บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ

2.1.1

ผลิตภัณฑ

บริษัทฯ เปนผูผลิตอาหารแบบครบวงจรของ (ก) ผลิตภัณฑไก ทั้งในลักษณะไกทั้งตัวชิ้นสวนไก และผลิตภัณฑ
แปรรูปจากเนื้อไก โดยบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจในดานตาง ๆ ประกอบดวย การเพาะพันธุไก การเลี้ยงไก การออกไข การ
ฟกไข การผลิตเนื้อไก รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก (ข) สุกรมีชีวิต โดยบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจในดานตาง ๆ
ประกอบดวย การเพาะพันธุสุกร การเลี้ยงสุกร และการจําหนายสุกรมีชีวิต (ค) อาหารสัตว (โดยมุงเนนไปที่อาหารสัตว
สําหรับไกและสุกรเปนหลัก) โดยการดําเนินธุรกิจในดานตาง ๆ ของบริษัทฯประกอบดวย การผลิตและการจัดจําหนาย
อาหารสัตวเพื่อใชในธุรกิจของบริษัทฯ และจําหนายใหแกลูกคาอื่นและ (ง) ธุรกิจอื่น ๆ ไดแก ใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนา
วัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และการผลิตและจําหนาย
บรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติก
รายได ร วมจากการขายและการให บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯ แบ ง ตามประเภทธุ ร กิ จ สํ า หรั บ แต ล ะช ว งระยะเวลา
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ไก
สุกร
อาหารสัตว
อื่น ๆ (3)
รวม
หมายเหตุ

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 6 บริษัทยอย
และ 10 บริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2556
ป 2554
ป 2555
ป 2556
ป 2557 (1)
(ล
า
นบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท) (ปรับปรุงใหม) (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

11,602.1
2,750.5
1,381.3
35.7
15,769.6

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

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ 10 บริษัทยอย
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ป 2557
ป 2558
(ลานบาท)
(ลานบาท)
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

(1) งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบไปดวยขอมูลทาง
การเงินรวมของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และของบริษัทยอยทั้งหมดซึ่งรวมถึงบริษัทยอยที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุปไดมาในป 2557
ป 2556 และ ป 2555 เสมือนวาบริษัทยอยที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 เปนบริษัทในกลุมบริษัทฯ มาตั้งแตกอน
วันที่ 1 มกราคม 2556 หรือตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลัง เนื่องจากบริษัทยอยที่ไดมาในป
2557 นั้นอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ ในขณะที่ งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มิไดรวมถึงขอมูลของบริษัทยอยที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมาในป 2557 ดังนั้น ขอมูล
ที่แสดงในงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวณวันที่และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงไมสอดคลอง
และไมสามารถเปรียบเทียบไดกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ที่ไดรับการตรวจสอบแลวผูลงทุนควรระมัดระวังในการใชขอมูลเหลานี้
(2) รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักรวมถึงการใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและ
เวชภัณฑและจําหนายเวชภัณฑซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯแกบุคคลภายนอกโดย TFRC และ
การผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรที่ทําจากพลาสติกของ AYAT ซึ่งบริษัทฯ ไดมาใน
ป 2557 ทั้งนี้ รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2556 และ 2555 โดยหลักคือการใหบริการศูนยวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนและการจําหนายเวชภัณฑ โดย TFRC
(3) รายไดจากธุรกิจไก รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก ซึ่งเริ่มจําหนายในเดือนมีนาคมของป 2558
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2.1.2

การดําเนินงาน
ปริมาณขาย
ปริมาณขายของธุรกิจไก ธุรกิจสุกร และธุรกิจอาหารสัตว สําหรับแตละชวงระยะเวลามีรายละเอียดดังตอไปนี้
งวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม
2555

2556

2557(1)

2558(1)

2557

ไก
จํานวน (พันตัว) (2)

65,974.7

112,660.8

111,235.2

27,313.0

30,710.1

155,040.5

271,884.7

281,908.1

68,014.3

76,258.0

374.5

413.6

475.1

103.8

154.9

น้ําหนัก (ตัน)

38,199.3

44,874.1

47,907.7

9,994.1

17,164.6

อาหารสัตว
น้ําหนัก (ตัน)

130,999.1

98,577.1

79,891.5

18,672.9

19,840.9

น้ําหนัก (ตัน)
สุกร – ประเทศไทย
จํานวน (พันตัว) (3)

หมายเหตุ

(1) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปริมาณขายสุกรในประเทศเวียดนาม ประกอบดวยการขายสุกรขุน จํานวน 12,774
ตัว สุกรขุนรุนพันธุ จํานวน 11,541 ตัว ลูกสุกร จํานวน 27,545 ตัว และสุกรพอแมพันธุ จํานวน 1,219 ตัวและสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ปริมาณขายสุกรในประเทศเวียดนาม ประกอบดวยการขายสุกรขุน จํานวน 7,137 ตัว
สุกรขุนรุนพันธุ จํานวน 2,467 ตัว ลูกสุกร จํานวน 7,427 ตัว และสุกรพอแมพันธุ จํานวน 364 ตัว ตามลําดับ
(2) จํานวนไกดังกลาวรวมถึงการขายเนื้อไก ไกมีชีวิต และไกพันธุไข
(3) จํานวนสุกรดังกลาวรวมถึงสุกรขุน สุกรขุนคัดทิ้ง และสุกรไมผานการคัดพันธุ

2.2

ธุรกิจของบริษัทฯ
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปนกลุมธุรกิจตาง ๆ ไดดังนี้

2.2.1

ธุรกิจไก

2.2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ผลิตและจําหนายไกหลายชนิด ไดแก ไกทั้งตัวและชิ้นสวนไก เชน ปกไก อกไก นองไก ตีนไก เครื่องในไก
และผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก โดยรายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการขายผลิตภัณฑไก โดยคิดเปนรอยละ 61.3 รอยละ
73.8 และ รอยละ 72.5 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2555 ป 2556 ป 2557 ตามลําดับ และคิดเปนรอยละ 68.0 ของ
รายไดรวมของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
นอกจากนี้ บริษัทฯ จําหนายไกมีชีวิตใหโรงผลิตชิ้นสวนสัตว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสถานการณของตลาด และบริษัทฯ
ยังจําหนายลูกไก ไกแมพันธุที่ไมสามารถออกไขได และไกพันธุไขอีกดวย
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กระบวนการผลิตผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ ตั้งแตการซื้อไกพอแมพันธุจนถึงการจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาของ
บริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
การจัดหาลูกไก
เพาะพันธุ

เพาะพันธุไกที่ฟารมเพาะพันธุของบริษัทฯ

ออกไข

ออกไขที่ฟารมเพาะพันธุของบริษทั ฯ

ฟกไข

ฟกไขเพื่อใหไดลกู ไกที่โรงฟกไขของบริษัทฯ

เลี้ยงไก

เลี้ยงไกที่ฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา

ฆาและ
ชําแหละไก

ฆาและชําแหละไกที่โรงผลิตชิน้ สวนสัตวของบริษทั ฯ
ชั่งน้ําหนักและบรรจุ
จางผลิต

จําหนาย

ไกทั้งตัว

ชิ้นสวนไก

ไกมีชีวิต

แปรรูป

จําหนายใหแกนายหนาซื้อขาย ผูคาปลีก ตัวแทนสงออก/ตัวแทนรับซือ้ เพื่อสงออก
บริษัทคาปลีกแบบสมัยใหมบริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก และลูกคาสงออก

ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จัดหาไกพอแมพันธุ (ไมรวมกรณีไกพันธุไข) มาจากบริษัท อารเบอร
เอเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด (“อารเบอรเอเคอรส”) ซึ่งเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตไกพอแมพันธุ และ
บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑไก ดังตอไปนี้
การเลี้ยงไกและการฟกไข
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงฟกไขจํานวน 6 โรง เพื่อการกกไขและฟกไข ไกแมพันธุหนึ่งตัวโดยเฉลี่ยแลวสามารถออก
ไขไดประมาณ 170 ฟอง ในหนึ่งชวงชีวิต ซึ่งในจํานวนดังกลาว สามารถฟกเปนตัวสําเร็จคิดเปนอัตราประมาณรอยละ 81
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงฟกไขของบริษัทฯ สามารถฟกไขไดประมาณ 2.6 ลานฟองตอสัปดาห โดยไขที่ไมได
มาตรฐานจะถูกคัดออกเพื่อนําไปทิ้งหรือจําหนายใหกับลูกคาภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการขายไขที่ไมไดมาตรฐานนี้ไมถือ
เปนรายไดที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
เมื่อไขฟกเปนลูกไก พนักงานของบริษัทฯ จะทําการใหวัคซีนแกลูกไกภายใตการควบคุมดูแลของสัตวแพทย และจะ
ทําการแยกเพศลูกไก เนื่องจากไกเพศเดียวกันที่มีอายุเทากันจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ใกลเคียงกัน บริษัทฯ จึงแยกลูกไก
ตามเพศ เพื่อใหงายตอการเลี้ยง และภายหลังจากการใหวัคซีนและแยกเพศแลว บริษัทฯ จะจัดสงลูกไกใหแกเกษตรกรฯ ใน
เครือขายเพื่อทําการเลี้ยงไกตอไป
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กระบวนการในการควบคุมสุขภาพและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ
บริษัทฯ ติดตามการดําเนินงานภายในสถานประกอบการของบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง และปฏิบัติตามโปรแกรม
การใหวัคซีนอยางเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวาไกพอแมพันธุทุกตัวมี
สุขภาพที่ดีและปลอดจากโรคตาง ๆ ทั้งนี้ ไกจะไดรับการรักษาดวยยาที่เหมาะสมตามคําแนะนําของสัตวแพทยทันทีที่มี
ความจําเปน บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส
และโรคตาง ๆ ในโรงฟกไข โดยยานพาหนะที่เขามาในบริเวณฟารมจะตองทําความสะอาดลอและพนน้ํายาฆาเชื้อโรค และ
ผูที่จะเขาไปในอาคารโรงฟกไขจะตองทําความสะอาดรางกายดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคและตองสวมเสื้อผาและรองเทาที่ผานการ
ฆาเชื้อโรคซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว
ฟารมเพาะพันธุและโรงฟกไขของบริษัทฯ ตั้งอยูหางจากฟารมไกและโรงฟกไขโรงอื่นอยางนอย 3 กิโลเมตร ซึ่งถือ
เปนยุทธศาสตรของบริษัทฯ เพื่อชวยปองกันการระบาดของเชื้อโรคในกรณีที่เกิดโรคระบาดที่ฟารมหรือโรงฟกไขในบริเวณ
ใกลเคียง บริษัทฯ สามารถรักษาระยะหางระหวางฟารมเพาะพันธุและโรงฟกไขดังกลาวไดโดยการรักษาความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคาของบริษัทฯ เจาของที่ดิน และคูแขงที่อยูในบริเวณใกลเคียง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ จะจัดใหมีการประมูล
ของเสียที่เกิดจากการผลิตไกเปนประจําทุกป เพื่อใหบุคคลภายนอกเขารวมประมูลเพื่อซื้อของเสียที่เกิดจากการผลิตไกเพื่อ
นําไปใชในการผลิตปุย ทั้งนี้ ผูที่ชนะการประมูลจะมารับของเสียที่เกิดจากการผลิตไกจากสถานประกอบการของบริษัทฯ
ตามกําหนดเวลาตลอดทั้งป
การเลี้ยงไกในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีเครือขายซึ่งประกอบดวยเกษตรกรฯมากกวา 495 ราย (ซึ่งมีฟารมรวมกัน
มากกวา 1,200 ฟารม)ในการเลี้ยงลูกไกของบริษัทฯ สัญญาที่บริษัทฯ ทํากับเกษตรกรฯ โดยทั่วไปมีระยะเวลาตั้งแต5ปขึ้นไป
และมีขอตกลงตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ หากไมมีคูสัญญาฝายใดบอกเลิกสัญญา สําหรับเกษตรกรฯ ที่ไมมีโรงเลี้ยงไก
หากมีความจําเปน บริษัทฯ จะทดรองจายเงินใหเกษตรกรฯ รายใหมดังกลาว เพื่อใหเกษตรกรฯ สามารถเริ่มธุรกิจฟารมเลี้ยง
ไกของตนเองไดจนกวาเกษตรกรฯ จะสามารถกูเงินจากธนาคารพาณิชยได โดยทั่วไป เกษตรกรฯ จะใชเวลาประมาณ 6 ถึง
12 เดือนในการขอรับเงินกูจากธนาคารพาณิชย ทั้งนี้หากมีความจําเปน บริษัทฯ ยังทดรองจายเงินใหแกเกษตรกรฯ เพื่อใช
เปนคาใชจายทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ (Day-to-Day Operational Cost) และบริษัทฯ ยังใหเงินกูยืมแบบมีประกันแก
เกษตรกรฯ ในรายที่ไมสามารถกูยืมจากธนาคารพาณิชยอีกดวย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ สามารถเลี้ยงไกโดยอาศัยเครือขายเกษตรกรฯ ไดถึง 3.1 ลานตัว ณ ชวงเวลา
ใด ๆ ซึ่งการเขาทําสัญญากับเกษตรกรฯในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา ซึ่งสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใหแก
บริษัทฯ ไดสูงสุด เนื่องจากชวยใหบริษัทฯ ลดรายจายฝายทุนที่ตองใชเลี้ยงไกของบริษัทฯ และยังทําใหบริษัทฯ สามารถ
ขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็วอีกดวย กอนที่บริษัทฯ จะเขาทําสัญญากับเกษตรกรฯ รายใดเปนครั้งแรก บริษัทฯ กําหนดใหผูที่
สนใจเปนเกษตรกรฯ ในเครือขายของบริษัทฯ แสดงหลักฐานวาตนเอง และฟารมของตนไดรับใบอนุญาตตาง ๆ ที่จําเปนใน
การเลี้ยงลูกไกของบริษัทฯ และจะตองผานการตรวจสอบประวัติและความนาเชื่อถือทางการเงินนอกจากนี้ เจาหนาที่ดาน
เทคนิคของบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบวาฟารมของเกษตรกรฯ ผานเกณฑของบริษัทฯ หรือไม และภายใตสัญญา
ที่บริษัทฯ เขาทํากับเกษตรกรฯ เกษตรกรฯ จะตองยินยอมใหมีการตรวจสอบฟารมอยางสม่ําเสมอในขั้นตอนการเลี้ยงไกดวย
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โดยทั่วไปแลว สัญญาที่บริษัทฯ ทํากับเกษตรกรฯ จะมีขอกําหนดดังตอไปนี้ บริษัทฯ จะจัดสงลูกไกพรอมกับวัคซีน
และอาหารสัตวใหเกษตรกรฯ (โดยบริษัทฯ จะจัดสงอาหารสัตวใหเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ) โดยเกษตรกรฯ จะยังไมตองชําระ
เงินคาลูกไก อาหารสัตว หรือเวชภัณฑ แตเกษตรกรฯ จะตองสงคืนไกที่เลี้ยงใหแกบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
ซึ่งโดยปกติแลว คือระยะเวลา 37 วัน ถึง 45 วัน หลังจากที่บริษัทฯ จัดสงลูกไกใหแกเกษตรกรฯ และเมื่อบริษัทฯ รับไกที่
ฟารมไกของเกษตรกรฯ บริษัทฯ จะจายเงินใหแกเกษตรกรฯ ตามน้ําหนักเปนกิโลกรัม (สําหรับไกพันธุเนื้อ) และตามจํานวน
ไก (สําหรับไกพันธุไข) ตามที่ไดตกลงกันภายหลังหักคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงไก ซึ่งรวมถึงคาอาหารสัตวและ
คาวัคซีนสําหรับเกษตรกรฯ รายนั้น ในกรณีที่ไกตายหรือเกิดความสูญเสียอื่น เกษตรกรฯ จะไมไดรับเงินสําหรับไกที่ตายหรือ
สูญหายดังกลาวและเกษตรกรฯ จะตองจายคาไกและคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของในการเลี้ยงไกใหแกบริษัทฯ ขอกําหนด
ดังกลาวมีไวเพื่อปองกันไมใหเกษตรกรฯ จําหนายไกของบริษัทฯ ใหแกบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ นอกจากนี้
ขอกําหนดในสัญญายังหามมิใหเกษตรกรฯเลี้ยงไกของบุคคลอื่นในฟารมเดียวกันกับฟารมที่เลี้ยงไกของบริษัทฯ อีกดวย
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ –2.2.8 ขอมูลสําคัญอื่น –8.2 สัญญาระหวาง
บริษัทฯ กับเกษตรกรฯ”
โดยทั่วไปแลว ฟารมของเกษตรกรฯ ในเครือขายของบริษัทฯ จะตั้งอยูในพื้นที่โดยรอบโรงผลิตชิ้นสวนสัตวของ
บริษัทฯ โดยมีระยะหางไมเกิน 100 กิโลเมตรจากโรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ การตั้งฟารมอยูในพื้นที่โดยรอบหรือใกล
โรงผลิตชิ้นสวนสัตวเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยลดอัตราการตายของไกในระหวางการขนสงไปยังโรงผลิตชิ้นสวนสัตวของ
บริษัทฯ ในชวงระยะเวลาสี่ปที่ผานมาจนถึงไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 จํานวนลูกไกที่เกษตรกรฯ เลี้ยงสําเร็จและสามารถ
นําไปใชเพื่อการผลิตเนื้อสัตวที่โรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ ได คิดเปนอัตรารอยละ 96.1 บริษัทฯ เก็บสถิติจํานวนไกที่
รอดชีวิตและรับซื้อจากเกษตรกรฯ แตละราย โดยสัญญาที่บริษัทฯ ทํากับเกษตรกรฯ กําหนดใหบริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิก
สัญญากับเกษตรกรฯ แตละรายได หากบริษัทฯ เห็นวาจํานวนไกที่รอดชีวิตและรับซื้อของเกษตรกรฯ รายใดอยูในระดับที่ไม
นาพอใจ ดังนั้น ขอกําหนดดังกลาวจึงเปนปจจัยหนึ่งซึ่งจูงใจใหเกษตรกรฯ เลี้ยงไกใหมีอัตรารอดชีวิตอยูในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 96.1 เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหถูกบริษัทฯ บอกเลิกสัญญาได
ในการเลี้ยงไกใหบริษัทฯ เพื่อใหไดไกที่มีสุขภาพแข็งแรงและเนื้อไกที่มีคุณภาพ เกษตรกรฯ ของบริษัทฯ จะตองใช
อาหารสัตวที่บริษัทฯ จัดหาใหเทานั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีเจาหนาที่ดานเทคนิคจํานวน 52 คน ที่ไดรับ
มอบหมายให (1) ควบคุมดูแลเกษตรกรฯ (2) ควบคุมการใหวัคซีนและการใหอาหารไก และ (3) ชั่งน้ําหนักไกที่ฟารมอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งกอนที่บริษัทฯ จะรับซื้อไกจากเกษตรกรฯ
แนวทางในการควบคุมดูแลเกษตรกรฯ สามารถสรุปไดดังนี้
(ก)

การใหวัคซีน
ไกจะไดรับวัคซีนตามกําหนดเวลาเพื่อปองกันไกจากโรคตาง ๆ รวมทั้ง โรคเบอรซา (Infectious Bursal
Disease หรือ IBD) โรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease) และโรคหลอดลมอักเสบ (InfectiousBronchitis
หรือ IB) โรคเหลานี้เปนโรคที่มักจะพบในไก ดังนั้น การใหวัคซีนสําหรับไกของบริษัทฯ เพื่อปองกันโรคเหลานี้
จึงเปนแนวทางปฏิบัติปกติในอุตสาหกรรม
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(ข)

การควบคุมอุณหภูมิ
การรั ก ษาระดั บ อุ ณ หภู มิ ใ นฟาร ม ให เ หมาะสมกั บ การเลี้ ย งไก เป น ส ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารจั ด การ
ความเครียดของไก เกษตรกรฯจะเฝาระวังรักษาอุณหภูมิที่โรงเลี้ยงไกของตน และโรงเลี้ยงไกทุกโรง
จะตอ งติ ดตั้ง ระบบสเปรยน้ํา และระบบทํ า ความเย็ น ที่ ช ว ยปรับ ให อ ากาศเย็ น ขึ้น เมื่อ ระดั บ อุณ หภู มิ
(Evaporative Cooling System) ในโรงเลี้ยงไกเพิ่มขึ้นจนอยูในระดับที่ทําใหไกเกิดความเครียด อีกทั้ง
มีระบบระบายอากาศเพื่อทําใหอากาศในโรงเรือนอยูในสภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยง

(ค)

สุขภาพและสุขอนามัย
สุขอนามัยและความสะอาดของฟารมมีความสําคัญตอการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อ
แบคที เรี ย อั น อาจนํ า ไปสูโ รคต า ง ๆ ได บริ ษัท ฯ จะดํ า เนิ น การเทา ที่จ ะกระทํา ไดเ พื่อ ให มั่น ใจได ว า
การกอสรางโรงเลี้ยงไกใชวัสดุที่สามารถทําความสะอาด ฆาเชื้อโรค และแหงไดงาย และในการกอสราง
โครงสรางของโรงเลี้ยงไกจะตองคํานึงถึงการปองกันสัตวจําพวกหนูและสัตวปกที่ไมพึงประสงค เพื่อลด
โอกาสของการติดเชื้อจากสัตวรบกวน นอกจากนี้ เกษตรกรฯ ของบริษัทฯ ตองรักษาโรงเลี้ยงไกใหมี
สภาพแวดลอมที่สะอาดและแหงเพื่อปองกันแมลงวัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสุขอนามัยในโรงเลี้ยงไก ภายหลัง
จากการเลี้ ย งไก ใ นแต ล ะรอบสิ้ น สุ ด ลง เกษตรกรฯ จะต อ งปล อ ยให โ รงเลี้ ย งไก ว า งเป น ระยะเวลา
4 สัปดาห เพื่อทําความสะอาด กําจัดสิ่งสกปรก และฆาเชื้อโรค

(ง)

คุณภาพของอาหารไกและน้ําดื่ม
อาหารสัตวที่มีคุณ ภาพเปน ปจจัยสํา คัญ เนื่อ งจากเปน ที่ม าของสารอาหารที่ทํา ใหไ กมีน้ํา หนัก และ
เจริ ญ เติ บ โตเร็ ว ขึ้ น บริ ษั ท ฯ จั ด หาอาหารสั ต ว ใ ห แ ก เ กษตรกรฯ เพื่ อ ใช ใ นการเลี้ ย งไก ข องบริ ษั ท ฯ
โดยเฉพาะ ซึ่ ง เป น สู ต รอาหารสั ต ว ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากการวิ จั ย และพั ฒ นาของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะทํ า ให ไ ก
เจริญเติบโตอยางแข็งแรงและมีคุณภาพ นอกจากนี้ คุณภาพของน้ําดื่มก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน
สําหรับการเจริญเติบโตอยางแข็งแรงของไก ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ จะทําการทดสอบคาทางเคมีในน้ํา
ทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดเตรียมน้ําดื่มคุณภาพต่ําใหแกไก อาจสงผลใหไกไมกินน้ําและทําใหไกเปนโรค
ที่เกี่ยวกับระบบขับถายและไมสามารถดูดซึมยาไดอยางเต็มที่

(จ)

การตรวจสอบฟารมไก
หนวยงานราชการ ซึ่งรวมถึงกรมปศุสัตว จะทําการตรวจฟารมเลี้ยงไกภายใตระบบเกษตรแบบพันธะ
สัญญา (Contract Farms) เปนประจําทุกป และพนักงานที่มีประสบการณของบริษัทฯ จะตรวจสอบ
สถานที่ ทุ ก สั ป ดาห ใ นช ว งระยะเวลาที่ เ กษตรกรฯ ทํ า การเลี้ ย งไก ข องบริ ษั ท ฯ การตรวจสอบฟาร ม
มีวัตถุประสงคเพื่อเฝาระวังสุขภาพอนามัยของไกและสภาพโดยทั่วไปในฟารม และเพื่อพิจารณาวา
เกษตรกรฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนในการเลี้ยงไกที่ถูกตองหรือไม นอกจากนี้ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล อม ซึ่ง เปนหนวยงานในสัง กัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดลอ ม จะทํา การ
ตรวจสอบระบบควบคุมของเสียของฟารมเปนระยะดวย

บริษัทฯ จะรับไกจากฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) และขนสงไปยังโรงผลิต
ชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ โดยไกจะถูกชั่งน้ําหนักเมื่อไปถึงโรงผลิตชิ้นสวนสัตว
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การผลิตเนื้อไก
ปจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงผลิตชิ้นสวนสัตว 3 โรงในประเทศไทย ซึ่งโรงผลิตชิ้นสวนสัตวทุกโรงจะตั้งอยูใน
บริเวณใกลเคียงกับฟารมของเกษตรกรฯที่เลี้ยงไก
บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑไ กทั้งในประเภทไกทั้ งตัวและชิ้นสวนไก ในชวงระยะเวลาสี่ปที่ผานมา จนถึงงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ยอดขายไกทั้งตัวคิดเปนประมาณรอยละ 15.0 ถึง รอยละ 20.0 ของยอดขายเนื้อไก
ทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะที่ยอดขายชิ้นสวนไกคิดเปนประมาณรอยละ 80.0 ถึง รอยละ 85.0 ของยอดขายเนื้อไกทั้งหมด
ของบริษัทฯ สําหรับชิ้นสวนไก บริษัทฯ จําหนายชิ้นสวนไกทุกประเภทโดยอยูในบรรจุภัณฑตาง ๆ เพื่อจําหนาย ซึ่งรวมถึง
ปกไกปกปลายปกกลางไกปกบนไกปกบนผาปกกลางผาครึ่งเนื้อที่ไมมีกระดูกและเนื้อที่ไมมีกระดูกและไมมีเอ็น
ไกที่เจริญเติบโตเต็มที่จะถูกขนสงจากฟารมของเกษตรกรฯ ไปยังโรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ โดยโรงผลิต
ชิ้นสวนสัตวจะมีบริเวณเขา/ออกซึ่งแยกไกมีชีวิตที่เขามาออกจากเนื้อไกที่ผานการชําแหละแลว เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ระหวางไกมีชีวิตและเนื้อไก และเปนการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑที่สงใหแกลูกคาของบริษัทฯ
หลังจากนั้น ไกจะถูกนําไปพักในบริเวณที่พักสัตวเปนเวลาอยางนอย 30 นาที ซึ่งจะมีการฉีดน้ําเย็นลางไกเพื่อ
ไมใหอุณหภูมิของไกสูงเกินไปและเพื่อลดความเครียดของไก ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมใหไกทํารายตนเอง กระบวนการในขั้นตอน
นี้กระทําเพื่อปองกันไมใหเนื้อไกช้ํา เปนแผล หรือเกิดความเสียหายกอนที่จะทําการฆาซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพของ
เนื้อไก
หลังจากการฉีดน้ําลางไกแลว ไกจะถูกนําไปยังสวนฆาไก โดยปฏิบัติการฆาไกตามวิธีการฮาลาล ถอนขน ทําความ
สะอาด และชําแหละเปนชิ้นสวนตาง ๆ เพื่อทําเปนผลิตภัณฑเนื้อไก
เนื้อไกจะถูกชั่งน้ําหนัก บรรจุ และคัดประเภทเพื่อบรรจุภัณฑแตละประเภท และภายหลังการบรรจุภัณฑแลว
ผลิตภัณฑเนื้อไกจะถูกนําไปเก็บในหองทําความเย็นหรือหองแชแข็งกอนที่จะนําไปจําหนายใหกับลูกคาของบริษัทฯ ลูกคา
ของบริษัทฯ สวนใหญจะมารับเนื้อไกที่โรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ แตลูกคาบางรายอาจใหบริษัทฯ จัดสงเนื้อไกให
โดยสวนใหญบริษัทฯ จะวาจางบริษัทผูใหบริการดานการขนสงเพื่อจัดสงผลิตภัณฑใหแกลูกคาอยางไรก็ตาม บริษัทฯ
มีศูนยกระจายสินคาจํานวน12แหง เพื่อเก็บรักษาและจัดสงเนื้อไกสวนหนึ่งตามคําสั่งของลูกคาอีกดวย
สถานประกอบการ
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2558
บริ ษั ท ฯ เลี้ ย งไก พ อ แม พั น ธุ ที่ ฟ าร ม เพาะพั น ธุ ข องบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 15 ฟาร ม
ซึ่งประกอบดวยโรงเลี้ยงไก 192 โรงเรือน ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนใหฟารมไกพอแมพันธุของบริษัทฯ ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม ไมมีประวัติของการเกิดโรค และอยูในเขตที่มีความเสี่ยงนอยที่จะเกิดน้ําทวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงฟกไขจํานวน 6 โรง เพื่อการกกไขและฟกไข โดย 4 โรง ตั้งอยูใน
จังหวัดกาญจนบุรี และอีก 2 โรง ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี บริษัทฯ มีเครื่องฟกไขอัตโนมัติจํานวน 142 เครื่อง ซึ่งชวยใน
กระบวนการฟกไขในโรงฟกไขทั้ง 6 โรง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงฟกไขของบริษัทฯ มีการผลิตคิดเปนประมาณรอยละ
73.4 ของกําลังการผลิต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจโรงผลิตชิ้นสวนสัตว 3 โรงในประเทศไทย โดย
2 โรงตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรี และอีก 1 โรงตั้งอยูในจังหวัดปราจีนบุรี
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นอกจากนี้ บริษัทฯ เชาและดําเนินการศูนยกระจายสินคาจํานวน 3 แหง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
อีก 8 แหงในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อเก็บรักษาและจัดสงเนื้อไกสวนหนึ่งตามคําสั่งของ
ลูกคาในอนาคตภายหลังจากบริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการโรงผลิตชิ้นสวนสุกรและจําหนายไสกรอกไก บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะ
ใชศูนยกระจายสินคาเหลานี้ เพื่อเก็บรักษาและจัดสงเนื้อสุกร ไสกรอกไก และผลิตภัณฑอื่น ๆ ใหแกลูกคาของบริษัทฯ ดวย
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตในธุรกิจไกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2555 ป 2556 ป 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ไก

ณ วันที่ 31มีนาคม

2555

2556

ไกพอแมพันธุ (1)

1,326,000

1,644,000

1,716,900(2)

1,716,900

ไข (3)

3,957,120

3,957,120

4,878,720

4,878,720

290,000

290,000

440,000

440,000

โรงผลิตชิ้นสวนสัตว (4)

2557

2558

หมายเหตุ: (1) จํานวนไกพอแมพันธุที่สามารถเลี้ยงไดในฟารมเพาะพันธุของบริษัทฯ
(2) ในป 2557 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนฟารมไกพอแมพันธุจํานวน 1 ฟารม เพื่อนําไปเลี้ยงลูกไกพันธุไขบางสวนของบริษัทฯ และในชวง
เวลาเดียวกัน การกอสรางฟารมไกพอแมพันธุฟารมใหมในจังหวัดสระแกวของบริษัทฯ แลวเสร็จพรอมดําเนินการเพื่อเปนการ
ทดแทนฟารมเดิมจึงทําใหกําลังการผลิตไกพอแมพันธุของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 1,716,900 ตัว เนื่องจากฟารมไกพอแมพันธุ
ฟารมใหมมีกําลังการการผลิตที่สูงกวาฟารมเดิม
(3) จํานวนไขที่สามารถฟกไดตอสัปดาหที่โรงฟกไขของบริษัทฯ
(4) จํานวนไกที่สามารถฆาไดตอวันที่โรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ (กําลังการผลิตคํานวณจากเวลาการทํางานกะเดียวเปน
จํานวน 10 ถึง 12 ชั่วโมงตอวัน 6 วันตอสัปดาห)

ตั้งแตป 2555 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตในแตละขั้นตอนการผลิตเพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ
มีกําลังการผลิตไกพอแมพันธุเพิ่มขึ้นเปน 1,716,900 ตัว จาก 1,326,000 ตัว ในป 2555 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.8
เนื่องจากบริษัทฯ ไดขยายฟารมไกพอแมพันธุจาก 12 ฟารม เปน 15 ฟารม โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ฟารมไกพอแม
พันธุของบริษัทฯ มีการผลิตจริง คิดเปนประมาณรอยละ 95.9 ของกําลังการผลิต
โรงฟกไขของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 23.3 เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตในป 2555
เนื่องจากบริษัทฯ ไดเพิ่มจํานวนโรงฟกไขของบริษัทฯ จากเดิมมี 5 โรง ในป 2555 เปน 6 โรง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งทํา
ใหกําลังการผลิตของโรงฟกไขของบริษัทฯ เพิ่มจาก 3.9 ลานฟองตอสัปดาห ในป 2555 เปน 4.9 ลานฟองตอสัปดาห
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงผลิตชิ้นสวนสัตว 3 โรง โดยมี 2 โรงตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งมีกําลังการผลิตไก 139,000 ตัวตอวัน และ 151,000 ตัวตอวัน ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงผลิตชิ้นสวนไก
แตละโรงดําเนินการผลิตคิดเปนรอยละ 98.5 ของกําลังการผลิต และอีก 1 โรง ตั้งอยูในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 มีกําลังการผลิตไกเทากับ 150,000 ตัวตอวัน และดําเนินการผลิตคิดเปนรอยละ 58.7 ของกําลังการผลิต
เนื่องจากแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดวาจะเพิ่มอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงผลิตชิ้นสวนสัตวขึ้นจาก
กําลังการผลิตในปจจุบัน โดยเพิ่มจํานวนชั่วโมงในการทํางาน จํานวนวันทํางานตอสัปดาหและ/หรือ จํานวนกะของการ
ทํางานของโรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ ไดเพื่อใหเหมาะสมกับการขยายธุรกิจไกของบริษัทฯซึ่งวางแผนไว ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 กําลังการผลิตไกที่โรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 51.7 จากป 2555 เนื่องจากกําลัง
การผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 290,000 ตัวตอวันในป 2555 เปน 440,000 ตัวตอวัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
การขายไกมีชีวิต
ตั้งแตอดีตจนถึงป 2555 บริษัทฯ จําหนายไกประมาณรอยละ 99.0 ของไกทั้งหมดของบริษัทฯ จากโรงผลิตชิ้นสวน
ไกใหแกลูกคา โดยจําหนายเปนผลิตภัณฑไกประเภทไกทั้งตัวหรือชิ้นสวนไก แตเนื่องจากความตองการไกมีชีวิตของตลาดที่
เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงเริ่มจําหนายไกมีชีวิตจากฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) ใหโรงผลิต
ชิ้นสวนสัตวของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ราคาขายของไกมีชีวิตของบริษัทฯแตกตางจากราคาขายเนื้อไกของบริษัทฯ โดยในป
2555 ป 2556 และป 2557 ยอดขายไกมีชีวิตใหลูกคาภายนอกคิดเปนรอยละ 0.4 รอยละ 3.7 และรอยละ 4.2 ของรายได
ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ยอดขายไกมีชีวิตคิดเปนรอยละ 0.2 ของ
รายไดท้งั หมดของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก
บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ โดยบริษัทฯ ไดเริ่มลงทุนในโรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มมูลคาและ
สรางความหลากหลายใหแกผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยในชวงเริ่มตน บริษัทฯ ไดเขาทําความตกลงกับผูผลิต
อาหารแปรรูป เพื่อผลิตไสกรอกไกจากเนื้อไกของบริษัทฯ (OEM) ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถจําหนายผลิตภัณฑไสกรอกไก
ภายใตรูปสัญลักษณดอกบัว TFG โดยใชชื่อสินคาวา “ไทยอรอย” ใหแกลูกคาของบริษัทฯ ได
อยางไรก็ดี บริษัทฯ คาดวารายไดของบริษัทฯ จากการเริ่มจําหนายไสกรอกไกในป 2558 จะไมเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญจนกวาจะถึงไตรมาสที่สามของป 2559 ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มดําเนินโรงงานผลิตไสกรอกไกดวยตนเอง
ไกพันธุไข
นอกจากฟารมไกพอแมพันธุของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจฟารมไกพันธุไขจํานวน 2 ฟารม เพื่อเลี้ยงไก
พอแมพันธุไกไข โดยบริษัทฯ ซื้อไกพอแมพันธุไกไข เมื่อยังเปนลูกไกจาก Institut de SélectionAnimale B.V. ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของกลุมบริษัท Hendrix-Genetics ในประเทศเนเธอรแลนดที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกพอแมพัน ธุไกไ ข
ซึ่งสัญญาซื้อขายไกพอแมพันธุไกไข ระหวางบริษัทฯ กับ Institut de SélectionAnimale B.V. กําหนดราคาซื้อขายในสกุล
เงินดอลารสหรัฐ โดยฟารมไกพันธุไขของบริษัทฯ ประกอบดวยโรงเลี้ยงไก 5 โรงเรือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ฟารมไก
พันธุไขของบริษทั ฯ มีกําลังการผลิตไกพอแมพันธุไกไข จํานวน 38,400 ตัว โดยดําเนินการผลิตคิดเปนรอยละ 60.4 ของกําลัง
การผลิตทั้งหมด
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เมื่อไกพอแมพันธุไกไขมีอายุประมาณ 20 สัปดาห จนกระทั่งอายุประมาณ 70 สัปดาห ไกพอแมพันธุไกไขจะ
ออกไขซึ่งจะถูกสงไปฟกที่โรงฟกไขของบริษัทฯ โรงหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี บริษัทฯ จะขายลูกไกพันธุไขตัวผู และจะเลี้ยง
ลูกไกพันธุไขตัวเมียจนถึงอายุประมาณ 17 ถึง 18 สัปดาห แลวจึงจะจําหนายใหแกลูกคา โดยลูกคาของบริษัทฯ ซื้อไกพันธุ
ไขจากบริษัทฯ เพื่อเลี้ยงใหออกไขและนําไปจําหนายเพื่อการบริโภคตอไป ในชวงกอนเดือนกรกฎาคมของป 2557 บริษัทฯ
เลี้ยงลูกไกพันธุไขทั้งหมดโดยอาศัยเครือขายเกษตรกรฯ อยางไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคมของป 2557 บริษัทฯ ไดเปลี่ยน
ฟารมไกพอแมพันธุจํานวน 1 ฟารม เพื่อใชในการเลี้ยงลูกไกพันธุไขบางสวนของบริษัทฯ ซึ่งฟารมไกพันธุไขดังกลาวมีกําลัง
การผลิตไกพันธุไขจํานวน 153,216 ตัว
รายไดจากธุรกิจไกพันธุไขนี้ไมถือเปนรายไดที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
การกําหนดราคา
ความสามารถของบริษัทฯ ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความสําคัญตอผลประกอบการของบริษัทฯ
ทั้งในปจจุบันและตอไปในอนาคต โดยทั่วไปแลว บริษัทฯ เปนผูกําหนดราคาขายสงสําหรับผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งราคา
ดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดเพื่อใหสะทอนสภาพการแขงขัน หรือลักษณะของสถานที่จําหนายตามที่บริษัทฯ วางแผนไว ทั้งนี้
ในการกําหนดราคาขายสงดังกลาว บริษัทฯ จะพิจารณาราคาแนะนําที่กําหนดโดยสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย ซึ่งจะ
กํ า หนดเป น รายสั ป ดาห โดยบริ ษั ท ฯ อาจกํ า หนดราคาให แ ตกต า งจากราคาแนะนํ า ได ตามป จ จั ย ต า ง ๆ เช น
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานในตลาด ตนทุนในการผลิต สภาพตลาด (Market Profile) ของผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ รูปแบบในการใชจายของลูกคากลุมเปาหมาย สภาพแวดลอมดานการแขงขัน และราคาของคูแขง นอกจากนี้
บริษัทฯ อาจปรับราคาตามประเภทชองทางการจําหนาย และตลาดเปาหมายตามภูมิศาสตรที่แตกตางกัน โดยในกรณีที่
ราคาวัตถุดิบมีความผันผวน บริษัทฯ พยายามปรับราคาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลกําไรของบริษัทฯ ซึ่งราคา
สําหรับผลิตภัณฑชิ้นสวนไกหลัก ๆ เชน นองสะโพกและหนาอก จะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคามากกวา
ผลิตภัณฑชิ้นสวนไกสวนอื่น ๆ เชน สวนขาและปก เปนตน
บริษัทฯ ไมกําหนดราคาขายตอหรือราคาขายปลีกของผลิตภัณฑและไมมีอํานาจควบคุมราคาที่ผูจัดจําหนาย
นําผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไปขายตอ ณ สถานที่จําหนายตาง ๆ หรือราคาขายปลีกที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ
การคืนผลิตภัณฑ
โดยปกติ บริษัทฯ ไมยินยอมใหลูกคาคืนผลิตภัณฑไกใด ๆ หลังจากที่ลูกคารับมอบสินคาตามที่สั่งเปนที่เรียบรอย
แลว อยางไรก็ดี ในบางกรณี บริษัทฯ และลูกคาจะรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาสําหรับขอรองเรียนของลูกคา เชน กรณีไก
มี น้ํ า หนั ก ไม ถึ ง ตามเกณฑ บริ ษั ท ฯ จะหาวิ ธี ก ารแก ไ ขโดยการส ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ก เ พิ่ ม เติ ม ให แ ก ลู ก ค า สํ า หรั บ การสั่ ง ซื้ อ
ในคราวถัดไป
การควบคุมคุณภาพ
บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการควบคุมคุณภาพมีความสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ดําเนินการควบคุมคุณภาพ
ในทุกแงมุมของธุรกิจไกของบริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับและแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ เชื่อวาการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนและทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนการประกันวาลูกคาของ
บริษัทฯ จะไดรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
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บริษัทฯ ควบคุมการดําเนินการในศูนยวิจัยและพัฒนาที่มีอุปกรณที่ทันสมัย ซึ่งศูนยวิจัยและพัฒนาดังกลาวจะ
ดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง เกี่ ย วกั บ สุ ข อนามั ย ของโรงฟ ก ไข ควบคุ ม ดู แ ลคุ ณ ภาพและป อ งกั น การปนเป อ นของวั ต ถุ ดิ บ และ
อาหารสัตว ควบคุมดูแลสุขภาพของไกและลูกไก ทําการทดสอบดานจุลชีววิทยากับไกและลูกไกที่มีชีวิต รวมถึงควบคุมดูแล
สถานประกอบการและผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการควบคุมคุณภาพที่หนางาน ณ โรงผลิต
ชิ้นสวนสัตวทุกโรงและมีทีมเทคนิคของบริษัทฯ ทําหนาที่ในการตรวจเยี่ยมฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา
(Contract Farms) อยางสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมดูแลและกํากับการใชยาและวัคซีนสําหรับสัตวโดยเกษตรกรฯ
การสงออกผลิตภัณฑไก
บริษัทฯ ไดเริ่มสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกไปจําหนายใหแกลูกคาในประเทศญี่ปุนและกลุมสหภาพยุโรปในไตรมาสที่
หนึ่งของป 2558 โดยสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกจํานวนประมาณ 624 ตัน ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ ประสงคจะเพิ่มปริมาณการ
สงออกเนื้อไกไปจําหนายในประเทศญี่ปุน และกลุมสหภาพยุโรปใหมากขึ้นโดยในการขยายธุรกิจดังกลาว บริษัทฯ มีการ
นํ า เขา และปรั บ ปรุงเครื่อ งจักรที่ใ ชใ นการผลิต เพื่อ ตอบสนองความตอ งการของลู กคาและเพิ่ม ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ
2.2.1.2 การจัดหาวัตถุดิบ
การซื้อไกพอแมพันธุ
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2558 บริ ษั ท ฯเลี้ ย งไก พ อ แม พั น ธุ ใ นฟาร ม เพาะพั น ธุ ข องบริ ษั ท ฯ ทั้ ง หมด 15 ฟาร ม
ซึ่งประกอบดวย โรงเลี้ยงไกจํานวน 192 โรงเรือน โดยบริษัทฯ ซื้อไกพอแมพันธุจาก บริษัท อารเบอรเอเคอรส (ประเทศไทย)
จํากัด (“อารเบอรเอเคอรส”) ซึ่งเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไกพอแมพันธุ โดยบริษัทฯ เริ่มซื้อไกพอแมพันธุ
จากอารเบอรเอเคอรสในป 2547 เมื่อบริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมไกพอแมพันธุ 3ฟารมแรกและโรงฟกไขโรงแรก ทั้งนี้
บริษัทฯ ไมไดทําสัญญาระยะยาวกับอารเบอรเอเคอรส แตทําสัญญากับอารเบอรเอเคอรสเปนรายป ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีความ
ยืดหยุนในการประมาณการจํานวนการสั่งซื้อไกพอแมพันธุ และการกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ไกพอแมพันธุของบริษัทฯ เกิดจากไกปูยาพันธุที่อารเบอรเอเคอรสนําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ของอาร เ บอร เ อเคอร ส พบว า ไก ส ายพั น ธุ นี้ มี ค วามทนทานต อ โรคและยั ง คงสามารถให ผ ลผลิ ต ที่ ดี ภ ายใต
สภาพอากาศที่ไมคอยเอื้อตอการเจริญเติบโต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะซื้อไกพอแมพันธุตั้งแตยังเปนลูกไก โดยซื้อในราคาตลาด
ที่กําหนดเปนรายปในอัตราสวนลูกไกตัวผู 15 ตัวตอลูกไกตัวเมีย 100 ตัว โดยลูกไกตัวเมียราคาตัวละประมาณ 145 บาท
สวนลูกไกตัวผูอารเบอรเอเคอรสไมคิดคาใชจายใด ๆ
สําหรับฟารมเพาะพันธุของบริษัทฯ จะใชสําหรับเลี้ยงไกแมพันธุเพื่อการฟกไขและออกไขเมื่อมีอายุประมาณ
25 สัปดาห และจะออกไขจนไกมีอายุประมาณ 64 สัปดาห เมื่อไกมีอายุครบ 64 สัปดาห บริษัทฯ จะจําหนายไกแมพันธุ
มีชีวิตใหแกบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายไดจากการจําหนายไกแมพันธุนี้ไมถือเปนรายไดที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
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2.2.1.3 การตลาด
การขายและการตลาด
โดยทั่วไปแลวการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไมประสบปญหาการหยุดชะงักหรือขาดแคลนสินคาตามฤดูกาล
อยางไรก็ตาม ยอดขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบางชวงเวลา เชน ยอดขายสินคาของบริษัทฯ จะสูง
กวาปกติกอนชวงเทศกาลสํ าคัญอยางเทศกาลตรุษจีน และเทศกาลคริสตมาส และจะชะลอตัวลงเปนระยะเวลาสั้น ๆ
ภายหลั งจากเทศกาลดังกลา ว นอกจากนี้ ช วงเทศกาลกินเจระหวา งเดือ นกัน ยายนหรือ ตุลาคม ยอดขายของบริษัท ฯ
จะลดลงเชนกัน ดังนั้น ยอดขายของบริษัทฯ ในชวงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สี่ของปจะสูงกวา ยอดขายในชวงไตรมาส
ที่สองและไตรมาสที่สามเล็กนอย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทีมงานฝายขายและการตลาดของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑไกของ
บริษัทฯ ประกอบดวยพนักงานประมาณ 113 คนโดยทําหนาที่หลักในการจําหนายผลิตภัณฑไกใหแกนายหนาซื้อขาย บริษัท
คาปลีกแบบสมัยใหม บริษัทอุตสาหกรรมคาปลีกตัวแทนการสงออก ตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออก ลูกคาสงออก และผูคาปลีก
โดยในป 2556 เมื่อพิจารณาจากปริมาณยอดขายของบริษัทฯ นับไดวาบริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑไกรายใหญที่สุดใน
ประเทศไทย1 ดังนั้น ลูกคาสวนใหญจึงเปนฝายติดตอมายังบริษัทฯ โดยตรงเพื่อสั่งซื้อสินคา ดวยเหตุนี้ ทีมงานฝายขายและ
การตลาดของบริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตามรายการสั่งซื้อของที่ลูกคาใหมหรือลูกคาเดิม
ไดสงเขามามากกวาเนนทําการตลาดกับกลุมลูกคารายใหม
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดเริ่มสงออกเนื้อไกไปสูตางประเทศ บริษัทฯ จึงไดวาจางทีมงานฝายขายและการตลาด
เพิ่มเติมเพื่อรับผิดชอบดานการสงออกผลิตภัณฑไปจําหนายในตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน และกลุมสหภาพยุโรป
เปนตน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มอบหมายใหพนักงานในทีมงานฝายขายและการตลาดของบริษัทฯ จํานวน 8 คน
ทําหนาที่ดูแลธุรกิจการสงออกเปนการเฉพาะ
กลุมลูกคา
ในปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑไกใหแกลูกคาภายในประเทศเปนหลัก ในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ไมเคยทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกคา แตลูกคาจะสงใบสั่งซื้อใหกับทางบริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑไกใหแกลูกคามากกวา 690 ราย ไมวาจะเปนนายหนาซื้อขาย ผูคาปลีก ตัวแทนการสงออก
ตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออก บริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก บริษัทคาปลีกแบบสมัยใหม และลูกคาสงออก ซึ่งทําการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑไกตอไปใหแกผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศทั้งนี้ ลูกคาจะนําสินคาจากบริษัทฯ ไปจําหนายภายใตชื่อแบรนด
ของลูกคาเอง โดยทางบริษัทฯ ไมมุงเนนการสรางแบรนดสินคาของตนเองในธุรกิจไกนอกจากนี้ นับแตเดือนมกราคม 2558
บริษัทฯ ไดเริ่มสงออกเนื้อไกของบริษัทฯ ไปยังลูกคาในตางประเทศอีกดวย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดเริ่มจําหนายผลิตภัณฑ
แปรรูปจากเนื้อไก ไดแก ไสกรอกไก ภายใตแบรนดของบริษัทฯ ใหแกลูกคา

1

ขอมูลในป 2556 ของ Frost & Sullivan
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ตั้งแตที่บริษัทฯ ไดกอตั้งขึ้น ก็เริ่มติดตอคาขายและสรางความสัมพันธในเชิงธุรกิจกับลูกคารายใหญแตละรายของ
บริษัทฯ มาเปนระยะเวลานาน 5–10 ป โดยยอดขายผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ ไมไดขึ้นอยูกับลูกคารายใดรายหนึ่ง เนื่องจาก
ในชวงระยะเวลาสี่ปที่ผานมาจนถึงงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ไมปรากฏวายอดสั่งซื้อผลิตภัณฑไกจาก
ลูกคารายใดรายหนึ่งมีจํานวนเกินกวารอยละ 10.0 ของยอดขายผลิตภัณฑไกทั้งหมดของบริษัทฯและจากสถิติในป 2557
ลูกคาที่มียอดสั่งซื้อสูงสุดมียอดซื้อผลิตภัณฑไกเพียงรอยละ 4.0 ของยอดขายผลิตภัณฑไกทั้งหมดของบริษัทฯ และลูกคา
รายใหญ 10 อันดับแรก มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ รวมคิดเปนรอยละ 22.9 ของยอดขายผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ
ในปเดียวกัน
บริษัทฯ มีรายไดจากยอดขายผลิตภัณฑไกแบงตามประเภทของลูกคาสําหรับแตละชวงระยะเวลามีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

กลุมลูกคา

พันบาท

2556
รอยละ

พันบาท

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557

รอยละ

พันบาท

2557
รอยละ

พันบาท

2558
รอยละ

พันบาท

รอยละ

นายหนาซื้อขาย

3,574,391

69.4

7,007,202

67.3

6,544,506

60.6

1,390,761

60.6

1,343,596

52.0

บริษัทอุตสาหกรรม
คาปลีก และบริษัท
คาปลีกแบบ
สมัยใหม

1,317,584

25.7

2,380,178

22.9

2,566,477

23.8

547,780

23.9

915,599

35.4

200,759

3.9

819,410

7.9

1,154,708

10.7

228,087

9.9

289,830

11.2

36,600

0.7

199,338

1.9

535,647

5.0

129,643

5.6

34,576

1.3

5,129,334

100.0

10,406,128

100.0

10,801,338

100.0

2,296,271

100.0

2,583,601

100.0

ผูคาปลีก
ลูกคาสงออก
ตัวแทนการสงออก
และตัวแทนรับซื้อ
เพื่อสงออก
รวม

2.2.2

ธุรกิจสุกร

2.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพาะพันธุสุกรและฟารมสุกรในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ จําหนาย
สุ ก รมี ชีวิ ต ใหแ ก น ายหน า ซื้ อ ขายโรงผลิต ชิ้ น ส ว นสั ต ว และผูค า ปลี ก รายได จ ากการจํ า หน า ยสุ ก รเป น แหล ง รายได ที่ มี
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเพิ่มจาก 1,860.7 ลานบาทในป 2555 เปน 3,567.7 ลานบาทในป 2557 และสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายสุกรคิดเปน 988.5 ลานบาท ธุรกิจสุกรของบริษัทฯ
ในประเทศไทยและประเทศเวียดนามนั้นมีลักษณะเหมือนกันเกือบทั้งหมด โดยแตกตางกันเพียงบางประการเทานั้น ในการนี้
บริษัทฯ จะระบุขอแตกตางดังกลาวไวในสวนที่เกี่ยวของในหนังสือชี้ชวนนี้
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพาะพันธุสุกร เลี้ยงสุกร และขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคา ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเทคนิคการผสมพันธุ
ขามสายพันธุ “ดูร็อค x แลนดเรซ x ยอรคเชียร” มาใช โดยนําสุกรเพศเมียขามสายพันธุ “แลนดเรซ x ยอรคเชียร” มาผสม
พันธุกับสุกรเพศผูสายพันธุดูร็อค ซึ่งใหกําเนิดลูกสุกรขามสายพันธุ “ดูร็อคx แลนดเรซx ยอรคเชียร” บริษัทฯ จะเลี้ยงลูกสุกร
ที่ฟารมสุกรขุนของเกษตรกรฯ และจําหนายลูกสุกรขุนพันธุผสมดังกลาวใหแกลูกคา
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วงจรการเพาะพันธุและการเลี้ยงสุกรของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเทศไทย

ประเทศเวียดนาม

จัดซื้อสุกรทวดพันธุ
สายพันธุ “ดูร็อค”

จัดซื้อสุกรทวดพันธุ
สายพันธุ “แลนดเรซ”

จัดซื้อสุกรทวดพันธุ
สายพันธุ “ยอรคเชียร”

เพาะพันธุและเลี้ยงลูกสุกรปูยา
พันธุ สายพันธุ “ดูร็อค” พันธุแท ที่
ฟารมสุกรทวดพันธุ

เพาะพันธุและเลี้ยงลูกสุกรปูยา
พันธุ สายพันธุ “แลนดเรซ” พันธุ
แท ที่ฟารมสุกรทวดพันธุ

เพาะพันธุและเลี้ยงลูกสุกรปูยา
พันธุ สายพันธุ “ยอรคเชียร” พันธุ
แท ที่ฟารมสุกรทวดพันธุ

เพาะพันธุ

จัดซื้อสุกรปูยาพันธุ สายพันธุ “แลนดเรซ” และ “ยอรคเชียร”
จากประเทศไทย

เพาะพันธุและเลี้ยงสุกรสายพันธุผสม
ระหวางสายพันธแลนดเรซและ
สายพันธยอรคเชียรที่ฟารมสุกรปูยาพันธุ

เพาะพันธุและเลี้ยงสุกรสายพันธุผสม ระหวางสายพันธุแ ลนด
เรซและสายพันธยอรคเชียรที่ฟารมสุกรปูยาพันธุภายใตระบบ
เกษตรแบบมีพันธะสัญญาในประเทศเวียดนาม
จัดซื้อสุกรปูยาพันธุ สายพันธุ “ดูร็อค”
จากประเทศไทย

เพาะพันธุสุกรสายพันธุผสมระหวางสายพันธแลนดเรซสายพันธุยอรคเชียรและสายพันธุดูร็อค
(“สุกรขุน”) ที่ฟารมสุกรพอแมพันธุ

เลี้ยงสุกรที่ฟารม

จําหนาย

เพาะพันธุสุกรสายพันธุผสมระหวางสายพันธุ
แลนดเรซสายพันธุ
ยอรคเชียรและสายพันธุด ูร็อค
(“สุกรขุน”) ที่ฟารมสุกรพอแมพันธุของบริษัทฯ

เพาะพันธุสุกรสายพันธุผสมระหวางสายพันธุ
แลนดเรซสายพันธุยอรคเชียรและ
สายพันธุดูร็อค(“สุกรขุน”) ที่ฟารมภายใต
ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา

ขุนสุกรขุนที่ฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา

จําหนายสุกรใหแก นายหนาซื้อขายโรงผลิตชิ้นสวนสัตวและผูคาปลีก

บริษัทฯ กําหนดวางแผนบริหารฟารมสุกร โดยจัดใหฟารมสุกรแตละฟารมตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ําตอการ
เกิดน้ําทวม และตั้งอยูหางจากฟารมสุกรฟารมอื่นเปนระยะทางอยางนอย 3 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ระบาดของโรคจากฟารมสุกรอื่น ๆ ในพื้นที่ใกลเคียงมาที่ฟารมสุกรของบริษัทฯ สําหรับการเพาะพันธุสุกรในประเทศไทยนั้น
บริษัทฯ จะใชอาหารสัตวที่ผลิตโดยโรงผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ เอง สําหรับการเพาะพันธุในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ
ซื้ออาหารสัตวจากบริษัท ไทย เวียต อกริ กรุป จํากัด (“ไทยเวียต”) เนื่องจากสูตรอาหารสัตวที่ไทยเวียตใชมีลักษณะคลาย
กับสูตรที่บริษัทฯ ใชในการเลี้ยงสุกรของบริษัท ฯ ในประเทศไทย และการซื้ออาหารสัตวจากไทยเวียต มีตนทุนต่ํา กวา
เมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทฯ สงอาหารสัตวจากโรงผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ ในประเทศไทยไปยังประเทศเวียดนาม
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ฟารมสุกรทวดพันธุ
บริ ษั ท ฯ ได ซื้ อ ลู ก สุ ก รทวดพั น ธุ ทั้ ง หมดจากผู แ ทนจํ า หน า ยในประเทศไทยของแดนเบรด อิ น เตอร เ นชั่ น แนล
(DanBred International) และบริษัทฯ จะดําเนินการดังตอไปนี้
ลูกสุกรทวดพันธุอายุ 10 สัปดาห จะถูกขนยายไปที่ฟารมสุกรทวดพันธุของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดกาญจนบุรี
ภายใตแผนการเพาะพันธุของบริษัทฯ บริษัทฯ นําสุกรทวดพันธุ (สายพันธุดูร็อคแลนดเรซ และยอรคเชียร) มาผสมพันธุกับ
สุกรพันธุแทสายพันธุเดียวกันเพื่อผลิตลูกสุกรสายพันธุดูร็อค แลนดเรซ และยอรคเชียรพันธุแทโดยปกติ สุกรตัวเมียจะ
ตั้งครรภเปนระยะเวลา 116 วัน และลูกสุกรหนึ่งครอกนั้นประกอบดวยสุกร 10 – 12 ตัว กอนคลอด สุกรเพศเมียที่ผานการ
ผสมพันธุจะถูกยายไปที่เลาหมูที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาอุณหภูมิรางกายของสุกรใหคงที่ และหลังคลอดแมสุกรจะ
ใหนมลูกในเลาหมูดังกลาว โดยมีทีมงานผูชํานาญการของบริษัทฯ คอยดูแลลูกสุกรอยางใกลชิด รวมถึงชั่งน้ําหนักลูกสุกร
เปนประจํา ทีมงานของบริษัทฯมีหนาที่ใหยาปฏิชีวนะและใหวัคซีนหลักแกลูกสุกรเพื่อใหแนใจไดวาลูกสุกรจะเติบโตไดอยาง
แข็งแรง และเพื่อปองกันโรคหรือการติดเชื้อ
ลูกสุกรจะอยูในเลาหมูเปนเวลา 24 วัน กอนหยานมจากแมสุกร และหลังจากครบ 24 วัน บริษัทฯ จึงยายลูกสุกร
สายพันธุแลนดเรซและยอรคเชียรเพศผูทั้งหมดและเพศเมียสวนใหญไปยังฟารมสุกรปูยาพันธุทั้งนี้ ลูกสุกรเพศเมียสายพันธุ
แลนดเรซและยอรคเชียรบางสวนจะยังคงไดรับการเลี้ยงดูที่ฟารมสุกรทวดพันธุ เพื่อเปนสุกรทวดพันธุตอไป บริษัทฯ จะไม
ยายลูกสุกรสายพันธุดูร็อคเพศผูไปที่ฟารมปูยาพันธุ แตจะนําไปไวที่ฟารมสุกรพอแมพันธุทันที ในขณะที่ลูกสุกรสายพันธุ
ดูร็อคเพศเมียจะยังคงถูกเลี้ยงที่ฟารมสุกรทวดพันธุ เพื่อใชเปนสุกรทวดพันธุตอไป
สวนสุกรทวดพันธุเพศเมียที่เพิ่งคลอดลูกตองรอใหลูกสุกรหยานมเปนเวลา 5 ถึง 7 วัน กอนเคลื่อนยายกลับไปที่
เลาสําหรับผสมพันธุและตั้งครรภเพื่อเขาสูวงจรเพาะพันธุอีกครั้ง โดยเฉลี่ยแลวสุกรเพศเมียจะใหกําเนิดลูกสุกรประมาณ
2.2 – 2.4 ครั้งตอป และประมาณ 6 ครั้งในชวงชีวิต และเมื่อชวงชีวิตการเพาะพันธุสิ้นสุดลง บริษัทฯ จะจําหนายสุกร
ดังกลาวใหแกบุคคลอื่นตอไป
ฟารมสุกรปูยาพันธุ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพันธุ 3 ฟารม และเชาฟารมเพื่อ
ดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพันธุ 3 ฟารม ในประเทศไทย รวมทั้งมีฟารมสุกรปูยาพันธุ 1 ฟารมในประเทศเวียดนาม ซึ่งมี
เกษตรกรฯ เปนเจาของและเปนผูดําเนินกิจการ และบริษัทฯ ทําสัญญามีกําหนดระยะเวลา 5 ป กับเกษตรกรฯ ในประเทศ
เวียดนาม ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2556 โดยบริษัทฯ ไดควบคุมดูแลการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรฯ อยางใกลชิด รวมถึงจัดให
พนักงานของบริษัทฯ เขาตรวจเยี่ยมฟารมดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวาสุกรของบริษัทฯ ไดรับการเลี้ยงอยางถูกตองและเหมาะสม
บริษัทฯ เปนผูจัดหาอาหารสัตว (ที่ซื้อจากไทยเวียต) และเวชภัณฑตาง ๆ ที่จําเปน ใหแกเกษตรกรฯ โดยบริษัทฯ จะชําระเงิน
ใหแกเกษตรกรฯ ในอัตราที่กําหนดไวภายหลังหักคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงสุกร
สุกรปูยาพันธุทั้งหมดของบริษัทฯ มาจากฟารมสุกรทวดพันธุของบริษัทฯ ในประเทศไทยเมื่อสุกรปูยาพันธุมีอายุ
ครบ 14 สัปดาห ทีมเทคนิคของบริษัทฯ จะทําการเก็บขอ มูลจากสุกรดังกลาว โดยขอมูลที่ไดจากขั้นตอนนี้จะนําไปใช
ประเมินสุ ขภาพโดยทั่วไปของสุกรแตละตัว และในกรณีที่สุกรตัวใดที่มีปญหาดานสุขภาพรายแรง ขอมูลดัง กลาวอาจ
นําไปใชระบุขอบกพรองเกี่ยวกับการเพาะพันธุของสุกรนางที่ใหกําเนิดลูกสุกรที่มีสุขภาพไมแข็งแรงเวนแตกรณีของสุกรที่มี
ปญหาดานสุขภาพรายแรงซึ่งตรวจพบในชวง 14 สัปดาหแรก บริษัทฯ จะเลี้ยงสุกรที่ฟารมปูยาพันธุตอไปอีกเปนเวลา
6 สัปดาห และเมื่อสุกรมีอายุครบ 20 สัปดาห ทีมสัตวแพทยของบริษัทฯ จะชั่งน้ําหนักและวัดขนาดสุกร และเฝาระวังสุขภาพ
โดยรวมของสุกรแตละตัวผลการทดสอบดังกลาวจะนําไปใชเปนตัวชี้วัดวาสุกรจะสามารถใชเปนสุกรเพื่อการเพาะพันธุที่ดี
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หรือไมโดยบริษัทฯ จะแยกสุกรที่ผานการทดสอบไวในกลุมสุกรสาว ซึ่งคือกลุมสุกรเพศเมียที่สามารถนําไปเพาะพันธุและ
สามารถนําไปรวมเขากับฝูงสุกรเพื่อการเพาะพันธุ เพื่อเริ่มผสมพันธุเมื่อมีอายุครบ 32 สัปดาหสําหรับสุกรที่ไมผานการ
ทดสอบจะนําไปขายใหแกโรงฆาสัตว ทั้งนี้ อัตราสุกรปูยาพันธุที่ผานการทดสอบอยูที่ประมาณรอยละ 60.0
ในฟารมสุกรปูยาพันธุ บริษัทฯ ไดนําสุกรปูยาพันธุสายพันธุยอรคเชียรมาผสมพันธุกับสุกรสายพันธุแลนดเรซเพื่อ
ผลิตสุกรพอแมพันธุสายพันธุผสมแลนดเรซและยอรคเชียร โดยเชนเดียวกันกับสุกรในฟารมสุกรทวดพันธุ สุกรปูยาพันธุจะ
ตั้งครรภเปนระยะเวลาประมาณ 116 วัน และลูกสุกรและแมสุกรจะอยูในเลาหมูเปนเวลา 24 วัน โดยไดรับการเลี้ยงดูและ
การใหวัคซีนในเลาหมูดังกลาวภายหลังครบกําหนด 24 วัน ดังกลาว บริษัทฯ จึงขายลูกสุกรเพศผูใหแกลูกคาและยายลูกสุกร
เพศเมียไปยังฟารมสุกรพอแมพันธุ สวนแมสุกรที่เพิ่งคลอดลูกตองรอใหลูกสุกรหยานมเปนเวลา 5 – 7 วัน กอนเคลื่อนยาย
กลับไปที่เลาสําหรับผสมพันธุและตั้งครรภเพื่อเขาสูวงจรเพาะพันธุตอไป
วงจรการผลิตสุกรทวดพันธุ สุกรปูยาพันธุ และสุกรพอแมพันธุของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

การผสมพันธุ
การตั้งครรภ
116 วัน
การอยูในเลาหมู
และ การใหนม
เลี้ยงดู
24 วัน
การหยานม
หยานม
5–7 วัน
สุกรสาวทดแทน
สําหรับวงจรการผลิต
สุกรทวดพันธุ

ลูกหมู
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ฟารมสุกรพอแมพันธุ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุ 6ฟารมในประเทศไทย โดยมีฟารมสุกรพอแม
พันธุ 1ฟารมเปนฟารมที่บริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจอยู และฟารมสุกรพอแมพันธุอีก 5 ฟารม ซึ่งเชาจากผูอื่นเพื่อ
ดําเนินการ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ เปนเจาของและประกอบธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุอีก 1ฟารม
และมีฟารมสุกรภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) อีก 2 ฟารมในประเทศเวียดนาม สําหรับเลี้ยงสุกร
พอแมพันธุในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรฯ อยางใกลชิด รวมถึงจัดให
พนักงานตรวจเยี่ยมฟารม เพื่อใหแนใจวาสุกรของบริษัทฯ ไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตองและเหมาะสม และบริษัทฯ จัดหา
อาหารสั ต ว แ ละเวชภั ณ ฑ ต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ให แ ก เ กษตรกรฯ เช น เดี ย วกั บ ฟาร ม ภายใต ร ะบบเกษตรแบบพั น ธะสั ญ ญา
(Contract Farms) อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชําระเงินคาสุกรตอตัวใหแกเกษตรกรฯ ในอัตราที่กําหนดไวภายหลังหัก
คาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงสุกร และจายเงินพิเศษสําหรับลูกสุกรอายุ 24 วัน แตละตัวที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ
ที่กําหนดไว (โดยปกติจะอยูที่ 5 กิโลกรัม)
สุกรที่ฟารมสุกรพอแมพันธุของบริษัทฯ ทั้งหมดเปนสุกรที่นํามาจากฟารมสุกรปูยาพันธุเมื่ออายุ 24 วันบริษัทฯ จะ
นําสุกรเพศผูสายพันธุดูร็อค (ผลผลิตจากการผสมพันธุสุกรทวดพันธุสายพันธุดูร็อคและสายพันธุดูร็อค) มาผสมพันธุกับสุกร
เพศเมียที่เกิดจากการผสมขามสายพันธุระหวางสุกรสายพันธุแลนดเรซกับสายพันธุยอรคเชียรจึงเกิดเปนลูกสุกรสายพันธุ
ผสมระหวางสายพันธุดูร็อคแลนดเรซและยอรคเชียร
ฟารมสุกรพอแมพันธุมีวงจรเพาะพันธุเชนเดียวกันกับฟารมสุกรทวดพันธุและฟารมสุกรปูยาพันธุ โดยเฉลี่ย สุกร
เพศเมียจะตั้งครรภเปนระยะเวลาประมาณ 116 วัน และหลังคลอด แมสุกรจะอยูในเลาหมูอีก 24 วัน และลูกสุกร (ซึ่งเปน
สุกรขุน) จะไดรับการใหวัคซีนและการดูแลอยางใกลชิดและภายหลังอายุครบ 24 วัน บริษัทฯ จึงสงลูกสุกรขุนใหแก
เกษตรกรฯ ที่ฟารมสุกรขุนภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) เพื่อนําไปเลี้ยงและขายตอไป ทั้งนี้
สุกรนางที่เพิ่งคลอดลูกตองรอใหลูกสุกรหยานมเปนเวลา 5 ถึง 7 วัน กอนเคลื่อนยายกลับไปที่เลาสําหรับผสมพันธุและ
ตั้งครรภเพื่อเขาสูวงจรเพาะพันธุตอไป
สุกรขุนในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีเครือขายเกษตรกรฯ รวม303ราย (276 รายในประเทศไทย และ 27 รายใน
ประเทศเวียดนาม) สําหรับเลี้ยงสุกรขุนในฟารมสุกรขุนกอนการขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคา โดยทั่วไป สัญญาที่บริษัทฯ
เขาทํากับเกษตรกรฯ มีกําหนดระยะเวลาอยางนอย 5 ป และมีขอตกลงตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ หากไมมีคูสัญญาฝายใด
บอกเลิกสัญญา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตในการเลี้ยงสุกรขุนมากกวา 286,319 ตัว ณ ชวงเวลาใด ๆ โดย
ใชเครือขายเกษตรกรฯซึ่งในจํานวนดังกลาวบริษัทฯ สามารถจําหนายสุกรขุนเฉลี่ยไดประมาณ 39,589 ตัวตอเดือนในป
2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวนเฉลี่ย 9,252 ตัวตอเดือนในป 2554 บริษัทฯ ประสงคจะเพิ่มกําลังการผลิตสุกรขุนสามเทาภายใน
สิ้นป 2560 โดยขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและสถานการณของการดําเนินงาน ทั้งนี้ การเขาทําสัญญากับเกษตรกรฯ ทําให
บริษัทฯ สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนไดสูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ สามารถลดรายจายฝายทุนที่ตองใชเลี้ยงสุกร
และทํา ใหบ ริษั ท ฯ สามารถขยายธุรกิจ ไดอ ยางรวดเร็ว กอนที่ จ ะทํา สัญ ญากับเกษตรกรฯ รายใดเป นครั้งแรก บริษั ท ฯ
กําหนดใหผูที่สนใจเปนเกษตรกรฯ แสดงหลักฐานวาตน และฟารมของตนไดรับใบอนุญาตทั้งหมดที่จําเปนในการเลี้ยงสุกร
และจะตองผานการตรวจสอบประวัติและความนาเชื่อถือทางการเงิน และทีมงานสัตวแพทยและสัตวบาลของบริษัทฯ จะ
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ดําเนินการตรวจสอบวาฟารมของเกษตรกรฯ ผานเกณฑของบริษัทฯ หรือไม ภายใตสัญญาดังกลาวเกษตรกรฯ จะตอง
ยินยอมใหพนักงานของบริษัทฯ ตรวจสอบฟารมอยางสม่ําเสมอในชวงระยะเวลาการเลี้ยงสุกร
ขอกําหนดของสัญญาที่บริษัทฯ เขาทํากับเกษตรกรฯ เพื่อการเลี้ยงสุกรนั้นมีลักษณะเหมือนกับสัญญาที่ทํากับ
เกษตรกรฯ เพื่อการเลี้ยงไก กลาวคือ บริษัทฯ จัดสงลูกสุกรอายุ 24 วัน ใหแกเกษตรกรฯ พรอมทั้งอาหารสัตวและเวชภัณฑที่
จําเปน บริษัทฯ ใชอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตเองสําหรับเลี้ยงสุกรในฟารมสุกรที่อยูในประเทศไทย และใชอาหารสัตวที่ซื้อ
จากไทยเวียตสํา หรับ เลี้ยงสุก รในฟารมสุ กรที่อ ยูใ นประเทศเวียดนามโดยเกษตรกรฯ จะยัง ไมตอ งชํา ระเงิ น คา ลูกสุกร
อาหารสัตว หรือเวชภัณฑ แตเกษตรกรฯ ตองขายสุกรที่เลี้ยงใหแกบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ซึ่งโดยปกติ
แลว คือระยะเวลา 135 ถึง 155 วันหลังจากที่บริษัทฯ สงสุกรใหแกเกษตรกรฯ โดยสุกรที่ขายใหบริษัทฯ ตองมีน้ําหนัก
ระหวาง 85 ถึง 115 กิโลกรัมโดยประมาณ เมื่อบริษัทฯ รับซื้อสุกรจากเกษตรกรฯ บริษัทฯ จะจายคาสุกรใหกับเกษตรกรฯ
ตามน้ําหนักของสุกร(สําหรับสุกรขุน) และตามจํานวนสุกร (สําหรับสุกรพอแมพันธุ) ภายหลังหักคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของ
กับการเลี้ยงสุกร ซึ่งรวมถึงคาอาหารสัตวและคาวัคซีนสําหรับเกษตรกรฯ รายนั้น ลูกคาของบริษัทฯทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนามจะรับสุกรมีชีวิตจากฟารมสุกรขุนและเปนผูรับภาระเกี่ยวกับการขนสงเอง ในชวงระยะเวลาสี่ปที่ผานมา
จนถึงงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 อัตราการสูญเสียสุกรในฟารมสุกรภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา
(Contract Farms) คิดเปนประมาณรอยละ 4.0 และอัตราการเจริญเติบโตตอวัน (Average Daily Growth) รวมถึงอัตราการ
แลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) ของสุกรขุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นทุกปตลอดระยะเวลาสี่ปที่ผานมาโปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – 2.2.8 ขอมูลสําคัญอื่น – สัญญาระหวางบริษัทฯ กับ
เกษตรกรฯ”
บริษัทฯ ควบคุมดูแลการเลี้ยงสุกรขุนที่ฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) เพื่อให
มั่นใจวาสุกรขุนของบริษัทฯ ไดรับการเลี้ยงดูอยางเหมาะสมและถูกตอง
(ก)

การใหวัคซีน
สุกรจะไดรับวัคซีนตามกําหนดเวลาเพื่อปองกันสุกรจากโรคตาง ๆ รวมทั้ง โรคอหิวาหสุกร (Swine
Fever) โรคปากและเทาเปอย (Foot-and-Mouth Disease) โรคหรือกลุมอาการทางระบบสืบพันธุและ
ทางเดินหายใจในสุกร (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome หรือ PRRS) โรคเซอรโค
ไวรัสในสุกร (Porcine Circo Virus) และโรคออเจสกี้ในสุกร(Aujeszky’s Disease) โรคเหลานี้เปนโรคที่
มักจะพบในสุกร ดังนั้น การใหวัคซีนสําหรับสุกรของบริษัทฯ เพื่อปองกันโรคเหลานี้จึงเปนแนวทางปฏิบัติ
ตามปกติในอุตสาหกรรม

(ข)

การควบคุมอุณหภูมิ
การควบคุมอุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญในการเลี้ยงสุกรขุน เกษตรกรฯ ตองเฝาระวังรักษาระดับอุณหภูมิใน
โรงเลี้ยงสุกรในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) และฟารมสุกรทุกฟารม
ตองติดตั้งระบบสเปรยน้ําและระบบทําความเย็น (Evaporative Cooling System) ที่ชวยปรับใหอากาศ
เย็นขึ้นเมื่อระดับอุณหภูมิในโรงเลี้ยงเพิ่มขึ้นจนอยูในระดับที่ทําใหสุกรเกิดความเครียดอีกทั้งมีระบบ
ระบายอากาศเพื่อทําใหอากาศในโรงเรือนอยูในสภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยง
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(ค)

สุขภาพและสุขอนามัย
สุขอนามัยและความสะอาดของฟารมมีความสําคัญตอการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อ
แบคทีเรีย อันอาจนําไปสูโรคตาง ๆ ได บริษัทฯ จะดําเนินการเทาที่จะกระทําไดเพื่อใหมั่นใจไดวาการ
กอสรางโรงเลี้ยงสุกรคํานึงถึงวัสดุที่สามารถทําความสะอาด ฆาเชื้อโรค และแหงไดงาย และในการ
กอสรางโครงสรางของโรงเลี้ยงสุกรจะตองคํานึงถึงการปองกันสัตวจําพวกหนูและสัตวปกที่ไมพึงประสงค
เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อจากสัตวรบกวน นอกจากนี้ เกษตรกรฯ ของบริษัทฯ ตองรักษาโรงเลี้ยงสุกร
ใหมีสภาพแวดลอมที่สะอาดและแหง เพื่อปองกันแมลงวัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสุขอนามัยในโรงเลี้ยงสุกร
ภายหลังจากการเลี้ยงสุกรขุนในแตละรอบสิ้นสุดลง เกษตรกรฯ จะตองปลอยใหโรงเลี้ยงสุกรวางเปน
ระยะเวลา 4 สัปดาห เพื่อทําความสะอาด กําจัดสิ่งสกปรก และฆาเชื้อโรค

(ง)

คุณภาพของอาหารสุกรและน้ําดื่ม
อาหารสัตวที่มีคุณภาพเปนปจจัยสําคัญ เนื่องจากเปนที่มาของสารอาหารที่ทําใหสุกรมีน้ําหนักและ
เจริ ญ เติ บ โตเร็ ว ขึ้ น บริ ษั ท ฯ จั ด หาอาหารสั ต ว แ ก เ กษตรกรฯ เพื่ อ ใช ใ นการเลี้ ย งสุ ก รของบริ ษั ท ฯ
โดยเฉพาะ ซึ่ ง เป น สู ต รอาหารสั ต ว ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากการวิ จั ย และพั ฒ นาของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะทํ า ให สุ ก ร
เจริญเติบโตอยางแข็งแรงและสมบูรณ นอกจากนี้ คุณภาพของน้ําดื่มมีความสําคัญเชนเดียวกันสําหรับ
การเจริญเติบโตอยางแข็งแรงของสุกร ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ จะทําการทดสอบหาคาทางเคมีในน้ํา
ทุก ๆ 3 เดือน ทั้งนี้ การจัดเตรียมน้ําดื่มคุณภาพต่ําใหแกสุกรอาจสงผลใหสุกรไมกินน้ําและทําใหสุกรเปน
โรคที่เกี่ยวกับระบบขับถาย

(จ)

การตรวจสอบฟารมสุกรขุน
หนวยงานราชการ ซึ่งรวมถึงกรมปศุสัตว ทําการตรวจฟารมเลี้ยงสุกรภายใตระบบเกษตรแบบพันธะ
สัญญา (Contract Farms) เปนประจําทุกป และพนักงานที่มีประสบการณของบริษัทฯ จะตรวจสอบ
สถานที่ทุกสัปดาหในชวงระยะเวลาที่เกษตรกรฯ ทําการเลี้ยงสุกรของบริษัทฯ การตรวจสอบฟารมมี
วัตถุประสงคเพื่อเฝาระวังสุขภาพอนามัยของสุกรและสภาพโดยทั่วไปในฟารม และเพื่อพิจารณาวา
เกษตรกรฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนในการเลี้ยงสุกรขุนที่ถูกตองหรือไม

สถานประกอบการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีฟารมสุกรทวดพันธุซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจฟารมดังกลาวเอง
ตั้งอยูที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีอัตราการผลิต 450 ตัว ซึ่งเปนกําลังการผลิตสูงสุดของฟารม และบริษัทฯ มีความประสงคจะ
กอสรางฟารมสุกรทวดพันธุฟารมที่สองภายในสิ้นป 2558 ที่จังหวัดสระแกว นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจ
ฟารมสุกรปูยาพันธุ 3 ฟารม และเชาและดําเนินธุรกิจฟารมสุกรปูยาพันธุอีก 3 ฟารมในประเทศไทย รวมทั้งมีฟารมสุกรปูยา
พันธุ 1 ฟารมในประเทศเวียดนามที่มีเกษตรกรฯ เปนเจาของและผูดําเนินกิจการ
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีฟารมสุกรพอแมพันธุ 6 ฟารม ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เปนเจาของฟารม
สุกรพอแมพันธุ 1 ฟารมในประเทศไทย และเชาฟารมสุกรพอแมพันธุอีก 5 ฟารมจากผูอื่นเพื่อดําเนินการเองโปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ – รายละเอียดของสัญญา
เชา” อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีฟารมสุกรภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) เพื่อเลี้ยงสุกรพอแม
พันธุสวนหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ วางแผนที่จะกอสรางฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่มอีก 5 ฟารม โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินงาน
ฟารมสุกรพอแมพันธุจํานวน 1 ฟารมภายในสิ้นป 2558 และที่เหลืออีก 4ฟารม ภายในสิ้นป 2560
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชาจากผูอื่นเพื่อดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุอีก 1ฟารม และมีฟารมสุกรภายใตระบบ
เกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) อีก 2ฟารม ในประเทศเวียดนาม เพื่อใชเลี้ยงสุกรพอแมพันธุในประเทศ
เวียดนาม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มิไดเปนเจาของหรือดําเนินธุรกิจฟารมสุกรขุน โดยบริษัทฯ เขาทําสัญญากับ
เกษตรกรฯ เพื่อเลี้ยงสุกรขุนทั้งหมดของบริษัทฯ
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตของธุรกิจสุกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป 2555 ป 2556 ป 2557 และ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สุกร

ณ วันที่ 31ธันวาคม

ณ วันที่ 31 มีนาคม

2555

2556

สุกรทวดพันธุ

(1)

2557

2558

450

450

450

450

สุกรปูยาพันธุ(1)

5,300

5,300

8,000

8,000

สุกรพอแมพันธุ(1)

1,800

7,550

12,000 (2)

12,000 (2)

หมายเหตุ: (1) จํานวนสุกรที่สามารถเลี้ยงไดในฟารมสุกรทวดพันธุ ฟารมสุกรปูยาพันธุ (ไมรวมฟารมแบบพันธะสัญญาในประเทศเวียดนาม
และสุกรนางเพื่อการทดแทน) และฟารมสุกรพอแมพันธุ (ไมรวมฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา) ตามลําดับ
(2) กําลังการผลิตรวมจํานวนสุกรในฟารมสุกรพอแมพันธุที่บริษัทฯ เปนเจาของในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ มีกําลังการผลิตสุกรในฟารมสุกรทวดพันธุอยูที่จํานวน 450 ตัว นับตั้งแตบริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจฟารม
สุกรทวดพันธุฟารมแรกและฟารมเดียวของบริษัทฯ เมื่อป 2553 จนถึงปจจุบัน อยางไรก็ดี เมื่อการกอสรางฟารมสุกรทวด
พันธุฟารมที่ 2 แลวเสร็จบริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตสุกรทวดพันธุอีก 1 เทาตัว ในระหวางวันที่ 31 ธันวาคม
2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กําลังการผลิตของฟารมสุกรปูยาพันธุเพิ่มขึ้นจาก 5,300 ตัวในป 2555 เปน 8,000 ตัวในป
2557 เนื่องจากในป 2557 บริษัทฯ ไดเริ่มเชาฟารมสุกรปูยาพันธุในประเทศไทย เพื่อดําเนินการเองเพิ่มอีก 1 ฟารม บริษัทฯ
เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุแหงแรกในป 2555 ซึ่งมีกําลังการผลิต 1,800 ตัว และมีกําลังการผลิตสุกรพอแมพันธุ
เพิ่มเปน 12,000 ตัวในป 2557 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีฟารมสุกรพอแมพันธุในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น
6ฟารม โดยบริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินการเอง 1 ฟารม และเชาเพื่อดําเนินการอีก 5 ฟารม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชา
จากผูอื่นเพื่อดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุอีก 1 ฟารม ในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีกําลังการผลิตสุกรพอแมพันธุจํานวน
1,400 ตัว
ตั ว เลขกํ า ลั ง การผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ ไม ร วมกํ า ลั ง การผลิ ต ในฟาร ม สุ ก รภายใต ร ะบบเกษตรแบบพั น ธะสั ญ ญา
(Contract Farms) ของบริษัทฯ
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การกําหนดราคา
ความสามารถของบริษัทฯ ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความสําคัญตอผลประกอบการของบริษัทฯ
ทั้งในปจจุบันและตอไปในอนาคต สําหรับประเทศไทย กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานที่ควบคุมราคา
ขายสุกรมีชีวิตซึ่งขายที่ฟารมสุกร โดยจะประกาศราคาที่ควบคุมเปนรายสัปดาหหากบริษัทใดขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคาใน
ราคาที่ สู ง กว า หรื อ ต่ํ า กว า ราคาที่ กํ า หนดไว อ าจจะได รั บ โทษปรั บ และกรรมการผู จั ด การและบุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ
การกระทําผิดดังกลาวอาจจะไดรับโทษจําคุก สวนในประเทศเวียดนามนั้น Rovetco Animal Nutrition จะประกาศราคา
ตลาดของสุกรมีชีวิตเปนรายสัปดาห สําหรับนครโฮจิมินหและฮานอย เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามตั้งอยู
ในเมืองกวางนาม (Quang Nam) ซึ่งอยูบริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ใชราคาขางตนเปนแนวทางสําหรับ
การกําหนดราคาขาย และบริษัทฯ มักจะเลือกใชราคาขายที่อยูระหวางราคาแนะนําของทั้งสองเมืองที่หนวยงาน Rovetco
Animal Nutrition กําหนด นอกจากราคาขายที่แนะนําโดยหนวยงานดังกลาว บริษัทฯ ยังตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ ในการ
กําหนดราคาขายที่จะนําไปใช เชน การเปลี่ย นแปลงของอุป สงคแ ละอุปทานในตลาด ต นทุนในการผลิต สภาพตลาด
(Market Profile) ของผลิตภัณฑของบริษัทฯ รูปแบบในการใชจายของลูกคากลุมเปาหมาย สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
และราคาของคูแขง โดยบริษัทฯ พยายามปรับราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่ราคา
วัตถุดิบมีความผันผวน เพื่อรักษาผลกําไรของบริษัทฯ
จากขอมูลของ Frost & Sullivan ราคาขายโดยเฉลี่ยของสุกรมีชีวิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 60.0 บาทตอ
กิโลกรัมในป 2553 เปน 72.4 บาทตอกิโลกรัมในป 2557
การคืนผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ใชนโยบายเดียวกันกับการจําหนายไก โดยปกติ บริษัทฯ ไมยินยอมใหลูกคาคืนสุกรหลังจากที่ลูกคาไดรับ
มอบสุกรแลว อยางไรก็ดี ในบางกรณีลูกคาพบวาสุกรที่ไดรับไมอยูในระดับที่นาพอใจ บริษัทฯ อาจเสนอที่จะคืนเงินคาสุกร
บางสวนของราคาซื้อขายที่ลูกคาชําระ โดยจํานวนเงินที่คืนจะขึ้นอยูกับพฤติการณเปนรายกรณี
2.2.2.2 การจัดหาวัตถุดิบ
การซื้อสุกรทวดพันธุ
นับตั้งแตป 2555 บริษัทฯ ซื้อสุกรทวดพันธุเปนราคาในสกุลเงินดอลลารสหรัฐจากผูแทนจําหนายซึ่งจะจัดหา
ลูกสุกรทวดพันธุอายุ 10 สัปดาหจาก เดนเบรด อินเตอรเนชั่นแนล(DanBred International) ซึ่งเปนบริษัทในประเทศ
เดนมารกที่มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตพอแมพันธุสุกรโดยกอนหนาป 2555 บริษัทฯ ไดซื้อสุกรทวดพันธุจาก
บริษัท Pig Improvement ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ซื้อสุกรรวม 3 สายพันธุ คือ สายพันธุแลนดเรซ สายพันธุ
ยอรคเชียร(เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ลารจไวท) และสายพันธุดูร็อค ทั้งนี้ รอยละ 75.0 ของจํานวนสุกรที่บริษัทฯ ซื้อทั้งหมด เปน
สุกรสายพันธุยอรคเชียร รอยละ 10.0 เปนสุกรสายพันธุแลนดเรซ และรอยละ 15.0 เปนสุกรสายพันธุดูร็อค และโดยปกติ
บริษัทฯ จะซื้อสุกรเพศผูจํานวนรอยละ 30.0 และสุกรเพศเมียรอยละ 70.0
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2.2.2.3 การตลาด
การขายและการตลาด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทีมงานฝายขายและการตลาดของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบการจําหนายสุกรของบริษัทฯ
ประกอบดวยพนักงานจํานวน 19 คนทั้งนี้ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสุกรทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บริษัทฯ จึงได
จัดใหมีทีมงานฝายขายประจําอยูทั้งสองประเทศ แบงเปนทีมงานฝายขายที่ประจําอยูในประเทศไทยจํานวน 15 คน และใน
ประเทศเวียดนามจํานวน 4 คน
ทีมงานฝายขายและการตลาดจะไมวางแผนการตลาดในเชิงรุก เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ จะเปนฝาย
ติดตอสั่งซื้อผลิตภัณฑจากทางบริษัทฯ โดยตรงผานการแนะนําจากลูกคาเดิมของบริษัทฯ แตทีมงานฝายขายและการตลาด
ของบริษัทฯ เนนใหความสําคัญกับการจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตามรายการสั่งซื้อของที่ลูกคาใหมหรือลูกคาเดิมไดสงเขา
มามากกวาเนนทําการตลาดกับกลุมลูกคารายใหม
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายธุรกิจสุกรและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑในธุรกิจสุกรรวมถึงวางแผนที่
จะขยายทีมงานฝายขายและการตลาดของบริษัทฯ เพื่อใหสอดรับกับการขยายตัวของธุรกิจตอไปในอนาคต
กลุมลูกคา
กลุมลูกคาในธุรกิจสุกรของบริษัทฯในประเทศไทย ไดแก นายหนาซื้อขายโรงผลิตชิ้นสวนสัตว และผูคาปลีก โดยใน
ป 2557 ยอดขายสุกรที่จําหนายใหแกนายหนาซื้อขาย โรงผลิตชิ้นสวนสัตว และผูคาปลีกคิดเปนรอยละ 9.3 รอยละ 30.2
และรอยละ 60.6 ของยอดขายสุกรทั้งหมดในประเทศไทยตามลําดับ ทั้งนี้ นับตั้งแตที่บริษัทฯ ไดเริ่มธุรกิจสุกร บริษัทฯ ได
สรางความสัมพันธในเชิงธุรกิจกับลูกคารายใหญของบริษัทฯ ในป 2557 บริษัทฯ มีลูกคาหลักในประเทศไทยรวม 4 ราย โดย
ยอดขายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคาหลักดังกลาวรวมกันคิดเปนรอยละ 64.1 ของจํานวนยอดขายสุกรมีชีวิตทั้งหมดของบริษัทฯ
และมียอดขายสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 คิดเปนรอยละ 52.0 ของจํานวนยอดขายสุกรมีชีวิต
ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุมลูกคาจะนําสินคาจากบริษัทฯ ไปจําหนายภายใตชื่อแบรนดของลูกคาเอง โดยทางบริษัทฯ ไม
มุงเนนการสรางแบรนดสินคาของตนเองในธุรกิจสุกร สวนในกรณีของประเทศเวียดนาม ลูกคาของบริษัทฯ มีเพียงลูกคาที่
เปนโรงผลิตชิ้นสวนสัตวเทานั้น
บริษัทฯ มีรายไดจากยอดขายสุกรมีชีวิตในประเทศไทยและประเทศเวียดนามโดยแบงตามประเภทลูกคาสําหรับ
แตละชวงระยะเวลา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กลุมลูกคา

2555
พันบาท

นายหนา
ซื้อขาย
โรงผลิต
ชิ้นสวนสัตว

2556
รอยละ

พันบาท

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557

รอยละ

พันบาท

2557
รอยละ

พันบาท

2558
รอยละ

พันบาท

รอยละ

421,961

22.7

554,002

20.2

330,847

9.3

69,620

8.6

130,455

13.2

366,242

19.7

578,351

21.0

1,075,965

30.2

282,616

34.9

230,590

23.3

ผูคาปลีก

1,072,485

57.6

1,614,392

58.8

2,160,914

60.6

457,142

56.5

627,429

63.5

รวม

1,860,688

100.0

2,746,745

100.0

3,567,726

100.0

809,378

100.0

988,474

100.0
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2.2.3

ธุรกิจอาหารสัตว

2.2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรเปนหลัก และมีการผลิตอาหารสัตวบางสวนสําหรับเปด
ดวย อาหารสัตวของบริษัทฯสวนใหญจะนําไปใชเปนอาหารสําหรับไกและสุกรในฟารมที่บริษัทฯ เปนเจาของและเปน
ผูดําเนินกิจการเองหรือในฟารมของเกษตรกรฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจําหนายอาหารสัตวใหแกบุคคลอื่นดวย ซึ่งถือเปน
แหลงรายไดของบริษัทฯ อีกชองทางหนึ่งในป 2557และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ผลิต
อาหารสัตวรวม 791,110 ตัน และ 200,763 ตัน ตามลําดับโดยรอยละ 89.8 ของอาหารสัตวสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558 ที่บริษัทฯ ผลิตไดดังกลาวเปนอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรของบริษัทฯ สวนอาหารสัตวที่เหลือจากการใช
ในฟารมของบริษัทฯ หรือฟารมของเกษตรกรฯ บริษัทฯ จําหนายใหแกนายหนาตามใบสั่งซื้อซึ่งจะขายใหแกเกษตรกรอีกทอด
หนึ่ง ทั้งนี้ รายไดรวมจากการขายอาหารสัตวใหแกบุคคลภายนอกเทากับ 277.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.9 ของ
รายไดรวมของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
การผลิตอาหารสัตว
บริษัทฯ จะทดสอบและตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตวเมื่อวัตถุดิบถูกขนสงไปที่โรงผลิตอาหารสัตวโดยบริษัทฯ จะ
จัดเก็บวัตถุดิบประเภทขาวโพดไวในไซโลสําหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตวที่ตั้งอยูภายในบริเวณเดียวกับโรงผลิตอาหารสัตว
ซึ่งสามารถจัดเก็บขาวโพดได 3,000 ถึง 5,000 ตันตอไซโลและจัดเก็บวัตถุดิบอาหารสัตวอื่น ๆ ไวในโรงผลิตอาหารสัตว ใน
การผลิตอาหารสัตวนั้น บริษัทฯ จะนําสวนผสมที่เก็บไวในไซโลสําหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตวไปบดในเครื่องบดอาหารสัตว
และผสมวัตถุดิบตาง ๆ ตามสูตรอาหารสัตวที่แตกตางกันไปเพื่อใหเปนไปตามความตองการของไกและสุกรในแตละระยะ
การเจริ ญ เติ บ โตสู ต รอาหารสั ต ว ที่ บ ริ ษั ท ฯ นํ า มาใช เป น สู ต รที่ ศึ ก ษาและพั ฒ นาโดยนั ก โภชนาการของบริ ษั ท ฯ
เมื่อบริษัทฯ ผสมวัตถุดิบตาง ๆ เขาดวยกันแลวจึงนําอาหารสัตวผสมเสร็จแลวดังกลาวไปอัดเม็ดและนําอาหารสัตวอัดเม็ดไป
ผานกระบวนการไอน้ําและการทําความเย็นดวยเครื่องจักรแลวจึงบรรจุเพื่อนําสงลูกคาตอไป
อาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อจําหนายใหแกบุคคลภายนอกจะบรรจุในบรรจุภัณฑที่มีตราของบริษัทฯ ซึ่งแสดงชื่อ
บริษัทฯ อยางชัดเจน โดยบริษัทฯ ซื้อบรรจุภัณฑดังกลาวมาจากบุคคลภายนอกหลายราย ในกรณีที่เปนอาหารสัตวที่ผลิต
เพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรฯ ของบริษัทฯ อาหารสัตวในสวนนี้จะบรรจุในบรรจุภัณฑที่ไมมีตราของบริษัทฯ แตจะแสดงเพียง
ขอมูลที่จําเปน ซึ่งรวมถึงชนิดของอาหารสัตวและน้ําหนักของหีบหอนั้น ๆ โดยบริษัทฯ นําบรรจุภัณฑดังกลาวมาจาก AYAT
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
การขนสงอาหารสัตว
ภายหลังการบรรจุ โดยปกติ ลูกคาภายนอกของบริษัทฯจะรับอาหารสัตวจากโรงผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ จะขนสงอาหารสัตวใหแกลูกคาผานบริษัทขนสง โดยคิดคาบริการกับลูกคา ทั้งนี้ สถานที่
ที่การซื้อขายเกิดขึ้นจะเปนที่โรงผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯในทุกกรณี
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สถานประกอบการและกําลังการผลิต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตวรวม 3 โรงตั้งอยูที่จังหวัด
สุพรรณบุรี 2 โรงซึ่งมีกําลังการผลิตรวม 70,000 ตันตอเดือน และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงผลิตอาหารสัตวท้ังสองโรง
ผลิตอาหารสัตวที่อัตรารอยละ 67.3 ของกําลังการผลิตรวม สวนโรงผลิตอาหารสัตวโรงที่สามนั้นตั้งอยูที่จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอเดือนทําใหมีกําลังการผลิตรวม 120,000 ตันตอเดือนณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ โรง
ผลิตอาหารสัตวโรงที่สามผลิตอาหารที่อัตรารอยละ 27.0 ของกําลังการผลิตรวม
ในอนาคต บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิต โดยจะปรับปรุงเครื่องจักรในโรงผลิตอาหารสัตวที่จังหวัด
สุพรรณบุรี และเพิ่มอัตราการใชประโยชนของโรงผลิตอาหารสัตวที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงเพิ่ม
จํานวนไซโลสําหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจไกและธุรกิจสุกร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะลงทุน
ในโรงผลิตอาหารสัตวเพิ่มเติมอีก 1 โรง เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ
อัตรากําลังการผลิตสําหรับธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของป 2555 ป 2556
ป 2557 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
งวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อาหารสัตว

(ตันตอเดือน)

2555

2556

2557

2558

70,000

120,000

120,000

120,000

การกําหนดราคา
โดยทั่วไป บริษัทฯ จะกําหนดราคาอาหารสัตว โดยใชราคาของวัตถุดิบเปนปจจัยหลักในการกําหนดราคา และ
คํานึงถึงสภาพการแขงขันในตลาด หรือลักษณะของสถานที่จําหนายซึ่งบริษัทฯ วางแผนไว รวมถึงปจจัยอื่น ๆ เชนการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานในตลาด ตนทุนในการผลิต สภาพตลาด (Market Profile) ของผลิตภัณฑของบริษัทฯ
รูปแบบในการใชจายของลูกคากลุมเปาหมาย สภาพแวดลอมดานการแขงขัน และราคาของคูแขง โดยบริษัทฯ พยายามปรับ
ราคาอาหารสัตวของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีความผันผวน เพื่อรักษาผลกําไรของ
บริษัทฯ
2.2.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ
การซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว
ขั้ น ตอนแรกของกระบวนการผลิ ต อาหารสั ต ว คื อ การจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ต า ง ๆ ของอาหารสั ต ว เช น ข า วโพด
กากถั่วเหลืองรําขาวสด รําสกัด และสารเสริมอื่น ๆ โดยขาวโพดเปนวัตถุดิบหลัก หรือคิดเปนประมาณรอยละ 41.8และ
รอยละ 36.4 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชในการผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ ในป 2557 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2558 ตามลําดับทั้งนี้ ประมาณรอยละ 75.5 และรอยละ 68.8 ของวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ซื้อ
มาจากผูผลิตในประเทศไทย ในป 2557 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามลําดับ และบริษัทฯ
นําเขาวัตถุดิบที่เหลือจากตางประเทศซึ่งสวนมากคือกากถั่วเหลืองและสารเสริมอื่น ๆ โดยบริษัทฯ นําเขากากถั่วเหลืองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศบราซิล ประเทศอารเจนตินา และประเทศปารากวัย และนําเขาสารเสริมอื่น ๆ ที่ใชผสมอาหาร
สัตวบางสวนจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทฯ จะชําระเงินคาวัตถุดิบใหแกผูจําหนายในตางประเทศเปนเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถหาวัตถุดิบอาหารสัตวของบริษัทฯ ไดจากหลายแหงในราคาที่ไมแตกตางกันและ
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โดยทั่วไป บริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวเปนครั้งคราวตามความจําเปนโดยมิไดมีการทําสัญญาระยะยาว เนื่องจาก
บริษัทฯ เห็นวาไมมีความจําเปนในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยปกติ บริษัทฯ จะเก็บวัตถุดิบที่จําเปนตองใชในปริมาณ
ที่เพียงพอสําหรับการผลิตเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน และจะตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบที่อยูใน
คลังสินคาเปนประจํา
แมวาในอดีต ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวในประเทศไทยจะประสบภาวะผันผวน อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ เชน
อุปสงคของการบริโภค นโยบายของรัฐ และสภาพอากาศในเขตการเกษตรกรรมหลัก ซึ่งในกรณีที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว
สูงขึ้น บริษัทฯ สามารถซื้อวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อนํามาทดแทนวัตถุดิบเดิม เชน น้ํามันรําขาวและน้ํามันปาลม ซึ่งเปนวัตถุดิบที่
สามารถนํามาใชแทนกากถั่วเหลืองไดเปนบางสวน
ผูจําหนายวัตถุดิบของบริษัทฯ ไดแก Bunge Agribusiness Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเปนหนึ่งในผูจําหนายกากถั่ว
เหลืองใหแกบริษัทฯ และเปนผูจําหนายวัตถุดิบรายเดียวของบริษัทฯ ที่มีสัดสวนเทากับรอยละ 11.1 ของตนทุนขายและการ
ใหบริการของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสัดสวนเทากับรอยละ 13.0 ของตนทุนขายและการใหบริการ
ของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และสัดสวนเทากับรอยละ 15.2 ของตนทุนขายและการใหบริการของ
บริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 นอกเหนือจากผูจําหนายวัตถุดิบรายดังกลาว บริษัทฯ มิไดซื้อ
วัตถุดิบจากผูจําหนายวัตถุดิบรายใดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 10.0 ของตนทุนขายและการใหบริการของบริษัทฯ ในชวง
ระยะเวลาสี่ปที่ผานมาจนถึงงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
2.2.3.3 การตลาด
การขายและการตลาด
บริษัทฯ มีทีมงานฝายขายและการตลาดที่ทําหนาที่รับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑอาหารสัตวใหแกลูกคาของ
บริษัทฯ โดยตรง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทีมงานฝายขายและการตลาดของธุรกิจอาหารสัตวนี้ประกอบดวยพนักงาน
จํานวน 12 คน
กลุมลูกคา
ในป 2557 รอยละ 89.9 ของอาหารสัตวที่บริษัทฯ ผลิตไดเปนอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรของบริษัทฯ สวน
อาหารสัตวที่เหลือ บริษัทฯ จําหนายใหแกนายหนาตามใบสั่งซื้อซึ่งจะขายใหแกเกษตรกรอีกทอดหนึ่งตามลําดับ ปจจุบัน
บริษัทฯ ไมมีแผนการขยายธุรกิจอาหารสัตวเพื่อจัดจําหนายใหแกบุคคลภายนอกโดยตรง ทั้งนี้ อาหารสัตวเปนธุรกิจประเภท
เดียวที่ทางบริษัทฯ ไดมีการจัดจําหนายภายใตชื่อแบรนดสินคาของบริษัทฯ เอง
2.2.4

ธุรกิจอื่น ๆ
การจําหนายบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวและอุปกรณการเกษตรทีท่ ําจากพลาสติก

AYAT ไดกอตั้งขึ้นในป 2554 ตอมาในป 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดซื้อหุนของ AYAT และให AYAT รับหนาที่
หลักในการผลิตบรรจุภัณฑสําหรับอาหารสัตวเพื่อใชภายในบริษัทฯ นอกจากนั้น AYAT ยังผลิตอุปกรณการเกษตรตางๆ ที่
ทําจากพลาสติกสําหรับใชในธุรกิจไก ไดแก ถังพลาสติก ภาชนะใสอาหารสัตว และถาดไขไก เปนตนในป 2557 และงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ยอดขายของ AYAT รอยละ 94.8 และ รอยละ 89.7 ตามลําดับมาจากการผลิตบรรจุ
ภัณฑใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอยทั้งนี้ รายไดของ AYAT ไมถือเปนรายไดที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
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ใหบริการศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ และจําหนายเวชภัณฑแกบุคคลภายนอก
บริษัทฯ มีการใหบริการศูนยวิจัยแกบุคคลภายนอก และพัฒนาวัคซีน และเวชภัณฑที่ศูนยวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทฯ เพื่อใชในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ รวมทั้งยังจําหนายเวชภัณฑสวนหนึ่งที่บริษัทฯ วิจัยและพัฒนาขึ้นใหแก
บุคคลภายนอกผาน TFRC ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการศูนยวิจัยและการจําหนายเวชภัณฑแกบุคคลภายนอกไมถือเปน
รายไดที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
2.2.5

สิทธิประโยชนทางภาษีอากร

ปจจุบันนิติบุคคลสัญชาติไทยจะตองชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20.0 ของกําไรสุทธิ ภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดใหสิทธิประโยชนยกเวนภาษีบางประเภท
แกบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยบางบริษัท สําหรับการดําเนินกิจการของบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทฯ สําหรับผลกําไรสุทธิที่ไดจากการดําเนินธุรกิจบางประเภทของบริษัทฯ ซึ่งสิทธิ
ประโยชนจากการยกเวนภาษีมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการตามบัตรสงเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยบางบริษัทที่เกี่ยวของมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
บริษัท
TFFM

TFG

TFPF

TFSF

สถานที่
ประกอบการ

วันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการ
ตามบัตรสงเสริมการลงทุน

วันสิ้นสุด
การยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

ผลิตภัณฑตามโครงการ
ที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุน

2111(2)/2549

สุพรรณบุรี

26 ตุลาคม 2550

25 ตุลาคม 2558

อาหารสัตว

1278(2)/2553

สุพรรณบุรี

1 พฤศจิกายน 2555

31 ตุลาคม 2563

อาหารสัตว

2017(2)/2556

ปราจีนบุรี

16 กันยายน 2556

15 กันยายน 2564

อาหารสัตว

2099(2)/2555

กาญจนบุรี

29 พฤษภาคม 2555

28 พฤษภาคม 2563

ไกชําแหละ

2100(2)/2555

ปราจีนบุรี

25 เมษายน 2557

24 เมษายน 2565

ไกชําแหละ

2945(2)/2555

ชลบุรี

18 ตุลาคม 2555

17 ตุลาคม 2563

ลูกไก

1257(2)/2556

กาญจนบุรี

27 ธันวาคม 2555

26 ธันวาคม 2563

ลูกไก

2763(2)/2556

สระแกว

3 มกราคม 2557

2 มกราคม 2565

ลูกไก

17 กุมภาพันธ 2554

16 กุมภาพันธ 2562

11 กุมภาพันธ 2556

10 กุมภาพันธ 2564

ลูกสุกร

30 ธันวาคม2554

29 ธันวาคม 2562

ผลิตภัณฑและชิ้นสวน
จากพลาสติก และ
กระสอบสานพลาสติก

เลขที่
บัตรสงเสริม

1180(2)/อ./2556
(เดิม 1795(5)/2554)
1196(2)/2556

AYAT

1209(5)/2555

กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
สุพรรณบุรี
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดนําเขามาภายในวันที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนกําหนด และในกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบกิจการขาดทุนในระหวางที่ไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ สามารถนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป
นับแตวันพนกําหนดเวลา รวมถึงผูถือหุนของบริษัทฯ ยังไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลไปคํานวณรวมเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ตาม สิทธิ
ประโยชนขางตนอยูภายใตเงื่อนไขวาบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ไดรับสิทธิประโยชนจะตองมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุน
รวมกันทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียนของแตละบริษัทนั้นๆ
นอกจากนี้ TVSL ยังไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตาม Investment License เลขที่ 331023000026 ลงวันที่ 22
เมษายน 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งออกโดย People’s Committee Quang Nam Province สําหรับกิจการฟารมเลี้ยง
เลี้ยงลูกสุกรนางจํานวน 1,400 ตัวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ภาษีเงินได
ปที่ดําเนินการ
ปที่ 1 – 4
ปที่ 5 – 15
ปที่ 16 – 24

อัตราภาษี
0%
10%
50% ของภาษีที่บังคับใช

2. การยกเวนภาษีนําเขา
TVSL ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาสําหรับสินคาซึ่งใชในการผลิตสินทรัพยถาวร เปนระยะเวลา 50 ป สิ้นสุดวันที่
23 มิถุนายน 2607 ตามมาตรา 12 ของขอบังคับเลขที่ 87/2010/ND-CPฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2553 ของรัฐบาลประเทศ
เวียดนามวาดวยระเบียบในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสงออกและภาษีนําเขา
3. การยกเวนคาเชาที่ดิน
TVSL มีสิทธิไดรับยกเวนคาเชาที่ดินสําหรับโครงการที่ไดรับการสงเสริม เปนระยะเวลา 50 ป ภายหลังจาก
โครงการเสร็จสมบูรณและเริ่มเปดดําเนินการ (ตามมาตรา 14 ของขอบังคับเลขที่ 142/2005/ND-CP)
2.2.6

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สถานประกอบการสําหรับการฟกไข การฆาสัตว การผลิตเนื้อสัตวการชําแหละเนื้อสัตว และการผลิตอาหารสัตว
ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดและกฎหมายด า นสิ่ ง แวดล อ มภายใต ก ารควบคุ ม ของสํ า นั ก งานเทคโนโลยี แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มโรงงาน ในสั ง กั ด กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ทั้ ง นี้ กฎหมายดั ง กล า วข า งต น กํ า หนดมาตรฐานเกี่ ย วกั บ
สภาวะแวดลอมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบสถานประกอบการ อันไดแก น้ํา เสียง อากาศ รวมถึงการปลอยสารใด ๆ ออก
จากสถานประกอบการซึ่งถือวาเปนของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
แมวาตามกฎหมายสถานประกอบการของบริษัทฯ ไมอยูในขายที่จะตองมีการจัดทํารายงานสิ่งแวดลอม ตองจัดให
มีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําอยู ณ สถานประกอบการ หรือตองติดตั้งอุปกรณเพื่อวัดคาหรือบําบัดสภาวะแวดลอมของ
โรงงานก็ตาม แตบริษัทฯ อาจมีหนาที่ตองจัดทํารายงานสิ่งแวดลอม เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขเฉพาะที่ระบุอ ยู
ใบอนุญาตบางฉบับ โดยในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดจางใหบริษัทเอกชนภายนอกทํารายงานตรวจวัดสภาวะแวดลอมของ
สถานประกอบการผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดลอมภายในและบริเวณโดยรอบสถานประกอบการ
ของบริษัทฯทั้งในเรื่องระดับความดังของเสียงและคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
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โดยทั่วไปภายนอกสถานประกอบการ รวมถึงปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองสถานประกอบการ
ตามผลของรายการดังกลาวสถานประกอบการผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ ผานมาตรฐานตาม (1) ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน
(2) กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 และ (3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาระดับ
เสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
ในป 2557 บริษัทฯ ยังไดวาจางใหบริษัทเอกชนจัดทํารายงานภายในเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกโรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ โดยรายงานดังกลาวมุงเนนเกี่ยวกับเรื่องความรอน แสงสวาง เสียง สารเคมี ละออง
ฝุ น ในอากาศ และผลจากรายงานดั งกลา วแสดงว า โรงผลิ ตชิ้น ส ว นสัตว ข องบริษัท ฯ ผ า นมาตรฐานตาม (1) ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง ความปลอดภั ยในการทํ า งานเกี่ ยวกั บ ภาวะแวดล อ ม พ.ศ. 2520 (2) กฎกระทรวง กํ า หนด
มาตรฐานในการบริห ารและการจัด การดา นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดลอ มในการทํา งานเกี่ย วกั บ
ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 (3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2539 และ (4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. 2549
บริษัท ฯ ให ค วามสํา คั ญ กั บ การลดผลกระทบทางสิ่ง แวดลอ มที่อ าจเกิด ขึ้น จากกระบวนการผลิ ต โดยบริษั ท ฯ
พยายามลดปริมาณการใชพลังงานและทรัพยากรลง และนําวัสดุตาง ๆ กลับมาใชใหมเทาที่สามารถทําได นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังไดดําเนินตามแนวนโยบายของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยการตรวจสอบและควบคุมการกําจัดของ
เสียในฟารมของบริษัทฯ อยูเสมอที่ผานมา บริษัทฯ ไมเคยถูกรองเรียนดานสิ่งแวดลอมจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
2.2.7

ใบอนุญาตที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ

สถานประกอบการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนามตองเปนไปตาม
กฎระเบีย บของหนว ยงานของรั ฐ ที่เ กี่ย วขอ ง การดํ า เนิน ธุ รกิ จ ในประเทศไทยมี ห น ว ยงานที่ ทํา หนา ที่กํ า กับ ดูแ ลหลาย
หนวยงานตั้งแตกรมปศุสัตวสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงองคการ
บริหารสวนตําบล และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐอีกหลายหนวยงาน
สวนการดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามบริษัทฯ ไดรับ Investment License เลขที่ 331023000026 ลงวันที่ 22
เมษายน 2556 เพื่อลงทุนในโครงการระบบการเลี้ยงลูกสุกรนางจํานวน 1,400 ตัวในเมืองกวางนาม ประเทศเวียดนามและมี
หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแล ไดแก Ministry of Agriculture and Rural Development,Animal Husbandry and
Veterinary Department, Department of Planning and Investment, Department of Building and Construction,
Ministry of Natural Resources and Environment และ Provincial People’s Committee เปนตน
สถานประกอบการของบริษัทฯ ที่ตั้งอยูในประเทศไทยจะไดรับการตรวจสอบโดยหนวยงานตาง ๆ ของรัฐอยูเสมอ
ทั้ ง นี้ เจ า หน า ที่ จ ากกรมปศุ สั ต ว จ ะเข า ตรวจเยี่ ย มฟาร ม อย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง และจะมี พ นั ก งานตรวจโรคสั ต ว จ าก
กรมปศุสัตวและตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยประจําอยูที่โรงผลิตชิ้นสวนสัตวของ
บริษัทฯ ทุกวันเพื่อควบคุมดูแลความสะอาดของพื้นที่ภายในโรงผลิตชิ้นสวนสัตว และผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด นอกจากนี้ ในการขนสงไกและสุกรใหแกเกษตรกรฯ หรือรับจากเกษตรกรฯ ในแตละครั้ง บริษัทฯ จะตองไดรับ
อนุญาตจากสัตวแพทยประจํากรมปศุสัตวเปนรายครั้ง ซึ่งถือเปนมาตรการเพื่อรักษามาตรฐานสุขอนามัยของผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ
สวนที่ 2.2.2 หนา 28

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตที่สําคัญในการประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
บริษัท
TFG

TFCF

ใบอนุญาต

หนวยงานผูออกใบอนุญาต

วันที่ออก
ใบอนุญาต

วันหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสําหรับ
โรงฆาสัตว จังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวงอุตสาหกรรม

18 เมษายน 2546

1 มกราคม 2562

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสําหรับ
โรงฆาสัตว (ไกเนื้อ) จังหวัดปราจีนบุรี

กระทรวงอุตสาหกรรม

22 มีนาคม 2556

1 มกราคม 2562

ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว
จังหวัดกาญจนบุรี

กรมปศุสัตว

22 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว
จังหวัดปราจีนบุรี

กรมปศุสัตว

19 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว จังหวัดกาญจนบุรี

สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี

7 มกราคม 2552

ไมมีวันหมดอายุ

ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว (ไกเนื้อ) จังหวัดกาญจนบุรี

สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี

4 พฤศจิกายน 2556

ไมมีวันหมดอายุ

ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
การฆาสัตว (ไก) จังหวัดปราจีนบุรี

30 กันยายน 2557

ไมมีวันหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (การฆาไก) จังหวัดกาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
อุโลกสี่หมื่น

3 เมษายน 2558

3 เมษายน 2559

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว)
จังหวัดชลบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
หนองซ้ําซาก

14มกราคม 2558

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตผลิตอาหาร จังหวัดปราจีนบุรี

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี

10 เมษายน 2557

31 ธันวาคม 2559

ใบอนุญาตผลิตอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

30 กันยายน 2547

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (ฟารมไก) จังหวัดชลบุรี

องคการบริหารสวน
ตําบลหนองบอนแดง

10 มิถุนายน 2558

9 มิถุนายน 2559

ใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงไก
(ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ) จังหวัดชลบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
หนองเสือชาง

16 กุมภาพันธ 2558

16 กุมภาพันธ 2559

หนังสืออนุญาตใหจัดตั้งโรงฟกไขจังหวัด
กาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
เลาขวัญ

20 ธันวาคม 2550

ไมระบุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (ฟารมไก) จังหวัดกาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
เลาขวัญ

26 มีนาคม 2558

25 มีนาคม 2559

สวนที่ 2.2.2 หนา 29

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท
TFPF

ใบอนุญาต

หนวยงานผูออกใบอนุญาต

วันที่ออก
ใบอนุญาต

วันหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมหนองประดู
(ฟารมไก) จังหวัดกาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
หนองประดู

11 ธันวาคม 2557

30 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมไกพันธุหนองตา
เกิดจังหวัดกาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
หนองประดู

11 ธันวาคม 2557

30 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ตอสุขภาพสําหรับโรงฟกเนินโมก จังหวัด หนองอิรุณ
ชลบุรี

23 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ตอสุขภาพสําหรับฟารมสระขวัญ จังหวัด สระขวัญ
สระแกว

27 ตุลาคม 2557

26 ตุลาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ต อ สุ ข ภาพสํ า หรั บ ฟาร ม สระกระโจม สระกระโจม
จังหวัดสุพรรณบุรี

28 กรกฎาคม 2558

27 กรกฎาคม 2559

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ต อ สุ ข ภาพสํ า หรั บ ฟาร ม ตาลดํ า จั ง หวั ด หนอง
ชลบุรี
อิรุณ

19 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ตอสุขภาพสําหรับฟารมเขาแหลมจังหวัด หนองกุม
กาญจนบุรี

6 สิงหาคม 2558

6 สิงหาคม 2559

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ต อ สุ ข ภาพสํ า หรั บ ฟาร ม ดอนตาเพชร ดอนตาเพชร
จังหวัดกาญจนบุรี

6 พฤศจิกายน 2557

6 พฤศจิกายน 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ต อ สุ ข ภาพสํา หรับ ฟาร ม ไก วัง ด ง จั ง หวั ด หนองกุม
กาญจนบุรี

6 สิงหาคม 2558

6 สิงหาคม 2559

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ต อ สุ ข ภาพสํา หรับ ฟาร ม ไทรโยค จั ง หวั ด
กาญจนบุรี

25 มีนาคม 2558

25 มีนาคม 2559

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ตอ สุขภาพสําหรับฟารมโปง ไหม จัง หวัด หนองประดู
กาญจนบุรี

11 ธันวาคม 2557

30 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ตอสุขภาพสําหรับฟารมสระลงเรือ จังหวัด สระลงเรือ
กาญจนบุรี

30 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

สวนที่ 2.2.2 หนา 30

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท

TFFM
(สาขา
สุพรรณบุรี)

TFFM
(สาขา
ปราจีนบุรี)

TFSF

ใบอนุญาต

หนวยงานผูออกใบอนุญาต

วันที่ออก
ใบอนุญาต

วันหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบลบอ
ตอสุขภาพสําหรับโรงฟกบอพลอย จังหวัด พลอย
กาญจนบุรี

13 มกราคม 2558

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ต อ สุ ข ภาพสํ า หรั บ โรงฟ ก หนองประดู หนองประดู
จังหวัดกาญจนบุรี

11 ธันวาคม 2557

30 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ตอสุขภาพสําหรับฟารมเขาเขียว จังหวัด บอพลอย
กาญจนบุรี

13 มกราคม 2558

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูป
สําหรับเลี้ยงสัตว)

4 ตุลาคม 2549

31 ธันวาคม 2559

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย องคการบริหารสวนตําบล
ตอสุขภาพประเภทการผลิต การบด การ สระพังลาน
บรรจุอาหารสัตว

1 ตุลาคม 2557

30 กันยายน 2558

ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว

กรมปศุสัตว

เดือน ธันวาคม 2556

5 พฤศจิกายน 2559

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว

กรมปศุสัตว

22 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูป
สําหรับเลี้ยงสัตว)

กระทรวงอุตสาหกรรม

13 ธันวาคม 2556

1 มกราคม 2562

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพประเภทการผลิตอาหารสัตว

องคการบริหารสวนตําบล
บานนา

5 มกราคม 2558

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวประเภทอาหาร
ผสมหรืออาหารสําเร็จรูป)

กรมปศุสัตว

6 พฤษภาคม 2557

5 พฤษภาคม 2560

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว

กรมปศุสัตว

5 มกราคม 2558

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมเขาไมแกว 1
(ฟารมสุกร) จังหวัดปราจีนบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
เขาไมแกว

9 มิถุนายน 2558

8 มิถุนายน 2559

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมเขาไมแกว 2
(ฟารมสุกร) จังหวัดปราจีนบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
เขาไมแกว

23 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม

สวนที่ 2.2.2 หนา 31

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท

ใบอนุญาต

หนวยงานผูออกใบอนุญาต

วันที่ออก
ใบอนุญาต

วันหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมหนองมวง 1
(ฟารมสุกร) จังหวัดลพบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
ชอนสมบูรณ

10 พฤศจิกายน2557

30 กันยายน 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมหนองมวง 2
(ฟารมสุกร) จังหวัดลพบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
ชอนสมบูรณ

17 เมษายน 2558

16 เมษายน 2559

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารมหนองปรือ (ฟารม
สุกรไฮบริด)

องคการบริหารสวนตําบล
หนองปรือ

30 ธันวาคม 2557

30 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพสําหรับฟารม AI (ฟารมสุกร)
จังหวัดกาญจนบุรี

องคการบริหารสวนตําบล
เลาขวัญ

5 สิงหาคม 2558

4 สิงหาคม 2559

AYAT

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (การทํา กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาชนะบรรจุ)

28 มกราคม 2556

1 มกราคม 2561

TVSL
(ประเทศ
เวียดนาม)

Investment License(1)

People Committee’s Office of
Quang Nam Province

23 มิถุนายน 2557

23 มิถุนายน 2607

Details Planning Permission 1:500

People’s Committee Office of
Quang Nam Province

13 กุมภาพันธ 2557

ไมระบุ

Farm Permission on Land

People’s Committee Office of
Quang Nam Province

12 พฤษภาคม 2557

-

Farm Construction Permission(2)

People’s Committee Quang
Nam Province (the
Department of Building and
Construction)

-

-

AnimalTransportationPermission (3)

People’s Committee Office of
Quang Nam Province

-

-

หมายเหตุ

(1) บริษัทฯ ไดรับ Investment Licenseเพื่อลงทุนในโครงการระบบการเลี้ยงลูกสุกรนางจํานวน 1,400 ตัวใน เ มื อ ง ก ว า ง น า ม
ประเทศเวียดนาม
(2) อยูในระหวางการดําเนินการขอใบอนุญาตดังกลาว
(3) ตองไดรับในแตละครั้งที่มีการเคลื่อนยายสุกร
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2.2.8

ใบรับรองเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ

ในชวงระยะเวลาสี่ปที่ผานมาจนถึงงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดรับใบรับรองจํานวนมาก
เกี่ยวกับการจัดการกิจการอยางมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีจากหนวยงานของรัฐและองคกรตาง ๆ ไดแก (1)
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สําหรับฟารมไก ฟารมสุกร และโรงฟกไขของบริษัทฯ ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว
(2) ใบรับรองหลักเกณฑและวิธีผลิตที่ดี (GMP) สําหรับการผลิตอาหารสัตว จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งออก
โดยกรมปศุสัตว (3) ใบรับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตวอนามัยสําหรับผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว (4)
ใบรับรองฟารมสุกรปลอดสารเรงเนื้อแดง ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว (5) ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
(ISO9001) ซึ่งออกโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอประเทศไทย (6) ใบรับรองระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่
ตองควบคุมในการผลิตอาหาร(HACCP) สําหรับโรงฆาสัตว ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว (7) ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO14001)ซึ่งออกโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอประเทศไทย และ (8) หนังสือรับรองที่พักซากสัตวเพื่อ
การนําออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตวเปนตน
2.3

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาพรวมอุตสาหกรรมเนื้อสัตวในประเทศไทย
ขอมูลและเนื้อหาทั้งหมดในสวนนี้ รวมถึงการวิเคราะหอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวในประเทศไทยยกเวนภาพรวม
อุตสาหกรรมเนื้อสัตวในประเทศเวียดนามเปนขอมูลสวนหนึ่งที่ไดมาจากรายงานอุตสาหกรรมฉบับเต็ม ซึ่งจัดทําโดย Frost
& Sullivan ซึ่งเปนผูวิจัยทางการตลาดอิสระและเปนบริษัทชั้นนําระดับโลกในดานการใหคําปรึกษาและวิจัย ที่มี
ประสบการณยาวนานกวา 50 ป โดยใหบริการลูกคาในอุตสาหกรรมตาง ๆ กวา 300 อุตสาหกรรม และมีฐานลูกคากวา
250,000 ราย ทั้งนี้ รายงานของ Frost & Sullivan จัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว
ในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะหภาพรวมของปจจัยทางเศรษฐศาสตรซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจซึ่งไดสําเนาไวใน
เอกสารแนบ 6 ของเอกสารฉบับนี้ โดย Frost & Sullivan มีกระบวนการวิจัยทางการตลาดสําหรับรายงานนี้ผานทางการ
วิจัยขั้นทุติยภูมิ (Secondary/Desktop Research) และการวิจัยขั้นปฐมภูมิ (Primary Research) ซึ่งเปนการสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพตลาดกับผูชํานาญการและผูที่เกี่ยวของชั้นนํา โดยการศึกษาดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

ข อ มู ล ทางการตลาดเชิ ง ปริ ม าณได ม าจากการสั ม ภาษณ ผ า นทางการวิ จั ย ขั้ น ปฐมภู มิ (Primary
Research) ดังนั้นขอมูลดังกลาวจึงขึ้นอยูกับความผันผวนซึ่งมีสาเหตุจากธุรกิจและสภาวะตลาดที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลง

(ข)

การประมาณการและสมมติฐานตาง ๆ มาจากการวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับ ที่
แตกตางกัน รวมถึงบทความทางอุตสาหกรรมตาง ๆ รายงานและขอมูลที่เปนขอมูลสาธารณะ และ

(ค)

การคาดการณการประมาณการตาง ๆ และขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต
(Forward-looking Statements) ที่ปรากฏในรายงานอุตสาหกรรมของ Frost & Sullivan โดยสภาพแลว
มีความไมแนนอน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ซึ่งนํามาอางอิงกับสมมติฐาน เหตุการณ
หนึ่งหรือหลายเหตุการณ ซึ่งไมอาจคาดการณได ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงและเหตุการณในอนาคตอาจ
แตกตางจากจากการคาดการณการประมาณการ และขอความที่ระบุไวอยางมีนัยสําคัญ
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วิธีการซึ่ง Frost & Sullivan ใชในการเก็บขอมูลและเนื้อหานั้นถือเปนกรรมสิทธิ์ของ Frost & Sullivan ดังนั้น
ขอมูลและเนื้อหาตาง ๆ ในสวนนี้ อาจแตกตางไปจากแหลงขอมูลอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจัดจําหนายมิไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเนื้อหาในสวนนี้ และมิไดรับประกันความถูกตอง
หรือความสมบูรณของขอมูลหรือสมมติฐานตาง ๆ ดังกลาวที่นํามาอางอิง
คําแปลภาษาไทยในสวนนี้จัดทําขึ้นตามตนฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งการแปลหรือ ตีความเปนภาษาไทย รวมถึง
ขอความที่ตองแปลความอาจมีความแตกตางกันได นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางของการใชถอยคําระหวางสองภาษาที่อาจ
แตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนไปไมไดที่จะแปลหรือตีความใหมีความหมายถูกตองตรงกันไดทั้งหมด อีกทั้งไมอาจรับรองไดวาคํา
แปลนี้มีความหมายถูกตองสมบูรณครบถวนตรงกับตนฉบับภาษาอังกฤษทุกประการ หากขอความใดขัดแยงกับเอกสารฉบับ
ภาษาอังกฤษใหถือเอาขอความตามเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเปนสําคัญ
ขอบเขตและการแบงกลุมของอุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว
โปรตีนจากสัตวหมายถึงองคประกอบของสารอาหารที่ไดรับจากเนื้อแดง (เนื้อวัว เนื้อสุกรและเนื้อแกะ) ปลา สัตว
ปก ไข และผลิตภัณฑจากนม โปรตีนจากสัตวหรือที่เรียกกันวาโปรตีนสมบูรณซึ่งประกอบดวยกรดอะมิโนที่จําเปนตอการ
สรางโปรตีนใหมในรางกายมนุษย สําหรับแหลงโปรตีนจากพืช เชน ผลไม ผัก ธัญพืช และถั่ว เปนโปรตีนไมสมบูรณเนื่องจาก
ไมมีกรดอะมิโนที่จําเปนชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดซึ่งรางกายไมสามารถสรางขึ้นมาเองได หรือไมสามารถสรางไดโดยการ
ดัดแปลงจากกรดอะมิโนชนิดอื่น
โปรตี น จากสั ตว ยัง สามารถแบ ง ประเภทออกไดเ ป น เนื้อ แดงและเนื้อ ขาว จากข อ มู ลของ United
States
Department of Agriculture(“USDA”) พบวาเนื้อแดงโดยสวนใหญจะมาจากปศุสัตว เชน สุกร วัวและแกะ ในขณะที่
ปลา ไกและผลิตภัณฑสัตวปกอื่น จัดเปนเนื้อขาว เนื้อแดงเปนแหลงสําคัญของสารอาหารที่จําเปนตอรางกายซึ่งไมมีในเนื้อ
ขาวเชน สังกะสี ธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 และวิตามินบี 6 อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวาประชาชนนิยมเนื้อขาวมากกวา
เนื่องจากมีโปรตีนสูงและมีไขมันและแคลอรี่ต่ํา การบริโภคเนื้อสัตวทั้งสองประเภทอยางเพียงพอมีผลตอการมีสุขภาพที่ดี
ทั้งนี้ โครงสรางของตลาดโปรตีนจากสัตวมีลักษณะดังนี้
การแบงกลุมตลาดตามผลิตภัณฑ
โปรตีนจากสัตว

เนื้อขาว

เนื้อไก

เนื้อไกสด
ที่มา:

ไขและอื่นๆ

เนื้อแดง

สัตวน้ํา

เนื้อไกแปรรูป

เนื้อสุกร

เนื้อสุกรสด

บทวิเคราะหของ Frost & Sullivan
: ไดแกกลุมตลาดที่มีการวิเคราะหอยางละเอียด
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตวในประเทศไทย
อุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตวในประเทศไทยรวมถึงกระบวนการผลิตอาหารสัตว การเพาะพันธุสัตว การทําฟารม
การผลิตชิ้นสวนสัตว การแปรรูป การขาย และการจัดจําหนาย โดยภาพประกอบดานลางจะแสดงใหเห็นหวงโซการผลิต
อุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตวในประเทศไทย
หวงโซการผลิตในอุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตวในประเทศไทย

ที่มา:
: ไดแก

บทวิเคราะหของ Frost & Sullivan
กลุมตลาดที่มีการวิเคราะหอยางละเอียด

กระบวนการผลิตอาหารสัตว เปนขั้นตอนการจัดหาอาหารสําหรับปศุสัตว โดยสวนผสมของอาหารสัตวที่สําคัญ ไดแก
ขาวโพด ปลายขาว และกากถั่วเหลือง สวนผสมของอาหารสัตวที่แตกตางกันเปนไปเพื่อประโยชนทางโภชนาการสูงสุด
สําหรับสัตวแตละประเภท อาทิ ไกพันธุเนื้อ ไกพันธุไข ลูกสุกร สุกรพอแมพันธุ และสุกรขุน โดยฟารมขนาดใหญสวนมากจะ
มีโรงผลิตอาหารสัตวของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหฟารมเหลานั้นไดเปรียบในดานตนทุนอาหารสัตวที่ใชภายในฟารม
การเพาะพันธุสัตวเกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตวพอแมพันธุเพื่อเพาะพันธุสัตวรุนตอไป ประเทศไทยไดเริ่มการเพาะพันธุสัตว
ปกโดยการนําเขาปูยาพันธุจากสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ในปจจุบัน ฟารมในเชิงพาณิชยบางแหงมีการดําเนิน
กิจการโรงฟกไขซึ่งสามารถผลิตลูกไกไดเอง
การทําฟารม เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตวเพื่อการผลิตเนื้อสัตว สําหรับไก จะเลี้ยงไกจนมีน้ําหนักเหมาะสมกับการเชือดอยูที่
2.3 ถึง 2.4 กิโลกรัม โดยจะใชเวลาในการเลี้ยงประมาณ 42 วัน ในขณะที่สุกรจะถูกเลี้ยงจนมีน้ําหนักเหมาะสมกับการเชือด
อยูที่ 100.0 ถึง 120.0 กิโลกรัม โดยจะใชเวลาในการเลี้ยงประมาณ 5 ถึง 6 เดือน
การผลิต ชิ้ น สว นสัต ว เกี่ ย วขอ งกับ การแยกชิ้ น สว นสัตว การแยกเครื่ อ งใน และการเลาะกระดูก จากขอ มู ลของกรม
ปศุสัตวระบุวา ในป 2555 ประเทศไทยมีโรงผลิตชิ้นสวนสัตวสําหรับปศุสัตวทุกประเภทประมาณ 2,420 โรง
การแปรรูป การขายและการจัดจําหนาย เกี่ยวของกับการแปรรูปเนื้อสัตวสดใหอยูในรูปของอาหารสําเร็จรูปบรรจุหีบหอ
และในรูปของผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป เนื้อสัตวแปรรูปเปนผลิตภัณฑหลักสําหรับการสงออก โดยฟารมขนาดใหญบางแหง
มีโรงงานแปรรูปเนื้อสัตวและผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุหีบหอภายใตตราสินคาของตนเอง และจําหนายเนื้อสัตวสดและ
อาหารสํ า เร็ จ รู ป บรรจุ หี บ ห อ ทั่ ว ประเทศผ า นช อ งทางตลาดแบบดั้ ง เดิ ม (ตลาดสด)และช อ งทางการขายสมั ย ใหม
(ซูเปอรมารเก็ต และรานอาหาร)
ภาพรวมโดยสรุปของอุตสาหกรรมอาหารสัตว
เนื่องจากการทําฟารมสัตวมีการขยายตัว อุตสาหกรรมอาหารสัตวในประเทศไทยจึงเติบโตในทิศทางที่ดีมาก
เชนกันปริมาณการบริโภคอาหารสัตวทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งรวมถึงอาหารสําหรับปศุสัตวและสัตวน้ําทุกประเภทเพิ่มขึ้น
จาก 12.8 ลานตันในป 2553 เปน 15.5 ลานตันในป 2556 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 6.6 โดย
สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทยคาดวาการบริโภคอาหารสัตวทั้งหมดจะสูงถึงประมาณ 17.9 ลานตันในป 2558 โดยเพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 6.9 เมื่อเทียบปตอป
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อาหารสําหรับไกพันธุเนื้อและสุกรขุนรวมกันคิดเปนรอยละ 55.9 ของปริมาณการบริโภคอาหารสัตวทั้งหมดในป
2553 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 61.2 ในป 2557 เนื่องจากการบริโภคอาหารสัตวมีความสัมพันธโดยตรงกับการเพิ่ม
จํานวนปศุสัตว Frost & Sullivan จึงเชื่อวาปริมาณการบริโภคอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรขุนจะยังคงมีสัดสวนที่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการบริโภคอาหารสัตวทั้งหมดในอุตสาหกรรมอาหารสําหรับปศุสัตวในประเทศไทย
ปริมาณการบริโภคอาหารสัตวของไกพันธุเนื้อ สุกรขุนและอาหารสัตวอื่นๆ ในประเทศไทย
ในป 2553 ถึงคาดการณป 2558
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คาดการณ 2558

ที่มา:
สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย ป 2557
หมายเหตุ: อาหารสัตวอื่นๆ รวมถึงอาหารสัตวสําหรับสุกรพอแมพันธุ ไกพอแมพนั ธุ ไกพันธุไข สุกรแมพันธุ ปศุสัตวและสัตวน้ําอื่น ๆ

ขาวโพดและกากถั่วเหลืองเปนสวนผสมสําคัญที่นํามาใชผลิตอาหารสัตวสําหรับไกพันธุเนื้อและสุกรขุนโดยมี
สาเหตุหลักเนื่องจากขาวโพดใหพลังงานสูงและกากถั่วเหลืองมีโปรตีนสูง ในป 2557อาหารสัตวสําหรับไกประกอบดวย
ขาวโพด (รอยละ 62.0) กากถั่วเหลือง (รอยละ 30.0) ปลาปน (รอยละ 3.0) และสวนผสมอื่น ๆ (รอยละ 5.0) ในขณะที่
อาหารสัตวสําหรับสุกรขุนประกอบดวยขาวโพด (รอยละ 25.0) ปลายขาว (รอยละ 20.0) กากถั่วเหลือง (รอยละ 20.0) ปลา
ปน (รอยละ 3.0) และสวนผสมอื่น ๆ (รอยละ 32.0) ปลายขาวเปนสวนผสมเพิ่มเติมในอาหารสัตวสําหรับสุกรขุนเนื่องจาก
ปลายขาวเปนแหลงคารโบไฮเดรตที่ดี ในบางครั้งอาจมีการใชขาวสาลีแทนปลายขาวเมื่อขาวมีราคาสูง และมีแนวโนมวาจะ
มีการใชกากถั่วเหลืองและธัญพืชในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อทดแทนสัดสวนของปลาปน เมื่อปลาปนมีราคาสูง สัดสวนของ
สวนผสมตาง ๆ ของอาหารสัตวสําหรับไกพันธุเนื้อและสุกรขุน มีดังนี้
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สวนผสมของอาหารสัตวสําหรับไกพันธุเนื้อและสุกรขุนในประเทศไทยป 2557
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ที่มา: สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ในขณะที่ประเทศไทยสามารถผลิตขาวเพื่อการบริโภคภายในประเทศไดอยางเพียงพอ แตสวนผสมของอาหาร
สําหรับปศุสัตวหลายชนิดยังผลิตไดไมเพียงพอ สวนผสมของอาหารสําหรับปศุสัตวที่มีการผลิตไดไมเพียงพอมากที่สุดคือ
กากถั่วเหลือง โดยในป 2556 ประเทศไทยผลิตกากถั่วเหลืองจํานวน 1.3 ลานตัน ในขณะที่มีการนําเขากากถั่วเหลืองจํานวน
สูงถึงประมาณ 3.1 ลานตน ซึ่งมีสัดสวนมากกวาปริมาณการผลิตในประเทศถึงสองเทาราคาของปลาปนและกากถั่วเหลือง
เพิ่มขึ้นจาก 27.0 บาทตอกิโลกรัม และ 10.5 บาทตอกิโลกรัมในป 2549 เปน 32.98 บาทตอกิโลกรัม และ 19.96 บาทตอ
กิโลกรัมในป 2557 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 2.5 และ 8.3 ตามลําดับ ในระหวางป 2549
และป 2551 ราคาของปลายขาวเพิ่มสูงขึ้น และปรับลดลงจาก 13.9 บาทตอกิโลกรัม เปน 9.77 บาทตอกิโลกรัมในป 2557
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความพยายามของรัฐบาลที่จะขายขาวในคลังเพื่อรักษาระดับราคาขาวที่เพิ่มสูงขึ้นจากโครงการ
จํานําขาว ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกษตรกรรายยอยหันไปใชปลายขาวแทนกากถั่วเหลือง อยางไรก็ตาม การใชปลายขาวเพื่อ
ทดแทนการใชการถั่วเหลืองเปนเหตุใหอาหารสําหรับปศุสัตวขาดโปรตีนที่จําเปน
ประเทศไทยผลิตขาวโพดไดจํานวนมากและมีการนําเขาในปริมาณเพียงเล็กนอยเพื่อชดเชยกับสวนที่ไมเพียงพอ
ราคาของขาวโพดเพิ่มขึ้นจาก 6.2 บาทตอกิโลกรัมในป 2549 เปน 9.1 บาทตอกิโลกรัมในป 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
มาตรการใหเงินสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อประกันราคาขาวโพดไวที่ราคา 6.9 บาทตอกิโลกรัม ถึง 8.9 บาทตอกิโลกรัม
ในขณะที่ขาวโพดในตลาดโลกมีราคาต่ํา
ราคาของสวนผสมของอาหารสัตวแตละชนิดในประเทศไทยมีความแตกตางกันอยางมาก ในชวงป 2549 ถึง
ป 2557 คาเฉลี่ยของการเบี่ยงเบนจากคากลาง (Average Deviation) ของราคาปลาปน กากถั่วเหลืองและปลายขาว
ระหวางป 2549 และเดือนกันยายน ของป 2557 เทากับ 1.6 บาทตอกิโลกรัม 2.6 บาทตอกิโลกรัม และ 1.9 บาทตอกิโลกรัม
ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงราคาที่ผันผวนและแตกตางกันอยางมาก ซึ่งความผันผวนของราคาดังกลาวเปนปจจัยสําคัญใน
การวางแผนดานตนทุน การจัดซื้อ การเก็บสินคาคงคลังและการกําหนดราคา
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บาทตอกิโลกรัม

ความผันผวนของราคาสวนผสมอาหารสัตวในประเทศไทย ป 2548 ถึงป 2558
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ที่มา:
สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย
หมายเหตุ: - ราคาของวัตถุดิบในป 2558 เปนราคาในเดือนเมษายน 2558
- ราคาเปนราคาหนาโรงงานจากขอมูลของสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

Frost & Sullivan ตั้งขอสังเกตวา ผูประกอบกิจการปศุสัตวขนาดใหญสามารถซื้ออาหารสัตวจํานวนมากในราคา
ต่ํา โดยสามารถเก็บรักษาและแปรรูปอาหารสัตวเหลานั้นเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา ทั้งนี้ กลุมบริษัท
และบริษัทขนาดใหญหลายแหงในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการทําฟารมสัตวไดขยายธุรกิจในลักษณะครบวงจร
โดยดําเนินกิจการผลิตอาหารสัตวซึ่งถือเปนภาคอุตสาหกรรมในระดับตนน้ําของหวงโซธุรกิจ (Value Chain)ผูประกอบการ
เหลานี้ ผลิตอาหารสัตวใหแก ฟารมสัตวและฟารมในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาของตนเพื่อ ชวยลดตนทุนและชว ย
แกปญหาดานความผันผวนของราคาอาหารสัตว ผูประกอบที่มีการดําเนินการดังกลาวซึ่งรวมถึงบมจ. ไทยฟูดส กรุป บริษัท
เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (ซีพีฟูดสกรุป) เบทาโกร บริษัท ซันฟด จํากัด บริษัท ท็อปฟดมิลล จํากัด และบริษัท ลี
พัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด โดยที่ผูประกอบการรายเล็กกวาจะไดรับผลกระทบดานสถานะทางการเงินในทางลบจากความผัน
ผวนของราคา
ภาพรวมโดยสรุปของอุตสาหกรรมการทําฟารม
ในป 2556 ประมาณร อ ยละ 2.4 ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยมาจาก
อุตสาหกรรมการทําฟารม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑสองประเภทที่เปนที่นิยมบริโภคกันอยางกวางขวางในประเทศไทย ไดแก เนื้อสุกร
และสัตวปก โดยสัตวปกประกอบไปดวยสัตวปกทุกชนิดที่เลี้ยงไวเพื่อวัตถุประสงคในการบริโภค ซึ่งรวมถึงไก ไกงวง หาน
และเป ด จากข อ มู ล ของสมาคมผู ผ ลิ ต อาหารสั ต ว ไ ทยพบว า ในป 2556 ปริ ม าณของไก คิ ด เป น ประมาณร อ ยละ 97.0
ของจํานวนสัตวปกทั้งหมดถือไดวาไกเปนตัวหลักของอุตสาหกรรมสัตวปกโดยรวมเนื้อสัตวปกอื่น ๆ เชน เปด ไกงวง และหาน
ไมนิยมเลี้ยงในประเทศเพื่อการบริโภคเทาใดนัก จากขอมูลของ Food and Agricultural Policy Research Institute
(FAPRI) พบวาการผลิตเนื้อไกคิดเปนรอยละ 54.0 ของการผลิตเนื้อสัตวทั้งหมดในประเทศไทยในป 2555 ในขณะที่การผลิต
เนื้อสุกรคิดเปนประมาณรอยละ 29.0
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อุตสาหกรรมการทําฟารมไดรับการสนับสนุนทางดานกฎระเบียบจากรัฐบาลไทยเพื่อสงเสริมผลการดําเนินงานของ
ภาคอุตสาหกรรมนี้ใหเติบโตยิ่งขึ้นจุดเริ่มตนที่สําคัญคือประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่องมาตรฐานฟารมปศุสัตวซึ่ง
เปนการบังคับใชมาตรการดานคุณภาพตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการฟารมสุขอนามัยของสัตวและสิ่งแวดลอมใน
สถานที่ เ ลี้ ย งเพื่ อ ให มี ก ารผลิ ต เนื้ อ สั ต ว ที่ มี ค วามปลอดภั ย และถู ก สุ ข ลั ก ษณะสํ า หรั บ บริ โ ภคประกาศนี้ ใ ช บั ง คั บ กั บ
ผูประกอบการที่ประสงคจะสงสัตวปกไปยังโรงผลิตชิ้นสวนสัตวที่ไดรับอนุญาตใหสงออกและผูที่ตองการดําเนินการตาม
มาตรฐานของตลาดนํ า เข า ต า งๆเช น สหภาพยุ โ รปและญี่ ปุน มาตรฐานเหล า นี้ ทํา ให ก ารผลิ ตปศุ สัต วใ นประเทศไทยมี
ความกาวหนาในเชิงพาณิชยอยางรวดเร็ว
มาตรการดานความปลอดภัยทางชีวภาพที่เขมงวดของรัฐบาลที่ใชบังคับกับการทําฟารมปศุสัตวโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในฟารมสัตวปก เปนการคุมครองมาตรฐานดานสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑจากสัตวของประเทศไทย ทั้งยัง
ถือ เป นเครื่ องมือในการเปดตลาดส งออกอีกครั้ง ในป 2545 ประเทศไทยไดกอ ตั้ งโครงการครัวไทยสูครัวโลกขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑอาหาร และนับแตมีการกอตั้งโครงการดังกลาว รัฐบาลไดพยายามสรางความตระหนักถึง
ความปลอดภัยของอาหารและผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งเปนการยืนยันวา
ประเทศไทยเปนประเทศหลักในการสงออกอาหาร
ประเทศไทยยังมีขอไดเปรียบจากสภาพเศรษฐกิจในเชิงบวกในภูมิภาค โดยในป 2550 ไดมีการกอตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีประเทศสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ โดยมีเปาหมายในการรวมเขตเศรษฐกิจ และสรางตลาด
และฐานการผลิตรวมเปนหนึ่งเดียว ตลอดจนสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคภายในป 2558 โดย
คาดวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสามารถสรางความสัมพันธทางการคาที่ดีระหวางประเทศสมาชิกดวยการลดภาษี
ศุลกากร การอํานวยความสะดวกทางการคา และการเปดเสรีทางการลงทุน และยังคาดวาจะสามารถลดการกีดกันทาง
การคา และจะเปนการเพิ่มความสะดวกทางการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีก
ดวย ทั้งนี้ มีแนวโนมวาบริษัทที่ประกอบธุรกิจสงออก และจะขยายธุรกิจจะไดรับประโยชนจากขอตกลงการคาเสรี
ภูมิภ าคอาเซี ยนประสบป ญ หาการระบาดของโรคในสัต วซึ่ง ได แ พร ก ระจายจากประเทศหนึ่ ง ไปยัง ประเทศ
ใกลเคียง ภายในป 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเปาหมายรวมกันในการควบคุมสุขอนามัยของสัตวเพื่อใหอาหารมี
ความปลอดภัย โดยการใชมาตรฐานการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานหรือแนว
ปฏิบัติของสากล และคาดวาอุตสาหกรรมอาหารและฟารมเชิงพาณิชยจะไดรับประโยชนจากพัฒนาการดังกลาว ณ เดือน
กรกฎาคม 2557 อาเซียนไดปฏิบัติตามเปาหมายเปนผลสําเร็จกวารอยละ 80 ของเปาหมายที่วางไวตามกรอบขอตกลงใน
การดําเนินการทางเศรษฐกิจที่ชาติสมาชิกอาเซียนวางแผนรวมกัน โดยนับตั้งแตประเทศไทยเปนสมาชิกของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การสงออกของประเทศไทยไปยังประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น
บทวิเคราะหอุตสาหกรรมสัตวปกในประเทศไทย
ภาคอุตสาหกรรมการทําฟารมสัตวปกในประเทศไทยอยูในรูปแบบเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย ไกเปนแหลง
โปรตีนจากเนื้อสัตวที่สําคัญที่สุดในอาหารที่คนไทยบริโภค จากขอมูลที่รวบรวมโดย Frost & Sullivan พบวาการบริโภคเนื้อ
ไกตอคนของประเทศไทยมีประมาณ 15.4 กิโลกรัมในป 2557 ซึ่งสูงกวาการบริโภคเนื้อสุกรตอคน (13.8 กิโลกรัม) และการ
บริโภคเนื้อวัวตอคน (6.6 กิโลกรัม) สาเหตุสําคัญที่ประชากรไทยนิยมบริโภคเนื้อไกมีสาเหตุมาจากเนื้อไกมีราคาในระดับที่
ประชากรมีกําลังซื้อได และเปนแหลงโปรตีนจากสัตวที่ดีตอสุขภาพมากกวา(มีโปรตีนสูงและมีไขมันต่ํา)ในป 2556 ราคา
ตลาดไกทั้งตัวรวมเครื่องในเทากับ 69.3 บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่เนื้อสุกรขายในราคา 122.6 บาทตอกิโลกรัม เนื้อวัวที่
ราคา 179.6 บาทตอกิโลกรัม และปลาดุกที่ราคา 145.0 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งลวนแลวแตมีราคาสูงกวาเนื้อไกทั้งสิ้น
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมการทําฟารมสัตวปกในประเทศไทยมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องและใหผลผลิตที่เพียงพอสําหรับ
ตลาดภายในประเทศ และยังมีปริมาณสวนเกินเพื่อการสงออกอีกดวย USDA ระบุวาในป 2557 ประเทศไทยสงออก
ผลิตภัณฑไกไปยังตลาดโลกถึงรอยละ 5.2 ซึ่งถือเปนผูสงออกผลิตภัณฑไกเปนรายใหญอันดับสี่ของโลกรองลงมาจาก
ประเทศบราซิล (รอยละ 34.4 ของการสงออกผลิตภัณฑไกทั่วโลก) ประเทศสหรัฐอเมริกา (รอยละ 31.5) และสหภาพยุโรป
(รอยละ 10.5) ผูผลิตสัตวปกชั้นนําตางๆ ยังคงผลิตสินคาอยางตอเนื่องเพื่อเขาสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศที่
ขยายตัวอยางรวดเร็วพรอมทั้งยังพัฒนาเทคนิคการบริหารจัดการการทําฟารมและเทคโนโลยีการทําฟารมและเพื่อใหมั่นใจ
วาผลิตภัณฑไก (ไกสดและเนื้อไกแปรรูป) มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ผูประกอบการเหลานี้ไดขยายการดําเนินกิจการ
ในลักษณะหวงโซธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อรวมเอาธุรกิจการผลิตอาหารสัตว การทําฟารม การผลิตชิ้นสวน การแปรรูปและ
การจัดจําหนายเขาไวดวยกัน
ฟารมไกพันธุเนื้อของประเทศไทยสวนใหญประกอบไปดวยฟารมขนาดยอมจํานวนมากเชนเดียวกับประเทศกําลัง
พัฒนาอื่นประเทศไทยมีฟารมไกพันธุเนื้อทั้งสิ้น 42,029 ฟารม ในป 2555 โดยเปนฟารมขนาดยอมจํานวน 35,947 ฟารม
(รอยละ 86.0 ของฟารมทั้งหมด) และเปนฟารมในเชิงพาณิชยจํานวน 6,082 ฟารม (รอยละ 14 ของฟารมทั้งหมด) ทั้งนี้
ฟารมในเชิงพาณิชยยังสามารถแบงออกไดเปนสามสวนตามขนาดของฟารม ไดแก


ฟารมขนาดเล็กมีไกจํานวนระหวาง 500 ถึง 2,000 ตัวซึ่งคิดเปนรอยละ 10.5



ฟารมขนาดกลางมีไกจํานวน 2,001 ถึง 5,000 ตัวซึ่งคิดเปนรอยละ 17.5 และ



ฟารมขนาดใหญมีไกจํานวนมากกวา 5,000 ตัวซึ่งคิดเปนรอยละ 72.0 ของจํานวนฟารมเชิงพาณิชยใน
ประเทศไทย
การจัดประเภทฟารมไกพันธุเนื้อป2555
เปรียบเทียบระหวางฟารมในเชิง
พาณิชยกับฟารมขนาดยอม
รวม 42,029 ฟารม

ฟารมในเชิงพาณิชยแบงตาม
ขนาดของฟารม
รวม 6,082 ฟารม
501 - 2,000 ตัว
10.5%

ฟารมขนาดยอม
90.4%

ฟารมเชิงพาณิชย
9.6%

ที่มา:
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หมายเหตุ: ฟารมที่มีไกพันธุเนือ้ นอยกวา 500 ตัว ถือเปนฟารมขนาดยอม (มิใชฟารมในเชิงพาณิชย)
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2,000 - 5,000 ตัว
17.5%
> 5,000 ตัว
72.0%

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ดว ยสาเหตุที่ฟารมขนาดย อมมีกํา ลัง การผลิตต่ําปริมาณการผลิ ตไก สวนใหญจึงมาจากฟารมในเชิงพาณิชย
กระทรวงพาณิชยระบุวาในป 2556 ฟารมในเชิงพาณิชยมีปริมาณไกประมาณรอยละ 95.7 ของจํานวนไกพันธุเนื้อทั้งหมด
โดยฟารมขนาดยอมมีปริมาณไกเพียงรอยละ 4.3 เทานั้นแสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมการทําฟารมไกของประเทศไทยมี
ลักษณะเปนเชิงพาณิชยอยางตอเนื่องโดยมีจํานวนฟารมไกพันธุเนื้อลดลงจาก 46,754 แหงในป 2553 เปน 42,029 แหงใน
ป 2555 สาเหตุหลักมาจากการเลิกทําฟารมขนาดยอม ฟารมขนาดยอมมีจํานวนลดลงจาก 42,073 แหงในป 2553 เปน
35,947 แหงในป 2555 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปติดลบรอยละ 7.6 ในทางกลับกันฟารมในเชิงพาณิชยมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นจาก 4,681 แหงในป 2553 เปน 6,082 แหงในป 2555 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับ
รอยละ 14.0 สืบเนื่องมาจากฟารมในเชิงพาณิชยมีขอไดเปรียบในการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) และ
ความสามารถในการบริหารจัดการตนทุนอาหารสัตวที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งยากที่ฟารมขนาดยอมจะสามารถแขงขันดวยได
ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาเปนรูปแบบธุรกิจที่มีการนํามาใชกันโดยทั่วไปในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคอุตสาหกรรมฟารมไก ผูประกอบการผลิตปศุสัตวขนาดใหญไดวาจางฟารมในเชิงพาณิชยที่มีขนาดเล็ก (เกษตรกรใน
ระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา หรือเกษตรกร) ใหดําเนินกิจกรรมการทําฟารม ในการดําเนินการตามระบบเกษตรกร
แบบพันธะสัญญานี้ ผูประกอบการจะไดรับสัตวตามระยะเวลาที่กําหนด และชําระเงินใหแกเกษตรกรเปนคาตอบแทนการ
เลี้ยงดูสัตวตามราคาและมาตรฐานที่ตกลงกันไวลวงหนาผูประกอบการจะจัดเตรียมอาหารสัตวเครื่องใหอาหารสัตวรวมทั้ง
เทคนิคการบริหารจัดการฟารมในระบบปด2เพื่อพัฒนาการดําเนินงานและเพื่อควบคุมการใชยากับสัตวนอกจากนั้น ระบบ
เกษตรแบบพันธะสัญญายังชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอาหารที่เกษตรกรอาจประสบและยังชวยให
เกษตรกรเหลา นี้สามารถเขา ถึงเทคโนโลยีและพัฒนาประสิทธิภาพในการทําฟารมในป 2556 ฟารมไกในเชิงพาณิชย
มากกวาครึ่งหนึ่งของทั้งหมดดําเนินการในรูปแบบระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาใหแกผูประกอบการรายใหญ ทั้งนี้ Frost &
Sullivan เชื่อวาแนวโนมของการทําฟารมโดยใชระบบเกษตรแบบพันธะสัญญามีสาเหตุดังตอไปนี้


เกษตรกรจะไดรับไกสายพันธุที่มีการพัฒนาและยังไดรับความรูดานเทคนิคในการบริหารจัดการฟารมเพื่อ
เพิ่มจํานวนผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ



ผูประกอบการผลิตสัตวปกรายใหญไดลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอยางมากเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งฟารมในทองถิ่นจะไมสามารถทําเชนนั้นได เพราะมีเพียงไกพันธุพื้นเมืองและไมมีการ
คํานวณปริมาณอาหาร และความถี่ของการใหอาหารอยางเพียงพอ



ผูประกอบการผลิตสัตวปกรายใหญจะสามารถควบคุมปริมาณการผลิตและราคาผูประกอบการผลิต
เหลานั้นจึงสามารถใหความมั่นใจกับเกษตรกรวาจะรับซื้อไกตามอายุที่เหมาะสมในการนํามาผลิตชิ้นสวน
และในราคาที่ยอมรับได

ขอดีในการทําการเกษตรระบบพันธะสัญญาอาทิเชน มีการกําหนดราคารับซื้อไกที่แนนอนมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานที่ดีกวา และชวยลดความเสี่ยงจากโรคระบาดในสัตวปกตางๆ ทําให Frost & Sullivan คาดวาระบบเกษตรแบบ
พันธะสัญญาจะยังคงเปนรูปแบบทางธุรกิจที่ไดรับความนิยมตอไปในภาคอุตสาหกรรมการทําฟารมสัตวปกในประเทศไทย

2

ฟารมในระบบปดหมายถึง ระบบฟารมซึ่งไมอนุญาตใหโยกยายสัตวเขาหรือออกจากระบบ ระบบปดจะเกี่ยวของกับการควบคุมสภาวะ
สิ่งแวดลอม อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ กําลังลม และแสงสวาง โดยขอดีที่สําคัญคือความมีประสิทธิภาพในการปองกันเชื้อโรค
และแมลง
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การแปรผันของอุปสงคภายในประเทศ
การบริโภคเนื้อไกตอคนในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก 12.6 กิโลกรัมในป 2553 เปน
15.3 กิโลกรัมในป 2557 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปรอยละ 5.0 ทั้งนี้ เนื้อไกหมายถึงชิ้นสวนตาง ๆ ของไกโดย
ไมรวมถึงเครื่องใน (ไส อวัยวะภายใน) และเลือดการบริโภคเนื้อไกตอคนของประเทศไทยมีปริมาณต่ํากวาประเทศพัฒนา
แลวตามที่ปรากฏในแผนภาพดังตอไปนี้โดยมีการคาดการณวาปริมาณการบริโภคเนื้อไกในประเทศจะทยอยสูงขึ้นเนื่องจาก
เนื้อไกมีราคาในระดับที่ประชากรมีกําลังซื้อ และมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคอาหารเปนอาหารที่มีไขมันต่ําและ
มีโปรตีนสูง นอกจากนั้น การนําระบบรับรองคุณภาพอยางเขมงวดมาปรับใชในการทําฟารมไกขนาดใหญก็มีสวนชวยเพิ่ม
ความมั่นใจของผูบริโภคเชนกัน

กิโลกรัมตอคน

การบริโภคเนือ้ ไกตอคน ป 2557
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ที่มา:
Food and Agricultural Policy Research Institute, บทวิเคราะหของ Frost & Sullivan
หมายเหตุ: ขอมูลของประเทศไทยนั้น มาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบทวิเคราะห

ประชากรไทยนิยมซื้อไกสด (รวมทั้งไกแชแข็ง ไกแชเย็นและไกที่เก็บในอุณหภูมิปกติ) มากกวาผลิตภัณฑเนื้อไก
แปรรูป ในป 2556 ประเทศไทยมีปริมาณการซื้อเนื้อไกสดเกือบรอยละ 90.0 ของปริมาณไกที่มีการซื้อทั้งหมด ประชากรไทย
นิยมซื้อไกสดมากกวาเนื่องจากผูบริโภคเชื่อวาเนื้อไกสดปลอดจากสารกันบูดและสารปนเปอนอื่น ๆ โดยเนื้อไกสดมีจําหนาย
ทั่วประเทศตามตลาดสด รานสะดวกซื้อ ซูเปอรมารเก็ต และหางสรรพสินคาทั้งนี้ รานคาปลีกสมัยใหมมีบทบาทสําคัญใน
การจัดจําหนาย เนื่องจากเปดทําการเปนเวลานานกวาตลาดสดและยังมีเครื่องทําความเย็นซึ่งชวยใหไกแชเย็นและไกแชแข็ง
มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น นอกจากนั้น อุปสงคตอเนื้อไกสดของประเทศไทยจากผูซื้อประเภทองคกร เชน แมคโดนัลด
เคเอฟซี และอื่นๆ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มจํานวนประชากรในเขตเมืองตาง ๆ Frost & Sullivan คาดวาเนื้อ
ไกสดจะยังคงเปนตัวควบคุมตลาดเนื้อสัตวในประเทศตอไปเนื่องจากไกสดมีอุปสงคเพิ่มมากขึ้นในเขตเมืองของประเทศไทย
เนื้อไกแปรรูปจะมีการซื้อขายสวนใหญในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตเมืองใหญ ๆ ซึ่งสามารถหาซื้อเมนูไกพรอม
รับประทานและนักเก็ตไกไดตามหางสรรพสินคาและรานสะดวกซื้อตาง ๆ ประเทศไทยผลิตผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูปในหลาย
รูปแบบเพื่อสงออกและเพื่อรองรับอุปสงคภายในประเทศจากเขตเมืองไดแก (1) ผลิตภัณฑซึ่งเปนที่นิยมในประเทศไทย
ประเทศญี่ปุนและประเทศอื่นในทวีปเอเชีย เชน ลูกชิ้น นองหรือสะโพกไกยาง เนื้อไกสะเตะ นองไกไมมีกระดูกคาราอาเกะ
และ (2) ผลิตภัณฑของประเทศตะวันตก เชน เบอรเกอรไก นักเก็ตไก อกไกทอด และอกไกไมมีกระดูกพรอมชีส
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ปริมาณการบริโภคเนื้อไกในประเทศของประเทศไทย ป 2553 ถึงคาดการณป 2561

ที่มา:

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, หนวยศุลกากร กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย,
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และบทวิเคราะหของ Frost & Sullivan
หมายเหตุ: 1. ปริมาณการบริโภคเนื้อไกในประเทศรวมถึงผลผลิตในประเทศ (หักการสงออก) และการนําเขา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑเนื้อไกอื่นๆ
หมายถึงผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป เนื้อไกหมายถึงชิ้นสวนที่สําคัญของไกโดยไมรวมการบริโภคเครื่องใน เลือด เปนตน
2. การบริโภคไกแปรรูปประเมินจากน้ําหนักสุทธิของเนื้อไกสดที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑไกแปรรูป ไมใชน้ําหนักของผลิตภัณฑ
สุดทาย

การแปรผันของอุปทาน
ประเทศไทยจัดจําหนายเนื้อไกสําหรับตลาดในประเทศเปนจํานวนสองในสามของเนื้อไกทั้งหมด และสวนที่เหลือ
สําหรับการสงออกเปนหลัก นับแตป 2542 ถึง 2557 อุตสาหกรรมการทําฟารมไกของประเทศไทยไดพัฒนากําลังการผลิต
และประสิทธิภาพขึ้นเพื่อลดปญหาเรื่องความปลอดภัยของอาหารและความกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยของสัตวลง
กอนป 2542 ฟารมไกสวนใหญใชระบบฟารมเปด ซึ่งเปนการทําฟารมที่ไมเปนผลดีตอสิ่งแวดลอมและขาดระบบ
ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม และไมตรงตามมาตรฐานสุขอนามัย ระบบการทําฟารมเปดยังเสี่ยงตอการแพรระบาดของเชื้อ
โรคได ง า ย ดั ง นั้ น ในป 2542 กรมปศุ สั ต ว จึ ง ได ว างมาตรฐานการทํ า ฟาร ม โดยกํ า หนดให เ ปลี่ ย นเป น ระบบฟาร ม ป ด
อยางไรก็ตาม ฟารมขนาดยอมสวนใหญยังมิไดปฏิบัติตามกฎดังกลาวอยางเขมงวด ตอมาในป 2547 เกิดการระบาดของ
ไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรง (Highly-Pathogenic Avian Influenza หรือHPAI) ทําใหสัตวปกใน 60 จังหวัด (จากทั้งหมด 76
จังหวัดทั่วประเทศไทย) ไดรับผลกระทบจากโรคระบาดดังกลาวศูนยควบคุมและปองกันโรคของสหรัฐอเมริกา (U.S. Center
for Disease Control and Prevention) พบวาสัตวปกที่ติดโรคจํานวนเกือบรอยละ 83.0 เปนสัตวที่มาจากฟารมขนาดยอม
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการในเชิงพาณิชยซึ่งไดนํามาตรการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพมาปรับใชอยาง
เขมงวด จะพบวา ผูประกอบการในเชิงพาณิชยไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคนอยกวา
นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมการทําฟารมไกยังมีการนําเทคโนโลยีใหมมาใชเพื่อพัฒนาสายพันธุ การบริหารจัดการ
ฟารมและโภชนาการอาหารสัตว สงผลใหน้ําหนักเฉลี่ยของไกสูงขึ้นโดยน้ําหนักเฉลี่ยของไกพันธุเนื้อที่โตเต็มวัยเพิ่มขึ้นเปน
2.3 ถึง 2.4 กิโลกรัมตอตัว ในป 2556 จาก 2.0ถึง 2.1 กิโลกรัมตอตัวในป 2551 และในชวงเวลาเดียวกันนี้ จํานวนวันที่ใชใน
การเลี้ยงไกลดลงจาก 49 วันเปน 42 วัน
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จํานวนของไกพันธุเนื้อเพิ่มขึ้นจากประมาณ 970.9 ลานตัวในป 2553 เปนประมาณ 1,103.3 ลานตัวในป 2556
ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 4.4 และในเวลาเดียวกัน ปริมาณการผลิตเนื้อไกเพิ่มขึ้นจาก 1.3
ลานตันเปน 1.5 ลานตัน ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 5.4 ทั้งนี้ สหฟารม กรุป (“สหฟารม”) ซึ่ง
เคยเปนผูผลิตไกพันธุเนื้อรายใหญที่สุดในประเทศไทยไดขยายการผลิตของบริษัทอยางรวดเร็วในป 2555 สงผลให
ผลิตภัณฑเนื้อไกเติบโตขึ้นรอยละ 14.8 จากป 2554 อยางไรก็ตาม สหฟารมประสบปญหาดานการเงินซึ่งทําใหตองลดและ
จํากัดปริมาณการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2556 ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีการผลิตเนื้อไกลดลงในปเดียวกันนั้น โดยลดลง
จาก 1.55 ลานตันในป 2555 เปน 1.5 ลานตันในป 2556 เทากับลดลงรอยละ 3.2 ทั้งนี้ การทําฟารมไกของสหฟารมสวน
ใหญเปนการดําเนินการในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา เกษตรกรเหลานั้นจึงไมสามารถขายไกที่เลี้ยงมาใหแกสหฟารม
ตามที่ตกลงหลังจากที่สหฟารมลดและจํากัดปริมาณการผลิตดวยเหตุนี้ แมวาจํานวนไกในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้น แต
อัตราการเติบโตกลับลดลงจากรอยละ 6.1 ในป 2555 เปนรอยละ 4.6 ในป 2556 หรือลดลงรอยละ 1.5
ตอมาในป 2557 สหฟารมกลับมาดําเนินกิจการอีกครั้งโดยมีจํานวนไกประมาณ 200,000 ตัวตอวัน ซึ่งนาจะทําให
จํานวนไกและผลิตภัณฑเนื้อไกของประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล จํานวนไกและผลิตภัณฑเนื้อไกที่เพิ่มขึ้นนี้คาดวาจะ
สอดคลองกับอุปสงคในเนื้อไกสดจากทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศที่มีอยูอยางตอเนื่อง Frost & Sullivan คาดวาในป
2561 จํานวนไกพันธุเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อไกจะสูงถึง 1,564.9 ลานตัว และ 2.1 ลานตัน ตามลําดับ โดยที่อัตราการเติบโต
เฉลี่ยสะสมตอปนับจากป 2556 จะเทากับรอยละ 7.2 และรอยละ 7.1 ตามลําดับ ทั้งนี้ การเติบโตดังกลาวสืบเนื่องมาจาก
แผนการขยายกิจการของผูประกอบการเพื่อเปดตลาดสงออกเนื้อไกสดของประเทศไทย
จํานวนไกพันธุเนื้อ และปริมาณผลิตภัณฑเนื้อไกในอดีตและประมาณการ เปนไปตามแผนภาพ ดังตอไปนี้
จํานวนไกพันธุเ นื้อโดยประมาณในประเทศไทย ป 2553 ถึงคาดการณป 2561
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ที่มา:สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, บทวิเคราะหของ Frost & Sullivan

สวนที่ 2.2.2 หนา 44

คาดการณ
2560

คาดการณ
2561

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ปริมาณผลิตภัณฑเนื้อไกโดยประมาณในประเทศไทย ป 2553 ถึงคาดการณ ป 2561
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ปริมาณผลิตภัณฑไกพนั ธุเนือ้ (ลานตัว)

คาดการณ
คาดการณ
คาดการณ
2558
2559
2560
อัตราการเติบโต (เทียบปตอป)

คาดการณ
2561

ที่มา:สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, บทวิเคราะหของ Frost & Sullivan

การเปลี่ยนแปลงของอุปทานมีผลใหราคาหนาฟารม3ของไกพันธุเนื้อผันผวน การที่สหฟารมมีผลผลิตไกพันธุเนื้อ
มากเกินความตองการสงผลใหราคาเฉลี่ยของไกพันธุเนื้อ ในป 2555 ลดลงเปน 42.0 บาทตอกิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 10
จากราคาเฉลี่ยในป 2554 ตอมาในป 2556 ราคาเฉลี่ยกลับขึ้นมาเปน 43.3 บาทตอกิโลกรัม เนื่องจากอุปทานที่ลดลง
หลังจากที่สหฟารมลดและจํากัดปริมาณการผลิต
ในป 2557 สวนตางที่เพิ่มขึ้นของราคาขายปลีกของไกทั้งตัวอยูที่ประมาณรอยละ 64.8 เมื่อเทียบกับราคาหนา
ฟารมของไกมีชีวิตทั้งนี้ ตลาดคาปลีกไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคามากกวาตลาดคาสง ในป 2555 ราคาขาย
ปลีกลดลงรอยละ 10.3 เชนเดียวกับราคาขายสงที่ลดลงและในป 2556 ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 ในขณะที่ราคา
ขายสงเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 ซึ่งบงชี้วาตลาดมีชวงราคาขายปลีกของไกที่ยอมรับได Frost & Sullivan เชื่อวาผูประกอบการราย
ใหญสามารถคาดการณความเปลี่ยนแปลงของราคาขายเนื่องจากผูประกอบการเหลานี้มีความสามารถในการชําระหนี้ การ
เก็บรักษาสินคา และการวางแผนที่ดีกวา

3

ราคาหนาฟารมเปนคําที่ใชในภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนคําที่ใชระบุราคา ราคาหนาฟารมเปนราคาที่ฟารมจะไดรับ
เมื่อมีการซื้อพืชผล/ปศุสัตวในจํานวนมาก ณ ฟารม โดยปกติแลวจะมีการกําหนดราคาใหกับฟารมสําหรับปริมาณตามที่กําหนด
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บาท/กิโลกรัม

ราคาเฉลี่ยของไกพันธุเนื้อมีชีวิตหนาฟารมและราคาขายปลีกของไกทั้งตัว ป 2553 ถึงคาดการณ ป 2558
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ราคาลดลงเนื่องจากมีการผลิตไกพันธุ
เนื้อมากเกินความตองการ
69.8
64.1
41.8

35.5

ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการผลิตลดลงจากการ
ที่สหฟารมลดและจํากัดปริมาณการผลิต
2553

2554
2555
ราคาไกพันธุเนื้อมีชีวิตหนาฟารม

2556
2557
ราคาขายปลีกไกทั้งตัว

เมษายน
2558
Apr-58

ที่มา:
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: ราคาขายปลีกของไกทั้งตัวประเมินจากราคาไกที่จะนําไปผลิตชิ้นสวนพรอมเครื่องใน ณ ตลาดคาปลีก
ราคาของไกพันธุเนือ้ ณ ตลาดคาปลีกในป 2558 เปนราคาในเดือน เมษายน 2558

การแปรผันของอุปสงคเพื่อการสงออก
ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกไกรายใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยปริมาณการสงออกไกคิดเปนประมาณ
หนึ่งในสามของปริมาณไกที่ผลิตไดในประเทศ ประเทศเปาหมายในการสงออกไดแก ญี่ปุน สหภาพยุโรปและประเทศตาง ๆ
ในภูมิภาคอาเซียน ปริมาณการสงออกไกทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 432,216 ตันคิดเปนมูลคา 52.2 พันลานบาทในป 2553 เปน
538,105 ตันคิดเปนมูลคา 67.8 พันลานบาทในป 2555 โดยมีการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปในเชิงปริมาณเปนอัตราเทากับ
รอยละ 11.6 และมีการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปในเชิงมูลคาเปนอัตราเทากับรอยละ13.9 ตอมาในป 2556 ปริมาณและมูลคา
การสงออกทั้งหมดลดลงเปน 504,406 ตัน คิดเปนมูลคา 66.8 พันลานบาท โดยลดลงเทากับรอยละ 6.3 และรอยละ 1.4
ตามลําดับ การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการที่สหฟารม ซึ่งเปนหนึ่งในผูผลิตไกรายใหญที่สุดของประเทศไทยลด
และจํากัดปริมาณการผลิตในเดือนกรกฎาคมของป 2556 โดยกอนที่จะมีการลดและจํากัดปริมาณการผลิตสหฟารมผลิตไก
จํานวนประมาณ 600,000 ตัวตอวันคิดเปนจํานวนมากกวารอยละ 20 ของจํานวนไกทั้งหมดที่ประเทศไทยสงออก การลด
และจํากัดปริมาณการผลิตของสหฟารมในป 2556 จึงสงผลใหปริมาณการผลิตและการสงออกของประเทศลดลงอยางมี
นัยสําคัญ อยางไรก็ดี ในป 2557 ปริมานการสงออกของประเทศไทย กลับสูสภาวะปกติ โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 8.2
เมื่อเทียบกับปกอน
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ปริมาณการสงออกไกของประเทศไทยจากป 2543 ถึงป 2557 เปนไปตามแผนภาพ ดังตอไปนี้
ปริมาณการสงออกไกแปรรูปและเนื้อไกสดของประเทศไทย ป 2543 ถึง ป 2557
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2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ชิ้นสวนเนื้อไกสดแชแข็ง หรือแชเย็น หรือผลิตภัณฑเนื้อไกอื่นๆ

ไกปรุงสําเร็จรูปหรือปรุงแบบถนอมอาหาร

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

การสงออกของประเทศไทยโดยสวนใหญเปนการสงออกผลิตภัณฑไกแปรรูปและไกปรุงสุก โดยคิดเปนประมาณ
รอยละ 73.1 ของปริมาณการสงออกในป 2557 ซึ่งอัตราการสงออกเนื้อไกสดและไกแปรรูปไดชะลอตัวลงในป 2547
เนื่องจากการระบาดของโรคไขหวัดนก (HPAI) ในประเทศไทย ซึ่ง ณ เวลานั้นภาคอุตสาหกรรมการสงออกไกแชแข็งและเนื้อ
ไกสดไปยังประเทศคูคาตองเผชิญกับมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใชประเทศหลักที่ประเทศไทยสงออกไกแปรรูป ไดแก
ญี่ปุน โดยคิดเปนรอยละ 41.0 ของมูลคาการสงออกของประเทศไทยในป 2556 และสหภาพยุโรป โดยคิดเปนประมาณ
รอยละ 40.0 ของมูลคาการสงออกในปเดียวกัน
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ญี่ปุน
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อื่นๆ

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่ 2.2.2 หนา 47

2556

2557
ราคาสงออกโดยเฉลี่ย

บาท/กิโลกรัม

ลานบาท

ประเทศและราคาที่ประเทศไทยสงออกไก ป 2554 ถึง ป 2557

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

เมื่อประเทศตาง ๆ มีความมั่นใจในคุณภาพของเนื้อไกสดมากขึ้น หลายประเทศไดยอมใหนําเขาเนื้อไกสดจาก
ประเทศไทยอีกครั้ง ในป 2556 สิงคโปรและญี่ปุนอนุญาตใหมีการนําเขาไกแชแข็งและเนื้อไกสดจากประเทศไทยและในป
2557 ประเทศไทยมีโรงผลิตชิ้นสวนสัตวปกจํานวน 28 โรง และโรงงานแปรรูปเนื้อสัตวปกจํานวน 116 โรง ที่ไดรับหนังสือ
รั บ รองการส ง สิ น ค า ออกไปยั ง ต า งประเทศ ซึ่ ง เป น การยื น ยั น ว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ก จ ากประเทศไทยเป น สิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ
ในปจจุบันประเทศไทยมีความพรอมในการตอบสนองตออุปสงคที่เพิ่มขึ้นจากตางประเทศ
บราซิล สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ยังเปนผูสงออกเนื้อไกที่สําคัญเชนกัน ปริมาณการสงออกของบราซิล
ลดลงเล็กนอยเปน 3.6 ลานตัน เนื่องจากประเทศในกลุมแอฟริกาใตสะฮารามีอุปสงคในปริมาณที่ลดลงประกอบกับ
ภาวะการแขงขันในภูมิภาคตะวันออกกลางที่สูงขึ้นถึงแมวาคาเงินบราซิลเรียลจะต่ําลงแตยังคงมีขอจํากัดอื่น ๆ ในการ
สงออกอีก เชน การใชมาตรการทางภาษีเพื่อตอบโตการทุมตลาดในทวีปแอฟริกาใต เปนตนสวนสหภาพยุโรปมีปริมาณการ
สงออกลดลงเปน 1.1 ลานตัน เนื่องจากการเลิกใหเงินอุดหนุนสําหรับการสงออก ประกอบกับการสงออกไกทั้งตัวใหแก
ภูมิภาคตะวันออกกลางมีปริมาณลดลง สหภาพยุโรปเปนหนึ่งในผูสงออกเนื้อไกรายใหญที่สุดของโลกและในขณะเดียวกันก็
เปนหนึ่งในผูนําเขาเนื้อไกรายใหญที่สุดของโลกดวย เนื่องจากปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ (1) แตละ
ประเทศในสหภาพยุโรปมีความตองการที่แตกตางกัน เชน เยอรมนีมีอุปสงคตอเนื้อไกบริเวณอกสูงกวาประเทศอื่นในสหภาพ
ยุโรป และสงออกชิ้นสวนไกบริเวณอื่นใหประเทศอื่น ๆ เชน ชิ้นสวนขาไก เปนตน (2) สหภาพยุโรปนําเขาเนื้อไกที่ยังไมปรุง
สุกเพื่อนําไปแปรรูป และจําหนายเนื้อไกที่ผานการแปรรูปแลวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เปนตน ปริมาณการสงออก
เนื้อไกของสหรัฐอเมริกายังคงปริมาณอยูที่ 3.4 ลานตัน เนื่องจากสหรัฐอเมริกายังครองความเปนผูสงออกหลักใหแกเม็กซิโก
และแคนาดา
บทวิเคราะหการแขงขัน
ตลาดเนื้อ ไก ส ดในประเทศไทยไดรับ อิท ธิพ ลจากกลุมบริษั ท ผูผลิ ตสัตวป ก ในเชิ ง พาณิช ยร ายใหญ ซึ่งรวมถึ ง
บมจ. ไทยฟูดสกรุป ซีพี ฟู ดส กรุป จีเอฟพีทีเบทาโกร และคารกิลลมีทส (ประเทศไทย)กลุมผูผลิตเหลานี้สวนใหญจะ
ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว ธุรกิจฟารมสัตวปกและธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตวปก
ในป 2556 บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนผูนําในการจําหนายเนื้อไกสดภายในประเทศโดยมีปริมาณการจําหนายเนื้อไก
สดเทากับ 160,700 ตันคิดเปนสวนแบงการตลาดเทากับรอยละ 17.8 ในขณะที่ผูจําหนายภายในประเทศรายอื่น ซึ่งรวมถึง
ซีพี ฟูดส กรุป มีปริมาณการจําหนายเนื้อไกสดเทากับ 148,920 ตันคิดเปนสวนแบงการตลาดเทากับรอยละ 16.5
จีเอฟพีที มีปริมาณการจําหนายเนื้อไกสดเทากับ 55,960 ตัน คิดเปนสวนแบงการตลาดเทากับรอยละ 6.2 เบทาโกร
มีปริมาณการจําหนายเนื้อไกสดเทากับ 44,676 ตัน และมีสวนแบงการตลาดรอยละ 5.0 และคารกิลลมีทส (ประเทศไทย)
มีปริมาณการจําหนายเนื้อไกสดเทากับ 43,920 ตัน คิดเปนสวนแบงการตลาดเทากับรอยละ 4.9
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สภาวะการแขงขันของตลาดเนื้อไกสดภายในประเทศของประเทศไทย ป 2556

ที่มา:
รายงานประจําปและขาวประชาสัมพันธของผูประกอบการ และบทวิเคราะหของ Frost & Sullivan
หมายเหตุ: สวนแบงการตลาดคํานวณจากผูผลิตไกมีชีวิตรายใหญซึ่งจําหนายในตลาดเนื้อไกสดภายในประเทศเทานั้น
* คารกิลลมีทส (ประเทศไทย) เดิมเปนที่รูจักในชื่อ บริษัท ซันแวลเลย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตเนื้อไกแปรรูปแบบครบ
วงจร ในเครือของบริษัท คารกิลลสยาม จํากัด
** ขอมูลของสหฟารมไมไดถูกนํามาใชในการวิเคราะหสภาวะการแขงขัน เนื่องจากสหฟารมไดลดและจํากัดปริมาณการผลิตในป
2556

บมจ. ไทยฟูดส กรุป
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจผลิตอาหารสัตว ธุรกิจฟารมไกธุรกิจฟารมสุกร ธุรกิจการผลิต
ชิ้นสวนสัตว และกิจการอื่นที่เกี่ยวของและบริษัทฯ ยังไดลงทุนจํานวนมากในการวิจัยเกี่ยวกับการปศุสัตวและเกษตรกรรม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังการผลิตไกจากจํานวน 330,000 ตัวตอวันใน
ป 2556 เปน 440,000 ตัวตอวันในป 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ จําหนายไกสวนมากที่ผลิตไดใหแกตลาดภายในประเทศ คิดเปน
รอยละ 98.0 ของปริมาณไกที่บริษัทฯ ผลิตไดทั้งหมด และในป 2556 บริษัทฯ เปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศรายใหญที่สุด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจการเพาะพันธุไกโดยการเริ่มทําฟารมไกพอแมพันธุแหงใหมที่จังหวัด
สระแกวในป 2557 สงผลใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไกพอแมพันธุเปนจํานวนประมาณ 1.7 ลานตัว และบริษัทฯ
ยังไดสรางโรงฟกไขแหงใหมที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งชวยเพิ่มกําลังการผลิตที่โรงฟกไขของบริษัทฯ เปนประมาณ 4.9 ลานฟอง
ตอสัปดาห
ซีพี ฟูดส กรุป
ซีพี ฟูดส กรุป ซึ่งกอตั้งขึ้นในป 2521 เปนผูประกอบธุรกิจดานการเกษตรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยมี
การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร ไดแก ธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจการเพาะพันธุสัตว ธุรกิจฟารมเลี้ยงสัตวธุรกิจการแปรรูป
สํ า หรั บ สุ ก ร สั ต ว ป ก และกุ ง ทั้ ง ยั ง มี ธุ ร กิ จ สิ น ค า อาหารค า ปลี ก และธุ ร กิ จ ร า นอาหาร โดย ซี พี ฟู ด ส กรุ ป มี ห ลั ก ทรั พ ย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และเปนบริษัทยอยในกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งเปนกลุมบริษัทที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทยและเปนหนึ่งในกลุมบริษัทที่ใหญที่สุดในทวีปเอเชียในป 2556 ซีพี ฟูดส กรุป มีกําลังการผลิตไกประมาณ
1 ลานตัวตอวัน ในปจจุบัน ซีพี ฟูดส กรุป มีบริษัทยอยอยูใน 17 ประเทศ โดยมุงเนนธุรกิจดานการสงออกอาหารแปรรูป โดย
ซีพี ฟูดส กรุป จําหนายผลิตภัณฑในตลาดเนื้อไกสดในประเทศเทากับประมาณรอยละ 30.0 ของเนื้อไกสดทั้งหมดที่ผลิตได
และเปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศรายใหญเปนอันดับที่สอง
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“จีเอฟพีที”)
จีเอฟพีที ประกอบธุรกิจสัตวปกแบบครบวงจร ไดแก ธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจการเพาะพันธุไก ธุรกิจฟารมไก ธุรกิจ
ผลิตชิ้นสวนสัตวธุรกิจการแปรรูป และกิจการอื่นที่เกี่ยวของ ในป 2556 จีเอฟพีทีมีกําลังการผลิตไกประมาณ 200,000 ตัวตอ
วัน โดยสวนใหญแลว จีเอฟพีทีจําหนายเนื้อไกแชแข็ง ไกแปรรูปและผลิตภัณฑพลอยไดจากไกทั้งตลาดในประเทศและ
ต า งประเทศ ในป 2556จี เ อฟพี ที จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นตลาดเนื้ อ ไก ส ดในประเทศเท า กั บ ประมาณร อ ยละ 56.4
ของผลิตภัณฑไกทั้งหมดที่ผลิตได จีเอฟพีที เปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศรายใหญเปนอันดับที่สาม โดยมีรายไดรวม
17,011 ลานบาทในป 2556 เพิ่มขึ้นจาก 15,651 ลานบาทในป 2555 เทากับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 8.6 ทั้งนี้ จีเอฟพีที
กําลังขยายธุรกิจการคาสงเนื้อสัตว
เบทาโกร กรุป (“เบทาโกร”)
เบทาโกรเปนผูผลิตในภาคเกษตรกรรมแบบครบวงจร ไดแก ธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจการเพาะพันธุไกและสุกร ธุรกิจ
ฟารมไก และสุกร ธุรกิจผลิตชิ้นสวนสัตวธุรกิจการแปรรูปธุรกิจดานสุขภาพสัตว และธุรกิจการจัดจําหนาย ในป 2556
เบทาโกร มีกําลังการผลิตไกประมาณ 450,000 ตัวตอวัน โดยจําหนายผลิตภัณฑในตลาดเนื้อไกสดในประเทศเทากับ
ประมาณรอยละ 20.0 ของไกทั้งหมดที่ผลิตไดเบทาโกร เปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศรายใหญเปนอันดับที่สี่ ทั้งนี้
เบทาโกรมีแผนที่จะขยายกิจการไปยังภูมิภาคอาเซียนโดยมุงเนนที่กัมพูชาและลาวโดยการจัดตั้งตัวแทนดานอาหารสัตวและ
ปศุสัตวในประเทศดังกลาว เบทาโกรไดกําหนดมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยที่เปนที่ยอมรับทั่วโลกภายใต
โครงการ Assured Betagro Chicken Programme เพื่อเปนการกําหนดมาตรฐานการรับรองคุณภาพใหกับหวงโซการผลิต
ไกทั้งหมด
คารกิลลมีทส (ประเทศไทย) (“คารกิลลมีทส”)
คารกิลลมีทส มุงเนนการประกอบธุรกิจเนื้อสัตวแปรรูป โดยเปนบริษัทยอยของบริษัท คารกิลลสยาม จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทระดับโลกซึ่งประกอบธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจผลิตภัณฑและบริการทางอุตสาหกรรมและทางการเงิน ในป
2556 คารกิลลมีทส มีกําลังการผลิตไกประมาณ 300,000 ตัวตอวัน และมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑไกแปรรูปประมาณ
80,000 เมตริกตัน โดยคารกิลลมีทสจําหนายผลิตภัณฑในตลาดเนื้อไกสดในประเทศเทากับประมาณรอยละ 29.0
ของไกทั้งหมดที่ผลิตได ในป 2556 คารกิลลมีทส เปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศรายใหญเปนอันดับที่หา
บทวิเคราะหตลาดโปรตีนจากสุกรในระดับตนน้ําของประเทศไทย
อุตสาหกรรมการทําฟารมสุกรของประเทศไทยมีลักษณะเปนการดําเนินการในเชิงพาณิชยนอยกวาอุตสาหกรรมการ
ทําฟารมไก อุตสาหกรรมการทําฟารมสุกรแยกออกเปนหลายภาคสวน โดยการผลิตสวนใหญมาจากฟารมขนาดยอมและ
ฟารมสุกรในเชิงพาณิชยที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง
ฟารมสุกรขุนมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 66,014 ฟารมในป 2553 เปน 79,843 ฟารมในป 2556 คิดเปนอัตราการเติบโต
เฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 6.5 ในป 2556 ฟารมสุกรขุนขนาดยอมมีจํานวน 73,167 ฟารมคิดเปนรอยละ 92.1 ของ
จํานวนฟารมสุกรทั้งหมดและฟารมสุกรขุนในเชิงพาณิชยมีจํานวน 6,676 ฟารมคิดเปนรอยละ 7.9 ของฟารมสุกรทั้งหมด
นอกจากนั้น ฟารมสุกรขุนในเชิงพาณิชยยังแบงออกเปนสามประเภทตามขนาดของฟารม ไดแก


ฟารมขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนสุกรขุนนอยกวา 500 ตัว (รอยละ 71.0 ของจํานวนฟารมสุกรขุนในเชิงพาณิชย
ทั้งหมด)
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ฟารมขนาดกลางซึ่งมีจํานวนสุกรระหวาง 501 ถึง 5,000 ตัว (รอยละ 27.0 ของจํานวนฟารมสุกรขุนในเชิง
พาณิชยทั้งหมด) และ



ฟารมขนาดใหญซึ่งมีสุกรจํานวนมากกวา 5,000 ตัว (รอยละ 2.0 ของจํานวนฟารมสุกรขุนในเชิงพาณิชย
ทั้งหมด)

จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย พบวาแมวาจํานวนฟารมสุกรขุนในเชิงพาณิชยจะคิดเปนสัดสวนเพียงประมาณ
รอยละ 10 ของจํานวนฟารมสุกรขุนทั้งหมด แตปริมาณการผลิตสุกรขุนของฟารมในเชิงพาณิชยกลับมีสัดสวนมากกวา
ร อยละ 60 ของปริมาณการผลิตทั้ง หมดของประเทศ ซึ่ง แสดงใหเห็ น ถึง ความสํา คั ญ ของฟารมสุกรเชิ ง พาณิชยที่ มีต อ
อุตสาหกรรมการทําฟารมสุกรของประเทศไทย
จํานวนฟารมสุกรขุนโดยประมาณในประเทศไทยแบงตามประเภทของฟารม ป 2556
เปรียบเทียบระหวางฟารมในเชิง
พาณิชยกับฟารมขนาดยอม
รวม 79,843 ฟารม

ฟารมขนาดยอม
91.6%

ฟารมในเชิงพาณิชย
แบงตามขนาดของฟารม
รวม 6,676 ฟารม

ฟารมเชิงพาณิชย
8.4%

50 - 500 ตัว
70.9%
501 - 5,000 ตัว
26.9%
> 5,000 ตัว
2.2%

ที่มา:
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หมายเหตุ: ฟารมที่มีสุกรขุนจํานวนนอยกวา 50 ตัว ถือเปนฟารมขนาดยอม
กําลังการผลิตของฟารมสุกรคํานวณจากจํานวนสุกร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และมิไดคํานวณจากจํานวนรวมของสุกรทั้งหมดที่ผลิตได
ในหนึ่งป

อุตสาหกรรมการทําฟารมสุกรของประเทศไทยไดนําระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farming) มาใช
เชนเดียวกับอุตสาหกรรมการทําฟารมไก จากขอมูลของสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการสงออกแหงประเทศไทยพบวา
ประมาณหนึ่งในสามของฟารมสุกรในเชิงพาณิชยในประเทศไทยดําเนินการทั้งโดยการผานระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา
และโดยการดําเนินงานของผูประกอบการเองโดยตรง สวนฟารมในเชิงพาณิชยที่เหลือและฟารมขนาดยอมทั้งหมดจะบริหาร
จัดการฟารมสุกรดวยตนเองและตองแบกรับภาระจากความผันผวนของราคาสุกรขุนและราคาอาหารสุกรเอง โดยสวนใหญ
ฟารมขนาดยอมจําหนายสุกรใหแกตลาดสดในทองที่ดวยวิธีการจัดจําหนายที่ปฏิบัติกันมาแตเดิม ทั้งนี้ การที่มีฟารมขนาด
ยอมเปนจํานวนมาก เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้


การทําฟารมขนาดยอมสามารถดําเนินการไดอยางอิสระ โดยสามารถบริหารจัดการการผลิตอยางเสรีและ
ไดรับผลกําไรตอบแทนทันที
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การทําฟารมขนาดยอมมีความสะดวกในการขายสุกร ณ ฟารมของตนมากกวา โดยไมตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนใด ๆ ในการขายสุกรและมีพอคาคนกลางมาซื้อสุกรที่ฟารมและสงมอบตอใหแกผูรับซื้อรายอื่น ๆ
ตอไป

แมวาฟารมขนาดยอมจะสามารถบริหารจัดการฟารมและขายสุกรไดอยางเสรี แตจะมีความสามารถในการแขงขัน
ที่นอยกวาฟารมในเชิงพาณิชย และฟารมขนาดยอมจะขาดความรูในการบริหารจัดการฟารมที่กาวหนาและไมมีสถาน
ประกอบการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพอยางครบครันดังเชนฟารมสุกรในเชิงพาณิชย และฟารมขนาดยอมไมสามารถ
บริหารจัดการตนทุนอาหารสัตวหรือการคาดการณอุปสงคของตลาดลวงหนาได นอกจากนี้ ฟารมขนาดยอมยังมีขอเสียอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้


ฟารมขนาดยอมกอใหเกิดผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรและความมีประสิทธิภาพโดยรวมของ
อุตสาหกรรมการทําฟารมสุกรในประเทศไทยฟารมขนาดยอมบางแหงขาดความรูในการบริหารจัดการ
ฟารม เมื่อฟารมขนาดยอมเลือกที่จะไมขายสุกรของตนเมื่อสุกรมีราคาต่ําโดยมิไดมีการคํานวณเรื่องตนทุน
และผลประโยชนอยางรอบคอบและเก็บสุกรไวเพื่อรอใหราคาสูงขึ้น ในบางครั้งอาจสงผลใหไดรับผลกําไรที่
ไมดีนัก เนื่องจากผลตอบแทนที่ไดรับจากสุกรจะต่ําลงมากเมื่อสุกรอยูในชวงอายุที่ไมเหมาะสมแลว ฟารม
ขนาดยอมสวนใหญมองขามขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาวเนื่องจากมุงเนนในเรื่องราคาขาย



ฟารมขนาดยอมสวนใหญจะเลี้ยงสุกรในสภาพแวดลอมที่เปดหรือกึ่งเปดเปนหลักและขาดการดูแลและ
ตรวจสอบสุขอนามัยของสุกรอยางถูกตองทําใหสุกรเสี่ยงตอการติดโรคซึ่งจะเปนเหตุใหสุกรที่ผลิตออกสู
ตลาด มีลักษณะดอยคุณภาพ และไมมีคุณภาพที่ดีเพียงพอสําหรับการสงออก



เกิดความไมสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงคเนื่องจากอุตสาหกรรมการทําฟารมสุกรมีลักษณะฟารมสุกร
ที่เปนการดําเนินการเชิงพาณิชยต่ําโดยฟารมสุกรที่ดําเนินการในเชิงพาณิชยสามารถคาดการณอุปสงค
ลวงหนา และมีการปรับเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตของตนตามอุปสงคที่คาดการณไวแตฟารมขนาดยอม
ขาดความรูในการคํานวณอุปทานและอุปสงคของตลาด

ทั้งนี้ Frost & Sullivan คาดวา แมวาในอนาคตอันใกลฟารมขนาดยอมยังคงมีบทบาทสําคัญอยู แตการทําฟารม
สุกรของประเทศไทยจะเปนไปในลักษณะเชิงพาณิชยมากขึ้น
การแปรผันของอุปสงคภายในประเทศ
Frost & Sullivan คาดการณวาอัตราการบริโภคเนื้อสุกรตอคนในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นโดยมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 1.5 จาก 14.3 กิโลกรัมในป 2553 เปน 15.1 กิโลกรัม ในป 2557 เนื้อสุกรในที่นี้หมายถึงเนื้อ
ของสุกร แตไมรวมถึงเครื่องในและเลือด แมวาอัตราการบริโภคเนื้อสุกรตอหัวของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แต
ประเทศไทยยังมีอัตราการบริโภคเนื้อสุกรตอคนต่ํากวาประเทศเพื่อนบานที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกัน เชน จีน
ซึ่งมีอัตราการบริโภคเนื้อสุกรตอคนเทากับ 40.1 กิโลกรัม และประเทศเวียดนามซึ่งมีอัตราการบริโภคเนื้อสุกรตอคนเทากับ
22.0 กิโลกรัมแนวโนมของอัตราบริโภคเนื้อสุกรตอคนในประเทศไทยดังกลาวสืบเนื่องมาจากการที่เนื้อสุกรในประเทศไทยมี
ราคาสูงกวาราคาเนื้อไกทั้งนี้ อัตราการบริโภคเนื้อสุกรตอคนที่ต่ํากวาประเทศเพื่อนบานแสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมสุกรใน
ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตอไปไดสูง และ Frost & Sullivan คาดวาในอนาคตอัตราการบริโภคเนื้อสุกรตอคน
จะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเนื่องมาจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกําลังซื้อของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
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กิโลกรัมตอคน

อัตราการบริโภคเนื้อสุกรตอคน ในป 2556
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ที่มา: Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI)

ในป 2556 ปริมาณการจําหนายเนื้อสุกรสดคิดเปนประมาณรอยละ 90 ของการบริโภคเนื้อสุกรทั้งหมดในประเทศ
ในขณะที่อีกรอยละ 10 เปนผลิตภัณฑเนื้อสุกรแปรรูป ผูบริโภคในประเทศไทยนิยมซื้อเนื้อสุกรสดมากกวาเนื้อสุกรแปรรูป
เนื่องจากสามารถนําไปใชปรุงอาหารไทยไดหลายชนิดและผูบริโภคยังมีความเชื่อวาอาหารที่ไมไดผานการแปรรูปปลอดจาก
ผงชูรสและวัตถุดิบที่ไมไดมาจากธรรมชาติที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ จึงคาดวาตลาดเนื้อสุกรสดจะสามารถขยายตัวได
อีก
โดยทั่วไปเนื้อสุกรสดมักจะขายในตลาดสดและผานทางรานคาปลีกแบบใหม โดยเฉพาะที่ตั้งในเขตเมือง จาก
ขอมูลของสถาบันอาหาร (National Food Institute) พบวาในป 2556 อุปสงคของเนื้อสุกรแปรรูปกระจุกตัวอยูในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและตามเมืองใหญอื่นๆ เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีรานคาสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต รานคา
ปลีกขนาดใหญและเครือรานอาหารจํานวนมาก ทั้งนี้ Frost & Sullivan เชื่อวาปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรสดในประเทศจะ
ขยายตัวในอัตราที่สูงกวาปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรแปรรูป
ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศของประเทศไทย ป 2553 ถึงคาดการณ ป 2561

ที่มา:

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ / หนวยศุลกากร กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวง
พาณิชย/ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/ บทวิเคราะหของFrost & Sullivan
หมายเหตุ: ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศรวมถึงผลผลิตในประเทศ (หักปริมาณที่สงออก) และการนําเขา โดยเนื้อสุกรหมายถึงเนื้อ
สุกรที่ไมรวมการบริโภคเครื่องในและเลือด
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การแปรผันของอุปทาน
ปริ ม าณการผลิ ต สุ ก รของประเทศไทยเพี ย งพอสํ า หรั บ การบริ โ ภค
ภายในประเทศ และมีการนําเขาเนื้อสุกรเพียงเล็กนอย โดยฟารมสุกรสวนใหญ
มักจะกระจุกตัวอยูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนใหญเปน
ฟารมขนาดยอม
จังหวัดราชบุรีเปนพื้นที่หลักสําหรับการทําฟารมสุกร รองลงมาคือจังหวัด
ชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรีและจังหวัดพัทลุง ในป 2555 จังหวัด
ราชบุรีมีจํานวนสุกรมีชีวิตทั้งสิ้นประมาณ 1.9 ลานตัว เทากับประมาณรอยละ
20.0 ของจํานวนสุกรในประเทศทั้งหมด และถือเปนสัดสวนที่สูงที่สุดในประเทศ
ไทย
ผูประกอบการหลายรายไดจัดตั้งฟารมกระจายอยูทั่วประเทศ เชน เบทาโกรไดจัดตั้งฟารมสุกรขุนขึ้นในทุกภูมิภาค
ในขณะที่ผูประกอบการบางราย เชน แหลมทอง กรุป มุงเนนเฉพาะการจัดตั้งฟารมที่ภาคตะวันออกเปนหลัก
ตามที่ปรากฏในแผนภาพที่แสดงจํานวนสุกรขุนโดยประมาณในประเทศไทย ป 2553 ถึงคาดการณป 2561
คาดการณวาจํานวนสุกรขุนทั้งหมดในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 12.1 ลานตัวในป 2553 เปน 12.8 ลานตัวในป 2557 คิด
เปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 1.5 อยางไรก็ดี ในป 2554 จํานวนสุกรขุนในประเทศไทยลดลงเทากับ
รอยละ 1.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนอาหารสัตวท่ีสูงขึ้นมาก การแพรระบาดของโรคติดตอในสุกรเกี่ยวกับระบบ
สืบพันธุและระบบทางเดินหายใจ (PRRS) และสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย ตอมาในป 2555 สถานการณและการแพร
ระบาดของโรคติดตอทุเลาลงและสามารถควบคุมโรคติดตอในสุกรเกี่ยวกับระบบสืบพันธุและระบบทางเดินหายใจไดใน
ฟารมสุกรสวนใหญ ฟารมสุกรจึงสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาไดอีกครั้ง สงผลใหการผลิตสุกรรวมในประเทศมีปริมาณ
ที่สูงกวาความตองการของตลาด โดยมีการผลิตสุกรจํานวน 12.8 ลานตัว เพิ่มขึ้นจากป 2554 เทากับอัตรารอยละ 7.9 และ
จากการที่มีการผลิตเกินอุปสงคของตลาดในป 2555 ซึ่งสงผลใหราคาสุกรในปนั้นลดลง ฟารมสุกรสวนใหญจึงจําเปนตอง
ชะลอแผนการขยายการผลิต เนื่องจากกําไรที่ลดลงเชนกัน ตอมาในป 2556 จํานวนสุกรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 13.1
ลานตัว โดยเพิ่มขึ้นปานกลางในอัตราเทากับรอยละ 2.3 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 13.9 ลานตัวในป 2558 โดยเพิ่มขึ้นจากป
กอนคิดเปนอัตราเทากับรอยละ 8.7 ตอป จํานวนสุกรที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นดังกลาวสืบเนื่องมาจากการขยายตลาดการสงออก
ไปยังรัสเซีย นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจากปริมาณการบริโภคภายในประเทศที่สูงขึ้นประกอบกับอุปสงคจากตางประเทศ
ที่สูงขึ้น จึงคาดวาจํานวนสุกรในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 17.2 ลานตัวในป 2561
จํานวนสุกรขุนโดยประมาณในประเทศไทย ป 2553 ถึงคาดการณ ป 2561

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และบทวิเคราะหของ Frost & Sullivan
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ราคาโดยเฉลี่ยของสุกรมีชีวิตจะมีทิศทางตรงกันขามกับจํานวนสุกร โดยในป 2554 ราคาสุกรมีชีวิตในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 9.2 เนื่องจากเปนภาวะขาดแคลนสุกรมีชีวิต ตอมาในป 2555 ราคาสุกรมีชีวิตลดลงอยูในระดับ
เดียวกับในชวงกอนป 2553 เนื่องจากจํานวนสุกรเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7.9 ทั้งนี้ ในป 2556 ราคาสุกรมีชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเปน
64.8 บาทตอกิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 12.3 ซึ่งมีสาเหตุหลัก 2 ประการ ดังตอไปนี้


ในป 2556 ฟารมสุกรลดการขยายการผลิตสุกรลงเนื่องจากผูประกอบการมีความระมัดระวังจากภาวะ
สุกรลนตลาดซึ่งเริ่มในป 2555



ในป 2556 เกิดการระบาดของโรคติดตอในสุกรเกี่ยวกับระบบสืบพันธุและระบบทางเดินหายใจและโรค
ทองรวงติดตอในสุกร (PED) ซึ่งสงผลตอกําลังการผลิตของฟารมสุกรขนาดยอมซึ่งใชระบบฟารมเปด

จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ป 2557 ราคาเฉลี่ยของสุกรมีชีวิตเพิ่มสูงขึ้นในอัตรารอยละ 14.8
เปน 75.1 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับราคาในปกอน ในป 2557 สวนตางที่เพิ่มขึ้นของราคาขายปลีกของเนื้อสุกรอยู
ที่ประมาณรอยละ 99.0 เมื่อเทียบกับราคาหนาฟารมของสุกรมีชีวิตที่รวมมูลคาเพิ่มจากการผลิตชิ้นสวนสัตวการจัดจําหนาย
เครื่องในและเลือดโดยราคาสําหรับตลาดคาปลีกนั้นมีความผันผวนดานราคาเชนเดียวกันกับราคาสําหรับตลาดขายสง
ราคาเฉลี่ยของสุกรมีชีวิตที่ขายหนาฟารมและราคาขายปลีกของเนื้อสุกรในประเทศไทย ป 2553 ถึง ป 2558

บาท/กิโลกรัม
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ราคาสุกรมีชีวิตหนาฟารม

ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ผลิตไมเพียงพอ
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121.2
63.8

50.0
0.0
2556
2557
ราคาขายปลีกสุกร

เมษายน
2558
Apr-58

ที่มา:
สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย /กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย / บทวิเคราะหของ Frost & Sullivan
หมายเหตุ: - ราคาขายปลีกของเนื้อสุกรประเมินจากสุกรที่นํามาผลิตชิ้นสวนโดยไมรวมเครื่องใน
- ราคาของสุกรมีชีวิตในป 2558 เปนราคาในเดือนเมษายน 2558 ราคาขายปลีกของเนื้อสุกรในป 2558 เปนราคาในเดือน
พฤษภาคม 2558

การแปรผันของอุปสงคในการสงออก
ปริมาณผลิตภัณฑสุกรที่ประเทศไทยสงออกมีจํานวนไมมาก โดยคิดเปนอัตราประมาณรอยละ 1.5 ของปริมาณ
การผลิตทั้งหมดในป 2556 การสงออกเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นจาก 9,765.1 ตันในป 2553 ซึ่งคิดเปนมูลคา 1,092.7 ลานบาท เปน
15,957.2 ตันในป 2556 ซึ่งคิดเปนมูลคา 2,663.8 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปในเชิงปริมาณ
เทากับรอยละ 17.8 และคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปในเชิงมูลคาเทากับรอยละ 11.9
ประเทศไทยมีเปาหมายที่จะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพของเนื้อสุกรเพื่อรองรับตลาดสงออก โดยพยายามดําเนินการ
ตามรูปแบบการสงออกเนื้อไกที่ประสบความสําเร็จไปแลว รัฐบาลไดกําหนดและรับรองโรงผลิตชิ้นสวนสัตวและฟารมสุกรที่
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เปนไปตามมาตรฐานสากล ในป 2557 ตลาดสงออกเนื้อสุกรของประเทศไทยไดพัฒนาเปนอยางมาก จากขอมูลของสมาคม
ผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ ในเดือนตุลาคมของป 2557 โรงผลิตชิ้นสวนสุกรบางคลาไดรับอนุญาตใหสงออกเนื้อสุกรสดไปยังรัสเซีย
หลังจากผานกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งถือเปนครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถสงออกเนื้อสุกรสดไปยังรัสเซีย
ซึ่งเปนประเทศที่นําเขาเนื้อสุกรรายใหญอันดับที่สองของโลกในป 2556 ทั้งนี้ คาดการณวารัสเซียจะมีคําสั่งซื้อเนื้อสุกรสด
ประมาณ 4,000 ตัน ตอเดือน
Frost & Sullivan คาดวาการริเริ่มของรัฐบาลและความสัมพันธทางการคาที่เกิดขึ้นใหมกับรัสเซียจะเปนผลดี
สําหรับอุตสาหกรรมในระยะยาว และคาดวาจะทําใหฟารมสุกรเชิงพาณิชยขนาดใหญไดรับประโยชนอยางสูงจากโอกาสนี้
สําหรับการสงออกเนื้อสุกรนั้น ประเทศที่อาจเปนคูคากับประเทศไทยในอนาคตไดแก ญี่ปุน เม็กซิโก จีน จากขอมูล
ของ United States Department of Agriculture (USDA) พบวาในป 2556 ญี่ปุนเปนประเทศที่นําเขาเนื้อสุกรรายใหญเปน
อันดับหนึ่ง (1.2 ลานตัน) รองลงมาเปน รัสเซีย (868,000 ตัน) เม็กซิโก (783,000 ตัน) และจีน (770,000 ตัน) USDA คาดวา
การเติบโตของการคาเนื้อสุกรในระดับโลกที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการที่รัสเซียจํากัดการนําเขาเนื้อสุกรจากสหภาพยุโรป
รวมถึงอุปทานเนื้อสุกรที่จํากัดในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่โรคอหิวาตสุกรอัฟริกัน (African Swine Fever หรือ ASF) เปน
สาเหตุหนึ่งของการที่รัสเซียจํากัดการนําเขาเนื้อสุกรจากสหภาพยุโรป นอกจากนั้น โรคทองรวงติดตอในสุกร (Porcine
Epidemic Diarrheaหรือ PED) ยังมีผลกระทบตอการผลิตในหลายประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ เอเชีย และอเมริกาใต
ซึ่งสงผลตออุปสงคการนําเขาและอุปทานการสงออก
ในป 2556 ประเทศผูสงออกเนื้อสุกรรายใหญที่สุด ไดแก สหรัฐอเมริกา (2.3 ลานตัน) รองลงมาเปนสหภาพยุโรป
(2.2 ลานตัน) แคนาดา (1.2 ลานตัน) และบราซิล (585,000 ตัน) ทั้งนี้ มีการคาดการณวาปริมาณการสงออกของสหภาพ
ยุโรปจะลดลงเปน 2.0 ลานตัน จากการสูญเสียตลาดรายใหญไดแก รัสเซีย ซึ่งคิดเปนรอยละ 23.0 ของปริมาณการคาของ
สหภาพยุโรปในป 2556 และมีแนวโนมวาสหภาพยุโรปอาจสงผลิตภัณฑบางสวนมาที่เอเชียแทน โดยคาดวาจีนจะเปนตลาด
หลักในการสงออกผลิตภัณฑ สวนการสงออกของสหรัฐอเมริกาคาดวาจะลดลงเปน 2.2 ลานตัน เนื่องจากมีอุปทานที่จํากัด
และราคาผลิตภัณฑสูงจึงกระทบตอความสามารถในการแขงขัน การสงออกเนื้อสุกรของบราซิลคาดวาจะเพิ่มขึ้นจาก
585,000 ตันในป 2556 เปน 675,000 ตันในป 2557 เนื่องจากการสงผลิตภัณฑใหแกรัสเซียเพื่อทดแทนการสงออกเดิมของ
สหภาพยุโรป ประกอบกับการออนตัวของคาเงินบราซิลเรียลซึ่งคาดวาจะมีผลใหผลิตภัณฑจากบราซิลมีความสามารถใน
การแขงขันในตลาดโลกมากขึ้น
บทวิเคราะหการแขงขัน
ผูประกอบการที่เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมสุกรขุนของประเทศไทย ไดแก เบทาโกร ซีพี ฟูดส กรุป บมจ.
ไทยฟูดส กรุป วีระชัย ฟารม และกาญจนา กรุป ทั้งนี้ ซีพี ฟูดส กรุป เบทาโกร และบมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนผูประกอบการ
ชั้นนําเมื่อพิจารณาจากปริมาณกําลังการผลิตสุกร ผูประกอบการชั้นนําในอุตสาหกรรมสุกรขุนดังกลาวไมเพียงแตประกอบ
ธุร กิจ ฟาร มสุ ก ร แต ยั ง ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ย วกับ ฟาร มสั ตว ป ก เพื่อ ใหไ ดป ระโยชน จ ากการประหยัด ตอ ขนาด นอกจากนี้
ผูประกอบการเหลานี้ไดรวมธุรกิจในแตละขั้นตอนของหวงโซธุรกิจเขาไวดวยกัน ไดแก อาหารสุกร การเพาะพันธุสุกร ฟารม
สุกรขุน และการแปรรูปอาหาร
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การแขงขันของผลิตภัณฑสุกรมีชีวิตในตลาดเนื้อสุกรสดภายในประเทศไทย ป 2556

ที่มา:
รายงานประจําปและขาวประชาสัมพันธของผูประกอบการ และบทสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญ
หมายเหตุ: สวนแบงการตลาดคํานวณจากผูประกอบการภายในประเทศเทานั้น โดยประมาณการปริมาณการจําหนายของผูประกอบการราย
สําคัญจากปริมาณการผลิตสุกรมีชีวิตซึ่งจัดจําหนายในตลาดเนื้อสุกรสดภายในประเทศของผูประกอบการนั้น ๆ ในป 2556
*ในป 2556 ซีพี ฟูดส กรุปเปนผูประกอบการรายใหญเปนอันดับที่สองเมื่อพิจารณาจากปริมาณการผลิตสุกรตามกําลังการผลิตของ
ตน ซึ่งในปเดียวกันซีพีฟูดสกรุปเปนผูประกอบการรายใหญที่สุดเมื่อพิจารณาจากมูลคาการขายเนื้อสุกรสด

เบทาโกร
เบทาโกรจัดหาสุกรใหแกโรงงานผลิตชิ้นสวนสุกรสําหรับการผลิตเนื้อสุกรสดเปนหลักเบทาโกรแบงหนวยธุรกิจ
ออกเปน ตลาดเนื้อ สุกรสดภายในประเทศและตลาดการสง ออกเนื้ อ สุ ก รแชแ ข็ง และเนื้อ สุก รปรุ ง สุก โดยเบทาโกรเป น
ผูประกอบการรายแรกของประเทศไทยที่ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเนื้อสุกรปลอดโรค (Specific Pathogen Free หรือ
SPF) ในป 2556 เบทาโกรมีรายไดจากธุรกิจสุกรคิดเปนรอยละ 10.4 ของรายไดทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5.9 จากป
2555
ในป 2556 เบทาโกรมีกําลังการผลิตสุกรเปนจํานวนประมาณ 3,400 ตัวตอวัน และจําหนายผลิตภัณฑในตลาด
เนื้อสุกรสดในประเทศเทากับประมาณรอยละ 75 ของเนื้อสุกรสดทั้งหมดที่ผลิตได และเปนผูจําหนายเนื้อสุกรสดในประเทศ
รายใหญเปนอันดับที่หนึ่งของภาคอุตสาหกรรมนี้
ซีพี ฟูดส กรุป
ซีพี ฟูดส กรุป ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุกร ซึ่งรวมถึง เนื้อสุกรสด เนื้อสุกรแปรรูป และผลิตภัณฑจากเนื้อสุกรปรุง
สําเร็จรูป โดยซีพี ฟูดส กรุป จําหนายสุกรทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ ในป 2556 ธุรกิจสุกรของซีพี ฟูดส กรุป
ไดรับรางวัล 4 รางวัลจากการดําเนินงานระบบ 5ส (Thailand’s 5S Awards) จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
ในป 2556 ซีพี ฟูดส กรุป มีกําลังการผลิตสุกรเปนจํานวนประมาณ 2,100 ตัวตอวัน โดยมีสวนแบงการตลาดคิด
เปนประมาณรอยละ 6.4 เมื่อพิจารณาจากปริมาณกําลังการผลิตของซีพี ฟูดส กรุป ทั้งนี้ ซีพี ฟูดส กรุป ซื้อสุกรจากฟารม
ของผูป ระกอบการรายอื่น เพื่อการผลิตเปน ชิ้น ส ว นเนื้อ สุก รและเนื้อ สุกรแปรรูปเพื่อ จํ าหนา ย โดยมีสวนแบงการตลาด
โดยประมาณคิดเปนรอยละ 23 เมื่อพิจาณาจากมูลคาการจําหนายเนื้อสุกรสดในประเทศไทยของซีพี ฟูดส กรุป
โดยรวมแลว ซีพี ฟูดส กรุปจําหนายผลิตภัณฑในตลาดเนื้อสุกรสดในประเทศเทากับรอยละ 80 ของจํานวนสุกร
ทั้งหมดที่ผลิตได และสวนที่เหลือทั้งหมดจําหนายในรูปของเนื้อสุกรแปรรูปและสงออกไปจําหนายในตางประเทศ
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บมจ. ไทยฟูดส กรุป
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ประกอบธุรกิจสุกรแบบครบวงจร ซึ่งประกอบดวยการเพาะพันธุสุกรและการทําฟารมสุกรใน
ประเทศไทย ในป 2556 บริษัทฯ ไดขยายการดําเนินธุรกิจสุกรไปยังประเทศเวียดนามโดยเริ่มจากสุกรปูยาพันธุจํานวน 700
ตัว บริษัทฯ มีระบบการควบคุมดูแลฟารมอยางเขมงวด เชน การใหวัคซีน การควบคุมอุณหภูมิ สุขอนามัยสัตว และการ
ตรวจสอบเพื่อใหม่นั ใจวาการเลี้ยงสุกรขุนเปนไปอยางเหมาะสม
ในป 2556 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตสุกรจํานวนประมาณ 1,134 ตัวตอวัน และจําหนายผลิตภัณฑในตลาดเนื้อ
สุกรสดในประเทศเกือบรอยละ 100 ของจํานวนสุกรทั้งหมดที่ผลิตได และเปนผูประกอบการในประเทศรายใหญเปนอันดับที่
สามของภาคอุตสาหกรรมนี้
บริษัท วี.ซี.เอฟ กรุป จํากัด (“วีระชัยฟารม”)
วีระชัยฟารมเริ่มตนกิจการดวยการประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว และเริ่มเขาสูธุรกิจฟารมสุกรในป 2550 วีระชัย
ฟารม ไดพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหารสัตวที่ทันสมัย รวมทั้งระบบฟารมปดเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต และยังมีการใช
กาซชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อการใชงาน
ในป 2556 วีระชัยฟารมมีกําลังการผลิตสุกรจํานวนประมาณ 1,000 ตัวตอวัน และวีระชัยฟารมเปนผูประกอบการ
ในประเทศรายใหญเปนอันดับที่สี่ของภาคอุตสาหกรรมนี้ โดยมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 3.4
กาญจนา กรุป
กาญจนา กรุป เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจฟารมสุกร และมีความชํานาญในดานการผลิตอาหารสัตวและการ
บริหารจัดการฟารม โดยกาญจนา กรุป ไดพัฒนาสูตรอาหารสัตวเพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร
ในป 2556 กาญจนา กรุป มีกําลังการผลิตสุกรจํานวนประมาณ 1,000 ตัวตอวัน และเปนผูประกอบการในประเทศ
รายใหญเปนอันดับที่หาของภาคอุตสาหกรรมนี้ โดยมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 3.1
ภาพรวมอุตสาหกรรมเนื้อสัตวในประเทศเวียดนาม
ขอมูลและเนื้อหาทั้งหมดในสวนนี้ รวมถึงการวิเคราะหอุตสาหกรรมเนื้อสัตวในประเทศเวียดนาม เปนขอมูลซึ่ง
จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศเวียดนาม – น้ําหนักซาก (1 พันเมตริกตัน)

สวนที่ 2.2.2 หนา 58

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

อางอิงขอมูลของ USDA ในชวงระหวางเดือนตุลาคมป 2553 ถึงเดือนกันยายนป 2557 อัตราการบริโภคเนื้อสุกร
ในประเทศเวียดนามขยายตัวในอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 2.09 และในชวงระยะเวลาเดียวกัน ปริมาณ
การผลิตเนื้อสุกรในประเทศขยายตัวในอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 2.27 ทั้งนี้ อัตราการบริโภคเนื้อสุกรใน
ประเทศสูงขึ้นเนื่องจากจํานวนประชากรในประเทศที่เพิ่มขึ้น และเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคโดยมี
แนวโน ม บริ โ ภคอาหารจํ า พวกโปรตี น มากขึ้ น ประเทศเวี ย ดนามจะยั ง คงสามารถผลิ ต เนื้ อ สุ ก รได ม ากกว า อุ ป สงค
ภายในประเทศและจะยังคงเปนผูสงออกเนื้อสุกร
USDA คาดวาในป 2558 อัตราการบริโภคเนื้อสุกรและปริมาณการผลิตเนื้อสุกรในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 1.05 และรอยละ1.03 ตามลําดับ
จํานวนสุกร ณ วันที่ 1 ตุลาคม (1พันตัว)

แมวาปริมาณการผลิตเนื้อสุกรจะอยูในอัตราที่สูงขึ้น แตในระหวางป 2552 และป 2556 จํานวนสุกรในประเทศ
เวียดนามลดลงในอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ -1.26 อันเปนผลมาจากราคาที่แทจริงของเนื้อสุกรใน
ประเทศเวียดนามที่ต่ําลงในชวงดังกลาวเปนผลใหฟารมสุกรมีจํานวนนอยลง

สวนที่ 2.2.2 หนา 59

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

จํานวนสุกรในฟารมแยกตามภูมิภาค คิดเปนอัตรารอยละ ณ วันที่ 1 ตุลาคม

Red River Delta เปนเขตที่ไดรับความนิยมมากที่สุดสําหรับกิจการฟารมสุกร โดยมีจํานวนสุกรที่เลี้ยงในฟารมใน
บริเวณดังกลาวเทากับรอยละ 26 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงในฟารมทั้งหมดของประเทศเวียดนาม North Central Area and
Central Coastal Area ซึ่งเปนบริเวณที่ตั้งฟารมสุกรของบริษัทฯ เปนบริเวณที่ไดรับความนิยมเปนอันดับสามของประเทศ
สําหรับกิจการฟารมสุกร
ปริมาณการผลิตเนื้อสัตวคิดเปนอัตรารอยละแยกตามน้ําหนัก ชวงตนป 2556

เมื่อ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทํา จากเนื้อสัตวประเภทอื่น เนื้อสุกรยังคงเปนผลิตภัณฑเนื้อ สัตวที่มีปริมาณ
การผลิตที่สูงที่สุดอยางเห็นไดชัดเจนหากพิจารณาตามน้ําหนักของเนื้อสัตวที่ผลิตได ทั้งนี้ เพื่อรองรับการบริโภคเนื้อสุกรใน
ประเทศและการสงออก
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2.4

การประกันภัย

บริษัทฯ ไดเขาทําประกันภัยหลายประเภทเพื่อปองกันความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงภัยและเหตุการณที่ไม
อาจคาดการณไดลวงหนาทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําประกันอุบัติเหตุใหแกพนักงานของบริษัทฯ เพื่อคุมครองความเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหตุที่เกี่ยวของหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน และบริษัทฯ ยังมีเงินชดเชยใหแกพนักงานของบริษัทฯ ในกรณี
ต า ง ๆ ทั้ ง ในรู ป แบบเงิ น ประกั น สั ง คม เงิ น ประกั น กรณี ว า งงาน เงิ น ประกั น การบาดเจ็ บ จากการทํ า งาน และเงิ น
คา รั ก ษาพยาบาล นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ารทํ า ประกั น ภั ย สํ า หรั บ อาคาร เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ สิ น ค า คงคลั ง และ
ยานพาหนะของบริษัทฯ โดยกรมธรรมประกันภัยทั้งหมดของบริษัทฯ สอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ
ในชวงระยะเวลาสี่ปที่ผานมาจนถึงงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีการเรียกรองเงินประกัน
เพียงเล็กนอยเนื่องจากความเสียหายจากลมที่เกิดที่ฟารมไกพอแมพันธุ และความเสียหายจากเหตุการณเครื่องบดในโรง
ผลิตอาหารสัตวหยุดทํางานเปนเวลา 2 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมเคยถูกปฏิเสธการชําระเงินจากการเรียกรองเงินประกันและไม
เคยมีขอพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการเรียกรองเงินประกันของบริษัทฯ
แม ว า บริ ษั ท ฯ ไม ไ ด เ ข า ทํ า ประกั น ความรั บ ผิ ด อัน เกิ ด จากผลิต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ฯ อย า งไรก็ ดี บริษั ท ฯ เชื่ อ ว า
ผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายไทยและกฎหมายเวียดนาม และไมเคยถูกปรับหรือ
ดําเนินคดีที่สําคัญจากการที่ผลิตภัณฑไมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
2.5

กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

2.5.1

ใบอนุญาตและขอกําหนดภายใตกฎหมายสาธารณสุข

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ การประกอบกิจการฟารมเลี้ยงไก ฟารมเลี้ยงสุกร โรงฟกไข โรงฆาสัตว และโรงผลิตอาหารสัตวถือ
เปนการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพจากหนวยงานทองถิ่นของรัฐกอนเริ่มดําเนินการธุรกิจนั้นๆ ซึ่งเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตขึ้นอยูกับสถานที่ตั้ง
ของสถานประกอบกิจการนั้นนอกจากนั้นใบอนุญาตที่ออกใหแตละใบจะครอบคลุมถึงการอนุญาตใหประกอบกิจการเพียง
ประเภทเดียวในสถานประกอบกิจการการหนึ่งแหง ดังนั้น ผูประกอบการจึงตองขอใบอนุญาตแยกตางหากสําหรับฟารม
เลี้ยงไกและฟารมเลี้ยงสุกรแตละฟารม รวมถึงโรงฟกไข โรงฆาสัตว และโรงผลิตอาหารสัตวแตละโรงโดยใบอนุญาตดังกลาว
จะมีอายุ 1 ป และผูไดรับใบอนุญาตจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมการตออายุกอนวันสิ้นอายุ
ของใบอนุญาตนั้น ทั้งนี้ ใบอนุญาตจะไดรับการตออายุก็ตอเมื่อการดําเนินกิจการนั้นเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ
ที่กําหนด หากปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาการดําเนินกิจการไมเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนด ใบอนุญาต
ดังกลาวก็อาจถูกเพิกถอนโดยหนวยงานทองถิ่นของรัฐที่เกี่ยวของ และผูประกอบการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะไมสามารถ
ยื่ น ขอใบอนุ ญ าตเพื่ อ ประกอบกิ จ การได ใ หม ภ ายใน 1 ป นั บ แต วั น ที่ มี ก ารเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ทั้ ง นี้ หากปรากฏว า
ผูประกอบการดําเนินกิจการโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
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2.5.2

ใบอนุญาตและขอกําหนดภายใตกฎหมายโรงงาน

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กอนการดําเนินการ (1) ฆาสัตว ลาง ชําแหละ แกะ หรือบด สัตวหรือสวนใดสวน
หนึ่งของสัตว ไมวาโรงงานจะมีกําลังผลิตเทาใดก็ตาม และ (2) ผลิตอาหารสัตวที่มีเครื่องจักรที่มีกําลังผลิตเกินกวา 50
แรงมา หรือใชคนงานเกินกวา 50 คน นอกจากนี้การขยายหรือการโอนกิจการโรงงานดังกลาวก็จะตองไดรับอนุญาตอีกดวย
ทั้งนี้ ผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน ซึ่งรวมถึง (1) สถานที่ตั้ง สภาพแวดลอม
โครงสรางอาคารทั้งภายในและภายนอก (2) สภาพและชนิดของเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณที่ใชในโรงงาน (3) การดําเนินการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับลูกจาง (4) การควบคุมมลภาวะซึ่งรวมถึงการบําบัดน้ําเสียและการควบคุมเสียง (5) การบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัย และ (6) ขอกําหนดอื่น ๆ ที่ระบุไวในใบอนุญาต เปนตน โดยทั่วไปใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจะ
มีอายุ 5 ป นับแตวันที่เริ่มประกอบกิจการและผูไดรับใบอนุญาตจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หากผูขอตอใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดจะไดรับการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
คราวละ 5 ป ผูประกอบการใดประกอบกิจการโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตจะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไม
เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และในกรณีที่ผูประกอบการเปนนิติบุคคล กรรมการและผูจัดการจะตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวดวย เวนแตบุคคลเหลานั้นจะสามารถพิสูจนไดวาในการกระทําความผิดดังกลาวตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม
2.5.3

ใบอนุญาตและขอกําหนดเกีย่ วกับการประกอบกิจการโรงฆาสัตว และการฆาสัตว

การประกอบกิจการโรงฆาสัตว หรือโรงพักสัตว และการดําเนินการฆาสัตวนั้นอยูภายใตพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 โดยภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตตั้ง
โรงฆาสัตว หรือใบอนุญาตตั้งโรงพักสัตว และใบอนุญาตใหฆาสัตวจากกรมปศุสัตว ทั้งนี้ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวสําหรับ
สุกรและไกที่จะไดรับอนุญาตจะตองมีมาตรฐานตามที่กําหนดในดานตาง ๆ เชน ทําเลที่ตั้ง สภาพแวดลอมโดยรอบสถานที่
อาคารและสิ่งปลูกสราง ระบบกําจัดของเสียและระบบถายเทอากาศ สุขอนามัยและสภาพแวดลอมภายในอาคาร ความ
สะอาดของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณทุกชนิด ขั้นตอนในการฆาสัตว มาตรการการปองกันโรคระบาด รวมถึงการ
ขนสงเคลื่อนยายสัตวเขาโรงฆาสัตว เปนตน
กอนการฆาสัตว สัตวทุกตัวจะตองไดรับการตรวจจากพนักงานจากกรมปศุสัตวเพื่อตรวจสอบวาสัตวแตละตัวไมมี
โรคหรือไมมีลักษณะที่ไมเหมาะสมสําหรับใชเปนอาหาร และภายหลังจากการฆาจะมีการตรวจสอบเนื้อสัตวอีกครั้ง เนื้อสัตว
ที่ ผ า นการตรวจสอบและผ า นเกณฑ ที่ กํ า หนดจะต อ งได รั บ การประทั บ ตรารั บ รองจากพนั ก งานเจ า หน า ที่ ไม เ ช น นั้ น
ผูประกอบการจะไมไดรับอนุญาตใหนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตว และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายเนื้อสัตวที่ไดไม
ผานเกณฑตามที่กําหนดทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนี้ หากปรากฏวาผูประกอบการดําเนินการตั้งโรงงานฆาสัตวหรือทําการฆา
สัตวโดยไมไดรับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตวจะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
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2.5.4

ใบอนุญาตและขอกําหนดเกีย่ วกับการผลิต การนําเขา และการขายอาหารสัตว

ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 ผูประกอบการตองไดรับ (1) ใบอนุญาตผลิตอาหาร
สัตว ซึ่งมีอายุ 3 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต (2) ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว ซึ่งมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และ
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตวจากกรมปศุสัตว ทั้งนี้ เมื่อผูประกอบการไดรับใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาอาหารสัตวแลวใหถือ
วาผูประกอบการดังกลาวเปนผูที่ไดรับอนุญาตขายอาหารสัตวที่ตนเองผลิตดวย โดยใบอนุญาตขายอาหารสัตวจะใชได
จนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ผูไดรับใบอนุญาตทั้ง 3 ประเภทจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวัน
สิ้นอายุและการดําเนินการอนุญาตใหตออายุจะตองแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการยื่นเอกสารขอตออายุครบถวน
หากปรากฏขอเท็จจริงวามีการผลิตอาหารสัตวโดยไมไดรับใบอนุญาต ผูประกอบการดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3
ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากมีการขายอาหารสัตวโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยกรณีที่นิตบิ ุคคลเปนผูกระทําความผิด กรรมการของ
นิติบุคคลนั้นตองระวางโทษที่กําหนดไวขางตนดวย เวนแตบุคคลนั้นจะสามารถพิสูจนไดวาตนไมมีสวนรูเห็นหรือยินยอมใน
การกระทําความผิดดังกลาว
นอกจากนั้น ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 เมื่อผูประกอบการไดรับอนุญาตผลิต
อาหารสัตวหรือนําเขาอาหารสัตวชนิดใดแลว ผูประกอบการจะตองนําอาหารสัตวนั้นๆ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตวตอกรม
ปศุสัตว และผูประกอบการจะสามารถผลิตหรือนําเขาอาหารสัตวนั้นไดตอเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวแลว
ทั้งนี้ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวนั้นไมมีกําหนดวันสิ้นอายุ เวนแตปรากฏในภายหลังวาอาหารสัตวที่ไดขึ้นทะเบียน
ไวไมมีการผลิตหรือนําเขาเปนระยะเวลาเกินกวา 2 ป หรือปรากฏขอเท็จจริงวาอาหารสัตวนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตว
อาจมีการยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตวได
2.5.5

ใบอนุญาตและขอกําหนดเกีย่ วกับการขายและเคลื่อนยายสัตวมีชีวิตและซากสัตว
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 วางหลักเกณฑควบคุมการขายและการเคลื่อนยายสินคาดังตอไปนี้
 สัตวมีชีวิต รวมถึง สุกร และไก
 ไขสําหรับใชทําพันธุไกและ
 ซากสัตว ไดแก รางกายหรือสวนตาง ๆ ของสัตวที่ตายแลว และยังไมไดแปรสภาพเปนอาหารสุก หรืออาหาร
สําเร็จรูป

ผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตวในการขายและเคลื่อนยายภายในประเทศซึ่งสัตวหรือซาก
สัตว โดยใบอนุญาตดังกลาวจะสิ้นอายุในวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต นอกจากนี้ การเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว
ขามเขตจังหวัดก็จะตองไดรับอนุญาตจากสัตวแพทยทองถิ่นอีกดวย หากปรากฏขอเท็จจริงวาผูถือใบอนุญาตกระทําการ
ฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตก็อาจถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได นอกจากนั้น หากผูประกอบการดําเนินการ
ขายสัตวหรือซากสัตวโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และในกรณีที่ผูประกอบการดําเนินการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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2.5.6

การควบคุมราคาสินคา

สุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรถูกกําหนดใหเปนสินคาควบคุมภายใตพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ.
2542 และประกาศของคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ และคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยราคาสินคา
และบริการ (“กกร.”) เรื่องการกําหนดราคาสินคาและบริการควบคุม พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 กกร. เปนผูทําหนาที่ควบคุมดูแลราคาสินคาภายใตการกํากับดูแลของกรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย ในการกํากับดูแลดังกลาว กกร. จะประกาศราคาซื้อขายสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรที่เหมาะสมเปนรายสัปดาห
เพื่อกําหนดราคาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานที่ขายลักษณะการขายวาเปนการขายสงหรือขายปลีก
ในกรณีที่ผูประกอบการจงใจฝาฝนประกาศ กกร. โดยทําใหราคาสินคาต่ําหรือสูงกวาที่กําหนดไว หรือกระทําการ
ใด อันถือวาเปนการแทรกแซงราคาตลาด ผูประกอบการรายนั้นจะมีโทษทางอาญา โดยตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ปหรือ
ปรับไมเกิน 140,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และในกรณีผูประกอบการที่กระทําการฝาฝนหลักเกณฑการกําหนดราคา
ขางตนเปนนิติบุคคล กรรมการหรือบุคคลผูซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาว จะตองระวางโทษที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตวาบุคคลนั้นจะสามารถพิสูจนไดวาตนไมไดรูเห็นหรือยินยอม และตนไดดําเนินการ
ตามสมควรเพื่อปองกันการกระทําอันเปนการฝาฝนดังกลาวแลว
2.5.7

ใบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร

ภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรไดกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) สําหรับการประกอบกิจการฟารมเลี้ยงสุกร
ฟารมเลี้ยงไก โรงฟกไข และโรงฆาสัตว โดยมาตรฐานดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการดําเนินกิจการที่ดีในดาน
ตาง ๆ ไดแก(1) สถานที่ตั้งและแผนผังของสถานประกอบการ ลักษณะของอาคาร (2) การบริหารจัดการและการบันทึก
ขอมูล (3) สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว และ(4) สภาพแวดลอมภายในสถานประกอบการ ทั้งนี้ ผูประกอบการสามารถเลือก
วาจะนํามาตรฐานเกษตรไปปรับใชกับกิจการของตนหรือไม เนื่องจากไมใชมาตรฐานบังคับที่ผูประกอบการทุกรายตองนํามา
ปรับใช สําหรับผูประกอบการที่ดําเนินการตามมาตรฐานขางตนและประสงคจะขอรับรองมาตรฐานดังกลาว สามารถยื่นคํา
ขอรับการตรวจสอบจากผูใหบริการรับรองมาตรฐานเพื่อรับใบรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว โดยใบรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตรมีอายุ 3 ป
2.5.8

หนังสือรับรองฮาลาล

ภายใตพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยวาดวยการรับรองมาตรฐานฮาลาลและการใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยการ
ดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2552 ไดกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑฮาลาล ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑที่ผลิตตามขั้นตอน
มาตรฐานซึ่งสอดคลองกับหลักการและบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และการใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลกับผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการ ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐานฮาลาลเปนความสมัครใจสําหรับผูประกอบการที่มีความประสงคจะผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑฮาลาลและใชเครื่องหมายฮาลาลเทานั้น
ผูประกอบการที่มีความประสงคจะผลิตและจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลจะตองขอหนังสือรับรองฮาลาลและใช
เครื่องหมายรับรองฮาลาล ทั้งนี้ สุกรถือวาเปนสัตวตองหามตามศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถ
ขอรับรองผลิตภัณฑไดเฉพาะเนื้อไกเทานั้นผูประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑฮาลาลจะตองแยกอุปกรณและวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิต รวมถึงการเก็บรักษา ขนสง และการจัดผลิตภัณฑออกจําหนาย จะตองเปนไปตามหลักฮาลาลและจะตองแยก
ตางหากไมปะปนกับสิ่งตองหามตามศาสนาอิสลาม สวนการประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงฆาสัตว ขั้นตอนการฆาสัตวตอง
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เปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยไดประกาศกําหนดไว นอกจากนั้นผูประกอบการจะตอง
จัดใหมีที่ป รึกษาฮาลาลประจําโรงฆา และสถานที่แปรรูป ชิ้น สว นสัตวเพื่อทําหนาที่ควบคุมกระบวนการในโรงฆ าสัตว
ตลอดเวลา
อยางไรก็ดี หากปรากฏขอเท็จจริงวาผูประกอบกิจการที่ไดรับรองฮาลาลปฏิบัติผิดตอระเบียบหรือขอบังคับที่
กํ า หนดไว คณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทยมี อํ า นาจยกเลิ ก การรั บ รองฮาลาลและยกเลิ ก หนั ง สื อ ให ใ ช
เครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยผูประกอบการที่ถูกยกเลิกการรับรองจะตองเก็บผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ
ตนใหหมดจากทองตลาดภายใน 90 วัน และผูประกอบการรายนั้นจะไมมีสิทธิยื่นคําขอใหรับรองฮาลาลหรือขอใช
เครื่องหมายฮาลาลใหมอีกเปนเวลาอยางนอย 1 ป
2.6

การแขงขัน

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีปจจัยการแขงขันหลัก ไดแก ราคา ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ ปริมาณ
สินคาและบริการที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสภาพตลาดในปจจุบันจะพบวาบริษัทฯ
จะตองแขงขันกับเกษตรกรทองถิ่น ในการขายผลิตภัณฑใหกับนายหนาซื้อขาย นอกจากนั้น อุตสาหกรรมเนื้อไกและเนื้อ
สุกรมีผูประกอบธุรกิจอยูหลายราย รวมถึง ผูประกอบกิจการรายใหญซึ่งอาจเปนผูประกอบการรายที่ใหญกวาบริษัท ฯ
โดยทั่ วไปแลวผูประกอบการรายใหญเหลานี้มักเนนการจําหนายในตลาดสงออกและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดย
ผูประกอบการเหลานี้อาจไดมีการวางรากฐานและสานความสัมพันธในเชิงธุรกิจที่ดีกวาบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ในฐานะ
ที่จะขยายธุรกิจผลิตภัณฑไกและสุกรจึงตองแขงขันกับผูประกอบการเหลานี้ในอนาคต
2.7

ขอไดเปรียบในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการประกอบธุรกิจซึ่งทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันดังตอไปนี้

บริษัทฯ เปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศรายใหญที่สุดและเปนผูจําหนายสุกรมีชีวิตสําหรับตลาดเนื้อหมูสดใน
ประเทศรายใหญเปนอันดับสาม ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีความพรอมที่จะไดรับประโยชนจากแนวโนมทางธุรกิจและ
แรงผลักดันในอุตสาหกรรมที่เปนไปในทางที่เอื้อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ เป น หนึ่ ง ในผู นํ า ในอุ ต สาหกรรมเนื้ อ สั ต ว ใ นประเทศไทย ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ตลาด
ภายในประเทศในการดําเนินธุรกิจโปรตีนระดับตนน้ําในหวงโซธุรกิจ (Upstream Protein Value Chain) สําหรับธุรกิจไก
บริษัทฯ เปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศรายใหญที่สุด4ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โรงผลิตชิ้นสวนไกของบริษัทฯ สามารถ
ผลิตไกไดประมาณ 2.1 ลานตัวตอสัปดาห และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงผลิตชิ้นสวนไกของบริษัทฯ สามารถผลิตไกได
ประมาณ 2.4 ลานตัวตอสัปดาห สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ เปนผูจําหนายสุกรมีชีวิตสําหรับตลาดเนื้อสุกรสดในประเทศราย
ใหญเปนอันดับสาม5ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตในการเลี้ยงสุกรขุนโดยประมาณมากกวา 220,896
ตัว ณ ชวงเวลาใด ๆ โดยใชเครือขายเกษตรกรฯและณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตในการเลี้ยงสุกรขุน
โดยประมาณมากกวา 286,319 ตัว ณ ชวงเวลาใด ๆ โดยใชเครือขายเกษตรกรฯ และในป 2557 บริษัทฯ สามารถจําหนาย
สุกรขุนเฉลี่ยไดประมาณ 39,589 ตัวตอเดือน ในชวงระยะเวลาสี่ปที่ผานมาจนถึงงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
บริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังการผลิตของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ โดยมีปริมาณขายไกเพิ่มขึ้นจาก 93,794.4 ตันในป 2554 เปน
281,908.1 ตันในป 2557 (ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป เทากับรอยละ 44.3) และมีปริมาณขายสุกรเพิ่มขึ้น

4

5

จากขอมูลในป 2556 ของ Frost & Sullivan
จากขอมูลในป 2556 ของ Frost & Sullivan
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จาก 16,962.2 ตันในป 2554 เปน 47,907.7 ตันในป 2557 (ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 41.4)
และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีปริมาณขายไกและสุกรจํานวน 75,427.7 ตัน และ 17,164.6 ตัน ตามลําดับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีแนวโนมที่ขยายตัวอยางตอเนื่องและรวดเร็ว โดยจากขอมูลของ Frost & Sullivan
คาดการณวาในชวงระหวางป 2557 ถึงป 2561 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาปจจุบัน (Nominal GDP) จะ
ขยายตัวในอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป เทากับรอยละ 6.4 สงผลใหมีการคาดการณวารายไดภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น
และมาตรฐานความเปนอยูจะพัฒนาขึ้น ซึ่งเปนผลใหมีรายไดสําหรับการจับจายที่สูงขึ้น โดยจากขอมูลของ Frost &
Sullivan คาดการณวาในชวงระหวางป 2557 ถึงป 2561 รายไดสําหรับการจับจายจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป
เทากับรอยละ 7.7 แนวโนมในทางธุรกิจที่เอื้อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และฐานจํานวนประชากรขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยางมาก อัตราการพัฒนาเขาสูสังคมเมือง (Urbanization Rate) ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนการขยายตัวของ
บริษัทคาปลีกแบบสมัยใหมคาดวาจะเปนแรงขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรมอาหารเติบโตขึ้นนอกจากนี้ อัตราการบริโภคเนื้อไก
ตอคนในประเทศไทยอยูในระดับที่ต่ํากวาในประเทศที่พัฒนาแลวและอัตราการบริโภคเนื้อสุกรตอคนในประเทศไทยอยูใน
ระดับต่ํากวาในประเทศอื่น ๆ ที่มีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่คลายคลึงกับประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดสูงที่
จะมีการเติบโตในอนาคตและมีการขยายตัวของอุปสงคในไกและสุกรของบริษัทฯ
จากการที่บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนําในอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตวในประเทศไทย และมีเครือขายในการจัดจําหนายที่
กวางขวางและครอบคลุม ซึ่งประกอบไปดวยลูกคา นายหนาซื้อขายและผูคาปลีก เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ เชื่อวา
บริษัทฯ มีความพรอมที่จะไดรับประโยชนจากแรงผลักดันในอุตสาหกรรมที่เปนไปในทางที่เอื้อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
รูปแบบธุรกิจแบบครบวงจรและความหลากหลายของกลุมผลิตภัณฑ
ปจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในรูปแบบครบวงจรในธุรกิจโปรตีนจากไกและสุกรในระดับตนน้ําในหวงโซธุรกิจ
(Upstream Poultry and Swine Value Chain) ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ และ สามารถ
ประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในสวนของธุรกิจไก บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจฟารมไกพันธุเนื้อ ฟารมไกพันธุไข โรงฟกไขและโรงผลิตชิ้นสวนสัตว
โดยใหเกษตรกรฯ เลี้ยงไกภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา ในสวนของธุรกิจสุกร บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจฟารมสุกร
3 ประเภท คือ ฟารมสุกรทวดพันธุ ฟารมสุกรปูยาพันธุ และฟารมสุกรพอแมพันธุ และใหเกษตรกรฯ เลี้ยงสุกรพอแมพันธุ
จํานวนหนึ่งและสุกรขุนทั้งหมดภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญากอนที่จะจําหนายสุกรขุนมีชีวิตที่หนาฟารม นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตวที่ผลิตอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรของบริษัทฯ เปนหลักการประกอบธุรกิจแบบ
ครบวงจรดังกลาวทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมกระบวนการในการประกอบธุรกิจทั้งหมด และทําใหสามารถควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑไ กและคุณภาพสุกรไดดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังทําใหบริษัทฯสามารถบริหารจัดการ
ปริมาณผลิตภัณฑของบริษัทฯไดเปนอยางดีเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในดานอุป สงคและจากฤดูกาลเปนผลให
บริษัทฯมีผลกําไรที่ดีขึ้นเชนการที่บริษัทฯสามารถควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด และใหเกษตรกรฯ เลี้ยงไกโดยมีที่ตั้งของ
ฟารมอยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงฟกไข โรงผลิตอาหารสัตว และโรงผลิตชิ้นสวนสัตว ซึ่งเปนการลดคาใชจายในการขนสง
และลดอัตราการสูญเสียชีวิตของไกในระหวางการขนสง
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การที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอาหารสัตวเองนั้น ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของอาหารสัตวสําหรับไกและ
สุกรของบริษัทฯ ได ประกอบกับบริษัทฯ มีความพยายามในการวิจัยและพัฒนาปรับสูตรอาหารสัตวใหมีความเหมาะสม
เพื่อใหไกและสุกรมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตอยางมีประสิทธิภาพธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ ยังทําใหบริษัทฯสามารถ
ควบคุมตนทุนไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีความคลองตัวที่จะปรับเปลี่ยนสูตรอาหารสัตวของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบในป 2556 ในป 2557 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามลําดับ ตนทุนคา
วัตถุดิบของอาหารสัตวของบริษัทฯ เปนรอยละ 65.2 และรอยละ 58.7 ตามลําดับของตนทุนขาย และการใหบริการของ
บริษัท ฯ ความตอ เนื่ อ งระหวา งธุรกิจ อาหารสัตว ธุรกิ จเลี้ย งไก แ ละธุรกิจเลี้ยงสุกรรวมถึงการรวมสว นธุร กิจตา ง ๆ ที่ มี
ความสําคัญในหวงโซธุรกิจ (value chain) เขาดวยกันทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทฯ ยัง
มีศักยภาพที่จะเพิ่มผลกําไรใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบจากราคาผลิตภัณฑอาหารสัตวซึ่งจะเกิดขึ้น
ในกรณีที่ตองซื้ออาหารสัตวจากบุคคลอื่น นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารสัตวสําหรับไกและสุกรยังเปนวัตถุดิบ
เดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถลดตนทุนคาวัตถุดิบอาหารสัตวโดยรวมและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจอีก
ดวย การที่บริษัทฯ ประกอบทั้งธุรกิจไกและธุรกิจสุกร จึงมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความนิยมใน
การบริโภคอาหารประเภทโปรตีนนอยกวาผูประกอบการรายอื่นซึ่งมุงเนนการผลิตอาหารประเภทโปรตีนเพียงประเภทเดียว
เทานั้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการลงทุนในโรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มมูลคาและสรางความหลากหลายใหแก
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปจจุบันบริษัทฯ เริ่มจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก เชน ไสกรอก โดยไดวาจางโรงงาน
จากภายนอก (OEM) มาผลิตภายใตรูปสัญลักษณดอกบัว TFG โดยใชชื่อสินคาวา “ไทยอรอย” และบริษัทฯ ยังมีแผนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง
ในอนาคต บริษัทฯ อาจจะทําการซื้อขายโดยตรงกับผูบริโภค (End-Customers) เชน ผูคาปลีก เพื่อเปนการเพิ่มผล
กําไรใหบริษัทฯ
ความรวมมือกับเกษตรกรฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถขยายและวางแผนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีเกษตรกรฯ เลี้ยงไกและสุกรภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาจํานวนมากกวา 790 ราย โดยสัญญา
ระหวา งบริษัท ฯ กับเกษตรกรฯ นั้น สวนใหญ เปน สัญ ญาระยะยาว ซึ่ง มีระยะเวลาอยางน อ ย 5 ป และมีขอ กํา หนดให
เกษตรกรฯ ตองเลี้ยงและจําหนายไกและสุกรใหแกบริษัทฯ เทานั้น เกษตรกรฯ เหลานี้สวนใหญเปนผูประกอบการรายยอยซึ่ง
แตละรายมีกําลังการผลิตไกไมเกิน 200,000 ตัวตอฟารม และมีกําลังการผลิตสุกรขุนไมเกิน 1,950 ตัวตอฟารม การให
เกษตรกรฯ เลี้ยงสัตวในระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา ทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได เนื่องจาก
บริษัทฯ สามารถลดรายจายฝายทุนที่ตองใชในการเลี้ยงไกและสุกร และทําใหบริษัทฯ สามารถขยายขนาดธุรกิจไดอยาง
รวดเร็วโดยอาศัยประโยชนจากทรัพยากรและแรงงานของเกษตรกรฯ บริษัทฯ เชื่อวาระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาจะเปน
การสรางสมดุลที่ดีที่สุดระหวางการควบคุมคุณภาพและความสามารถในการขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการผลิตภัณฑจากไกและสุกรภายในประเทศ นอกจากนี้ รูปแบบธุรกิจดังกลาวของบริษัทฯ สรางความรูสึกถึงการ
เปนเจาของใหกับเกษตรกรฯ เนื่องจากเกษตรกรฯ จะไดรับผลตอบแทนสูงขึ้นเมื่อสามารถบริหารจัดการฟารมไดดี ซึ่ง
ผลตอบแทนจะเปนไปตามจํานวนของไกหรือสุกรที่รอดชีวิตและบริษัทฯ รับซื้อคืน
บริษัทฯ เชื่อวาเกษตรกรฯ ที่เขาทําสัญญากับบริษัทฯ จะไดรับประโยชน เพราะบริษัทฯ มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
แบบครบวงจร สามารถถายทอดความรูความชํานาญในการประกอบธุรกิจใหแกเกษตรกรฯ และใหการสนับสนุนดานอาหาร
สัตวและวัคซีน การบริหารจัดการฟารม และประกันรายไดใหกับเกษตรกรฯ
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บริษัทฯ ทําการคัดเลือกเกษตรกรฯ โดยการตรวจสอบประวัติและการเขาตรวจฟารมของเกษตรกรฯ โดยฟารม
จะตองตั้งอยูในบริเวณที่มีประวัติของการเกิดโรคนอยและมีความเสี่ยงในการเกิดน้ําทวมต่ํา เจาหนาที่สัตวบาลของบริษัทฯ
จะทําหนาที่ดูแลฟารมของเกษตรกรฯ โดยทั่วไป สําหรับฟารมไก สัตวบาลหนึ่งคนจะดูแลไกประมาณ 450,000 ถึง
600,000 ตั ว และสํ า หรับ ฟารม สุก ร สัต วบาลหนึ่ ง คนจะดู แ ลสุก รประมาณ 14,000 ตั ว บริ ษัท ฯ จะควบคุ มผั ง โรงเรื อ น
กระบวนการเลี้ยงลูกไกในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาแตละฟารมเพื่อใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และใหความสําคัญอยางมากกับสถานที่ตั้งของฟารมของเกษตรกรฯ ซึ่งโดยทั่วไปฟารมของเกษตรกรฯ จะตั้งอยู
ภายในรัศมี 100 กิโลเมตรโดยประมาณจากโรงผลิตชิ้นสวนสัตวของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดตนทุนในการขนสงและลด
อัตราการสูญเสียชีวิตของไก
อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) และผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และความ
รวมมือกับพันธมิตรที่สําคัญ
การวิจัยและพัฒนาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากทําใหบริษัทฯ สามารถปรับปรุง
คุณภาพและเพิ่มผลผลิต ซึ่งเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผลิตภัณฑ และลดตนทุนการผลิตของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ มี ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นา ตั้ ง อยู ใ นจั ง หวั ด กาญจนบุ รี แ ละห อ งปฏิ บั ติ ก ารอาหารสั ต ว ตั้ ง อยู ที่ โ รงผลิ ต
อาหารสัตวของบริษัทฯ การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวของบริษัทฯ มุงเนนไปที่การเพิ่มคุณภาพของอาหารสัตว คุณภาพ
ของไก แ ละสุ ก ร อั ต ราการรอดชี วิ ต และอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของไก แ ละสุ ก ร บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยเชื้อโรคอยางตอเนื่อง และการพัฒนาชุดทดสอบเชื้อโรคดวยตนเอง นักปฏิบัติการของบริษัทฯ
สามารถที่จะระบุเชื้อโรคโดยใชเทคนิคการวินิจฉัยโรค จากการพัฒนาเทคนิคอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ สามารถตรวจพบ
เชื้อโรคไดตั้งแตระยะเริ่มตนและสามารถปองกันโรคระบาดในฟารมได ทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ยังไดจัดทําคูมือ
สําหรับพนักงานและเกษตรกรฯที่แสดงวิธีการวินิจฉัยโรคในไกและสุกรไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว นอกจากนี้
ทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาวัคซีนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใชสําหรับไกและสุกร
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ นักโภชนาการที่โรงผลิตอาหารสัตวของบริษัทฯ มีการปรับปรุงสูตรอาหารสัตวของบริษัทฯ เปนประจํา
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของไกและสุกรที่บริษัทฯ จําหนาย และเพื่อเพิ่มอัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio)
และในบางครั้ง บริษัทฯ ไดทําการทดลองรวมกันกับผูจําหนายวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงสูตรอาหารสัตวของบริษัทฯ พนักงานของ
บริษัทฯ ที่ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวยังทําหนาที่ติดตามการคัดเลือกพันธุของไกและสุกรของบริษัทฯ ในทุกระดับพันธุในวงจร
การเพาะพันธุอยางสม่ําเสมอ
สวนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง นับตั้งแตป 2555 บริษัทฯ ได
รวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑยาใหม ๆ และทําการทดสอบผลิตภัณฑเหลานี้ในไกและสุกรของ
บริษัทฯ ที่ฟารมทดลองของบริษัทฯ ในประเทศไทย ซึ่งผลจากการรวมมือทําการวิจัยนี้ บริษัทฯ สามารถปรับปรุงโปรแกรม
การใหวัคซีนที่โรงฟกไข และฟารมไกและสุกรของบริษัทฯ
จากความมุงมั่นของทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิต อัตราการ
แลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันของไกและสุกรของบริษัทฯ และลดอัตราการสูญเสีย
ชีวิตของไกและสุกร
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การจัดจําหนายผลิตภัณฑทั่วประเทศและความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดในประเทศไทย
ปจจุบัน บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาทั่วประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกคาใน
ประเทศมากกวา 690 รายสําหรับผลิตภัณฑไก และมากกวา 80 รายสําหรับสุกรมีชีวิต ลูกคาของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทคา
ปลีกแบบสมัยใหมและบริษัทอุตสาหกรรมคาปลีก นายหนาซื้อขาย โรงฆาสัตว ผูคาปลีก และตัวแทนสงออก/ตัวแทนรับซื้อ
เพื่อสงออกที่จําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหแกลูกคาตางประเทศ และลูกคาสงออก การมีฐานลูกคาที่กวางทําใหบริษัทฯ
สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพของตลาด เพื่อใหบริษัทฯ มีกําไรสูงสุด ทั้งยังชวยกระจาย
ความเสี่ยงเนื่องจากเปนการจําหนายผลิตภัณฑทั่วประเทศ และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
บริษัทฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดในประเทศไทย และโดยทั่วไปแลวบริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา และลูกคาหลายรายของบริษัทฯ มีความสัมพันธกับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลาประมาณ 10 ป สําหรับผลิตภัณฑไก
และประมาณ 3 ป สําหรับสุกรมีชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อวาการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธอันแนนแฟนกับนายหนาซื้อ
ขาย ทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงเครือขายที่กวางขวางมากขึ้น และดํารงความเปนผูนําในตลาดภายในประเทศได
ทีมงานผูบริหารที่มากดวยประสบการณและมีผลงานอันเปนที่ยอมรับ
ทีมงานผูบริหารของบริษัทฯ เปยมดวยประสบการณ และมีผลงานอันเปนที่ยอมรับ นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ
ผูกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและประธานกรรมการบริหารและมีประสบการณใน
อุตสาหกรรมไกมากวา 25 ป นอกจากนายวินัย เตียวสมบูรณกิจแลว บริษัทฯ ยังมีทีมงานผูบริหารที่มีประสบการณ คือ
นายวิณห ธนิตติราภรณ กรรมการผูจัดการ ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ทีมงานผูบริหารของบริษัทฯ ไดมีสวนชวย
ใหบริษัทฯ สามารถอยูในระดับแนวหนาในอุตสาหกรรมไกและสุกรในประเทศไทย ในชวงระยะเวลาสี่ปที่ผานมา จนถึงงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ธุรกิจของบริษัทฯ ไดขยายตัวอยางมีนัยสําคัญและยังคงจะขยายตัวตอไป แมในชวง
เศรษฐกิจถดถอย ทีมงานผูบริหารของบริษัทฯ มีสวนชวยบริษัทฯ ในการเขาซื้อกิจการและพัฒนาธุรกิจใหม ๆ เชน การขยาย
ธุรกิจเลี้ยงไกและสุกรในประเทศไทยและการขยายธุรกิจในตลาดใหม เชน ประเทศเวียดนาม ตั้งแตป 2554 เปนตนมา
บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทย โดยเพิ่มจํานวนฟารมไกพอแมพันธุจากเดิม 7 ฟารม เปน 15 ฟารม เพิ่ม
จํานวนโรงฟกไขไกจากเดิม 2 โรง เปน 6 โรง เพิ่มจํานวนโรงผลิตชิ้นสวนไกจากเดิม 1 โรง เปน 3 โรง เพิ่มจํานวนฟารไกพันธุ
ไขจาก 1 ฟารม เปน 2 ฟารม เพิ่มจํานวนฟารมสุกรปูยาพันธุจากเดิม 3 ฟารม เปน 6 ฟารม เริ่มดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแม
พันธุ 6 ฟารมและขยายโรงผลิตอาหารสัตวจากเดิม 2 โรง เปน 3 โรง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเริ่มประกอบธุรกิจเลี้ยงสุกรใน
ประเทศเวียดนามดวย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเพิ่มกําลังการผลิตและเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะอยางยิ่งในชว ง
ระยะเวลาสี่ปที่ผานมา โดยรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 7,155.8 ลานบาทในป 2554 เปน
17,067.22 ลานบาทในป 2557 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 33.6 และรายไดจากการขายและ
การใหบริการของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 4,073.4 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 4,060.1
ลานบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 0.3 นอกจากนี้
ที ม งานผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ยั ง ได ส ง เสริ ม การรั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย ทางการเงิ น และรั ก ษาคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ด ว ย
กระบวนการมาตรฐานในการผลิตและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งบังคับใชมาตรฐานในการควบคุม
คุณภาพที่เขมงวดในการประกอบธุรกิจทุกขั้นตอน
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2.8

กลยุทธในการแขงขัน

ในอนาคต บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะรักษาความเปนผูนําในการเปนผูจําหนายเนื้อไกในประเทศอันดับหนึ่ง6 และจะ
ขยายชองทางการจําหนายไปในตางประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุนและสหภาพยุโรป และขยายกิจการเขาสูธุรกิจอาหาร
แปรรูป รวมถึงมีเปาหมายที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดในการจําหนายสุกรมีชีวิตในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และมี
ความประสงคที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดําเนินธุรกิจโรงผลิตชิ้นสวนสุกร
การขยายธุรกิจหลักอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ มุงเนนในการเพิ่มกําลังการผลิตทั้งในธุรกิจไกและธุรกิจสุกร
สําหรับธุรกิจไก บริษัทฯ จะปรับปรุงฟารมไกพอแมพันธุที่มีอยูในปจจุบันจํานวน 4 ฟารม เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การผลิตของไกพอแมพันธุ ทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มกําลังการผลิตลูกไกของบริษัทฯ จาก 3.1 ลานตัวตอสัปดาห ณ วันที่
31 มีนาคม 2558 เปนประมาณ 3.2 ลานตัวตอสัปดาหภายในสิ้นป 2559 บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนชั่วโมงในการ
ทํางาน จํานวนวันทํางานตอสัปดาห และ/หรือ จํานวนกะของการทํางานที่โรงผลิตชิ้นสวนไกเพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑไกที่บริษัทฯ สามารถผลิตไดเพิ่มขึ้นดวยนอกจากนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการปรับปรุงโรงผลิต
ชิ้นสวนไกของบริษัทฯ โดยการซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสนับสนุนตลาด
สงออก
สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ คาดวาภายในสิ้นป 2558 บริษัทฯ จะกอสรางฟารมสุกรทวดพันธุใหม 1 ฟารมแลวเสร็จ
จะเปนเจาของและดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่มอีกจํานวน 1 ฟารม และจะเขาลงทุนโรงผลิตชิ้นสวนสุกร 1 โรง โดย
จะเริ่มดําเนินงานภายในไตรมาสที่สองของป 2559 บริษัทฯ จะเปนเจาของและดําเนินธุรกิจฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่มอีก
จํานวน 5 ฟารมจากการเพิ่มกําลังการผลิตที่ฟารมตาง ๆ ของบริษัทฯ นี้ จะทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มจํานวนสุกรทวดพันธุ
และสุกรพอแมพันธุซึ่งจะสงผลใหจํานวนสุกรที่บริษัทฯ สามารถผลิตไดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกําลังการ
ผลิตที่ฟารมพอแมพันธุในอนาคตอันใกลนี้และจะรวมมือกับเกษตรกรฯ ในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มจํานวนสุกรขุนที่
บริษัทฯ สามารถผลิตได จากขอมูลของ Frost & Sullivan บริษัทฯ เชื่อวาธุรกิจสุกรในประเทศไทยยังสามารถเติบโตไดอีก
เพราะผูเลี้ยงสุกรสวนใหญในประเทศไทยเปนผูเลี้ยงสุกรอิสระ หรือฟารมสุกรเชิงพาณิชยขนาดเล็กกับขนาดกลางซึ่งเปนราย
ยอยในขณะที่บริษัทฯ เปนผูประกอบธุรกิจเลี้ยงสัตวรายใหญซึ่งมีอยูเพียงไมกี่ราย บริษัทฯ จึงมุงหมายที่จะใชประโยชนจาก
ขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดโดยการดึงสวนแบงการตลาดจากผูเลี้ยงอิสระนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ – ลักษณะผลิตภัณฑ – 2.2.2 ธุรกิจสุกร –
สถานประกอบการ” ดังนั้น บริษัทฯ ประสงคจะเพิ่มกําลังการผลิตสุกรขุนสามเทาภายในสิ้นป 2560 ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะ
ตลาดและสถานการณของการดําเนินงาน
บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิต โดยจะปรับปรุงเครื่องจักรในโรงผลิตอาหารสัตวที่จังหวัดสุพรรณบุรี
และเพิ่มอัตราการใชประโยชนของโรงผลิตอาหารสัตวที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงเพิ่มจํานวนไซโล
สําหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจไกและธุรกิจสุกร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนในโรงผลิต
อาหารสัตวเพิ่มเติมอีก 1 โรง เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.2.6 โครงการในอนาคต - 6.3.2 โครงการปรับปรุงโรงผลิตอาหารสัตว”
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ขอมูลในป 2556 ของ Frost & Sullivan
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นอกจากนี้บริษัทฯมีความประสงคที่จะขยายธุรกิจในเวียดนามเพื่อตอบสนองความตองการผลิตภัณฑเนื้อสุกรที่
อยูในระดับสูงในประเทศเวียดนามโดยบริษัทฯอยูในระหวางการนํารูปแบบการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยไปประยุกตใช
สําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามสามารถเพิ่มยอดขายในแตละ
ไตรมาสไดอยางตอเนื่องนับตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ
บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะเชาและดําเนินการศูนยกระจายสินคาเพิ่มอีก 3 แหง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เพื่อขยายชองทางการจัดจําหนาย และเพื่อรองรับการคาระหวางประเทศเพื่อนบานที่อยูใกลเคียง
โอกาสในการสงออกผลิตภัณฑ
ในป 2556 ประเทศญี่ปุนไดประกาศยกเลิกมาตรการหามนําเขาผลิตภัณฑเนื้อสัตวปกรวมถึงเนื้อไกสดและเนื้อไก
แชแข็งจากไทยหลังจากใชมาตรการดังกลาวมารวม 10 ป เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุนเชื่อมั่นวาในปจจุบันประเทศไทยปลอดจาก
เชื้อไขหวัดนก นอกจากนี้ ประเทศอื่น ๆ ซึ่งรวมทั้ง สหภาพยุโรป ฮองกง และสิงคโปร ก็ไดประกาศยกเลิกมาตรการหาม
นําเขาเนื้อไกสดจากประเทศไทยเชนกันสืบเนื่องจากการยกเลิกมาตรการดังกลาว บริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ มีความพรอมที่จะ
ไดรับประโยชนจากโอกาสในการสงออกผลิตภัณฑเนื้อไก โดยบริษัทฯ วางแผนจะสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกของบริษัทฯ ไป
จําหนายในตางประเทศนอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงยังมีกําลังการผลิตสวนเกินซึ่งบริษัทฯ
วางแผนจะใชรองรับการสงออกในอนาคตอีกดวย
กอนที่จะมีการใชมาตรการหามนําเขาเนื่องจากการระบาดของโรคไขหวัดนกในป 2547 ประเทศไทยเปนหนึ่งใน
ผูสงออกสัตวปกชั้นนําของโลก เชน ในป 2546 ประเทศไทยสงออกเนื้อไกสดไปจําหนายในประเทศญี่ปุนคิดเปนรอยละ 76.8
ของสัตวปกที่ยังไมปรุงสุกจํานวน 467,000 ตันที่ประเทศญี่ปุนนําเขา ดังนั้น หลังจากการยกเลิกมาตรการหามนําเขานี้
บริษัทฯ คาดการณวาปริมาณการสงออกไปประเทศญี่ปุนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ไดเริ่มสงออกเนื้อไกของบริษัทฯ
ไปยังลูกคาในประเทศญี่ปุน ตามคําสั่งซื้อจากลูกคาญี่ปุนจํานวนประมาณ 504 ตันในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558
เนื่องจากขอไดเปรียบดานระยะทางระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศไทยที่ตั้งอยูใกลกัน บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ
จะสามารถจําหนายเนื้อไกที่คงความสดไดมากกวาผลิตภัณฑจากประเทศอื่น ๆ เชน บราซิล และมีตนทุนที่สามารถแขงขัน
ไดสืบเนื่องจากตนทุนดานการขนสงที่ต่ํากวา และการที่บริษัทฯ สามารถเพิ่มกระบวนการในการผลิตใหเปนไปตามความ
ตองการของลูกคาในประเทศญี่ปุน ทําใหราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ สูงกวา บริษัทฯ จึงเชื่อวาบริษัทฯ จะ
สามารถเพิ่มผลกําไรจากธุรกิจสงออกได
นอกจากนี้สหภาพยุโรปไดยกเลิกมาตรการหามนําเขาเนื้อไกสดจากประเทศไทยซึ่งบังคับใชมาตั้งแตป 2547
ดังนั้น ผูผลิตหลายรายในประเทศไทยไดเริ่มสงออกเนื้อไกไปสหภาพยุโรปบริษัทฯ ไดเริ่มสงออกเนื้อไกไปจําหนายแกลูกคา
ในสหภาพยุโรปตามคําสั่งซื้อจากลูกคาจํานวนประมาณ 120 ตัน ในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558
เพื่อสนับสนุนแผนการสงออกของบริษัทฯดังกลาวบริษัทฯจึงวางแผนที่จะปรับรูปแบบเกษตรกรฯ ในเครือขายของ
บริษัทฯ โดยการมุงเนนกลุมเกษตรกรฯ ที่มีขนาดฟารมเลี้ยงลูกไกโดยใหมีกําลังการผลิตมากกวา 200,000 ตัวตอฟารม
บริษัทฯ เชื่อวารูปแบบธุรกิจโดยใชฟารมที่มีขนาดใหญขึ้นดังกลาวชวยสงเสริมรูปแบบธุรกิจที่แตกตางไปจากรูปแบบธุรกิจ
เดิมของบริษัทฯที่ใชเกษตรกรฯจํานวนมากรายซึ่งเปนผูประกอบการรายยอยและมีฟารมขนาดเล็กกวา
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ประสานการทํางานรวมกันในธุรกิจแบบครบวงจรทั้งในผลิตภัณฑไกและสุกรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑและเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ
จากการที่บ ริษัท ฯ เปน หนึ่ง ในผูนํา ในตลาด และมี สถานประกอบการที่ มีค วามพร อ ม บริษัท ฯ เชื่อ ว า บริษัท ฯ
สามารถเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีรายไดและผล
กําไรเพิ่มขึ้น สําหรับธุรกิจไก บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มรายไดจากลูกคาในกลุมบริษัทคาปลีกแบบสมัยใหม บริษัทอุตสาหกรรม
ค า ปลี ก และลู ก ค า ส ง ออก ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ สามารถกํ า หนดราคาขายโดยเฉลี่ ย ได สู ง กว า เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ สามารถเพิ่ ม
กระบวนการในการผลิตเนื้อไกได เชน การตัดแตงผลิตภัณฑเพิ่มเติม ทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มผลกําไรจากผลิตภัณฑขั้น
สุดทายไดมากยิ่งขึ้นสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ยอดขายใหแกบริษัทคาปลีกแบบสมัยใหมและ
บริษัทอุตสาหกรรมคาปลีกคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.4 ของรายไดจากยอดขายเนื้อไกของบริษัทฯ นอกจากนี้ จากการที่
รานคาปลีกสมัยใหมไดรับความนิยมมากขึ้นซึ่งโดยทั่วไปจะมีชวงเวลาในการจําหนายสินคานานกวาตลาดสดและมีอุปกรณ
สําหรับแชอาหาร ทําใหยืดอายุของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อวาความตองการของลูกคาในสวนนี้จะยังคง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับธุรกิจสุกร บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะขยายธุรกิจสุกรไปยังภาคตะวันออกของประเทศไทยภายใน
สิ้นป 2559 ซึ่งรวมถึงการสรางฟารมสุกรทวดพันธุฟารมที่สอง และฟารมสุกรพอแมพันธุ 5 ฟารมซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถ
เขาถึงฐานลูกคากลุมใหมสําหรับธุรกิจสุกรของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจแบบครบวงจรในอนาคตโดยใชวิธีการตาง ๆ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาจะนําไปสูการลด
ตนทุนการผลิตและ/หรือการเพิ่มผลกําไร เชน บริษัทฯ มีความประสงคที่จะประกอบธุรกิจโรงผลิตชิ้นสวนสุกรภายในไตรมาส
ที่สองของป 2559 เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเขาสูอุตสาหกรรมเนื้อสุกรและเขาถึงลูกคากลุมใหมได เมื่อบริษัทฯ ประกอบ
กิจการโรงผลิตชิ้นสวนสุกรของตนเอง บริษัทฯ จะจําหนายชิ้นสวนเนื้อสุกรที่ศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวา
นาจะชวยเพิ่มผลกําไรได
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมและการเขาสูธุรกิจอาหารแปรรูป
บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ โดยบริษัทฯ ไดเริ่มลงทุนในโรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มมูลคาและ
สรางความหลากหลายใหแกผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยในชวงเริ่มตน บริษัทฯ ไดเขาทําความตกลงกับผูผลิต
อาหารแปรรูป เพื่อผลิตไสกรอกไกจากเนื้อไกของบริษัทฯ (OEM) ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถจําหนายผลิตภัณฑไสกรอกไก
ภายใตรูปสัญลักษณดอกบัว TFG โดยใชชื่อสินคาวา “ไทยอรอย” ใหแกลูกคาของบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ คาดวารายได
ของบริษัทฯ จากการเริ่มจําหนายไสกรอกไกในป 2558 จะไมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจนกวาจะถึงไตรมาสที่สามของป 2559
ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มดําเนินโรงงานผลิตไสกรอกไกดวยตนเอง
ในสวนของธุรกิจอาหารแปรรูป บริษัทฯ จะยังคงใชประโยชนจากไกซึ่งเติบโตในฟารมของเกษตรกรฯ และบริษัทฯ
จะบริหารจัดการผลิตภัณฑไกของบริษัทฯ โดยการใชผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงผลิตชิ้นสวนไกของบริษัทฯ บางสวนเขาสู
ธุรกิจการผลิตอาหารแปรรูป ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มอัตรากําไรใหสูงขึ้นนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถใชชองทางการจัดจําหนายของ
บริษัท ฯ ที่มีอ ยูในปจจุบันในการจํา หนายอาหารแปรรูปได และบริษัท ฯ เชื่ อวาจะทําใหผลิตภัณ ฑข องบริ ษัทฯ มีความ
หลากหลายมากขึ้น
การยึดถือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและเพิ่มผลผลิตผานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ
บริษัทฯ แสวงหาแนวทางใหมๆเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑของบริษัทฯอยูเสมอจากความมุงมั่นของพนักงานทุกคนใน
ทุกสวนงานตลอดจนทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดริเริ่มโครงการที่ใหความสําคัญกับการเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตและสงเสริมสุขอนามัยในไกและสุกรของบริษัทฯ และไดรวมงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศในการพัฒนา
วิธีการใหม ๆ ในการปองกันโรคระบาดในสัตวนอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และอยูในระหวางดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตตาง ๆ เพื่อเปนการสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในตางประเทศ ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตจาก Genesis GAP Standard, British Retail Consortium และ
Universal Feed Assurance Scheme
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