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1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เปนผูผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกและสุกร โดยมีการดําเนินธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บริษัทฯ เปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศรายใหญที่สุดและเปนผูจําหนายสุกรมีชีวิต
สําหรับตลาดเนื้อ สุกรสดในประเทศรายใหญเปน อัน ดับ สาม1โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัว ขอ “สวนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ และ 2.3 ภาพรวมอุตสาหกรรม”
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหความสําคัญในการผลิตไก (ไกทั้งตัว ชิ้นสวนไก และผลิตภัณฑแปรรูปจาก เนื้อไก)
และจําหนายสุกรมีชีวิตเปนหลัก เพื่อจําหนายใหแกนายหนาซื้อขาย ผูคาปลีก โรงผลิตชิ้นสวนสัตว บริษัทคาปลีกแบบ
สมัยใหม (Modern Trade Companies) บริษัทอุตสาหกรรมคาปลีกตัวแทนสงออก ตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออก และลูกคา
สงออก บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจอาหารสัตวที่ผลิตอาหารสัตวหลายแหง เพื่อใชในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ เปนหลัก
และจําหนายใหแกลูกคาภายนอก ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงตามสายผลิตภัณฑดังนี้





ธุรกิจไก ไดแก การเพาะพันธุไกการผลิตและจําหนายเนื้อไก ลูกไก ไกพันธุเนื้อ ไกพันธุไข รวมถึงผลิตภัณฑ
แปรรูปจากเนื้อไก
ธุรกิจสุกร ไดแก การเพาะพันธุสุกรและการจําหนายสุกรมีชีวิต
ธุรกิจอาหารสัตว ไดแก การผลิตและการจําหนายอาหารสัตว โดยมุงเนนที่อาหารสําหรับไกและสุกร และ
ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ไดแก ใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่ง
วิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และในป 2558 ธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯไดเพิ่มขึ้นซึ่ง
รวมไปถึงการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติก

ธุรกิจของบริษัทฯ ไดเติบโตขึ้นอยางมาก จากป 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยตั้งแตป 2554 บริษัทฯ ได
ขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มโรงผลิตชิ้นสวนไกจาก 1 โรงเปน 3 โรง เพิ่มฟารมไกพอแมพันธุจาก 7 ฟารม
เปน 15 ฟารมและเพิ่มโรงฟกไขจาก 2 โรงเปน 6 โรงในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ ยังไดขยายธุรกิจฟารมไกพันธุไขจาก
1 ฟารม เปน 2 ฟารม และไดขยายธุรกิจสุกรในประเทศไทยโดยเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุ 6 ฟารมและเพิ่มฟารม
สุกรปูยาพันธุจาก 3 ฟารม เปน 6 ฟารม และเริ่มดําเนินธุรกิจการเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดขยาย
โรงผลิตอาหารสัตวจากเดิม 2 โรงเปน 3 โรง
รายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 9,072.7 ลานบาทในป 2555 เปน 17,067.2
ลานบาท ในป 2557 และเปน 4,073.5 ลานบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 นอกจากนี้ในระหวางป
2555 ถึง งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ยังไดเพิ่มปริมาณการผลิตในการเลี้ยงไกและสุกรโดยในป
2555 บริษัทฯ มีปริมาณการขายไกจํานวน 155,040.5 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายไกจํานวน 281,908.1 ตัน
และ 75,427.7 ตัน ในป 2557 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามลําดับ และในป 2555 บริษัทฯ
มีปริมาณการขายสุกรจํานวน 38,199.3 ตันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายสุกรจํานวน 50,768.7 ตัน และ 18,194.7
ตัน ในป 2557 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามลําดับ (รวมปริมาณการขายสุกรที่เวียดนาม
จํานวน 2,861.0 ตัน ในป 2557 และจํานวน 1,030.1 ตัน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558)
1

จากขอมูลในป 2556 ของ Frost & Sullivan
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจากการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรในธุรกิจไกและธุรกิจสุกรของบริษัทฯ สําหรับธุรกิจไก
บริษัทฯ ไดดําเนินการโดยการเลี้ยงไกพอแมพันธุในฟารมเพาะพันธุไก ฟกไขในโรงฟกไขจัดใหเกษตรกรฯ เปนผูเลี้ยงลูกไก
ของบริษัทฯ และจะนําไกกลับมาเพื่อสงไปที่โรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ ดวยวิธีการนี้ทําใหบริษัทฯ สามารถสรา ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนไดสูงสุด
บริษัทฯ จําหนายไกทั้งตัวและชิ้นสวนไกใหแกลูกคาที่อยูในประเทศไทยเปนหลักและในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558
บริษัทฯ ไดเริ่มสงออกเนื้อไกของบริษัทฯ ไปยังลูกคาในประเทศญี่ปุน และกลุมสหภาพยุโรป ทั้งนี้ รายไดจากการขายและ
การใหบริการของธุรกิจไกของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.0 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวม สําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ จําหนายสุกรมีชีวิตผานการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม บริษัทฯ ซื้อสุกรมา 3 สายพันธุแลวทําการผสมขามพันธุสุกร 3 สายพันธุดังกลาว หลังจากนั้นจึงจัดใหเกษตรกรฯ
เลี้ยงสุกรที่เกิดจากการผสมพันธุดังกลาวของบริษัทฯ แลวจึงขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคาของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายไดจากการขาย
และการใหบริการของธุรกิจสุกรของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.3 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมของ
บริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยัง ดํา เนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว โดยในป 2557 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้น สุดวัน ที่
31 มีนาคม 2558 ปริมาณอาหารสัตวรอยละ 89.9 และ รอยละ 90.0 ของอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตไดถูกนําไปใชเพื่อเลี้ยง
ไกและสุกรของบริษัทฯ ตามลําดับ และบริษัทฯ จําหนายอาหารสัตวสวนที่เหลือใหแกลูกคาภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการ
ขายและการใหบริการของธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.7 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ
รวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
1.2

ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

เพื่อดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
โรงผลิตชิ้นสวนสัตว และบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนทั้งหมดเปนผูประกอบธุรกิจไก ธุรกิจสุกร ธุรกิจผลิตอาหารสัตว รวมถึง
ธุรกิจอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดโครงสรางองคกรของบริษัทฯ ในระหวางป 2554 ถึงป 2557 จากเดิมที่นายวินัย
เตียวสมบูรณกิจและผูที่เกี่ยวของ เปนผูควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไดปรับโครงสรางมารวมอยูที่ บมจ.ไทยฟูดส
กรุป ทั้งนี้ จากการจัดโครงสรางองคกรดังกลาวสงผลใหการประกอบธุรกิจทุกประเภทของบริษัทฯ อยูภายใตการควบคุมของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป โดยตรง
ในป 2530 นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ผูกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและ
ประธานกรรมการบริหาร เริ่มประกอบธุรกิจฟารมเลี้ยงไกฟารมแรกในจังหวัดลพบุรี โดยมีกําลังการผลิต 20,000 ตัว
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 ภายใตชื่อ บริษัท ไทยฟูด (2001) จํากัด
ตอมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท
ไทยฟูดสกรุป จํากัด และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัดและไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557
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สรุปลําดับเหตุการณสําคัญของบริษัทฯ
ป

เหตุการณสําคัญ

2544

กอตั้งบริษัท ไทยฟูด (2001) จํากัด

2545

เปลี่ยนชื่อบริษัท เปน บริษัท ไทยฟูดส โพลทรีย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2546

เริ่ ม ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โรงผลิ ต ชิ้ น ส ว นไก โ รงแรกในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี กํ า ลั ง การผลิ ต ไก
139,000 ตัวตอวัน

2547

เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมไกพอแมพันธุ โดยการซื้อฟารมไกพอแมพันธุจํานวน 3 ฟารมและ
โรงฟกไขจํานวน 1 โรงในจังหวัดชลบุรี ทําใหกําลังการผลิตไกพอแมพันธุของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นเปน 312,000 ตัว และเพิ่มกําลังการผลิตของโรงฟกไขของบริษัทฯ เปน 699,840
ฟองตอสัปดาห

2550

เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพัน ธุโรงแรกในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกําลังการผลิต
1,900 ตัว
เริ่มดํา เนินธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตวโรงแรกในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกําลังการผลิต
อาหารสัตว 30,000 ตันตอเดือน

2553

เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรทวดพันธุฟารมแรกในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกําลังการผลิต
450 ตัว

2554

เริ่ม ดํา เนิ น ธุร กิ จ ฟารมไกพั น ธุ ไ ขฟ าร มแรกในจั ง หวัด กาญจนบุรี โดยมี กํา ลั ง การผลิ ต
38,400 ตัว

2555

เปลี่ยนชื่อบริษัท เปนบริษัท ไทยฟูดสกรุป จํากัด
เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุฟารมแรก ในจังหวัดนครสวรรคโดยมีกําลังการผลิต
สุกรพอแมพันธุ 1,800 ตัว
เขาซื้อกิจการของ บริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด และบริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร
ฟารม จํากัด ซึ่งเดิมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจและผูที่เกี่ยวของ ถือหุนโดยตรง และ/หรือมี
อํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

2556

เริ่มดําเนินธุรกิจเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนามและเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพันธุ
ฟารมแรกในประเทศเวียดนาม โดยใชระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาโดยมีกําลังการผลิต
สุกรปูยาพันธุ 700 ตัว และเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุฟารมแรกในประเทศ
เวียดนาม โดยมีกําลังการผลิต 1,400 ตัว
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เริ่มดํา เนิน ธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตว โรงใหมในจัง หวัดปราจีน บุรี โดยมีกํา ลังการผลิ ต
อาหารสัตว 50,000 ตันตอเดือน ซึ่งทําใหกําลังการผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
เปน 120,000 ตันตอเดือน
เขาซื้อกิจการของ บริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด ซึ่งเดิมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
และผูที่เกี่ยวของถือหุนโดยตรง และ/หรือมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว
2557

เริ่มดําเนินกิจการโรงผลิตชิ้นสวนสัตวโรงใหมในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกําลังการผลิตรวม
150,000 ตัวตอวัน ซึ่งทําใหกําลังการผลิตไกของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 440,000 ตัวตอวัน
เริ่มดําเนินกิจการโรงฟกไขโรงใหมในจังหวัดกาญจนบุรีทําใหกําลังการผลิตโรงฟกไขของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 4,878,720 ฟองตอสัปดาห
เปลี่ยนฟารมไกพอแมพันธุจํานวน 1 ฟารม เพื่อนําไปใชเลี้ยงลูกไกพันธุไข ซึ่งเดิมบริษัทฯ
ใหเกษตรกรฯ เปนผูเลี้ยงลูกไกพันธุไขทั้งหมด และในชวงเวลาเดียวกัน การกอสรางฟารม
ไกพอแมพันธุฟารมใหมในจังหวัดสระแกวของบริษัทฯ ก็แลวเสร็จพรอมดําเนินการ เพื่อ
เปนการทดแทนฟารมไกพอแมพันธุเดิมจึงทําใหกําลังการผลิตไกพอแมพันธุของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นเปน 1,716,900 ตัว เนื่องจากฟารมไกพอแมพันธุฟารมใหมมีกําลังการการผลิตที่
สูงกวาฟารมเดิม
เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุแหงใหมจํานวน 2 ฟารม ในจังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทําใหกําลังการผลิตของฟารมสุกรพอแมพันธุของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
จาก 8,950 ตัว เปน 12,000 ตัว (รวมฟารมสุกรพอแมพันธุในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีกําลัง
การผลิตสุกรพอแมพันธุจํานวน 1,400 ตัว)
เริ่มเชาและดําเนินธุรกิจสุกรปูยาพันธุแหงใหมจํานวน 1 ฟารม ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งทํา
ใหกําลังการผลิตของฟารมสุกรปูยาพันธุของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 5,300 ตัว เปน 8,000
ตัว
เขาซื้อกิจการของบริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด บริษัท ไทย ฟูดสสไวน อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด และบริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเดิมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ และ
ผูที่เกี่ยวของถือหุนโดยตรงและ/หรือมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2557 มีมติอนุมัติ
- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท โดย
เปนผลใหจํานวนหุนที่ออกแลวเพิ่มจาก 37,500,000 หุน เปน 3,750,000,000 หุน
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,750,000,000 เปน 5,400,000,000 บาท โดยจัดสรรใหผู
ถือหุนเดิมจํานวนไมเกิน 250,000,000 หุน และ จัดสรรหุนเพิ่มทุนเสนอขายแก
ประชาชนทั่วไป (IPO) จํานวนไมเกิน 1,400,000,000 หุน
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ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน
จํากัดและไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจาก
3,750,000,000 บาท เปน 4,000,000,000 บาท ซึ่งเปนผลจากการจัดสรรหุน จํานวน
250,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนเดิม
2558

ในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดเริ่มสงออกเนื้อไกใหแกลูกคาใน
ประเทศญี่ปุน จํานวนประมาณ 504 ตัน และลูกคาในกลุมสหภาพยุโรป จํานวนประมาณ
120 ตัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเริ่มจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปประเภทไสกรอก โดยเขาทําความตก
ลงกับผูผลิตอาหารแปรรูป เพื่อผลิตไสกรอกไกจากเนื้อไกของบริษัทฯ ภายใตตราสินคา
ของบริษัทฯ (OEM)
เนื่องจากระยะเวลาที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแลวเสร็จอาจเกิน
กําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
4/2557 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก
ประชาชนทั่วไป (IPO) ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ครั้งที่
2/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จึงไดมีมติอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
- การลดทุนจดทะเบียนจาก 5,400,000,000 บาท เปน 4,000,000,000 บาท โดยการตัด
หุนของบริษัทที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 1,400,000,000 หุน
- การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 4,000,000,000 บาท เป น 5,400,000,000 บาท โดย
จัดสรรหุนเพิ่มทุนเสนอขายแกประชาชนทั่วไป (IPO) จํานวนไมเกิน 1,400,000,000
หุน
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดจดทะเบียนมติลดทุน และมติเพิ่มทุน ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตามลําดับ
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1.3

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ
แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
TFG
99.99%

ธุรกิจอาหารสัตว

ธุรกิจสุกร

ธุรกิจไก
TFPF

(1)

TFSF

(3)

TFCF

(1)

TFSI

(4)

TFLF

(2)

T-Paragon

(4)

TVSL

(4)

หมายเหตุ

TFFM

(1)

ธุรกิจอื่นๆ
TFRC

(2)

AYAT

(4)

(1) บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซื้อกิจการของ TFPF TFCF และ TFFM ในป 2554
(2) บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซื้อกิจการของ TFRC และ TFLF ในป 2555
(3) บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซื้อกิจการของ TFSF ในป 2556 โดย TFSF เกิดจากการควบรวมกิจการระหวางบริษัท ไทย
ฟูดส สไวน ไลน จํากัด กับ บริษัท ไทย ฟูดส ไฮบริด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ซึ่งเดิม
นายวินัย เตียวสมบู รณ กิจ และผูที่เกี่ ยวขอ ง เปน ผูถื อ หุนโดยตรงและ/หรื อมี อํานาจควบคุมในบริ ษั ททั้ งสอง
ดังกลาว
(4) บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซื้อกิจการของ T-Paragon (ซึ่งถือหุนใน TVSL) AYAT และ TFSI ในป 2557 ทั้งนี้ ในปจจุบัน
TFSI มิไดมีการดําเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ คาดวา TFSI จะเริ่มดําเนินธุรกิจสุกรในประเทศไทยภายในป 2558
* แตเดิมนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ และผูที่เกี่ยวของ เปนผูถือหุนโดยตรงและ/หรือมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยทุก
บริษัทของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
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บริษัทยอยของบมจ. ไทยฟูดส กรุป
บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีการถือหุนในบริษัทยอยโดยมีรายละเอียดสรุป ไดดังนี้
ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ธุรกิจหลัก

บริษัท
1. บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

5,400,000,000

โรงผลิตชิ้นสวนไก

บริษัทยอย
ธุรกิจไก
1. บริษัท ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารม จํากัด

1,200,000,000

100

ฟารมไกพอแมพันธุ

125,000,000

100

การเลี้ยงไกผานเกษตรกรฯ

50,000,000

100

ฟารมไกพันธุไข

1,000,000,000

100

การผลิตและการจําหนายสุกรมีชีวิต

5. บริษัท ไทย ฟูดส สไวน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

100,000,000

100

ปจจุบัน มิไดมีการดําเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ
คาดวา TFSI จะเริ่มดําเนินธุรกิจสุกรใน
ประเทศไทยภายในป 2558

6. บริษัท ที พารากอน โฮลดิ้ง จํากัด

276,300,000

100

การลงทุนในบริษัทอื่น

7. Thai Viet Swine Line Company Limited(1)

8,700,000(2)

100

การเลี้ยงและการจําหนายสุกรมีชีวิต

2,000,000,000

100

การผลิตและจําหนายอาหารสัตว

9. บริษัท ไทย ฟูดส รีเสิรซ เซ็นเตอร จํากัด

50,000,000

100

ศูนยวิจัยและพัฒนา

10. บริษัท อโยธยา อกรี เทค จํากัด

80,000,000

100

การผลิ ต กระสอบบรรจุ อ าหารสั ต ว และ
อุปกรณที่เปนพลาสติกสําหรับธุรกิจฟารม

2. บริษัท ไทย ฟูดส คอนแทรค ฟารมมิ่ง จํากัด
3. บริษัท ไทย ฟูดส เลเยอร ฟารม จํากัด
ธุรกิจสุกร
4. บริษัท ไทย ฟูดส สไวน ฟารม จํากัด

ธุรกิจอาหารสัตว
8. บริษัทไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด
ธุรกิจอื่นๆ

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

1.4

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ

มี และโปรดพิจ ารณารายละเอียดเพิ่ มเติมในหัว ข อ “ส ว นที่ 2.3 การจัด การและการกํา กับ ดูแ ลกิจ การ – 14.
รายการระหวางกัน”
1.5

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
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