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3.

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรประเมินและควรศึกษาขอมูลในเอกสาร
ฉบับนี้อยางรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานปจจัย
ความเสี่ยงตามที่ปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้ ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงดังที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ขึ้น ความเสี่ยง
ดั ง กล า วอาจมี ผ ลกระทบในทางลบต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โอกาสทางธุ ร กิ จ สถานะทางการเงิ น ผลประกอบการ และ
ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลใหราคาซื้อขายของหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ลดลง และ
ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนได
เว น แต จะไดมี ก ารระบุ ไ วใ นสว นของปจ จั ย ความเสี่ย งในหนั ง สื อ ชี้ ช วนฉบั บ นี้ บริ ษัท ฯ ไม ไ ด อ ยู ใ นฐานะที่ จ ะ
ประเมินผลกระทบทางการเงิน หรือผลกระทบอื่นใดจากปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในสวนนี้ นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ
ที่อาจไมไดระบุโดยละเอียดซึ่งอาจเกิดขึ้นและเกิดความไมแนนอนอื่นใดที่บริษัทฯ ไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือเปนความ
เสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญในอนาคต โดยความ
เสี่ยงดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน
ผลประกอบการ และความสามารถในการจายเงินปนผล หรือราคาซื้อขายของหุนสามัญของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ได
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต (Forward-Looking Statement) ที่
ปรากฏในเอกสารฉบั บ นี้ เช น การใช ถ อ ยคํ า ว า “เชื่ อ ว า ” “คาดหมายว า ” “คาดการณ ว า ” “มี แ ผนจะ” “ตั้ ง ใจ”
“ประมาณ” เปนตน หรือการประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ
แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐและอื่น ๆ ซึ่ง
เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลประกอบการ
หรือเหตุการณในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนได
สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผย
หรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ โดยที่บริษัทฯ มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของ
ขอมูลดังกลาวแตประการใด
ผูลงทุนควรทราบวาราคาหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป อาจมีความผันผวน และผูลงทุนอาจไมไดรับคืนเงินลงทุน
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
3.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม

3.1.1

ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญและ/หรือ ประสบภาวะขาดทุนจากอุปสงค
และอุปทานของผลิตภัณฑของบริษัทฯ และผลิตภัณฑที่ใหโปรตีนประเภทอื่น

ในป 2555 เกิดสภาวะผลิตภัณฑไกลนตลาดจากผูประกอบการรายใหญรายหนึ่งในอุตสาหกรรมสัตวปกกอใหเกิด
ภาวะเนื้อไกลนตลาดในประเทศไทย เปนผลใหในปดังกลาว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 1,388.1 ลานบาท เนื่องจาก
ราคาตลาดของเนื้อไกโดยเฉลี่ยลดลงต่ํากวาตนทุนในการผลิต และผูผลิตตางประสบปญหาในการปรับราคาจําหนายให
สอดคลองกับตนทุนที่เกิดขึ้น อยางไรก็ดี ภาวะเนื้อไกลนตลาดและความผันผวนของราคาเนื้อไกไดปรับตัวคงที่ในป 2556
และสถานการณไดปรับตัวดีขึ้นตั้งแตนั้น อยางไรก็ตาม นับตั้งแตไตรมาสที่สี่ของป 2557 จนถึงป 2558 ผูประกอบการราย
ดังกลาวไดเพิ่มปริมาณการผลิตซึ่งสงผลใหปริมาณไกในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหราคาไกในประเทศไทย
ลดลง ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหรายไดจากธุรกิจไกซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทลดลง และสงผลใหบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิใน
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ไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 จํานวน 480.22 ลานบาท และสําหรับงวดหกเดือน ป 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน
928.9 ลานบาท ดังนั้น ความผันผวนของปริมาณและราคาของสัตวมีชีวิตและเนื้อสัตวในตลาดที่บริษัทฯ ดําเนินกิจการอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
อยางไรก็ตามแนวโนมราคาเนื้อไกและสุกรในครึ่งปหลังคาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นจากการตอบสนองการเพิ่มขึ้นของอุปสงค
ตามฤดู ก าลก อ นช ว งเทศกาลสํ า คั ญ อี ก ทั้ ง จากป ญ หาการขาดแคลนเนื้ อ ไก จ ากสถานการณ ไ ข ห วั ด นกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาสงผลใหแนวโนมราคาเนื้อไกในอนาคตคาดวาจะเพิ่มขึ้นเชนกัน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการประสบภาวะขาดทุ น อั น เกิ ด จากสภาวะ
ผลิตภัณฑไกลนตลาด โดยการขยายแผนการสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกของบริษัท และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยเริ่ม
ผลิตไสกรอกไกจากเนื้อไกของบริษัทฯ เปนตน
กิจการของบริษัทฯ ประกอบดวย การจําหนาย ไกทั้งตัวและชิ้นสวนไก ไกมีชีวิต ผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไก สุกรมี
ชีวิต และอาหารสัตว โดยราคาที่บริษัทฯ สามารถจําหนายผลิตภัณฑเหลานี้ไดขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานตอผลิตภัณฑใน
เวลานั้น ๆ ราคาที่กําหนดโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งอุปสงคและอุปทานของผลิตภัณฑที่ใหโปรตีนประเภทอื่น
โดยกลไกตลาดดังกลาวสัมพันธกับอุปสงคในการบริโภคของผูบริโภคและอํานาจซื้อของผูบริโภคกับปริมาณของสินคาใน
ตลาด ทั้งนี้ ราคาจําหนายสุกรมีชีวิตหนาฟารมในประเทศไทยของบริษัทฯ จะถูกกํากับโดยกรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชย โดยจะประกาศเปนรายสัปดาหบริษัทฯ จึงไมสามารถควบคุมราคาสุกรมีชีวิตที่จําหนายในประเทศไทยได สวนราคา
ไกมีชีวิต หรือเนื้อไกดิบนั้น หนวยงานราชการที่เกี่ยวของไมไดควบคุม อยางไรก็ตาม หากในอนาคตหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของกําหนดราคาไกมีชีวิต หรือเนื้อไกดิบ ธุรกิจของบริษัทฯ ยอมไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญได
เนื่องจากผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ เปนสินคาอุปโภคบริโภค โดยปกติ บริษัทฯจึงไดรับผลกระทบจากพฤติกรรม
และการใชจายของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคมักแสดงพฤติกรรมที่ไมอาจคาดการณไดในการเลือกซื้อสินคาและบริการตาง ๆ และ
ตัดสินใจโดยใชปจจัยตาง ๆ หลายประการ
ลูกคาของบริษัทฯรวมถึงโรงผลิตชิ้นสวนสัตวทั้งที่ตั้งอยูในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม บริษัทอุตสาหกรรม
คาปลีก และบริษัทคาปลีกแบบสมัยใหมนายหนาซื้อขายตัวแทนการสงออกหรือตัวแทนรับซื้อเพื่อสงออกลูกคาสงออก และ
ผูคาปลีกในประเทศไทย โดยปกติ บริษัทฯ จะไมเขาทําสัญญาระยะยาวกับลูกคา และลูกคาไมจําเปนตองซื้อผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ ถึงแมวาลูกคารายหลักของบริษัทฯ จะซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ มาเปนเวลาหลายป แตลูกคาเหลานั้นก็สามารถที่
จะลดยอดการสั่งซื้อหรือหยุดการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ เมื่อใดก็ได ดังนั้น การที่ความตองการผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ลดลง หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางลบที่กระทบตอลูกคาหลักของบริษัทฯ อุตสาหกรรมการเกษตร หรืออุตสาหกรรม
สัตวมีชีวิตโดยรวมซึ่งสงผลกระทบตอลูกคาหลักของบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายอาจนําไปสูการลดการสั่งซื้อ หรือ
หยุ ด การซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ฯ อั น จะส ง ผลกระทบในทางลบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ กิ จ การ สถานะทางการเงิ น
ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได นอกจากนี้ สําหรับธุรกิจสุกรของบริษัทฯ ในประเทศไทย บริษัทฯ มี
ยอดขายรวมจากลูกคารายใหญสี่รายซึ่งคิดเปนรอยละ 64.1 ของรายไดจากการขายสุกรมีชีวิตของบริษัทฯ ในป 2557 และ
รอยละ 52.0 ของรายไดจากการขายสุกรมีชีวิตของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 หาก
บริษัทฯ สูญเสียลูกคาเหลานี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายราย บริษัทฯ อาจไมสามารถหาลูกคาอื่นไดเลย หรืออาจไมสามารถหา
ลูกคาอื่นทดแทนไดในเวลาที่เหมาะสมบนเงื่อนไขที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ อันจะสงผลใหธุรกิจสุกรของบริษัทฯ ไดรับ
ผลกระทบในทางลบ
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3.1.2

ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความสามารถในการทํากําไรจากธุรกิจไก ธุรกิจสุกร และธุรกิจอาหารสัตว จะไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจาก
ราคาของวัตถุดิบ ซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบอาหารสัตวและสัตวมีชีวิตเปนหลัก นอกเหนือจากกลไกตลาดในดานอุปสงคและ
อุปทานของทั้งในและนอกประเทศแลว ราคาของวัตถุดิบอาหารสัตวและสัตวมีชีวิตอาจไดรับผลกระทบจากป จจัยอื่น
ซึ่งบริษัทฯ อาจควบคุมไดเพียงบางสวนหรือไมสามารถควบคุมได ปจจัยดังกลาวรวมถึง


กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม



ขอจํากัดในการสงออกและนําเขา เชน ขอกีดกันทางการคา



ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารและการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ



นโยบายทางการเกษตรในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทย



การดําเนินการของภาครัฐ



สภาวะเศรษฐกิจ



สภาพอากาศ ผลกระทบจากสภาพอากาศที่มีตอปริมาณน้ํา จํานวนและราคาของธัญพืช



ราคาพลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานตอตนทุนการขนสง และตนทุนอาหารสัตว



อุปสงคที่เพิ่มขึ้นจากการใชขาวโพดเพื่อผลิตเอธานอลหรือเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ๆ



ภาวะสินคาขาดตลาด และ



การเก็งกําไรจากตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา

บริษัทฯ อาจประสบปญหาในการผลักภาระตนทุนคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกคาไดอยางทันที หรืออาจไมสามารถ
ผลักภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกคาไดเลย คาใชจายในการเลี้ยงสัตวมีชีวิตขึ้นอยูกับราคาสินคาเกษตรที่บริษัทฯ ซื้อ เชน
ขาวโพด กากถั่วเหลือง เรพซีด (Rapeseed) ปลายขาว น้ํามันรําขาว และวัตถุดิบอาหารสัตวอื่น ๆ ที่มีความผันผวนมาก เชน
จากขอมูลของ Frost & Sullivan ราคาโดยเฉลี่ยของกากถั่วเหลืองนําเขาซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตอาหารสัตวเพิ่มขึ้น
จาก 15.12 บาทตอกิโลกรัมในป 2555 เปน 18.08 บาทตอกิโลกรัมในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 และในไตรมาสที่สี่ของป
2557 ราคาไกพอแมพันธุเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 145 บาทตอตัว และยังคงราคาดังกลาวจนถึงไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 โดย
มีสาเหตุหลักจากสถานการณไขหวัดนกในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสงผลกระทบตออุปทานของไกพอแมพันธุ ทั้งนี้ ราคาไก
พอแมพันธุอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอไปหากประเทศสหรัฐอเมริกายังเผชิญกับสถานการณไขหวัดนกดังกลาว
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของราคาวัตถุดิบอาหารสัตวและสัตวมีชีวิตดังกลาวจะสงผลกระทบต อ
คาใชจายในการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ อีกดวย บริษัทฯ จึงไมสามารถรับประกันตอผูลงทุน
ไดวาบริษัทฯจะสามารถผลักภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งบริษัทฯ ตองประสบเปนครั้งคราว ใหแกลูกคา
หรือผูบริโภคผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดอยางทันทีหรือสามารถใหลูกคารับภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด
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บริษัทฯ อาจเผชิญกับความเสี่ยงหรือการแขงขันจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยบริษัทฯ อาจประสบ
ปญหาในการจัดซื้อวัตถุดิบซึ่งโดยปกติมีการจัดหาจากแหลงวัตถุดิบภายในประเทศ เชน ขาวโพด หรือปญหาดานราคาของ
วัตถุดิบที่อาจเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวไปยังตลาดตางประเทศสําหรับวัตถุดิบดังกลาว การแขงขันขางตนอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอตนทุนการดําเนินงานและผลกําไรทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
บริษัทฯ ไดใชความพยายามในการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของราคาโดยการใชการบริหาร
จัดการสินคาคงเหลือเชิงกลยุทธ (Strategic Inventory Management) เชน การกอสรางไซโลเก็บวัตถุดิบเพื่อเพิ่มปริมาณ
การเก็บ วั ตถุดิบของบริ ษัท ฯ การปรับราคาสุกรมีชีวิตและผลิตภัณ ฑไ กใ หสอดคลอ งกับการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
อยางไรก็ดี บริษัทฯไมอาจรับรองไดวาจะสามารถบริหารจัดการตนทุนคาใชจายดวยมาตรการตาง ๆ ขางตนไดสําเร็จหรือไม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินการดังกลาวบางประการอาจเปนการจํากัดโอกาสในการที่บริษัทฯ จะไดรับประโยชนจาก
ความผันผวนของราคาสินคาเกษตรปจจัยดังกลาวนี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทาง
การเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
3.1.3

กิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบเนื่องจากการถูกเพิกถอน หรือการไมตออายุใบอนุญาต หนังสือ
รับรอง หรือหนังสืออนุญาต

สถานประกอบการที่ใชในการผลิตของบริษัทฯ รวมถึง สถานที่ที่ใ ชในการจัดเตรียม จัดเก็บ จัดจําหนาย และ
ติดฉลากของผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะตองดําเนินการภายใตขอกําหนดที่เขมงวดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร โดยจะมีการตรวจสอบและการควบคุมโดยหนวยงานของรัฐอยางสม่ําเสมอ
ตั ว อย า งเชน ในปจจุ บัน บริษั ท ฯ ได รั บ ใบอนุญ าตจากกรมปศุสัต ว กระทรวงเกษตรและสหกรณสํา หรับ การ
ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว กิจการฟารมปศุสัตวและโรงผลิตชิ้นสวนสัตว รวมทั้งใบอนุญาตและหนังสือรับรองเกี่ยวกับ
อาคาร การกอสราง และการประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวของในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาล (Halal Certification
Scheme) จากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยอีกดวย
หากบริษัทฯ ถูกเพิกถอน ใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือหนังสืออนุญาตที่จําเปนในการดําเนินกิจการ หรือบริษัทฯ
ไมไดรับใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือหนังสืออนุญาตดังกลาว อาจทําใหเกิดความลาชาหรือทําใหบริษัทฯ ไมสามารถผลิต
ผลิตภัณฑไดตามความตองการของลูกคา หรือไมสามารถออกผลิตภัณฑใหม ๆ หรือไมสามารถกอสรางสถานประกอบการ
ใหมหรือประกอบกิจการประเภทใหมได ซึ่งอาจสงผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของบริษัทฯ ในกรณีที่
พบวาบริษัทฯ มิไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบังคับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เกี่ยวของกับการมิไดปฏิบัติ
ตามหรือการยอหยอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร อาจทําใหบริษัทฯ ตองดําเนินการ
เยียวยาทางแพง ตองจายคาปรับ ตกอยูภายใตคําสั่งคุมครองชั่วคราว หรือตองเรียกสินคาคืน หรือถูกยึดทรัพยสิน หรืออาจ
ถูกลงโทษทางอาญา ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
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3.1.4

บริษัทฯ ซื้อไกพอแมพันธุจากผูจําหนายเพียงรายเดียว และซื้อสุกรทวดพันธุจากผูจําหนายเพียงราย
เดียว ดังนั้น กิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ หากผูจําหนายเพียงรายเดียวดังกลาวไมอาจจัดสง
หรือปฏิเสธที่จะจัดสงไกหรือสุกรใหแกบริษทั ฯ

ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯบริษัทฯ ซื้อไกพอแมพันธุ (ไมรวมกรณีไกพันธุไข) มาจากอารเบอรเอเคอรส ซึ่งเปน
บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตไกพอแมพันธุ โดยบริษัทฯ ไมไดเขาทําสัญญาระยะยาวใด ๆ กับอารเบอรเอเคอรส
แตไดทําสัญญาเปนรายปสําหรับการสั่งซื้อแตละครั้ง
ในกรณีที่อารเบอรเอเคอรสเลิกสงไกพอแมพันธุใหแกบริษัทฯบริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองใชเวลาในการคัดเลือก
ผูจําหนายรายอื่นที่มีคุณภาพและบริการใกลเคียงกับผูจําหนายรายเดิม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกิจการของบริษัทฯ ได และ
บริษัทฯไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถจัดหาไกพอแมพันธุจากผูจําหนายรายอื่นไดในราคาเทากับหรืออยูในระดับ
เดียวกับราคาของผูจําหนายรายเดิม และแมบริษัทฯ ทราบวามีผูจําหนายไกพอแมพันธุรายอื่น แตไมอาจรับรองไดวาใน
อนาคตผูจําหนายรายอื่นจะยังคงมีอยูหรือจะสามารถจัดหาไกพอแมพันธุใหแกบริษัทฯ ไดเพียงพอหรือไม ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไมไดมีสัญญากับผูจําหนายรายอื่นรายใดเพื่อจัดหาไกพอแมพันธุใหแกบริษัทฯ
ธุ ร กิ จ สุ ก รของบริ ษั ท ฯก็ เ ช น กั น บริ ษั ท ฯ ซื้ อ สุ ก รทวดพั น ธุ ทั้ ง หมดจากผู แ ทนจํ า หน า ยของแดนเบรด
อินเตอรเนชั่นแนล โดยมิไดมีการทําสัญญาระยะยาวใด ๆ เพียงแตทําสัญญาเปนครั้งคราวเทานั้น ในกรณีที่แดนเบรด
อินเตอรเนชั่นแนลหยุดสงสุกรทวดพันธุใหแกผูแทนจําหนายดังกลาวซึ่งจําหนายสุกรทวดพันธุใหบริษัทฯบริษัทฯ อาจมีความ
จําเปนตองใชเวลาในการคัดเลือกผูจําหนายรายอื่น หรือบริษัทฯ อาจตองทําการวิจัยและพัฒนาพันธุสุกรของบริษัทฯ เพื่อให
ไดคุณภาพและบริการใกลเคียงกับผูจําหนายรายเดิม และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถจัดหาสุกรจาก
ผูจําหนายรายอื่นไดในราคาเทากับหรืออยูในระดับเดียวกับราคาของผูจําหนายรายเดิมในเวลาที่เหมาะสมและแมบริษัทฯ
ทราบวามีผูจําหนายสุกรทวดพันธุรายอื่น แตไมอาจรับรองไดวาในอนาคตผูจําหนายรายอื่นจะยังคงมีอยูหรือจะสามารถ
จัดหาสุกรทวดพันธุใหแกบริษัทฯ ไดเพียงพอหรือไม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดมีสัญญากับผูจําหนายรายอื่นเพื่อจัดหาสุกรทวดพันธุ
ใหแกบริษัทฯ
นอกจากนี้ ผลกระทบในทางลบตอชื่อเสียงของอารเบอรเอเคอรส หรือแดนเบรด อินเตอรเนชั่นแนล อาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ ไดเชนกัน
3.1.5

บริษัทฯ ตองพึ่งพาเกษตรกรฯ ในการเลี้ยงไกและสุกรของบริษัทฯ ซึ่งกิจการของบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการที่ไมไดมาตรฐานหรือมีพฤติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมายของเกษตรกรฯ

การดํา เนินการของบริษัทฯ ตอ งพึ่ง พิงการเลี้ยงสัตวมีชีวิตที่มีป ระสิทธิ ภ าพและมีความสม่ําเสมอ ในปจจุบัน
บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยใหเกษตรกรฯ เปนผูเลี้ยงสัตวมีชีวิตของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีการทํา
สัญญากับเกษตรกรฯ มากกวา 770 ราย ซึ่งสวนใหญมีระยะเวลาของสัญญาไมนอยกวา 5 ป เกษตรกรฯ จะเลี้ยงไกและสุกร
จนกระทั่งถึงระยะเวลาที่กําหนดที่บริษัทฯ จะรับไกและสุกรมาจากเกษตรกรฯ เหลานั้น โดยไกจะถูกขนสงไปยังโรงผลิต
ชิ้นสวนสัตวกอนที่จะจําหนายเนื้อไกใหแกลูกคา และสําหรับสุกร บริษัทฯ จะจําหนายสุกรมีชีวิตใหแกลูกคา
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บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา บริษัทฯจะสามารถจัดหาเกษตรกรฯ ไดเพียงพอสําหรับแผนการเลี้ยงไกและสุกรของ
บริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีที่มีการทําเกษตรกรรมแบบอื่นที่เกษตรกรฯ สามารถทํากําไรไดมากกวา หรือในกรณีที่คูแขงให
ขอเสนอที่ดีกวา เกษตรกรฯ อาจปฏิเสธที่จะใหบริการแกบริษัทฯ หรืออาจรองขอเงื่อนไขที่ดีกวาเดิม สถานการณดังกลาวอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯได
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาเกษตรกรฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาหรือใสใจในคุณภาพของ
สัตวมีชีวิต ซึ่งอาจเปนผลใหลูกคาของบริษัทฯ ไดรับผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ และแมวาบริษัทฯ จะควบคุมดูแลเกษตรกรฯ
อยางเต็มที่ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบตามกําหนดระยะเวลาและการควบคุมดูแลการใหวัคซีนตาง ๆ แกสัตวมีชีวิตของบริษัทฯ
แตก็อาจมีปจจัยอื่นบางประการที่ขัดขวางการควบคุมดูแลเกษตรกรฯ ของบริษัทฯ ได ดังนั้น บริษัทฯจึงไมอาจรับรองไดวา
เกษตรกรฯ จะดูแลคุณภาพของสัตวมีชีวิตของบริษัทฯ ไดอยางเหมาะสม
แมวาสัญญาที่มีกับเกษตรกรฯ จะกําหนดใหเกษตรกรฯ ตองสงมอบสัตวมีชีวิตใหแกบริษัทฯหลังจากการเลี้ยงดูถึง
ระยะเวลาที่กําหนด บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาเกษตรกรฯ จะไมไปขายสัตวมีชีวิตใหแกผูซื้อรายอื่น ซึ่งการกระทําดังกลาว
จะกอใหเกิดผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการผลิตและผลผลิตของบริษัทฯ
กรณีตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตออุปทานสัตวมีชีวิตของบริษัทฯ และอาจ
สงผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.6

บันทึกขอตกลงระหวางบริษัทฯ และธนาคารพาณิชยที่ใหการสนับสนุนทางการเงินโดยใหกูยืมเงินแก
เกษตรกรฯ อาจทําใหบริษัทฯ มีภาระหนี้สินหากเกษตรกรฯ เหลานั้นผิดนัดสัญญากูยืมเงิน

ในการดําเนินการระหวางบริษัทฯ และเกษตรกรฯ บริษัทฯ จะทดรองเงินสําหรับคาใชจายทั้งหมดในการเริ่มตน
ทําฟารม หรือคาใชจายทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ (Day-to-Day Operational Cost) ใหแกเกษตรกรฯ ที่ตองการความ
ชวยเหลือ และบริษัทฯ จะชวยประสานงานใหเกษตรกรฯ แตละรายไดรับเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยและนําเงินกูยืมที่รับ
จากธนาคารมาใชคืนใหแกบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเขาทําบันทึกขอตกลงในการใหกูยืมเงินแกเกษตรกรฯ กับธนาคาร
พาณิชยทั้งหมด 2 แหง โดยบันทึกขอตกลงกับธนาคารแรกสิ้นสุดแลว แตยังคงใหกูยืมแกเกษตรกรฯ จนถึงปจจุบันสําหรับ
เกษตรกรฯ รายเดิมที่ธนาคารเคยใหกูยืม และหลังจากนั้น ในป 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําขอตกลงกับธนาคารแหงที่สองเพื่อ
เปนผูใหกูยืมเงินแกเกษตรกรฯ และระยะเวลาตามบันทึกขอตกลงดังกลาวไดขยายออกไป โดยจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม
2558 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใตบันทึกขอตกลง โดยเปนผูค้ําประกันเงินกูยืมที่
เกษตรกรกูยืมมาจากธนาคารสําหรับสรางฟารมเลี้ยงไกและสุกรเพื่อรับจางเลี้ยงไกและสุกรใหแกกลุมบริษัทฯ เปนจํานวน
เงิน 1,162 ลานบาท
บันทึกขอตกลงที่บริษัทฯ เขาทํากับธนาคารแตละแหงมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม แมวา
บริษัทฯ จะไมใชคูสัญญาของสัญญากูยืมเงินระหวางธนาคารและเกษตรกรฯ แตละราย แตในบันทึกขอตกลงไดมีขอกําหนด
วาบริษัทฯ ตองรับผิดตอธนาคารหากเกษตรกรฯ ผิดสัญญาเงินกูยืมซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีภาระหนี้สินภายใตบันทึกขอตกลง
ดังกลาว นอกจากนั้น ในสัญญากูยืมเงินระหวางเกษตรกรฯ กับธนาคารเกษตรกรฯ จะตองจํานองที่ดินหรือตองจัดมีใหมี
หลักประกันอยางอื่นไวกับธนาคารที่ตนกูยืมเงิน ซึ่งบริษัทฯ ไมมีสิทธิในการกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารสิทธิในที่ดินที่
เกษตรกรฯ ไดใหไวเปนหลักประกันกับธนาคาร รวมทั้งบริษัทฯ ไมมีสิทธิบังคับใหเกษตรกรฯ นําที่ดินออกขายเพื่อชําระหนี้
ใหกับทางธนาคาร และแมวาบริษัทฯ จะไดเขาชําระหนี้ในสวนที่คางชําระใหแกธนาคารจนครบถวน ก็ไมมีขอตกลงใดๆตาม
สัญญาที่ทํากับธนาคาร หรือที่ทํากับเกษตรกรฯ ในการใหสิทธิบริษัทฯ เขารับชวงสิทธิในการบังคับจํานองที่ดิน
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บริษัทฯ มีหนาที่ตองชําระหนี้กูยืมของเกษตรกรฯ โดยปนเงินจากสวนหนึ่งของคาตอบแทนเพื่อการเลี้ยงสัตวภายใต
ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาที่เกษตรกรฯ มีสิทธิไดรับเพื่อนําสงใหแกธนาคารพาณิชยผูใหกู จํานวนคาตอบแทนดังกลาว
อาจผันผวนไปตามความสําเร็จในการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรฯ แตละรายและในกรณีที่เกิดโรคในสัตว หรือสัตวตายหรือสัตว
ที่เลี้ยงไมไดมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กําหนด คาตอบแทนที่เกษตรกรฯ มีสิทธิไดรับอาจไมเพียงพอกับจํานวนเงินที่ตองชําระ
คืนการกูยืมแตละงวด หรือในบางกรณีเกษตรกรฯ อาจไมไดรับคาตอบแทนเลย ในกรณีขางตนหรือกรณีอ่ืนใด บริษัทฯ
อาจจะตองมีภาระหนี้สินจากการผิดสัญญาของเกษตรกรฯ ทั้งนี้ แมยังไมปรากฏวามีเกษตรกรฯ รายใด ไดเคยผิดสัญญา
กูยืมเงินกับทางธนาคาร แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาในอนาคตเกษตรกรฯ จะไมผิดสัญญา หรือบริษัทฯ จะไมมีความ
รับผิดภายใตบันทึกขอ ตกลงดังกลา ว หากมีเกษตรกรหลายรายผิดสัญญากูยืมเงินกั บทางธนาคาร การที่บริษัท ฯ ตอ ง
รับภาระการคืนเงินกูยืมยอมสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ในบางกรณี บริษัทฯ ใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันแกเกษตรกรฯ ที่ไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชยได แมวาไมเคยมีกรณีที่เกษตรกรฯ ผิดนัด แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาในอนาคตเกษตรกรฯ จะไมผิดนัดใน
สัญญากูยืมดังกลาว ทั้งนี้ หากเกษตรกรฯ ผิดนัด ยอมสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ
3.1.7

การดําเนินการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการหยุดชะงักของสถานประกอบการที่ใชในการ
ผลิต

บริษัทฯ ประกอบกิจการในลักษณะครบวงจร (vertically-integrated) และการหยุดชะงักของขั้นตอนการผลิตไมวา
ในขั้นตอนใดอาจสงผลกระทบตอปริมาณการขายและรายรับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความตองการพื้นที่ขนาด
ใหญเพื่อรองรับฟารมไกพอแมพันธุ โรงฟกไข โรงผลิตอาหารสัตวและโรงผลิตชิ้นสวนสัตว สถานประกอบการเหลานี้ อาจไม
สามารถยายที่ตั้งไดเลย หรือไมสามารถยายที่ตั้งไดโดยงายในระยะเวลาอันสั้นหรือดวยคาใชจายเพียงเล็กนอย ดังนั้น การ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการหยุดชะงักของสถานประกอบการที่ใชในการผลิต ตลอดจน
การหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคเครื่องจักรขัดของไฟฟาดับไฟตกอัคคีภัย ภัยแลงน้ําทวมภัยธรรมชาติการเกิดโรค
ระบาด หรือภัยพิบัติอื่นเปนตน ซึ่งเหตุดังกลาวอาจเปนผลใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอฟารม เครื่องจักรและ
อุปกรณของบริษัทฯ และ/หรือ เกิดความลาชาและการหยุดชะงักในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
3.1.8

ภาระหนี้สินและเงื่อนไขทางการเงินของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบเชิงลบตอกิจการและสภาพคลองของ
บริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินคางชําระจํานวน 7,773.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 60.0
ของสินทรัพยทั้งหมดของบริษัทฯ ภาระหนี้สินคางชําระนี้สวนใหญประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมทั้งเกิดจากเงินกูยืมระยะยาว ถึงแมวาบริษัทฯ มีความ
ตั้งใจที่จะชําระภาระหนี้สินคางชําระบางสวนจากเงินไดสุทธิจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แตบริษัทฯ จะยังคง
มีภาระหนี้สินที่มีนัยสําคัญตอไป ซึ่งภาระหนี้สินจํานวนดังกลาว อาจมีผลสืบเนื่องที่สําคัญตอกิจการและการดําเนินการของ
บริษัทฯ ได ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
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จํากัดหรือลดทอนความสามารถในการจัดหาเงินทุน การกูเงินเพื่อชําระภาระหนี้สิน การจัดหาเงินทุนโดย
การออกหุนหรือการกอหนี้ภายใตขอกําหนดทางการคาที่เปนที่ยอมรับหรืออาจไมสามารถจัดหาเงินทุน
ดวยวิธีดังกลาวไดเลย ซึ่งอาจเปนผลใหบริษัทฯ ตองผิดนัด และบั่นทอนสภาพคลองของบริษัทฯ อยาง
รายแรง



จํากัดหรือขัดขวางความสามารถของบริษัทฯในการเขาถึงแหลงเงินทุนในตลาดทุน ภายใตเงื่อนไขที่ดีและ
เพิ่มตนทุนในการกูยืมเงินของบริษัทฯในอนาคต



จํ า กั ด หรื อ ลดความยื ด หยุ น ของบริ ษั ท ฯ ในการตอบสนองต อ สภาวะทางธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลง หรือความสามารถในการหาประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น



ทําใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกระแสเงินสดบางสวนจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพื่อไปใชชําระ
เงินตนและดอกเบี้ยที่เกิดจากภาระหนี้สิน ซึ่งจะเปนการลดปริมาณกระแสเงินสดที่สามารถใชไดสําหรับ
วัตถุประสงคอื่น



ทําใหบริษัทฯ ตกอยูในภาวะเสียเปรียบในการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงของบริษัทฯ ที่มีภาระ
หนี้สินต่ํากวาหรือสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดดีกวาบริษัทฯ



จํากัดความสามารถของบริษัท ฯ ในการจําหนายจายโอนทรัพยสินที่ใ ชเปนประกันภาระหนี้สิน หรือ
ความสามารถในการใชประโยชนจากผลกําไรของการจําหนายจายโอนสินทรัพยดังกลาว และหากเกิด
เหตุผิดนัดภายใตหนี้สินที่มีประกัน ทําใหผูใหกูสามารถบังคับทรัพยสินที่ใหไวเปนหลักประกันได และ



เพิ่มภาวะความเปราะบางในชวงที่เศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมหรือกิจการของบริษัทฯ ตกต่ํา

นอกจากนี้ สัญญาเกี่ยวกับภาระหนี้สินของบริษัทฯ ยังมีขอกําหนดใหบริษัทฯ กระทําการหรือหามกระทําการตาง ๆ
อาทิ เขาซื้อกิจการ กอใหเกิดสิทธิยึดหนวงและภาระผูกพัน กอหนี้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงผูบริหาร ลดทุน ควบกิจการ เลิก
กิจการ ชําระบัญชี หรือรวมกิจการ หรือจําหนายหรือโอนซึ่งสินทรัพย เขาทําธุรกรรมบางประการกับบริษัทในเครือ และเขา
ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการขายและเชาคืน หรือการประกันความเสี่ยง ซึ่งในแตละกรณีขึ้นอยูกับขอจํากัดและขอยกเวนบาง
ประการรวมทั้งกําหนดใหบริษัทฯ รักษาระดับอัตราหนี้สินตอทุน อัตราสวนการรักษาความสามารถในการชําระหนี้ และ
อัตราสวนหนี้สินตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมและคาตัดจําหนายตามที่กําหนด ทั้งนี้ สัญญาทางการเงินของ
บริษัทฯ กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งกําหนดใหนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ตองดํารงสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและ
ทางออมใน บมจ. ไทยฟูดส กรุป TFPF TFFM และ TFCF ไมต่ํากวากวารอยละ 60
นอกจากนี้ บริษัทฯยังถูกกําหนดใหปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินหลายประการ ในกรณีที่สภาพตลาดถดถอยหรือ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ลดต่ําลง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน 3.37 เทา ซึ่ง
สูงกวาอัตราที่ธนาคารกําหนด อยางไรก็ตาม ทางธนาคารจะพิจารณาอัตราสวนดังกลาวจากผลประกอบการสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองรองขอใหมีการแกไขหรือสละสิทธิในขอสัญญาและขอจํากัด
ภายใตสัญญากอหนี้ตาง ๆ และบริษัทฯไมอาจรับรองไดวาจะสามารถดําเนินการยกเวนขอสัญญาและขอจํากัดดังกลาวได
ในกรณีที่จําเปนหรือจะสามารถดําเนินการยกเวนไดในเวลาที่เหมาะสม การกระทําผิดขอสัญญาหรือขอจํากัดเหลานี้อาจ
เปนผลใหเกิดเหตุผิดนัด และทําใหผูใหกูของบริษัทฯ ประกาศใหจํานวนเงินทั้งหมดที่คางชําระถึงกําหนดชําระและพึงชําระ
ตลอดจนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและคางชําระ หรือเปนผลใหบริษัทฯ ตองเกิดเหตุผิดนัดกับสัญญากอหนี้ฉบับอื่นดวย (crossสวนที่ 2.2.3 หนา 8
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default) และเปนการยกเลิกขอผูกพันของผูใหกูในอันที่จะเพิ่มจํานวนสินเชื่อภายใตสัญญาทางการเงินหรือวงเงินสินเชื่อที่
เกี่ยวของ บริษัทฯเคยผิดเงื่อนไขทางการเงินตาง ๆ ภายใตสัญญากูยืมบางฉบับของกลุมบริษัทฯ เชน เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
รักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุน และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนหนี้สินตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมและ
คาตัดจําหนาย (Debt to EBITDA) แมวาบริษัทฯ ไดรับการผอนผันจากการผิดเงื่อนไขดังกลาวและบริษัทฯ สามารถชําระคืน
เงินกูยืมไดตามที่กําหนด บริษัทฯ ไมอาจรับประกันไดวา บริษัทฯ จะไดรับการผอนผันหากผิดเงื่อนไขในสัญญากูยืมอื่น ๆ
ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถชําระคืนภาระหนี้สินใหแกผูใหกูในเหตุการณดังกลาวได ผูใหกูสามารถดําเนินการกับ
หลักประกัน ซึ่งอาจรวมถึงสินทรัพยเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามขอสัญญาทาง
การเงินและเงื่อนไขอื่น การชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา หรือการกูเงินเพื่อชําระคืนเงินกูที่มีอยู จะขึ้นอยูกับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเงิน สภาพการแขงขัน และปจจัยอื่น ๆ รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ
ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ การที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาทางการเงินหรือไมสามารถจัดหา
เงินทุนสําหรับกิจการของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงินผลประกอบการ
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
3.1.9

ความเสี่ยงจากปญหาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ปนเปอนหรือปญหาการปนเปอนในอุตสาหกรรมอาหาร
โดยทั่วไป อาจสงผลกระทบในทางลบตอชื่อเสียง ความสามารถในการจําหนายผลิตภัณฑ และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจตองเผชิญกับความเสี่ยงที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารโดยทั่วไป รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้


อาหารเนาเสีย



อาหารปนเปอน



วัตถุดิบปนเปอน



การเรียกรองของผูบริโภคเกี่ยวกับความรับผิดของผลิตภัณฑ



ผลิตภัณฑถูกดัดแปลง



คาใชจายที่สูงสําหรับการทําประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดของผลิตภัณฑ และการที่บริษัทฯ ไมสามารถทํา
การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดของผลิตภัณฑได



คาใชจายและการหยุดชะงักอันเปนผลมาจากการเรียกคืนสินคา (Product Recall) ที่อาจเกิดขึ้น

การที่พบวาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑของบริษัทฯ เนาเสีย มีการปนเปอน ถูกดัดแปลง หรือมีการรายงานวามีความ
เกี่ยวของกับเหตุดังกลาว อาจสงผลในทางลบตอชื่อเสียง กิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดวางมาตรการตาง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑแลว
แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาจะไมเกิดการปนเปอนในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑในระหวางขั้นตอนการขนสง การผลิต การจัด
จําหนาย และการจําหนาย ซึ่งไมอาจทราบสาเหตุหรือดวยเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
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เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปอน บริษัทฯ จึงไดวางมาตรการตาง ๆ ในการตรวจสอบคุณภาพดานสุขอนามัยและ
ความปลอดภัย ถึงแมวาบริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการควบคุมคุณภาพอยางเขมงวดและพัฒนามาตรการดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง แตบริษัทฯไมอาจรับรองไดวามาตรการตาง ๆ ดังกลาวจะสามารถปองกันเหตุที่เกิดขึ้นแลวมิใหเกิดขึ้นอีกไดใน
อนาคต
ยิ่งไปกวานั้น ผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนผลิตภัณฑที่อาจมีการปนเปอนจากสิ่งมีชีวิตที่กอใหเกิดโรค (Diseaseproducing Organisms) หรือเชื้อโรคตาง ๆ ไดงายอาทิ Listeria monocytogenes, Salmonella, Campylobacter และ
generic E. Coli เนื่องจากสิ่งมีชีวิตและเชื้อโรคดังกลาวสามารถพบไดงายในสภาพแวดลอมทั่วไป จึงมีความเสี่ยงที่จะ
ปนเปอนลงในผลิตภัณฑจากกระบวนการชําแหละไกของบริษัทฯโดยบริษัทฯ ไดวางระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความ
เสี่ยงดานความปลอดภัยของอาหารในระหวางกระบวนการตาง ๆ ทุกขั้นตอน อยางไรก็ดี ถึงแมวาระบบดังกลาวจะ
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ แตบริษัทฯไมอาจรับรองไดวาระบบดังกลาวจะสามารถกําจัดความเสี่ยงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางอาหารไดทั้งหมด สิ่งมีชีวิตและเชื้อโรคดังกลาวยังสามารถปนเปอนสูผลิตภัณฑไดจากขั้นตอนการขนสงที่ไม
เหมาะสม ในขั้นตอนการแปรรูปอาหาร การจัดเตรียมอาหารหรือในระดับของผูบริโภค
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน ถาบุคคลภายนอกเขามาลอกเลียนผลิตภัณฑของบริษัทฯนอกจากนี้
บริษัทฯ อาจจําเปนตองเรียกคืนผลิตภัณฑของบริษัทฯในกรณีที่มีการปนเปอนหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑที่มีผลในทางลบ
และผลิตภัณฑที่มีการปนเปอนอาจทําใหมีการเรียกรองเกี่ยวกับความรับผิดของผลิตภัณฑ หรือทําใหบริษัทฯ เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง หรือถูกหนวยงานของรัฐตรวจสอบ สอบสวน หรือแทรกแซง อันจะเปนผลใหตนทุนสูงขึ้น และเหตุการณดังกลาว
อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอชื่อเสียง กิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได
3.1.10 กิจการของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในสัตวหรือโรคที่เกิดจากสัตว
ในชวงเวลาหลายปที่ผานมา ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ไดรายงานการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรงใน
เอเชีย (หรือ H5N1) โดยมีหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลในทวีปเอเชียกําหนดใหผูผลิตทําลายสัตวปกและหามมิใหมีการ
ขนสงหรือขายผลผลิตใด ๆ นอกจากนี้ยังมีเหตุการณการระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดหมูในป 2552 ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา
เหตุการณดังกลาวสงผลในทางลบตอผูเลี้ยงสุกรในเอเชียและมีผลกระทบไปทั่วโลก ตอมาในป 2554 มีการรายงานเกี่ยวกับ
การระบาดของโรคปากเทาเปอย (Foot-and-Mouth Disease) ซึ่งเปนสายพันธุที่มีความรุนแรงในสัตวฟารมกีบคูในประเทศ
ไทย และเมื่อไมนานมานี้ ยังมีการรายงานการเกิดโรคทองรวงติดตอในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhoea) ที่แพรระบาด
ในภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทย เปนที่ทราบกันวาการระบาดของโรคดังกลาวสงผลกระทบอยางรายแรงตอ
ระบบเศรษฐกิจ ทําใหสตั วมีชีวิตจํานวนมากตองถูกกําจัดและยอดขายของสัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑเนื้อสัตวลดลงเปนอยาง
มากเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อโรคดังกลาวสูมนุษย
บริษัทฯ มีมาตรการเพื่อดําเนินการใหสัตวมีชีวิตของบริษัทฯ มีสุขภาพที่ดีและดําเนินการใหสถานประกอบการของ
บริษัทฯ และของเกษตรกรฯ มีการดําเนินงานที่ถูกสุขอนามัยและมีสภาพแวดลอมที่ดีภายใตระบบการจัดการเลี้ยงสัตวใน
โรงเรือนระบบปดปรับอากาศดวยการระเหยของน้ํา (Evaporative Cooling System) อีกทั้งระบบการเลี้ยงมีการระบาย
อากาศเพื่อ ทําใหอากาศในโรงเรือนอยูในสภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยงตลอดเวลาซึ่ง ชวยลดความเสี่ยงของการเกิด
โรคติดตอหรือการแพรระบาดโรคจากสัตวและแมลงตาง ๆ อยางไรก็ดี เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน
การระบาดของโรคไมวาจะเกิดกับสัตวมีชีวิตของบริษัทฯ หรือไมอาจสงผลกระทบตอความตองการผลิตภัณฑของบริษัทฯ
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อยางมีนัยสําคัญ หรือกระทบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการประกอบกิจการ นอกจากนี้การเกิดโรคระบาดอาจเปนผล
ใหรัฐบาลจํากัดการนําเขาหรือสงออกสุกรมีชีวิต ผลิตภัณฑไก หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ใหแกหรือจากผูจัดจําหนาย สถาน
ประกอบการ หรือลูกคาของบริษัทฯ หรือรัฐบาลอาจกําหนดใหบริษัทฯ ทําลายสัตวมีชีวิต ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจสงผลให
ลูกคาของบริษัทฯ ยกเลิกคําสั่งซื้อและกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งสงผลกระทบตอความสามารถในการจําหนาย
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ และสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
3.1.11 บริษัทฯ อาจประสบกับปญหาอัตราการเสียชีวิตของไกและสุกรเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง
อยางเฉียบพลัน
โดยปกติแลว สัตวจะปรับพฤติกรรมเมื่ออุณหภูมิแวดลอมเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตองอยูภายในชวงอุณหภูมิที่
เหมาะสม (Thermoneutral Zone) อยางไรก็ดี เมื่ออุณหภูมิแวดลอมเกิดความผันผวนเกินกวาระดับอุณหภูมิสูงสุดและ
ต่ําสุดของชวงอุณหภูมิที่เหมาะสม (Thermoneutral Zone) สัตวตาง ๆ อาจเริ่มเกิดความเครียดเนื่องจากความรอนหรือ
ความเย็น ทําใหสัตวกินอาหารนอยลงและมีการเจริญเติบโตที่ไมดี ในกรณีที่รายแรง ความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิที่ไม
เหมาะสมอาจเปนผลใหอัตราการขยายพันธุลดลงหรือแมกระทั่งทําใหสัตวตายได ผูประกอบการในอุตสาหกรรมสัตวปกและ
อุตสาหกรรมการผลิตสุกรตางไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดังกลาว ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการ
บริษัทฯไดบันทึกอัตราการสูญเสียของไกที่เลี้ยงในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farms) ที่เพิ่มขึ้น
เป น อัตรารอ ยละ 4.9ของไกทั้ง หมดของบริษั ทฯในชว งเดือนมกราคมและเดือ นกุม ภาพัน ธข องป 2557อัน เปน เหตุจ าก
อุณหภูมิที่ลดลงผิดปกติในเดือนดังกลาว อยางไรก็ดี อัตราการสูญเสียของไกโดยเฉลี่ยของบริษัทในชวงสี่ปที่ผานมาจนถึง
ไตรมาสที่หนึ่งของป 2558 อยูที่รอยละ 3.9 นอกจากนี้ บริษัทฯไดประสบปญหาไกที่เลี้ยงในฟารมภายใตระบบเกษตรแบบ
พันธะสัญญา (Contract Farms) ตายในป 2554 เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ําผิดปกติไปจากฤดูกาล
บริษัทฯ มีการวางระบบปรับอากาศในสถานประกอบการของเกษตรกรฯ เพื่อชวยลดอุณหภูมิแวดลอมสําหรับ
สัตวมีชีวิตและติดตั้งเครื่องทําความรอนสําหรับฟารมสุกร เพื่อลดผลกระทบในกรณีที่อุณหภูมิแวดลอมลดลง ในอนาคต
บริษัทฯ มีแผนที่จะติดตั้งเครื่องทําความรอนในฟารมไกพอแมพันธุ และมาตรการที่เกี่ยวของอื่น ๆ เพื่อจัดการกับกรณีที่
อุณหภูมิลดลงอยางมาก แตบริษัทฯไมอาจรับรองไดวามาตรการตาง ๆ ดังกลาวจะสามารถลดความเสียหายอันเปนผลจาก
หรือที่เกิดจากสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ
สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.12 ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพทั้งที่เปนการคาดการณหรือที่เกิดขึ้นจริงที่มีสาเหตุจากการใชยาและ/หรือวัคซีน
กั บ สั ต ว มี ชี วิ ต ของบริ ษั ท ฯ อาจส ง ผลกระทบในทางลบต อ ชื่ อ เสี ย ง ความสามารถในการจํ า หน า ย
ผลิตภัณฑ และผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯได
ในการเพาะพันธุสัตวมีชีวิตบริษัทฯ มีความจําเปนตองใหยาและวัคซีนที่เหมาะสมแกสัตวมีชีวิต แตไมอาจรับรองได
วาบริษัทฯ จะรับรูถึงผลขางเคียงของยาและวัคซีนที่มีตอสัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ผลิตและ/หรือจําหนายจากสัตว
มีชีวิตดังกลาวไดทั้งหมด ในกรณีที่ผลิตภัณฑเนื้อสัตวของบริษัทฯ ที่ไดรับยาและวัคซีนที่กอใหเกิดประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ
ความปลอดภัยทางอาหาร หรือคุณภาพของอาหาร อาจมีขอเรียกรองเกี่ยวกับความรับผิดของผลิตภัณฑจากลูกคาและ/หรือ
ผูบริโภคผลิตภัณฑเนื้อสัตวของบริษัทฯ ประเด็นทางสุขภาพใดๆ ที่เกิดจากยาและ/หรือวัคซีนที่ใชกับสัตวมีชีวิตอาจทําใหเกิด
ขอเรียกรองเกี่ยวกับความรับผิดของผลิตภัณฑ การเสื่อมเสียชื่อเสียง และการตรวจสอบ สอบสวน หรือการแทรกแซงจาก
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หนวยงานของรัฐ เปนผลใหตนทุนเพิ่มขึ้น และเหตุการณตาง ๆ ดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ชื่อเสียง กิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
3.1.13 บริษัทฯ ตองอาศัยประสบการณและความชํานาญจากผูบริหารระดับสูงและพนักงานผูเชี่ยวชาญ
บริษัทฯ เชื่อวาผูบริหารระดับ สูงของบริษัทฯ มีบทบาทสํา คัญ ยิ่งในการพัฒนากิ จการของบริษัท ฯ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง นายวินัย เตียวสมบูรณกิจ ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร และ
นายวิ ณ ห ธนิ ต ติ ร าภรณ ซึ่ ง ป จ จุ บั น ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการผู จั ด การ ทั้ ง สองท า นเป น กลไกสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาและ
ดํา เนินงานตามกลยุท ธทางธุ รกิจ ของบริษัท ฯ หากบริษัท ฯ ตองสูญ เสียผูบ ริหารคนใดไปโดยเฉพาะอยา งยิ่ง นายวินัย
เตียวสมบูรณกิจ หรือนายวิณห ธนิตติราภรณ หรือหากผูบริหารคนใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดก็อาจสงผลใหกิจการของ
บริษัทฯหยุดชะงัก และสงผลกระทบในทางลบตอสภาพคลองทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังเชื่อวาความสําเร็จในการดําเนินกิจการธุรกิจไก สุกร และอาหารสัตวของบริษัทฯ นั้นจําเปนตองอาศัย
การทํางานของผูบริหารระดับสูงอยางตอเนื่อง ตลอดจนความสามารถของบริษัทฯ ในการที่จะดึงดูด ฝกสอน สรางแรงจูงใจ
และรั ก ษาพนั ก งานผู เชี่ย วชาญระดับ สูง โดยพนั ก งานที่มีคุณ สมบัติท างวิชาชีพ ของบริษั ท ฯ ประกอบด ว ย สัต วแพทย
ผูเชี่ยวชาญทางการตลาด นักเทคนิคหองปฏิบัติการ ผูเชี่ยวชาญการดูแลฟารม และนักบัญชี ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถ
รั ก ษาพนั ก งานผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ ว า จ า งพนั ก งานผู เ ชี่ ย วชาญให เ พี ย งพอ อาจส ง ผลกระทบในทางลบต อ กิ จ การและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ได
การแข ง ขั น ในการว า จ า งผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และพนั ก งานผู เ ชี่ ย วชาญนั้ น สู ง มาก เพราะจํ า นวนบุ ค คลากรที่ มี
ความสามารถมีจํากัด ดังนั้นบริษัทฯ อาจไมสามารถดึงดูดและ/หรือรักษาผูบริหารระดับสูงและพนักงานผูเชี่ยวชาญที่มี
ความเหมาะสมได นอกจากนี้ ในกรณีที่มีผูบริหารระดับสูงหรือบุคลากรที่มีความสําคัญไปทํางานกับบริษัทคูแขงหรือตั้ง
บริษัทเพื่อแขงขันกับบริษัทฯบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการพัฒนาที่สําคัญในอนาคตใหแกคูแขงและยังอาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกดวย
3.1.14 บริษัทฯ มีความเสี่ยงตอการที่ประกันภัยมีราคาสูง วงเงินคุมครองจํากัด และอาจมีความคุมครองไม
ครอบคลุมเพียงพอ
ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดทําประกันภัยเพื่อคุมครองความเสี่ยงบางประการซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากลม
กระแสไฟฟาขั ดของ และประกันภั ยความเสี่ยงต ออาคารและอุปกรณ ถึงแมวาบริษัทฯ ยังไมเคยไดรับ การปฏิเสธการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนในชวงระยะเวลา 3 ปท่ผี านมาแตบริษัทฯ ก็ไมอาจรับรองไดวาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของ
บริษัทฯ จะไมไดรับการปฏิเสธในอนาคต อีกทั้งยังไมอาจรับรองไดวาบริษัทผูรับประกันภัยของบริษัทฯ จะไมประสบปญหา
ทางการเงินหรือสามารถชําระคาสินไหมทดแทนในจํานวนที่เหมาะสมใหแกบริษัทฯ ได
การเอาประกันภัยนั้น มีคาใชจายสูง ทําไดยาก และไมมีสิ่งใดสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะสามารถทํา
ประกันภัยไดในอนาคตโดยมีเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได หรือการเอาประกันภัยของบริษัทฯ จะใหวงเงินคุมครองที่
ครอบคลุมความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณตาง ๆ ไดไมวาบางสวนหรือทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดการ
ประกันภัยอาจสงผลใหคาเบี้ยประกันภัยและคาเสียหายสวนแรกสําหรับกรมธรรมประกันภัยบางกรมธรรมสูงขึ้นอยางมาก
และบางกรณี อาจไมมีการประกันภัยสําหรับความเสี่ยงบางประเภท หรือมีการประกันภัยแตจํานวนวงเงินความคุมครอง
ลดลง แมวาบริษัทฯ จะทําประกันภัยที่ใหความคุมครองความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณบางเหตุการณได แตอาจไมเพียง
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พอที่จะคุมครองบริษัทฯ จากความรับผิดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณนั้น ซึ่งจะทําใหมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
3.1.15 บริ ษั ท ฯ อาจต อ งรั บ ผิ ด ต อ ข อ เรี ย กร อ งและความรั บ ผิ ด ที่ อ าจมี นั ย สํ า คั ญ ภายใต ก ฎหมายว า ด ว ย
สิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบตาง ๆ
การประกอบกิจการของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย และ
กฎระเบียบตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบวาดวยการระบายอากาศ การปลอยน้ําเสีย
และการใช การจัดเก็บ การบําบัด และการปลอยวัตถุอันตราย นอกจากนี้ ธุรกิจไก สุกร และธุรกิจอาหารสัตวของบริษัทฯ ยัง
ตองดําเนินการภายใตกฎระเบียบตาง ๆ ของรัฐเกี่ยวกับการแปรรูป การบรรจุหีบหอ การเก็บ การจัดจําหนาย การโฆษณา
การติดฉลากผลิตภัณ ฑคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร และขอ กําหนดที่ใ ชบังคับภายใตกฎหมาย
ดังกลาวนั้นอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือการตีความที่แตกตางกันโดยหนวยงานของรัฐหรือศาล นอกจากนี้ บริษัทฯ
คาดการณวาหนวยงานของรัฐอาจจะออกกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารการใชยาในสูตรอาหารสัตว
การกํ า จั ด ของเสี ย จากสั ต ว และการปล อ ยน้ํ า เสี ย ในกรณี ที่ มี ก ารแก ไ ขกฎหมายและกฎระเบี ย บว า ด ว ยสิ่ ง แวดล อ ม
สุขอนามัยและความปลอดภัย และกฎระเบียบตาง ๆ เปนผลใหมีการบังคับใชขอกําหนดตาง ๆ ที่เขมงวดมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ
อาจมีตน ทุนและคาใชจา ยเพิ่มขึ้น เพื่อปฏิบัติตามขอ กําหนดดังกลา ว ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอ กิจ การและผล
ประกอบการของบริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยสิ่งแวดลอม การสาธารณสุข และความปลอดภัยตาง ๆ
ได บริษัทฯ อาจมีความรับผิดทางปกครอง ทางแพง และทางอาญา และบริษัทฯ อาจมีคาใชจายหรือความรับผิดที่เกี่ยวของ
กับขอเรียกรองเกี่ยวกับกรณีดังกลาว นอกจากนี้ การรับรูถึงสภาวะสิ่งแวดลอมที่ขัดตอขอกําหนดวาดวยสิ่งแวดลอม การ
สาธารณสุข และความปลอดภัยตาง ๆ ในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบวาดวยสิ่งแวดลอม สุขอนามัย
และความปลอดภัยตาง ๆ และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น การบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยูแลวและที่จะออก
ใหม และเหตุการณอื่นที่ไมสามารถคาดการณไดอาจทําใหเกิดรายจายและความรับผิดขึ้น รวมทั้งคาธรรมเนียมหรือคาปรับ
ตลอดจน คําสั่งศาลที่อาจจํากัด ระงับ หรือเพิกถอนใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตสําหรับการประกอบกิจการของบริษัทฯ
ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ ชื่อเสียง ผลการดําเนินงาน และ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ได
3.1.16 บริษัทฯ อาจไมประสบความสําเร็จในการแขงขันในอุตสาหกรรมสัตวปกและอุตสาหกรรมสุกร
บริษัทฯ แขงขันกับผูประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมสัตวปกสุกร และอาหารสัตว โดยมีปจจัยในการแขงขัน
โดยทั่วไป ดังตอไปนี้


ราคา



คุณภาพผลิตภัณฑ



การพัฒนาผลิตภัณฑ



ความหลากหลายของผลิตภัณฑ และ



การบริการลูกคา

สวนที่ 2.2.3 หนา 13

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมสัตวปกและสุกรมีผูประกอบการที่หลากหลายซึ่งรวมถึงบริษัทขนาดใหญที่มีขนาดการประกอบ
กิจการใหญกวาบริษัทฯ บริษัทเหลานี้จะมุงเนนที่ตลาดการสงออกและการแปรรูปอาหารและอาจมีความสัมพันธที่มั่นคง
หรือแหลงเงินทุนที่มากกวาบริษัทฯ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ตองการจะขยายการประกอบธุรกิจไกและสุกรรวมถึงการสงออก
ผลิตภัณฑและการแปรรูปอาหารบริษัทฯ จึงตองแขงขันกับบริษัทขนาดใหญเหลานี้ ซึ่งอาจจํากัดความสามารถและความ
รวดเร็วของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ
3.1.17 บริษัทฯ อาจประสบความไมแนนอนในการขยายกิจการหรือการเติบโตของกิจการ
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะใชเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้สวนใหญเพื่อการพัฒนา
กิจการของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการกอสรางโรงผลิตชิ้นสวนสุกร การสรางฟารม
สุกรทวดพันธุฟารมที่สอง การปรับปรุงโรงผลิตชิ้นสวนไกและการปรับปรุงฟารมไกพอแมพันธุบางแหงรวมถึงการลงทุนเพื่อ
กอสรางและดําเนินการโรงงานผลิตไสกรอกไก การลงทุนซื้อและ/หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอาคารโรงผลิตอาหารสัตว
ปจจุบันที่ตั้งอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจะลงทุนในโรงผลิตอาหารสัตวเพิ่มเติมอีก 1โรงที่จังหวัดปราจีนบุรีโปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “สวนที่ 2.1 วัตถุประสงคการใชเงิน และสวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ– กลยุทธในการแขงขัน”
ทั้งนี้ เพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจตองแสวงหาผูรวมลงทุน พันธมิตร โอกาสในการเขาซื้อกิจการหรือลงทุนใน
กิจการที่เปนประโยชนตอกิจการของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงตลาดในตางประเทศได เชน บริษัทฯ มี
ความประสงคที่จะเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในอุตสาหกรรมสุกรในประเทศไทย และประเทศเวียดนามใน 2 – 3 ปขางหนา
นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสงออกเนื้อไกของบริษัทฯ ไปยังประเทศญี่ปุน และกลุมสหภาพยุโรปภายในไตรมาสที่หนึ่งของป 2558
โดยความสําเร็จของธุรกิจสงออกของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความเสี่ยงหลายประการ ซึ่งรวมถึงอุปสงคและอุปทานในประเทศ
ตาง ๆ ที่บริษัทฯ วางแผนจะสงออกผลิตภัณฑ การดําเนินการเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใหสําเร็จ และการดําเนินการที่จําเปน
อื่น ๆ เพื่อการสงออก บริษัทฯจึงไมอาจรับรองไดวาแผนการสงออกของบริษัทฯ จะประสบผลสําเร็จ หรือจะประสบผลสําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่วางแผนไว
การขยายธุรกิจไปยังตางประเทศทําใหบริษัทฯ เกิดความเสี่ยงหลายประการ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะตนทุน
ทางการเงินในการจัดตั้งกิจการในตางประเทศ นโยบายของรัฐ สภาพแวดลอมในตางประเทศ และขอกําหนดเกี่ยวกับเงินทุน
ในการดําเนินงาน และบริษัทฯไมอาจรับรองไดวาการประกอบกิจการในตางประเทศจะสามารถสรางรายไดในระดับที่
สามารถครอบคลุมตนทุนในการดําเนินงานได และในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถบริหารจัดการตนทุนดังกลาวได อาจสงผล
กระทบในทางลบตอความสามารถในการทํากําไรและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
โดยปกติแลว แผนการขยายกิจการของบริษัทฯ ตองอาศัยความใสใจของฝายบริหาร และอาศัยทรัพยากรของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ ตองการบุคลากร ฝายบริหารจัดการและทรัพยากรอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น
ความสําเร็จในการเขาซื้อกิจการและลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ


ความสามารถในการหาโอกาสในการลงทุนหรือเขาซื้อกิจการที่เหมาะสม



บริษัทฯ จะสามารถเขาทําสัญญาเพื่อเขาซื้อกิจการหรือลงทุนโดยมีเงื่อนไขที่บริษัทฯ พอใจไดหรือไม



บริษัทฯ จะสามารถใชอํานาจควบคุมเหนือกิจการหรือทรัพยสินที่เขาซื้อไดมากนอยเพียงใด



สภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจ หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และเปาหมายของกิจการหรือสินทรัพยที่เขาซื้อ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกิจการหรือสินทรัพยที่มีอยูแลวของบริษัทฯ และ
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ความสามารถของบริษัทฯ ในการเชื่อมโยงกิจการหรือสินทรัพยที่เขาซื้อกับการประกอบกิจการที่มีอยู

การเขารวมกับพันธมิตร การเขาซื้อกิจการ หรือการลงทุน มีความเสี่ยงหลายประการ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
ปญ หาเกี่ย วกั บการประสานงานในการบริห าร การดํา เนิน การ การบริการ และบุคลากร และการที่ฝา ยบริห ารอาจให
ความสําคัญกับธุรกิจอื่นมากกวาการดําเนินกลยุทธในการขยายกิจการใหสําเร็จจะขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ใน
การหาหุนสวนที่เหมาะสมและการเชื่อมโยงการประกอบกิจการใหมีความตอเนื่องกันสําเร็จ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา
บริษัทฯ จะสามารถดําเนินกลยุทธในการขยายกิจการไดสําเร็จ ดังนั้น การเขารวมกับพันธมิตร การเขาซื้อกิจการหรือการ
ลงทุนอาจไมประสบผลสําเร็จตามที่คาดการณไว
3.1.18 บริษัทฯ อาจไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตของสถานประกอบการเดิมหรือเพิ่มขนาดการประกอบกิจการ
ไดในเวลาที่เหมาะสมหรืออาจไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดเลย
ภายในสิ้นป 2558 บริษัทฯ ประสงคจะกอสรางฟารมสุกรทวดพันธุเพิ่ม 1 ฟารมเขาลงทุนในโรงผลิตชิ้นสวนสุกร ซื้อ
ที่ดินและกอสรางฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่ม 1 ฟารม ภายในไตรมาสที่สามของป 2559 บริษัทวางแผนที่จะเริ่มดําเนินธุรกิจใน
โรงงานผลิตไสกรอกไกและภายในไตรมาสที่สองของป 2559 บริษัทฯ จะลงทุนซื้อและ/หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอาคารใน
โรงผลิตอาหารสัตวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากนี้ภายในสิ้นป 2560 บริษัทฯจะลงทุนในฟารมสุกรพอแมพันธุเพิ่ม 4 ฟารม
อยางไรก็ดี การกอสรางดังกลาวอาจเกิดความลาชาหรือไมสามารถกอสรางใหแลวเสร็จ หรือบริษัทฯ อาจไมสามารถขยาย
การประกอบกิจการโรงผลิตชิ้นสวนสุกร การลงทุนซื้อและ/หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอาคารในโรงผลิตอาหารสัตว และการ
ผลิตไสกรอกไกไดเนื่องจากสภาพสิ่งแวดลอม ความลาชาจากผูรับเหมา ความลาชาในการขอใบอนุญาตกอสรางหรือ
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการฟารมและสถานประกอบการรวมทั้งเหตุการณอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมอาจรับรองไดวาฟารมหรือสถานประกอบการจะแลวเสร็จหรือใชงานไดทันภายในเวลาที่เหมาะสม
หรือไม ในกรณีที่การกอสรางดังกลาวเกิดความลาชาหรือไมสามารถกอสรางใหแลวเสร็จได อาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงินผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
3.1.19 หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงผลิตอาหารสัตว และโรงฟกไขของบริษัทฯ ไมสามารถใชการได
หรือลมเหลวอาจมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของบริษัทฯ
การประกอบกิจการอาหารสัตว และโรงฟกไขตองอาศัยขอมูลที่มีความแมนยํา ตรงเวลา และแสดงผลเปนตัวเลข
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิต การกระจายสินคา และกระบวนการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีความจําเปนที่จะตองใชระบบซอฟตแวรเพื่อควบคุมอุปกรณในโรงผลิตอาหารสัตว และโรงฟกไข ดังนั้น หากเกิด
เหตุที่ทําใหระบบดังกลาวตองหยุดชะงักหรือไมสามารถใชการได อาจเปนผลใหการดําเนินกิจการในแตละวันของบริษัทฯ
เกิดความลาชาหรือไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญการที่ระบบดังกลาวไมสามารถใชการไดอาจเปนผลให
บริษัทฯ ไมสามารถใชงานอุปกรณที่มีความสําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทาง
การเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
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3.1.20 บริษัทฯ เปนเจาของหรือเชาที่ดินซึ่งมีหรืออาจมีขอจํากัดในการถือกรรมสิทธิ์ และ/หรือการใชประโยชน
ที่ดินซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของหรือเชาสําหรับการดําเนินกิจการนั้นมีหรืออาจมีขอจํากัดในการถือกรรมสิทธิ์ และ/หรือ
การใชประโยชน ในปจจุบันที่ดิน จํานวน 15 ไร 70 ตารางวา ที่บริษัทฯ เชาเพื่อใชสําหรับระบบการจัดหาและจัดสงน้ําของโรง
ผลิตชิ้นสวนสัตวเปนที่ดินซึ่งสงวนไวสําหรับการใชเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งรวมถึงโรงงานหรือสถานที่สําหรับแปรรูปหรือ
เตรี ย มการอื่ น ๆ เพื่ อ จํา หนา ยเทา นั้น หากในอนาคตหน ว ยงานที่เกี่ย วขอ งเห็ น วา การใชป ระโยชนใ นที่ ดิน ดังกล า วอยู
นอกเหนือขอบเขตที่ไดรับอนุญาต อาจจะดวยสาเหตุจากการที่ผูใหเชาไมไดใชที่ดินดวยตัวเอง โดยอาจมองวาเปนตัวแทน
การใชที่ดินของบริษัทฯ หรือดวยเหตุผลอื่นใด แลวถูกพิจารณาวาการใชที่ดินดังกลาวไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
หนวยงานดังกลาวอาจมีคําสั่งหามมิใหบริษัทฯ ใชประโยชนในที่ดินดังกลาว โดยหากเกิดกรณีขางตนขึ้น บริษัทฯ สามารถ
ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่นบนที่ดินนั้นกับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ และ/หรือ บริษัทฯ อาจจัดหาที่ดินแปลงอื่นเพื่อใช
สําหรับระบบการจัดหาและจัดสงน้ํา ทั้งนี้ ในการที่บริษัทฯ จะจัดหาซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
นั้น บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามขอจํากัดดังกลาวดวย (หากมี) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะไดรับ
อนุญาตดังกลาว หรือบริษัทฯ จะสามารถจัดหาที่ดินแปลงอื่นได หรือจะสามารถดําเนินการดังกลาวภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ทั้งนี้ การรองเรียนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ และ/หรือการใชประโยชนในที่ดินนั้น เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ดินเพื่อการทําเกษตรกรรมซึ่งมีขอจํากัดขางตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถ
ตอสูขอเรียกรองเกี่ยวกับที่ดินไดสําเร็จ และหากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการดังกลาวได บริษัทฯ จะจําเปนตองซื้อหรือเชา
ที่ดินเพิ่มเติมเพื่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเขาซื้อที่ดินของบริษัทฯ อาจประสบกับความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ขอจํากัดดานกฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกี่ยวกับการบังคับใชหรือการตีความกฎหมาย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวจากสมาชิกนิคมสหกรณซึ่งเปนเจาของโฉนดที่ดินขางตน และใชที่ดิน
สําหรับระบบการจัดหาและจัดสงน้ําของโรงงานชําแหละไกสดของบริษัทฯ

โดยไดปรึกษาการดําเนินการดังกลาวกับ

เจาหนาที่ของนิคมสหกรณแลว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดขอใหบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) ใหความเห็น
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดินขางตนซึ่งเปนที่ดินภายในนิคมสหกรณ ซึ่งบริษัทเชาเพื่อใชสําหรับระบบ
การจัดหาและจัดสงน้ําของโรงผลิตชิ้นสวนสัตว วาเปนไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดหรือไม ทั้งนี้ ในการใหความเห็น
ดังกลาว ที่ปรึกษากฎหมายไดพิจารณาจากบทกฎหมายที่เกี่ยวของ เนื่องจากไมปรากฏแนวทางการตีความจากคําพิพากษา
ไวเปนบรรทัดฐานหรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่เปนลายลักษณอักษรแตอยางใด รวมทั้ง จากขอมูลที่ที่ปรึกษากฎหมายได
สอบถามจากบริษัทฯ ไดทราบวา มีขอเท็จจริงในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ มีสมาชิกนิคมสหกรณรายอื่นซึ่งเปนเจาของ
โฉนดที่ดินที่มีการใหบคคลอื่นเชาหรือใชที่ดินเชนกัน ที่ปรึกษากฎหมายไดใหความเห็นในประเด็นดังกลาวขางตน โดยสรุปมี
ดังนี้
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ที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวา การใชที่ดินของบริษัทฯ เพื่อใชเปนระบบการจัดหาและจัดสงน้ําของโรงงาน
ชําแหละไกสดของบริษัทฯ โดยมีการตั้งเครื่องสูบน้ําและการวางทอสงน้ําถือวาเปนไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดแลว
เนื่ อ งจากตามที่ ร ะเบี ย บกรมสหกรณ ที่ ดิ น ว า ด ว ยการใช ที่ ดิ น เพื่ อ ทํ า การเกษตรของสมาชิ ก นิ ค มสหกรณ พ.ศ. 2513
(“ระเบียบกรมสหกรณที่ดิน”) ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 (“พรบ.
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ”) นั้น กําหนดวาการทําการเกษตร ใหหมายความรวมถึงการกระทําอยางอื่นอันเกี่ยวเนื่องหรือ
เปนปกติธรรมดาในการทําการเกษตรโดยทั่ว ๆ ไป เชน การแปรรูป หรือการประกอบการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตผลอันเกิดจาก
เกษตรกรรม และไดกําหนดใหสมาชิกนิคมสหกรณสามารถใชประโยชนในที่ดินในเขตนิคมสหกรณสําหรับเปนบริเวณเก็บกัก
น้ํ า หรื อ บ อ ใช น้ํ า หรื อ เป น โรงงานหรื อ สถานที่ สํ า หรั บ แปรรู ป บรรจุ หรื อ เตรี ย มการอื่ น ๆ เพื่ อ จํ า หน า ยด ว ย ดั ง นั้ น
ที่ปรึกษากฎหมายเห็นวาการใชที่ดินของบริษัทฯ เพื่อใชเปนระบบการจัดหาและจัดสงน้ําของโรงงานชําแหละไกสดของ
บริษัทฯ ถือเปนการใชที่ดินตามที่ พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพกําหนดแลว นอกจากนี้ การที่ผูใหเชานําที่ดินที่ตนเปน
เจาของโฉนดใหบริษัทฯ เชาที่ดินเพื่อการดังกลาวและจดทะเบียนการเชาแลวนั้น ไมไดเปนการตองหามตาม พรบ. จัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ เพราะผูใหเชาที่ดินยังคงความเปนเจาของที่ดินอยู ไมไดโอนที่ดนิ ใหบุคคลอื่น
3.1.21 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
การประกอบกิจการในประเทศเวียดนามนั้นมีความเสี่ยงบางประการ เชน ผลกระทบจากความไมมั่นคง
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาของประเทศ
เวียดนาม
กิจการและการดําเนินงานของบริษัทฯขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเวียดนาม
ที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว รัฐบาลเวียดนามไดเขาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจของประเทศบอยครั้ง และบางครั้งไดเปลี่ยนแปลง
นโยบายที่สําคัญตาง ๆ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับคาจางแรงงานและการควบคุมราคา การควบคุมเงินลงทุน และการจํากัด
ปริมาณการนําเขา นโยบายดังกลาวอาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอกิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ บริษัทฯไมอาจรับรองไดวาเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามจะเปนไปตามการประมาณ
การที่หนวยงานตาง ๆ ไดคาดการณหรือจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคตหรือไม และการที่เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามปรับตัว
ลดลงอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาของประเทศเวียดนามหามการกระทําอันเปนการตอตานการแขงขันและให
อํานาจแก Competition Administration Department (“VCAD”) ในการดําเนินการตาง ๆ อาทิ ยอมรับและทําการสอบสวน
ขอรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบริษัทฯ อันมีลักษณะเปนการตอตานการแขงขันที่ไดรับการรองเรียน VCAD อาจสั่งให
ชําระคาปรับหรือลงโทษเพิ่มเติม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา การปรับโครงสรางกิจการ หรือการถอนทุนของบริษัทฯ
หรืออาจมีคําสั่งระงับ ยุติ แกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอบังคับในการดําเนินธุรกิจของผูกระทําความผิด เมื่อเกิดการกระทําผิด
กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาของประเทศเวียดนาม ในฐานะที่บริษัทฯ เปนผูผลิตสุกรมีชีวิตในประเทศเวียดนาม
และบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ อาจถูกดําเนินคดีโดยคูแขงและ
บุคคลอื่นที่กลาวหาวาบริษัทฯ ฝาฝนขอกําหนดภายใตกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาเปนครั้งคราว ดังนั้น กฎหมาย
วา ดวยการแขง ขันทางการค า และกฎระเบีย บและแนวทางปฏิบัติอื่น ที่ประกาศใช อ าจส งผลกระทบในทางลบอยา งมี
นัยสําคัญตอกิจการ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
สวนที่ 2.2.3 หนา 17

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

3.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือครองหุนสามัญของบริษัทฯ

3.2.1

ผลประโยชนของนายวินัย เตียวสมบูรณกิจ และผูที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
ไทยฟูดส กรุป อาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่นของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

บมจ.

ภายหลังเสร็จสิ้นการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายวินัย เตียวสมบูรณกิจและผูที่เกี่ยวของจะถือหุน
จํานวน 4,000 ลานหุน หรือคิดเปนประมาณรอยละ 78.4 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
(ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้) เปนผลใหนายวินัย เตียวสมบูรณกิจและผูที่เกี่ยวของอาจมีอํานาจควบคุม
นโยบายและกิจการของบริษัทฯ ตามขอบังคับของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยควบคุมการแตงตั้ง
กรรมการ บมจ. ไทยฟูดส กรุป การอนุมัติจายและกําหนดเวลาการจายเงินปนผล และการอนุมัติการกระทําตาง ๆ ที่ตอง
ไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถือหุนซึ่งผลประโยชนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมอาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน
อื่น ๆ ของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
3.2.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและสงมอบหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเนื่องจากภายหลังการชําระคาหุน ผูลงทุนจะยังไมมีสถานะเปนผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
จนกวาจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวและยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป กับ
กระทรวงพาณิชย

กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ หุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไมมีการเสนอขายในตลาดสาธารณะ
ราคาเสนอขายเริ่มแรก (Initial Offering Price) ของหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ถูกกําหนดขึ้นจากการตกลงกันระหวาง
บมจ. ไทยฟูดส กรุป และผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากราคาตลาดของหุนหลังจาก
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และการจดทะเบียนหุนใหสามารถซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ตองจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจากหุนที่ไดเสนอขายในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ และยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุนกับกระทรวงพาณิชยกอนการสงมอบหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป บริษัทฯ คาดการณวา
การจดทะเบียนและการสงมอบหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะแลวเสร็จภายในเจ็ดวันทําการภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับ
ชําระเงินคาหุนภายใตกฎหมายไทย สถานะของผูลงทุนในหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ในชวงระหวางที่ผูลงทุนชําระคาหุน
จนถึงเวลาที่มีการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลวและยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุนกับกระทรวงพาณิชย ยังไมมีความชัดเจน
และในระหวางชวงเวลาดังกลาว ผูลงทุนยังไมมีสถานะเปนผูถือหุนแตจะถือไดวาเปนเจาหนี้ไมมีหลักประกัน
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดอนุมัติในหลักการสําหรับการจดทะเบียนหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เขาสูตลาดหลักทรัพยฯ
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยอยูภายใตเงื่อนไขบางประการ แมวาบริษัทฯ คาดการณวาจะไดรับการอนุมัติจากตลาด
หลักทรัพยฯ หลังจากรับชําระเงินคาหุนไมนาน ตลาดหลักทรัพยฯ มีสิทธิพิจารณาคําขอจดทะเบียนไดถึงเจ็ดวันภายหลังจาก
ที่บริษัทฯ ไดยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยสมบูรณซึ่งรวมถึงการยื่นหลักฐานการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยที่
กลาวถึงขางตนดวย เวนแตและจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยฯ หุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ที่ขายผานการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไมสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได และผูถือหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะ
ขายหุนไดในการทําธุรกรรมจับคูแลกเปลี่ยนนอกตลาดเทานั้น (matching off-exchange transaction)
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3.2.3

ราคาหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ในตลาดรองอาจลดลงต่ํากวาราคาเสนอขายหุนในครั้งนี้

ราคาหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจมีการซื้อขายในราคาที่
ต่ํากวาราคาที่เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ราคาซื้อขายดังกลาวอาจขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ รวมถึง
 การคาดการณผลการดําเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ และตลาดสัตวมีชีวิตและตลาดอาหารสัตวของ
ประเทศไทย
 ความแตกตางระหวางตัวเลขทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการคาดการณจากนักลงทุน
และนักวิเคราะห
 การเปลี่ยนแปลงคําแนะนําหรือการคาดการณของนักวิเคราะห
 การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดโดยทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคของผูบริโภค
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของรัฐบาลไทย ที่มีผลกระทบตอการนําเขาและการสงออก
 มูลคาตลาดของสินทรัพยของบริษัทฯ
 ความนาสนใจของหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุปเทียบกับหลักทรัพยอื่น รวมถึงหลักทรัพยอื่นที่ไมอยูในธุรกิจ
สัตวมีชีวิตหรืออาหารสัตว
 ความสมดุลระหวางผูซื้อและผูขายหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
 การขายหรือความตองการขายหุนจํานวนมากโดยผูถือหุนปจจุบันของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
 การเปลี่ยนแปลงในระบบกฎหมาย รวมถึงระบบภาษี ทั้งโดยทั่วไปและโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกิจการของ
บริษัทฯ
 ความผันผวนในตลาด รวมถึงความออนแอของตลาดตราสารทุน และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และ
 ความสามารถของบริษัทฯในการใชกลยุทธการลงทุนและการเติบโตของบริษัทฯ ใหประสบผลสําเร็จ
นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการใหไดตามการคาดการณของตลาดเกี่ยวกับผลกําไรและเงินปนผล
ในอนาคตอาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ได
3.2.4

ความสามารถในการจายเงินปนผลของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ขึ้นอยูกับผลกําไร สถานะทางการเงิน
กระแสเงินสด ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน รายจายฝายทุน และขอจํากัดของเงื่อนไขที่เกิดจาก
การจัดหาแหลงเงินทุนในอนาคต

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีผลขาดทุนสะสมเปนจํานวน 798.7 ลาน
บาท และขาดทุนสุทธิเปนจํานวน 928.9 ลานบาท จึงทําใหไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได จนกวาผลขาดทุน
สะสมของบริษัทฯ จะหมดไป ความสามารถในการจายเงินปนผลในอนาคตของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะขึ้นอยูกับกําไร
สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความตองการเงินทุนหมุนเวียน รายจายฝายทุน และขอจํากัดของเงื่อนไขทางการเงิน
รวมทั้งเงินปนผลที่บริษัทยอยจายใหแกบมจ. ไทยฟูดส กรุป อยางไรก็ดี ความสามารถในการจายเงินปนผลของ บมจ. ไทย
ฟูดส กรุป และบริษัทยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงกฎหมายบริษัท
มหาชนจํากัดโดยหากบริษัทมีการขาดทุนสะสม บริษัทจะไมสามารถจายเงินปนผลได แมวาจะมีผลกําไรสุทธิในปเดียวกันก็
ตาม อีกทั้ง ในปที่บริษัทมีผลกําไรสุทธิกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป กําหนดให บมจ.
ไทยฟูดส กรุป ตองจัดสรรทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปลบดวยจํานวนขาดทุนสะสมที่ยก
ยอดมาจนกวาเงินสํารองนั้นจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ10 ของทุนจดทะเบียนของ
สวนที่ 2.2.3 หนา 19

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

การที่บมจ. ไทยฟูดส กรุป จายเงินปนผลจะกอใหเกิดภาษีเงินปนผล (Dividend Distribution Tax) โดยทั่วไป
เงินปนผลจากหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายของประเทศไทยในอัตรารอยละ 10 เมื่อมีการจาย
ใหแกนั กลงทุนตางประเทศทั้งนิติบุคคลและนักลงทุนรายยอ ย และบริษัทฯไมอาจรับรองไดวาจะสามารถทํารายไดใ ห
ครอบคลุมรายจายในการดําเนินงานและเพียงพอสําหรับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได
นอกจากนี้ ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ อาจถูกจํากัดดวยขอตกลงทางการเงินบางประการที่
บริษัทฯ อาจมีการเขาทําในอนาคต และบริษัทฯ อาจไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะสั้นหรือระยะกลาง และนโยบาย
การจายเงินปนผลในอนาคตของบริษัทฯ จะขึ้นอยูกับขอกําหนดเกี่ยวกับเงินทุนและขอตกลงทางการเงินสําหรับโครงการของ
บริษัทฯ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ
3.2.5

การขายหุนที่ออกใหมของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป หรือการขายหุนเดิมของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป โดยนาย
วินัย เตียวสมบูรณกิจ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้รวมถึง
การมีหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนจํานวนมากที่สามารถขายไดในอนาคตอาจทําใหราคาหุนของ
บมจ. ไทยฟูดส กรุป ลดลง

เมื่อการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และการจดทะเบียนหุนสามัญของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ในตลาด
หลักทรัพยฯ แลวเสร็จ บริษัทฯ ประมาณการวาหุนจํานวน 2,295,000,000 หุน หรือคิดเปนประมาณรอยละ 45.0 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดจะสามารถซื้อขายไดอยางเสรีในตลาดหลักทรัพยฯ
ตามขอกําหนดการหามขายหุน (Lock-up Provision) ของตลาดหลักทรัพยฯ หุนซึ่งมีจํานวนรวมกันคิดเปนรอยละ
55 ของทุนชําระแลวหลังวันที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จ จะถูกหามขายเปนระยะเวลา 1 ปนับ
แตวันที่หุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถทยอยขาย
หุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน
เมื่อหมดระยะเวลาตามขอกําหนดการหามขายหุน (Lock-up Provision) ดังกลาวแลว หุนเหลานั้นสามารถขายได
โดยเสรี
บริษัทฯ ไมอาจคาดถึงผลกระทบจากการขายหุนในอนาคตหรือการมีหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนจํานวนมาก
ที่สามารถขายไดในอนาคตที่จะมีผลตอราคาตลาดของหุนของบมจ. ไทยฟูดส กรุป ในขณะนั้น การขายหุนจํานวนมากใน
ตลาดสาธารณะหลังจากการเสนอขายหุน สามัญ เพิ่มทุนในครั้งนี้ หรือความเขาใจจากนักลงทุนที่คาดวา จะมีการขาย
ดังกลาวเกิดขึ้นอาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ได
3.2.6

โอกาสของผูถือหุนเดิมในการจองซื้อหุนใหมที่เสนอขายใหแกผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights
Offering) ในอนาคตอาจถูกจํากัด

แมวาบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทย ไมถูกบังคับใหตองเสนอสิทธิในการซื้อหุนใหมใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทเมื่อมีการออกหุนใหม แตบริษัทมหาชนอาจมีการออกหุนใหมโดยการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุน
เดิม (Right Offerings) เปนครั้งคราว การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยหรือกฎระเบียบที่ใชบังคับอื่น ๆ ในบางประเทศอาจ
เปนขอจํากัดมิใหผูถือหุนบางรายเขาจองซื้อหุนใหมของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ
ถือหุนในอนาคต และสงผลใหสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนเหลานั้นลดลง (Dilution) โดยบริษัทฯ ไมมีหนาที่และไมอาจ
คาดหมายไดวาจะมีหนาที่ในการจดทะเบียนหุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ในประเทศอื่นเพื่อใหนักลงทุนตางประเทศไดรับ
สิทธิในการจองซื้อหุนใหมที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนที่บริษัทฯ อาจดําเนินการในอนาคต
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

3.2.7

ความเสี่ยงจากการที่หุนสามัญของบริษัทฯ อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการนําหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวพบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ภายใตเกณฑมูลคาตลาดของหลักทรัพย (Market
Capitalization) ยกเวนคุณสมบัติเรื่อง มูลคาตลาดของหลักทรัพยตองมากกวา 5,000 ลานบาท และ การกระจายการถือหุน
รายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลว ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังมีความไมแนนอนในการที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหหุนสามัญของ
บริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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