทยอย
งวดหกเดือน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554

ป2555

ป 2556

ป 2556
ปรับปรุงใหม

สินทรัพยรวม

5,572,283

7,773,205

10,151,553

10,210,615

หนี้สินรวม

4,107,476

6,218,745

7,562,919

สวนของผูถือหุน

1,464,807

1,554,460

รายไดจากการขาย
และการใหบริการ

7,155,837

ตนทุนขายและการ
ใหบริการ

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ป 2557

ป 2558

13,296,702

NA

12,964,715

7,730,493

9,398,579

NA

9,995,531

2,588,635

2,480,122

3,898,123

NA

2,969,184

9,072,743

15,730,209

15,769,553

17,067,237

4,060,114

8,099,495

(6,290,663)

(10,216,970)

(13,919,368)

(13,939,299)

(15,120,677)

(3,438,158)

(8,697,343)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับป/งวด

561,404

(1,388,097)

1,034,174

1,052,860

916,157

395,394

(928,939)

อัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนผูถือหุน (เทา)

2.80

4.00

2.92

3.12

2.41

NA

3.37

อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพย (รอยละ)

10.07

NA

11.54

11.71

7.79

NA

NA

อัตราผลตอบแทน
ตอสวนของผูถือหุน
(รอยละ)

38.33

NA

49.92

52.19

28.73

NA

NA

(หนวย : พันบาท)

ป 2557

ธุรกิจของบริษัทฯ ไดเติบโตขึ้นอยางมาก จากป 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยตั้งแตป 2554 บริษัทฯ ได
ขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มโรงผลิตชิ้นสวนไกจาก 1 โรงเปน 3 โรง เพิ่มฟารมไกพอแมพันธุจาก 7 ฟารมเปน
15 ฟารม และเพิ่มโรงฟกไขจาก 2 โรงเปน 6 โรงในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ยังไดขยายธุรกิจฟารมไกพันธุไขจาก 1
ฟารม เปน 2 ฟารม และไดขยายธุรกิจสุกรในประเทศไทยโดยเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุ 6 ฟารมและเพิ่มฟารม
สุกรปูยาพันธุจาก 3 ฟารม เปน 6 ฟารม และเริ่มดําเนินธุรกิจการเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได
ขยายโรงผลิตอาหารสัตวจากเดิม 2 โรงเปน 3 โรง
รายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 9,072.7 ลานบาทในป 2555 เปน 17,067.2
ลานบาทในป 2557 และเปน 8,099.5 ลานบาท สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นอกจากนี้ในระหวาง
ป 2555 ถึงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ยังไดเพิ่มปริมาณการผลิตในการเลี้ยงไกและสุกร โดยในป
2555 บริษัทฯ มีปริมาณการขายไกจํานวน 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 ตันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายสุกรจํานวน 50,768.7 ตัน และ 35,131.4
ตัน ในป 2557 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ (รวมปริมาณการขายสุกรที่เวียดนาม
จํานวน 2,861.0 ตัน ในป 2557 และจํานวน 2,777.4 ตัน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558)
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เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจากการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรในธุรกิจไกและธุรกิจสุกรของบริษัทฯ สําหรับธุรกิจไก
บริษัทฯ ไดดําเนินการโดยการเลี้ยงไกพอแมพันธุในฟารมเพาะพันธุไก ฟกไขในโรงฟกไขจัดใหเกษตรกรฯ เปนผูเลี้ยงลูกไก
ของบริษัทฯ และจะนําไกกลับมาเพื่อสงไปที่โรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ ดวยวิธีการนี้ทําใหบริษัทฯ สามารถสราง
ผลตอบแทนจากการลงทุนไดสูงสุด
บริษัทฯ จําหนายไกทั้งตัวและชิ้นสวนไกใหแกลูกคาที่อยูในประเทศไทยเปนหลักและในไตรมาสที่หนึ่งของป
2558 บริษัทฯ ไดเริ่มสงออกเนื้อไกของบริษัทฯ ไปยังลูกคาในประเทศญี่ปุนและกลุมสหภาพยุโรปทั้งนี้รายไดจากการขาย
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 89.9 และ รอยละ 89.3 ของอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตไดถูกนําไปใชเพื่อเลี้ยง
ไกและสุกรของบริษัทฯ ตามลําดับ และบริษัทฯ จําหนายอาหารสัตวสวนที่เหลือใหแกลูกคาภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการ
ขายและการใหบริการของธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.5 ของรายไดจากการขายและการ
ใหบริการรวมของบริษัทฯ ในป 2557 และรอยละ 9.0 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
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 ไทยฟูดสกรุป จํากัด ในวันที่ 18
สิงหาคม 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด
(มหาชน) ซึ่งกลุมบริษัทฯ ประกอบดวยบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยอีก 10 บริษัท
กอนวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ประกอบดวย บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด และบริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว
จํากัดบริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารมจํากัด และ บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด ในป 2555 และป 2556
บริษัทฯ ไดเขาซื้อบริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัดบริษัท 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 AYAT TFSI และ T-Paragon (ซึ่งถือหุนทั้งหมดใน TVSL)
โดยบริษัทเหลานี้ไดถูกรวมไวในงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลว ณ วันที่ และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ของบริษัทฯ เสมือนวาบริษัททั้งสี่บริษัทดังกลาวเปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ ตั้งแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2556
หรือตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลัง เนื่องจากบริษัทยอยทั้งสี่แหงที่ไดมานั้นอยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
องคประกอบหลักของงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด
7 บริษัท) 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 (รวม บมจ. 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
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 (รวม บมจ. 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
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพ ยไ มห มุนเวียนจากวัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิจํานวน 1,267.9 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ
มีโรงผลิตอาหารสัตวเพิ่มขึ้น 1 โรง ฟารมเพาะพันธุไกเพิ่มขึ้น 3 ฟารม และมีโรงฟกไข 1 ฟารม และเริ่มกอสรางโรงผลิต
ชิ้นสวนสัตวที่จังหวัดปราจีนบุรี และการเชาฟารมสุกรพอแมพันธุจากเกษตรกรฯ ซึ่งรับรูเปนสัญญาเชาทางการเงินในป
2556 รวมทั้งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินจายลวงหนาคาหุนจํานวน 190.5 ลานบาท สําหรับการไดมาซึ่งบริษัท ทีพารากอน
โฮลดิ้ง จํากัด และบริษัท อโยธยา อกรีเทค จํากัด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2556 และป 2557 (รวม บมจ. 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 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 11
บริษัท) บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน 5,103.0 ลานบาท และ 7,770.1 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ – สุทธิ จํานวน 2,100.3 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ ที่ไมมีหลักทรัพย
ค้ําประกัน – สุทธิจํานวน 439.3 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2556 และป 2557 (รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยเปนทั้งหมด 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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปน
ทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 13,296.7 ลานบาท และ 13,197.7 ลานบาท ตามลําดับและมีสินทรัพย
หมุนเวียน 7,770.1 ลานบาท และ 7,359.0 ลานบาท ตามลําดับ
การลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
การลดลงของสินคาคงเหลือ – สุทธิจํานวน 136.5 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ สุทธิจํานวน 333.8
ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (รวมบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยเปน
ทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,526.6 ลานบาท และ 5,838.8 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสาเหตุหลักเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิจํานวน 207.6 ลานบาท เนื่องจากการที่บริษัทฯ สรางฟารมใหมเพื่อ
เลี้ยงไกพอแมพันธุ และมีการเชาฟารมเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ
จํานวน 121.3 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนกอนภาษีในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558
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 ล านบาท ตามลําดับ และมีสินทรัพ ย
หมุนเวียน 7,770.1 ลานบาท 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
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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 จํากัด และบริษัท
ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด
การลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
การลดลงของสินคาคงเหลือ – สุทธิจํานวน 409.6 ลานบาท และเงินทดรองจายใหแกเกษตรกรฯ – สุทธิจํานวน 334.7
ลานบาท
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 217.7 ลานบาท เนื่องจากการที่บริษัทฯ มีการเชาฟารมเลี้ยง
สุกรเพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิจํานวน 228.5 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
การที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนกอนภาษีในงวดหกเดือนของป 2558
หนี้สิน
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
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ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2554 ป 2555 และป 2556 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย 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 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกูยืมเพื่อขยายสถานประกอบการของบริษัทฯ
และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนยังมีสาเหตุหลักจากหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 191.7 ลานบาทจาก
สัญญาเชาทางการเงินสําหรับฟารมสุกร 2 ฟารม ซึ่งบริษัทฯ เขาทําสัญญาเมื่อป 2556 กับเกษตรกรฯ ที่เกี่ยวของ
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 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย 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
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
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 มีสาเหตุหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 472.2 ลานบาท เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศเพิ่มขึ้นในชวงตน
ป 2558
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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 และ 797.2 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินสัญญาเชาการเงิน – สุทธิ จํานวน 187.0 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของสัญญาเชาฟารมเลี้ยง
สุกรของบริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด
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 ตามลําดับและมีหนี้สินหมุนเวียน
8,751.5 ลานบาท และ 8,849.2 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 356.7 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ตั๋วแลกเงินของบริษัท และการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 296.6 ลานบาท และ
การลดลงของภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวน 40.8 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปน
ทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีหนี้สินไมหมุนเวียน 647.1 ลานบาท และ 1,146.4 ลานบาท ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 314.3 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินสัญญาเชาการเงิน – สุทธิ จํานวน 181.6
ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของสัญญาเชาฟารมเลี้ยงสุกรของบริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2554 ป 2555 และป 2556 (รวมบริษัทและบริษัทยอย เปนทั้งหมด 7 บริษัท)
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 1,464.8 ลานบาท 1,554.5 ลานบาท และ 2,588.6 ลานบาท ตามลําดับ
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (รวม บมจ.ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปน
ทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 3,898.1 ลานบาท และ 3,417.9 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (รวม บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เปนทั้งหมด 11 บริษัท) บริษัทฯ มีสวน
ของผูถือหุนรวมจํานวน 2,969.2 ลานบาท และบริษัทมีขาดทุนสะสม 798.7 ลานบาท
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557
รายได
รายไดรวมลดลงรอยละ 1.1 จาก 8,189.9 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 8,099.5
ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายไดจากธุรกิจไก
รายไดจากธุรกิจไกลดลงรอยละ 9.0 จาก 5,864.9 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้น สุดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2557
เปน 5,335.6 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 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 ชวงเดียวกันของป
2557 เปน 35.17 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2558 สาเหตุหลักมาจากอุปทานของเนื้อไกในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
และการออนตัวลงของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินของคูคา ทั้งนี้สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
บริษัทฯ มีรายไดจากการสงออก จํานวน 191.2 ลานบาท
รายไดจากธุรกิจสุกร
รายไดจากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ15.2 จาก 1,764.1 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เปน 2,032.6 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ในประเทศไทย บริ ษัท ฯ ขายสุกรมีชีวิตจํา นวน 204,657 ตั ว ในงวดหกเดือ นสิ้น สุ ดวัน 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
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รายไดจากธุรกิจอาหารสัตว
รายไดจากธุรกิจอาหารสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 35.9 จาก 534.4 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 เปน 726.1 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 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
บาทตอตัว เปน 13.52 บาทตอตัว รวมทั้งเงินที่จายใหแกเกษตรกรฯ สําหรับธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นในงวดหกเดือนของป 2558
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนสุกรที่เลี้ยงโดยเกษตรกรฯ
นอกจากนี้ ตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากการที่บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการ
ใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่โรงผลิตชิ้นสวนไกในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเดือนกันยายน ป 2557 และมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่โรงงานผลิตชิ้นสวนไก ในจังหวัดกาญจนบุรี ในไตรมาสที่สองของป 2558 เพื่อ
ลดระยะเวลาการผลิต และเพื่อใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานการสงออก จึงสงผลใหบริษัทมีคาเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น
จาก 236.4 ลานบาท เปน 318.4 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 1,065.9 ลานบาทในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยในงวดหกเดือนสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนขั้นตน 597.8
ลานบาท
รายไดอื่น
รายไดอื่นลดลงรอยละ 34.5 จาก 90.0 ลานบาทในงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 58.9
ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดคาปรับจากการขนสง
ลาชา ลดลง 15.3 ลานบาท
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กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิลดลง 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 2557และบั น ทึ ก ขาดทุ 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
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารลดลงรอยละ 6.2 จาก 340.5 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เปน 361.6 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาเชา
สํานักงาน คาใชจายสาธารณูปโภค และคาใชจายในการรักษาความปลอดภัย และหนี้สงสัยจะสูญและตัดหนี้สูญออกจาก
บัญชี
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
บริษัทฯ มีผลกําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดลดลง โดยบริษัทฯ บันทึกผลกําไรกอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 783.2 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และขาดทุนกอนตนทุน
การเงินและภาษีเงินได จํานวน 1,001.8 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 23.6 จาก 122.3 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 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
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รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 24.1ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 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 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 และขาดทุนสุทธิในงวดหกเดือนสิ้นุสดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จํานวน 928.9 ลานบาท
งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 เทียบกับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557
รายได
รายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 จาก 4,060.1 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน
4,073.5 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
รายไดจากธุรกิจไก
รายไดจากธุรกิจไกลดลงรอยละ 7.2 จาก 2,984.9 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
เปน 2,770.2 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาไกตอกิโลกรัมลดลง
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป 2557 ในขณะที่ปริมาณขายของผลิตภัณฑไก
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ10.9 จาก 68,014.3 ตัน ในงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน 75,427.7 ตัน
ในชวงเดียวกันของป 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากผลผลิตจากโรงผลิตชิ้นสวนสัตวเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามราคาเนื้อไก
โดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจาก 40.66 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดียวกันของป 2557 เปน 34.33 บาทตอกิโลกรัม
ในชวงเดียวกันของป 2558 สาเหตุหลักมาจากอุปทานของเนื้อไกในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และการออนตัวลงของคาเงินบาท
เมื่อเทียบกับสกุลเงินของคูคา
รายไดจากธุรกิจสุกร
รายไดจากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ 24.3 จาก 809.4 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557
เปน988.5ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558
ในประเทศไทย บริ ษัท ฯ ขายสุก รมีชีวิตจํา นวน 103,754 ตัว ในงวดสามเดือ นสิ้ น 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 อุปทานของสุกรมีชีวิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นซึ่งสาเหตุหลักมาจากอุปทาน
ในประเทศฟนตัวจากสถานการณโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปลายป 2556 ตอเนื่องจนถึงป 2557 ไดบรรเทาลงรวมถึงการ
ชะลอตัวของปริมาณความตองการบริโภคในประเทศ จึงเปนเหตุใหราคาขายสุกรมีชีวิตปรับตัวลดลง
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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 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557 เปน 311.9 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
อาหารสัตวที่ผลิตได
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 29.3 จาก 3,438.2 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557 เปน 4,446.7 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 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 ยังไดรับผลกระทบจากการที่บริษัทฯเริ่มดําเนินกิจการ
ใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่โรงผลิตชิ้นสวนไกในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเดือนกันยายน ป 2557 และมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่โรงงานผลิตชิ้นสวนไก ในจังหวัดกาญจนบุรี ในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 เพื่อ
ลดระยะเวลาการผลิต และเพื่อใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานการสงออก จึงสงผลใหบริษัทมีคาเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น
จาก 5.2 ลานบาท เปน 8.4 ลานบาท เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปกอน ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงเริ่มตนของการ
ดําเนินงานของการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรบริษัทฯ จึงยังไมสามารถใชประโยชนจากกําลังการผลิตของโรงผลิต
ชิ้นสวนไกไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี บริษัทฯเชื่อวาในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถใชประโยชนจากกําลังการผลิตดังกลาวได
เต็มอัตรา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรขั้นตนจํานวน 622.0 ลานบาทในงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยในงวดสามเดือนสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนขั้นตน 373.2
ลานบาท
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รายไดอื่น
รายไดอื่นลดลงรอยละ 3.8 จาก 31.6 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน 30.4
ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากการขายเศษ
อาหารและเศษวัสดุ และอื่น ๆ ลดลง 3.3 ลานบาท ในขณะที่รายไดจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 2.0 ลานบาท
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 11.2 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เปน
30.3 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางสกุลเงินดอลลาร และสกุลเงินบาท จากการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ ไดบันทึกผลกําไรกอนคาใชจายเปนจํานวน 664.8
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และบันทึกขาดทุนกอนคาใชจายเปนจํานวน 312.5
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ลานบาท
ลานบาท

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 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
เปน180.2 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาตอบแทนที่จายใหพนักงาน
ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจาก 1,635 คน ณ วันที่ 31มีนาคม 2557 เปน 2,040 คน ณ วันที่ 31มีนาคม 2558
อยางไรก็ดี บริษัทมีคาใชจายอื่น ๆ ลดลง สวนใหญมาจาก หนี้สงสัยจะสูญ และตัดหนี้สูญออกคาเชาสํานักงาน และ
คาใชจายคาสาธารณูปโภคซึ่งมีในสัดสวนที่ใกลเคียงกับการเพิ่มขึ้นของคาตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ จึงสงผลให
คาใชจายในการบริหารลดลงอยางไมมีนัยสําคัญ
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
บริษัทฯ มีผลกําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดลดลง โดยบริษัทฯ บันทึกผลกําไรกอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 468.9 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และขาดทุนกอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินไดเปนจํานวน 525.0 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 25.5 จาก 58.7 ลานบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
เปน 73.7 ลานบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนเงินกูที่เบิกเพิ่มขึ้น
ในป 2558 เพื่อใชเปนเงินทุนในการสรางโรงงานใหมรองรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
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กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 410.2 ลานบาท ในงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เทียบกับขาดทุนกอนภาษีเงินไดในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน
598.7 ลานบาท เนื่องจากราคาขายไกและสุกรที่ลดลงตามสภาวะตลาด
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 2557 เทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน
12,365.3 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายและราคาตอกิโลกรัม
ของไก เพิ่ มสู ง ขึ้ น 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
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
3,567.7 ลานบาทในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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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
ราคาสุกรมีชีวิตในประเทศเพิ่มขึ้น 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
นอกจากนี้ ตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากการที่บริษัทฯเริ่มดําเนินกิจการ
โรงผลิตชิ้นสวนไกแหงใหมลาสุดในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเดือนกันยายน ป 2557 และมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาการผลิต และเพื่อใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานการสงออก ทั้งนี้ เนื่องจากเปนชวง
เริ่มตนของการดําเนินงานของโรงผลิตชิ้นสวนไกดังกลาว บริษัทฯ จึงยังไมสามารถใชประโยชนจากกําลังการผลิตของ
โรงผลิตชิ้นสวนไกไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อวาในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถใชประโยชนจากกําลังการผลิต
ดังกลาวไดเต็มอัตรา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง
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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 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 97.7 จาก 58.6 ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 115.8
ลานบาทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินเดือนและผลประโยชนอื่นที่จายใหแก
บุคลากรฝายขายที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 110 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน 153 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
ตนทุนคาขนสงที่เพิ่มขึ้น
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คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 29.7 จาก 586.6 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน
760.8ลานบาท 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 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนเงินกูที่เบิกเพิ่มขึ้นในป 2557 จาก
สัญญากูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งสวนหนึ่งถูกหักกลบจากการลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัทฯ บันทึกกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 1,085.9 ลานบาทสําหรับป
สิ้น สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับป สิ้น สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 จํ านวน 953.8
ลานบาท
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 33.0 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และคาใชจายภาษี
เงินไดจํานวน 37.6 ลานบาท สําหรับ ปสิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 คา ใชจายภาษีเงิน ไดสํา หรั บปสิ้น สุดวัน ที่
31 ธันวาคม 2556 และป 2557 นั้น เกิดจากกําไรสุทธิของกิจการที่รายไดไมเขาขายไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการ
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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นักลงทุนสัมพันธ:
ชื่อ:
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