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  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 สว่นที! 1 หน้าที! 1 

ส่วนที� 1 

ข้อมลูสรปุ (Executive Summary) 
ขอ้มลูสรุปนี"เป็นส่วนหนึ!งของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชี"ชวน ซึ!งเป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกี!ยวกบัการเสนอ

ขาย ลกัษณะและความเสี!ยงของบรษิทัที!ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(“บรษิทัฯ”) ดงันั "น ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มลูในรายละเอยีดจาก
หนงัสอืชี"ชวนฉบบัเตม็ ซึ!งสามารถขอไดจ้ากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัฯ หรอือาจศกึษาขอ้มลูไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูและ

หนงัสอืชี"ชวนที!บรษิทัยื!นต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดท้ี! website ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
 

สรปุข้อมลูสาํคญัของการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนครั !งแรก (Initial Public Offering - IPO) 
บริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาเสนอขาย: ตั !งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัที� 3 กรกฎาคม 2558 และวนัที� 6-7 กรกฎาคม 2558 และ 
9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวนัที� 8 กรกฎาคม 2558) 

ขอ้มลูเกี!ยวกบัการเสนอขาย 

ผู้เสนอขาย : บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกจิผลติอาหารจากเป็ดแบบครบวงจร  
จาํนวนหุ้นที�เสนอขาย : • บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)   228,000,000 หุน้ (รอ้ยละ 25.0*) 

• Black River Capital Partners Food   76,360,000 หุน้ (รอ้ยละ 8.4*)  
Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.  

• Redfeather Limited  25,940,000 หุน้ (รอ้ยละ 2.8*) 
• กองทุนสว่นบุคคล United Overseas   15,050,000 หุน้ (รอ้ยละ 1.6*) 

Bank Limited โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดั 

การกองทุนยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

• กองทุนสว่นบุคคลธนาคารออมสนิ โดย  15,050,000 หุน้ (รอ้ยละ 1.6*) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนยโูอบ ี 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

(*สดัสว่นเทยีบกบัทุนชําระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครั  งนี )  
สดัส่วนการเสนอขาย : เสนอขายทั "งจาํนวนต่อบุคคลทั !วไป นกัลงทุนสถาบนั และ/หรอื ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ 

เงื�อนไขการจดัจาํหน่าย : รบัประกนัการจาํหน่ายอยา่งแน่นอนทั "งจาํนวน (Firm Underwriting) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 8.80 บาท/หุน้                มลูค่าการเสนอขาย: 3,171.52 ลา้นบาท 

การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 90 วนัก่อนหน้า  : ไมม่ ี

 

มลูค่าที�ตราไว้ (par): 5 บาท/หุน้ มลูค่าตามราคาบญัชีต่อหุ้น (Book Value):  3.41 บาท/หุน้ (ณ วนัที! 31 มนีาคม 2558) 

กรณีคํานวณจากมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที! 31 มนีาคม 2558 ซึ!งเท่ากบั 2,334.6 ลา้นบาท หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญั
ปจัจบุนัที!เรยีกชําระแล้ว ซึ!งเท่ากบั 685.4 ลา้นหุน้ มลูคา่ที!ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท หรอืเท่ากบั 2.56 บาท/หุน้ กรณีคํานวณจาก
มลูคา่สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2557 หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทั "งหมดหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ!มทุนในครั "งนี" 
จาํนวน 228.0 ลา้นหุน้ 

 

ที�มาของการกาํหนดราคาหลกัทรพัยที์�เสนอขายและข้อมลูทางการเงินเพื�อประกอบการประเมินราคาหุ้นที�เสนอขาย 

การกําหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในครั "งนี" พจิารณาอตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธต่ิอหุน้ (Price to Eamings ratio 
: P/E) ทั "งนี"ราคาหุน้สามญัที!เสนอขายหุน้ละ 8.80 บาท คดิเป็นอตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั 12.39 เท่า โดย
คาํนวณกําไรสทุธต่ิอหุน้สามญัชําระแลว้ จากผลกําไรสทุธ ิ # ไตรมาสที!ผา่นมาตั "งแต่วนัที! 1 เม.ย. 2557 ถงึ 31 ม.ีค. 2558 
เท่ากบั 0.94 บาท หุน้สามญัที!ออกชําระแลว้ภายหลงัการนําเสนอขายหุน้ในครั "งนี"เท่ากบั  913.4  ลา้นหุน้ (Fully Diluted) จะได้
กําไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั  0.71 บาทต่อหุน้ โดยอตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธต่ิอหุน้ที!เสนอขายดงักล่าวคดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 68 
จากอตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธขิองตลาดหลกัทรพัย ์SET เฉลี!ยในช่วงเวลา ตั "งแต่วนัที! 1 เม.ย. 2557 จนถงึวนัที! 31 ม.ีค.  
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 สว่นที! 1 หน้าที! 2 

2558  ซึ!งมคีา่เท่ากบั 18.33 เท่า ซึ!งเป็นตลาดรองที!หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จะเขา้จดทะเบยีน ทั "งนี" อตัราสว่นราคาหุน้ต่อกําไร
สทุธดิงักล่าวจะคาํนวณจากผลประกอบการในอดตี โดยที!ยงัมไิดพ้จิารณาถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ข้อมลูทางการเงินเพื�อประกอบการประเมินราคาหุ้นที�เสนอขาย 

เพื!อเป็นขอ้มลูประกอบการประเมนิราคาหุน้ที!เสนอขาย จงึเปรยีบเทยีบอตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธ ิ (Price to Earnings ratio : 

P/E) ของบรษิทัฯ ในช่วงวนัที! 1 เม.ย. 2557 จนถงึวนัที! 31 ม.ีค. 2558 กบัหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีน ในหมวดธรุกจิ
อาหารและเครื!องดื!ม และกบัตลาดหลกัทรพัย ์SET ทั "งนี" เฉลี!ยของหุน้ที!มกีารซื"อขายยอ้นหลงัในช่วงเวลา 12 เดอืน ตั "งแต่วนัที! 
# เม.ย. $%%& จนถงึวนัที! '# ม.ีค. $%%*  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไป 

 

ข้อมูลในการเปรียบเทียบ P/E (เท่า) 

บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  12.39 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) หมวดธรุกจิอาหารและเครื!องดื!ม  23.88 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET)    18.33 

 

สดัส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที�ไม่ติด Silent Period* : จาํนวน 808,886 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 ของ
จาํนวนหุน้ที!ออกและเรยีกชําระแล้วทั "งหมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิ!มทุนในครั "งนี" 
ตลาดรอง : R SET         £ mai 

หมวดธรุกจิ (Sector) : อาหารและเครื!องดื!ม 

เกณฑก์ารเข้าจดทะเบียน : R Profit Test       £ Market Capitalization Test     £ Holding Company 

*หมายเหตุ: รายชื!อผูถ้อืหุน้ที!ตดิ Silent Period มดีงันี"  
1) กลุ่มกองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด (private equity funds) ในต่างประเทศ ไดแ้ก่ Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) 

Pte. Ltd. และ Redfeather Limited และ BR Associates 

2) กลุ่มผูบ้รหิาร ผูก่้อตั "ง และบุคคลที!เกี!ยวขอ้ง กล่าวคอื บรษิทั เจอารจ์จี ีจาํกดั นายเคริด์จอง ทอมาเซ่น นางโรซานน่า สุเชาวว์ณิช นายโจเซฟ สุเชาวว์ณิช 

นายจอหน์ สุเชาวว์ณิช นายพน สุเชาวว์ณิช นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน และ Fly Eagle Holdings Limited ทั "งนี" หุ้นสามญัที!ถอืโดยกลุ่มผูบ้รหิาร 
ผูก่้อตั "ง และบุคคลที!เกี!ยวขอ้งที!ไม่ตดิ Silent Period มจีาํนวน 808,886 หุน้ 

3) กลุ่มกองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด (private equity funds) ในประเทศไทย ได้แก่ กองทุนส่วนบุคคล ธนาคารยโูอบ ีโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ ยโูอบ ี
(ไทย) จาํกดั และกองทุนส่วนบุคคล ธนาคารออมสนิ โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ ยโูอบ ี(ไทย) จาํกดั  

4) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน : การขยายธุรกจิโรงงานชําแหละและแปรรปูอาหารจากเนื"อเป็ด 900.0 ลา้นบาท ในปี 
2558 - 2559 

การลงทุนในเครื!องจกัรในโรงงานชําแหละเนื"อเป็ดในปจัจบุนั 151.8 ลา้นบาท ในปี 2558 

การขยายธุรกจิฟารม์เลี"ยงเป็ดเนื"อของบรษิทัฯ 165.0 ลา้นบาท ในปี 2558 

การชําระหนี"คงคา้ง 750.0 ลา้นบาท ในปี 2558 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ %+ ของกําไรสทุธหิลงัหกัภาษ ีและหลงั
หกัเงนิสาํรองตามกฎหมาย รวมถงึเงนิสาํรองอื!นๆ (ถ้าม)ี ทั "งนี" คณะกรรมการบรษิทัฯ 
เป็นผูม้อีํานาจในการพจิารณาการจา่ยเงนิปนัผล โดยคาํนึงถงึปจัจยัต่าง ๆ เพื!อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างที�ปรึกษาทางการเงินกบัผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) เป็นที!ปรกึษาทางการเงนิของผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ และเป็นเจา้หนี"ของผูอ้อก
และเสนอขายหลกัทรพัย ์และ ณ วนัที! 31 ม.ีค. 2558 บรษิทัฯ มสีนิเชื!อในการดาํเนินงานตามปกต ิกบัเงนิกูย้มืระยะยาวคงคา้ง
กบัธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) รวมจาํนวน '*,.# ลา้นบาท และ #,$,/.+ ลา้นบาท โดยผูอ้อกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ ใชเ้งนิสนิเชื!อดงักล่าวสาํหรบัเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน สนิเชื!อเพื!อสนบัสนุนการสง่ออกและนําเขา้และหนงัสอืคํ"า
ประกนั และสนิเชื!อระยะยาว 
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บรษิทัฯ คาดวา่จะชําระหนี"คงคา้งกบัธนาคารพาณิชยภ์ายหลงัจากการเสนอขายหลกัทรพัยห์ุน้สามญัเพิ!มทุน โดยคาดว่าจะ
ชําระคนืหนี"เงนิกูด้งักล่าวเป็นจาํนวนอยา่งน้อย #$% ลา้นบาทใหก้บัธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์
อกีแหง่หนึ!งซึ!งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยชําระคนืเงนิตน้ในจํานวนที!เท่ากนั 

หมายเหตุ  : บรษิทัฯ มไิดม้กีารเสนอขายหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 90 วนัล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย 

 

รายละเอียดเกี�ยวกบัผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
บรษิทั บางกอกแรน้ช ์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูนํ้าในธุรกจิผลติอาหารจากเนื"อเป็ดแบบครบวงจร โดยดําเนินธรุกจิเกษตร
อุตสาหกรรมและผลติอาหารจากเนื"อเป็ดที!มคีณุภาพในระดบัพรเีมี!ยม และจาํแนกธรุกจิของกลุ่มบรษิทัออกเป็น $ ประเภท 
ไดแ้ก่ &) ธรุกจิอาหารสตัว ์ ') ธุรกจิฟารม์พอ่แมพ่นัธุ์เป็ด *) ธรุกจิโรงฟกัไข่เป็ด +) ธรุกจิฟารม์เลี"ยงเป็ดเนื"อ และ $) ธุรกจิ
โรงงานชําแหละและแปรรปูเนื"อเป็ด เพื!อผลติเป็นผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูพรอ้มปรงุ และผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูปรงุสกุจากเนื"อ
เป็ด รวมถงึผลพลอยไดอ้ื!นๆ โดยผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัมกีารจําหน่ายทั "งในประเทศและต่างประเทศ ทั "งเอเชยี และยโุรป 
กลุ่มบรษิทัมฐีานการผลติแบบครบวงจรทั "งในประเทศไทยและประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 
 

กจิการในประเทศไทย เป็นการประกอบธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและผลติอาหารจากเนื"อเป็ดแบบครบวงจร เพื!อจําหน่าย
ผลติภณัฑใ์นประเทศ และเพื!อการสง่ออกไปยงั '% ประเทศใน * ทวปีทั !วโลก กจิการในประเทศไทยมกีระบวนการผลติครบวงจร 
เริ!มตั "งแต่การเลี"ยงพอ่แม่พนัธุเ์ป็ด การฟกัไขเ่ป็ด การจาํหน่ายลูกเป็ดเนื"อ การผลติและจาํหน่ายอาหารเป็ด การเลี"ยงเป็ดเนื"อโดย
ฟารม์ของบรษิทัฯ เอง และฟารม์ของเกษตรกรคูส่ญัญาในระบบเกษตรแบบพนัธะสญัญา การชําแหละและผลติเนื"อเป็ดแปรรูป
พรอ้มปรงุแบบแช่เยน็และแช่แขง็ เนื"อเป็ดแปรรปูปรงุสกุ และผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูพรอ้มรบัประทาน รวมถงึการผลติผล
พลอยไดจ้ากการชําแหละเป็ดต่างๆ เช่น ขนเป็ดและเครื!องในเป็ด โดยผลติภณัฑเ์นื"อเป็ดของบรษิทัฯ ไดจ้ดัจาํหน่ายภายใต้
เครื!องหมายการคา้ “บางกอกแรน้ช”์  "Dalee" และ "Duck Delight" หรอืภายใตเ้ครื!องหมายสนิคา้อื!นๆ ตามที!กําหนดโดยลูกคา้
ของบรษิทัฯ ปจัจบุนับรษิทัฯ เป็นหนึ!งในผูผ้ลติผลติภณัฑเ์นื"อเป็ดแบบอุตสาหกรรมสองรายใหญ่ที!สดุในประเทศไทย  
 

นอกจากนี" บรษิทัฯ ยงัมกีลุ่มบรษิทัที!สนบัสนุนการประกอบธรุกจิ ซึ!งใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ ในการสง่ออกสนิคา้จากประเทศไทย
เพื!อไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ ผา่นทางบรษิทั อนาทสิ ฟู๊ดส ์ จาํกดั ซึ!งเป็นสาํนักงานปฏบิตักิารภูมภิาค (Regional Operating 

Headquarter: ROH) และ Anatis Foods (Hong Kong) Limited ทําหน้าที!บรกิารดา้นการบรหิารสนิคา้และผลติภณัฑข์อง 
บรษิทัฯ ที!จะสง่ออกไปยงัประเทศต่างๆ ในยโุรป เช่นเดยีวกบั Anatis Foods (Singapore) Pte. Ltd. ซึ!งทําหน้าที!บรกิารดา้นการ
บรหิารสนิคา้และผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ที!สง่ออกไปยงัประเทศต่างๆ ในเอเชยี 
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โครงสรา้งบรษิทัฯ และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 

  

 
หมายเหตุ:  1.  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บเีอม็ การเกษตร จาํกดั ประกอบไปดว้ย บรษิทั บางกอกแรน้ช ์ จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 47.9 และนาย

ประสทิธิ " เจรญิชยัสงค ์ ถอืหุน้รอ้ยละ 52.1 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ (ซึ!งรวมทั #งหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธ)ิ โดยนายประสทิธิ " 
เจรญิชยัสงค ์ไมใ่ชบ่คุคลที!อาจมคีวามขดัแยง้ บรษิทั บเีอม็ การเกษตร จาํกดั มกีารเพิ!มทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ ตามมตพิเิศษของที!
ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ วนัที! $% กุมภาพนัธ ์&''* โดยบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ %+., ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ แต่
มสีทิธอิอกเสยีงและมอีาํนาจควบคุมในบรษิทั โดยบรษิทั บเีอม็ การเกษตร จาํกดั มหีุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธชิาํระแลว้จาํนวน 
'-,--- หุน้ และ$,*-- หุน้ตามลําดบั โดยหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธมิมีลูค่าหุน้ละ $-- บาท  ณ ปจัจบุนั บรษิทัฯ ถอืหุน้สามญัของ 
บรษิทั บเีอม็ การเกษตร จาํกดั จาํนวน &/,--- หุน้และหุน้บุรมิสทิธจิาํนวน $,*-- หุน้  โดยในสว่นของหุน้บุรมิสทิธนิั #น บรษิทัฯ ได้
ชาํระสว่นเกนิมลูคา่หุน้ไปหุน้ละ ,,,-- บาท 

 2.  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั Lucky Duck International Food B.V. ประกอบไปดว้ย บรษิทั Tomassen Duck-To B.V. ถอืหุน้รอ้ยละ 90.0 

และ Mrs. Kam Wan Cheung ถอืหุน้รอ้ยละ 10.0 โดย Mrs. Kam Wan Cheung ไมใ่ชบุ่คคลที!อาจมคีวามขดัแยง้ 
 3.  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั Veluwse Pluimvee Keuring B.V. ประกอบไปดว้ย บรษิทั A.W.A. Schreurs Holding B.V. ถอืหุน้รอ้ยละ 50.0 

และ บรษิทั Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V. ถอืหุน้รอ้ยละ 25.0 และบรษิทั Tomassen Duck-To B.V. ถอืหุน้รอ้ยละ 25.0 

โดยบรษิทั A.W.A. Schreurs Holding B.V. และบรษิทั Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V. ไมใ่ชบุ่คคลที!อาจมคีวามขดัแยง้ 
 

กจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ เป็นการประกอบธรุกจิเกษตรอุตสาหกรรมและผลติอาหารจากเนื#อเป็ด เพื!อจาํหน่ายผลติภณัฑ์
ในทวปียุโรปและภูมภิาคอื!นใกลเ้คยีง กจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนดม์กีระบวนการผลติ เริ!มตั #งแต่การเลี#ยงพอ่แมพ่นัธุ์เป็ดทั #ง
โดยฟารม์ของบรษิทัยอ่ยเอง และฟารม์ของเกษตรกรคูส่ญัญาในระบบเกษตรแบบพนัธะสญัญา การฟกัไขเ่ป็ด การจาํหน่ายลูก
เป็ดเนื#อ การจาํหน่ายอาหารเป็ดใหแ้ก่เกษตรกรคูส่ญัญาดว้ยการซื#อมาขายไป การเลี#ยงเป็ดเนื#อผา่นระบบเกษตรแบบพนัธะ
สญัญา การชําแหละและผลติเนื#อเป็ดแปรรปูพรอ้มปรงุแบบแช่เยน็และแช่แขง็ เนื#อเป็ดแปรรปูปรุงสกุ และผลติภณัฑอ์าหารแปร
รปูพรอ้มรบัประทาน รวมถงึการผลติผลพลอยไดจ้ากการชําแหละเป็ดต่างๆ เช่น ขนเป็ด โดยผลติภณัฑเ์นื#อเป็ดของบรษิทัยอ่ย 
ไดจ้ดัจาํหน่ายภายใต้เครื!องหมายการคา้ “Duck-To” “Duck-To Smul” “Canature” หรอืภายใตเ้ครื!องหมายสนิคา้อื!นๆ ตามที!
กําหนดโดยลูกคา้ของบรษิทัยอ่ย  ปจัจบุนั กลุ่มบรษิทัยอ่ยในประเทศเนเธอรแ์ลนดเ์ป็นหนึ!งในผูผ้ลติผลติภณัฑเ์ป็ดแบบ
อุตสาหกรรมรายใหญ่ที!สุดในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 
 

บริษทั บางกอกแร้นช์ จาํกดั 
(มหาชน)

ดาํเนินธุรกจิผลติอาหารจากเนื!อเป็ด
ครบวงจรในประเทศไทย

บริษทั บีอาร ์การเกษตร จาํกดั

ดาํเนินธุรกจิฟารม์เลี!ยงเป็ดในประเทศ
ไทย

บริษทั อนาทิส ฟู๊ ดส ์จาํกดั

ใหบ้รกิารขายและส่งออกสนิคา้ไปยงั
บรษิทัในกลุ่ม ใน 3 ประเทศ

Anatis Foods (Hong Kong) 

Limited

ใหบ้รกิารการขายสนิคา้ในต่างประเทศ

Anatis Foods (Singapore) 

Pte., Ltd.

ใหบ้รกิารการขายสนิคา้ในต่างประเทศ ขายสนิคา้และเป็น holding company ของ
บรษิทัยอ่ยในประเทศเนเธอรแ์ลนด์

Duck-To Holding B.V.

ขนส่งสินคา้                             
ประกอบกจิการฟารม์เลี!ยงเป็ดและโรง

ฟกัไข่
ประกอบกจิการโรงงานชาํแหละ

และแปรรปูเนื!อเป็ด
ขายสนิคา้                           

 (แต่ยงัไม่ไดป้ระกอบกจิการ)

Tomassen Transport B.V.Duck-To Farm B.V.Tomassen Duck-To B.V. Canature B.V.

ประกอบกจิการผลติ
อาหารแปรรปูปรุงสุก

บรกิารตรวจสอบโรงชาํแหละสตัวปี์ก

Lucky Duck International 

Food B.V.

Veluwse Pluimvee Keuring

B.V.

100% 100%

100% 100%100%

100%100%100%100%

90% 25%

บริษทั บีเอม็ การเกษตร จาํกดั

ดาํเนินธุรกจิฟารม์เลี!ยงเป็ดในประเทศ
ไทย

48%
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การปรบัโครงสร้างกลุ่มบริษทัเพื�อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บรษิทัฯ ถูกจดัตั "งขึ"นภายใตโ้ครงสรา้งในปจัจบุนั เมื!อวนัที! #$ กรกฎาคม %$$& ภายหลงัจากการที!กลุ่มผูบ้รหิารและกลุ่มผูถ้อืหุน้
รายอื!นๆ เขา้ซื"อกจิการของบรษิทัฯ ในวนัที! %' ธนัวาคม %$$$ จากผูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดมิ ลําดบัเหตุการณ์สําคญัในการปรบั
โครงสรา้งกลุ่มบรษิทัไดด้งันี" 
 

1. การระดมทุนเพื!อเขา้ซื"อกจิการของกลุ่มผูบ้รหิารและกลุ่มผูถ้อืหุน้รายอื!นๆ 

กลุ่มผูบ้รหิารนําโดย นายโจเซฟ สุเชาวว์ณิช นางโรซานน่า สเุชาวว์ณิช และนายเคริด์จอง ทอมาเซ่น ไดล้งทุนร่วมกนั โดยจดัตั "ง
บรษิทั บที ี พารท์เนอร ์ จาํกดั (“BT Partners”) และมกีารระดมทุนจากกลุ่มผูถ้อืหุน้รายอื!นๆ และจากการกูย้ืมเงนิจากธนาคาร
พาณิชย ์ เพื!อเขา้ซื"อกจิการบรษิทัฯ จากกองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์ ซึ!งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดมิที!ถอืหุน้ทั "งทางตรงและทางออ้ม
ในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 83.5 โดยกลุ่มผูบ้รหิารมสีดัส่วนการลงทุนในบรษิทัฯ โดยทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 16.2 โดยการ
ระดมทุนประกอบไปดว้ย 

 

การระดมทุนจากผูถ้อืหุน้ใน BT Partners ซึ!งจดัตั "งขึ"นเมื!อวนัที! %* ธนัวาคม %$$$ ดว้ยทุนจดทะเบยีนชําระแล้วจาํนวน 1,603.8 
ลา้นบาท มสีดัส่วนการถอืหุน้ ดงันี"  

· กลุ่มผูบ้รหิารและผูก่้อตั "ง ซึ!งประกอบไปดว้ย นายโจเซฟ สเุชาวว์ณิช นางโรซานน่า สเุชาวว์ณิช นายเคริด์จอง 
ทอมาเซ่น และอื!นๆ รวมรอ้ยละ 42.7  

· กลุ่มกองทุนเอกชนและนกัลงทุนในหลกัทรพัยท์ี!ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ก่ กองทุนสว่นบุคคล 
United Overseas Bank Limited รอ้ยละ 6.2 กองทุนสว่นบุคคลธนาคารออมสนิ รอ้ยละ 6.2 และธนาคาร
กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 9.9 

· กลุ่มกองทุนต่างประเทศในนาม BR Partners Limited ซึ!งประกอบไปดว้ย Black River Capital Partners Food 

Fund Holdings (Singapore), Redfeather Limited และ Dragon Path ASEAN Fund SPC รวมรอ้ยละ 26.8 

· นกัลงทุนอื!นๆ รวมรอ้ยละ 8.1 

 

อยา่งไรกด็ ี เงนิระดมทุนดงักล่าวยงัไมเ่พยีงพอต่อการซื"อกจิการบรษิทัฯ ทําให ้ BT Partners ตอ้งมกีารกูย้มืเงนิกู้ระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชยอ์กี % แหง่ ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ในจาํนวนเงนิที!
เท่ากนั แบ่งเป็นวงเงนิกู้ยมืระยะยาวจาํนวน 3,100.0 ลา้นบาทสาํหรบัการซื"อกจิการ และวงเงนิกูย้มืจํานวน 1,000.0 ลา้นบาท
สาํหรบัใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเขา้ซื"อกจิการ 

 

ภายหลงัจากการระดมทุนดงักล่าว ทําให ้ BT Partners มแีหล่งเงนิทุนแรกเริ!มจํานวน $,+,-.' ลา้นบาท เพื!อเขา้ซื"อกจิการ 

บรษิทัฯ จากกองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์

 

 

2. การปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ โดยกองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์ก่อนที! BT Partners จะทําการเขา้ซื"อกจิการของบรษิทัฯ 

2.1. บรษิทัฯ ขายเงนิลงทุนในบรษิทั Cherry Valley Farms Limited ใหก้บักองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์

กองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ ก่อนการขายหุน้ของบรษิทัฯ ใหก้บั BT Partners โดยการ
ขายเงนิลงทุนในบรษิทั Anatis UK Limited (“Anatis UK”) ซึ!งเป็นบรษิทัยอ่ย กลบัคนืใหแ้ก่กองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์
โดยก่อนการขายเงนิลงทุนดงักล่าว บรษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้มใน Anatis UK รอ้ยละ #,,., และ Anatis UK 

มกีารลงทุนในบรษิทั Cherry Valley Farms Limited (“CVF”) ในสดัสว่นรอ้ยละ #,,., โดย CVF ประกอบกจิการ
พฒันาสายพนัธุเ์ป็ดเนื"อ โดยทําการผลติและจาํหน่ายพอ่แมพ่นัธุเ์ป็ด มสีาํนักงานใหญ่อยูใ่นประเทศองักฤษ โดย
กองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์ไดท้ําการซื"อกจิการ CVF เขา้มารวมเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ เมื!อปี 2553 

 

ณ วนัที! 28 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ ไดม้กีารขายเงนิลงทุนใน CVF ใหก้บักองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์ เป็นจาํนวนเงนิ
ทั "งสิ"น 1,732.7 ลา้นบาทซึ!งเป็นมูลคา่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของ CVF โดยมลูค่าเงนิลงทุนเริ!มแรกใน CVF ของบรษิทัฯ 
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เมื!อปี 2553 คดิเป็น 1,539.3 ลา้นบาท ทําใหบ้รษิทัฯ มกํีาไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวทั "งสิ"น 193.4 ลา้นบาท ซึ!ง
รายงานอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการของ บรษิทั อนาทสิ ฟู๊ดส ์จาํกดั ในขณะที!มลูคา่ทางบญัชขีอง CVF ในขณะนั "น
คดิเป็น 2,336.9 ลา้นบาท ซึ!งเป็นมูลคา่เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี และบนัทกึอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทําให้
ตอ้งมกีารปรบัปรงุทางบญัช ี โดยบนัทกึเป็นรายการขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจํานวน 604.2 

ลา้นบาทที!งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และทําให ้CVF สิ"นสดุสถานะความเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 

 

2.2. บรษิทั ธงชยั เอเซยี จาํกดั ซื"อเงนิลงทุนในบรษิทัฯ จากกองทุน นาวสิ เอเชยี ฟนัด ์

ณ วนัที! #$ ธนัวาคม #%%% บรษิทั ธงชยั เอเซยี จํากดั (“TA”) ซึ!งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดทํ้าการซื"อเงนิลงทุนใน
บรษิทัฯ จากกองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์ ในสดัส่วนรอ้ยละ &'.* ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นจาํนวนเงนิ *,$+'.# ลา้น
บาท ซึ!งทําใหส้ดัส่วนเงนิลงทุนของ TA ในบรษิทัฯ เพิ!มขึ"นจากรอ้ยละ #%., เป็นรอ้ยละ ,-./  
 

2.3. บรษิทั มดิเดิ"ล วลิเลจ จาํกดั ซื"อเงนิลงทุนใน บรษิทั ธงชยั เอเซยี จาํกดั 

ณ วนัที! #$ ธนัวาคม #%%% บรษิทั มดิเดิ"ล วลิเลจ จาํกดั (“MV”) ซึ!งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.0 ได้
ซื"อเงนิลงทุนของ TA จากกองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์คดิเป็นรอ้ยละ -/.$ ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นจํานวนเงนิ *,*$' 
ลา้นบาท ซึ!งทําใหส้ดัสว่นเงนิลงทุนใน TA เพิ!มขึ"นจากรอ้ยละ 52.2 เป็นรอ้ยละ 100.0 

 

ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งดงักล่าว ทําใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประกอบไปดว้ยกองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์ในนามของบรษิทั 
London 8 Limited (“L8”)  ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.0 และ MV ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.0 และ TA ในสดัสว่นรอ้ยละ 64.7 

 

 
 

3. BT Partners เขา้ซื"อกจิการบรษิทัฯ จากกองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์

ณ วนัที! #$ ธนัวาคม #%%% BT Partners ไดเ้ขา้ซื"อหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธขิอง MV ในสดัส่วนรอ้ยละ %/.$ ซึ!งเป็นสดัส่วน
การถอืหุน้ของ L8 และกองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์ และบุคคลที!เกี!ยวขอ้งของกองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์ เป็นจํานวนเงนิ &,',/ 

บริษทัฯ

TA

Anatis (TH)

Anatis (UK)

49.8%

47.8%

52.2%

25.6%

48.8%

100.0%

MV

25.0%

CVF

100.0%

100.0%

โครงสร้างบริษทัฯ ก่อนการเข้า
ซื!อกิจการโดย BT Partners

โครงสร้างบริษทัฯ ภายหลงัการ
ขายเงินลงทุนใน CVF ให้กบั
กองทุนนาวิส เอเชีย ฟันด์

บริษทัฯ

TA

Anatis (TH)

49.8%

47.8%

52.2%

25.6%

48.8%

100.0%

MV

25.0%

โครงสร้างบริษทัฯ ภายหลงั TA 

ซื!อเงินลงทุนในบริษทัฯ จาก
กองทุน นาวิส เอเชีย ฟันด์ และ 

MV ซื!อเงินลงทุนใน TA

บริษทัฯ

L8

TA

Anatis (TH)

49.8%

100.0%

64.7%

10.0%1

100.0%

MV

25.0%

1. นบัรวมสดัส่วนรอ้ยละ 0.2 ซึ!งถอืโดยบุคคลที!เกี!ยวขอ้งของกองทนุนาวสิ เอเชยี ฟนัด์ และสดัส่วนดงักล่าวถูกนํามารวมในการปรบั
โครงสรา้งบรษิทัฯ ดว้ย
หมายเหตุ: บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในแผนภาพ แสดงเฉพาะบรษิทัย่อยที!เกี!ยวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ เทา่นั "น

L8 L8
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ลา้นบาท และเขา้ซื"อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ #.$ จาก L8 เป็นจาํนวนเงนิ %&' ลา้นบาท รวมมลูคา่หุน้ที!เขา้ซื"อ
ทั "งสิ"น *,%%+ ลา้นบาท โดยสว่นต่างของเงนิที! BT Partners ระดมทุนมาไดจ้ากกลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มผูถ้อืหุน้รายอื!นๆ และธนาคาร
พาณิชยจ์าํนวน 1,476 บาท เป็นการใชค้นืหนี"สนิที!บรษิทัฯ มกีบัสถาบนัการเงนิรายอื!นจาํนวน 860 ลา้นบาท และใชค้นืหนี"สนิที! 
TA มกีบั L8 จาํนวน 141 ลา้นบาท และเงนิสว่นที!เหลอืนั "น ใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยที!เกดิขึ"นจากการปรบัโครงสรา้งบรษิทั ค่าที!ปรกึษา 
และใชเ้ป็นเงนิสดเพื!อเสรมิสภาพคล่องของบรษิทัฯ จาํนวน 475 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที! %& กุมภาพนัธ ์%##& MV ไดม้กีารจดทะเบยีนลดทุนจากเดมิ $.* ลา้นบาท เป็น *., ลา้นบาท ซึ!งการลดทุนดงักล่าวทํา
ใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของ BT Partners ใน MV เพิ!มขึ"นจากรอ้ยละ 57.8 เป็นรอ้ยละ 100.0 

 

ณ วนัที! 2 เมษายน %##& กลุ่มกองทุนต่างประเทศ BR Partners Limited ไดม้กีารเพิ!มทุนจดทะเบยีนใน BT Partners เป็น
จาํนวนเงนิทั "งสิ"น 231 ลา้นบาท เพื!อทําการซื"อหุน้บรษิทัฯ จากกองทุนนาวสิ เอเชยี ฟนัด ์ในส่วนที!เหลอื คดิเป็นเงนิทั "งสิ"น 194 

ลา้นบาท ทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ทางตรงของ BT Partners ในบรษิทัฯ เพิ!มขึ"นเป็นรอ้ยละ 10.0 

 

ภายหลงัจากการเขา้ซื"อกจิการของบรษิทัฯ ดงักล่าว ทําให ้ BT Partners มสีดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัฯ ทั "งทางตรงและทางออ้ม
คดิเป็นรอ้ยละ 99.7 ของทุนเรยีกชําระแล้วของบรษิทัฯ การซื"อกจิการของ BT Partners ดงักล่าวเป็นวธิกีารซื"อกจิการที!จะตอ้งมี
การวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ี!ระบุไดท้ี!ไดม้าและหนี"สนิที!รบัมา ณ วนัที!ซื"อกจิการ และสดัสว่นผูถ้อืหุน้ทางตรงของบรษิทัฯ 
ประกอบดว้ย MV คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.0 และ TA คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 64.7 และ BT Partners คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
10.0 และสว่นที!เหลอืคอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอื!นๆ ที!ถอืหุน้ของบรษิทัฯ มาตั "งแต่ก่อนการเพกิถอนหลกัทรพัยด์ว้ยความสมคัรใจ 
(Voluntary delisting) ในปี %##% 

 

 
 

4. การควบรวมกจิการระหวา่งบรษิทัฯ และ TA, MV และ BT Partners 

ณ วนัที! '# กรกฎาคม %##& บรษิทัฯ และ TA, MV และ BT Partners ไดทํ้าการควบรวมบรษิทัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย ์และจดัตั "งเป็น บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน) เป็นการปรบัโครงสรา้งของการถอืหุน้ใหมเ่พื!อเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มในการนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูถ้อืหุน้ทั "งหมดของ BT Partners และผูถ้อื
หุน้รายยอ่ยอื!นๆ ของบรษิทัฯ ซึ!งถอืหุน้ของบรษิทัฯ มาตั "งแต่ก่อนการเพกิถอนหลกัทรพัยด์ว้ยความสมคัรใจ (Voluntary 

delisting) ของบรษิทัฯ ในปี %##% ไดเ้ปลี!ยนมาเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั บางกอกแรน้ช์ จาํกดั (มหาชน) หลงัจากการควบรวม
กจิการเสรจ็สิ"นแล้ว 

โครงสร้างบริษทัฯ ภายหลงั BT Partners  เข้าซื!อกิจการบริษทัฯ จาก
กองทุนนาวิส เอเชีย ฟันด์

หมายเหตุ: บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในแผนภาพ แสดงเฉพาะบรษิทัย่อยที!
เกี!ยวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ เท่านั "น

บรษิทัที �ทาํการ
ควบรวมบรษิทั
เขา้ดว้ยกนั และ
จดัตั �งเป็น บรษิทั 
บางกอกแรน้ช ์
จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัฯ

BT Partners

TA

Anatis (TH)

100.0%

100.0%

64.7%

10.0%

100.0%

MV

25.0%
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โครงสร้างรายได้ของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
บรษิทัฯ มกีารจดัทํางบการเงนิรวมเพื!อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เพื!อแสดงผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง
การถอืหุน้ ภายใตส้มมตุฐิานวา่ บรษิทัฯ, TA, MV และ BT Partners ไดด้าํเนินธุรกจิภายใตโ้ครงสรา้งภายหลงัการควบรวม
กจิการกนัมาตั "งแต่ก่อนวนัที! # มกราคม 2555 ถงึแมว้า่รปูแบบความสมัพนัธท์างกฎหมายของบรษิทัดงักล่าวเกดิขึ"นภายหลงั
วนัที! #$ กรกฎาคม %$$& นอกจากนั "นยงัมสีมมตุฐิานว่าบรษิทัฯ ไดข้ายเงนิลงทุนใน Anatis UK มาตั "งแต่ก่อนวนัที! # มกราคม 
2555  
 

โครงสรา้งรายไดต้ามงบการเงนิรวมเพื!อวตัถุประสงคเ์ฉพาะสาํหรบัปี 2555 – 2556 และ งบการเงนิรวมสาํหรบัปี 2557 และงวด
ไตรมาส 1 ของปี 2558 สามารถสรปุไดด้งันี"   

  
2555 2556 2557 ม.ค. – มี.ค.  2557 ม.ค. – มี.ค.  2558 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

กิจการในประเทศไทย                 

รายไดจ้ากธุรกจิตน้นํ"า 2,534.6  34  1,957.4  26  2,177.1  26  531.7  25  557.5  27  

รายไดจ้ากธุรกจิปลายนํ"า 3,252.9  43  3,200.8  42  3,871.9  46  939.5  44  952.5  46  

รวมรายได้จากกิจการในประเทศ
ไทย 

5,787.5  77  5,158.3  68  6,049.0  71  1,471.2  70  1,510.0  74  

กิจการในประเทศเนเธอรแ์ลนด์               

รายไดจ้ากธุรกจิตน้นํ"า 547.5  7  624.7  8  653.2  8  182.1  9  141.5  7  

รายไดจ้ากธุรกจิปลายนํ"า 1,191.7  16  1,789.6  24  1,781.7  21  462.9  22  399.1  19  

รวมรายได้จากกิจการในประเทศ
เนเธอรแ์ลนด์ 

1,739.2               23  2,414.3  32  2,434.9  29  645.0  30  540.6  26  

รวมรายได้ 7,526.7  100  7,572.6  100  8,483.9  100  2,116.2  100  2,050.6  100  

หมายเหตุ: กจิการในประเทศไทย คอืการจาํหน่ายสนิคา้จากธุรกจิของบรษิทัฯ ในประเทศไทย เพื!อขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ และกจิการในประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์คอืการจาํหน่ายสนิคา้ของกลุ่มบรษิทั DTH ในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ทั "งนี" รายไดจ้ากการขายในระดบัธุรกจิ อา้งองิจากรายงานของผูบ้รหิารบรษิทัฯ 

 

รายไดข้องบรษิทัฯ งวดปี 2557 เท่ากบั 8,483.8 ลา้นบาท เพิ!มขึ"นรอ้ยละ 12.0 จากปีก่อนหน้า โดยรายไดจ้ากกจิการในประเทศ
เนเธอรแ์ลนดค์ดิเป็น 2,434.8 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 29 ของรายไดร้วม และปรบัตวัเพิ!มขึ"นจากรอ้ยละ 23 ในปี 2555 สว่นรายได้
จากกจิการในประเทศไทย ซึ!งเป็นรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑใ์นประเทศ และการสง่ออกไปยงัต่างประเทศ (ยกเวน้ส่วนที!ขาย
ผา่นบรษิทัยอ่ยในประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 71 ของรายไดร้วม สาํหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2558 รายไดข้อง
บรษิทัฯ คดิเป็น 2,050.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.1 เมื!อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากรายไดข้องกลุ่ม
บรษิทั DTH ที!ลดลงภายหลงัจากการแปลงค่าเงนิเป็นสกุลเงนิบาท เนื!องจากการคา่อ่อนคา่ของสกุลเงนิยูโรเทยีบกบัเงนิบาท  
 

รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ จากกจิการในประเทศไทย 

  
2555 2556 2557 ม.ค. – มี.ค.  2557 ม.ค. – มี.ค.  2558 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

กิจการในประเทศไทย                 

รายได้จากธรุกิจต้นนํ!า 2,534.6 44 1,957.4 38 2,177.3 36 531.7 36 560.0 37 

รายได้จากธรุกิจปลายนํ!า 3,313.2 57 3,475.8 67 4,094.7 68 1,014.4 69 998.0 66 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ในประเทศ                    

เนื"อเป็ดแปรรปูพรอ้มปรุง (เนื"อดบิ) 1,824.4 32 1,941.7 38 2,080.5 34 565.9 38 532.5 35 

เนื"อเป็ดแปรรปูปรุงสุก 46.5 1 34.9 1 40.4 1 9.1 1 14.6 1 

ผลติภณัฑพ์ลอยไดแ้ละอื!นๆ 279.9 5 267.9 5 340.0 6 75.2 5 86.4 6 

รวมรายได้จากผลิตภณัฑ์ใน 

ประเทศ 
2,150.9 37 2,244.4 44 2,460.9 41 650.2 44 633.5 42 

รายได้จากการส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงั
 ต่างประเทศ 

                   

เนื"อเป็ดแปรรปูพรอ้มปรุง (เนื"อดบิ) 42.6 1 90.1 2 444.4 7 45.8 3 76.7 5 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน) 
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2555 2556 2557 ม.ค. – มี.ค.  2557 ม.ค. – มี.ค.  2558 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

เนื"อเป็ดแปรรปูปรุงสุก 945.6 16 849.3 16 919.4 15 223.9 15 224.8 15 

ขนเป็ด 165.8 3 273.8 5 262.2 4 90.1 6 63.0 4 

ผลติภณัฑพ์ลอยไดแ้ละอื!นๆ 8.4 0 18.2 0 7.8 0 4.4 0 0.0 0 

รวมรายได้จากผลิตภณัฑ ์

ต่างประเทศ 
1,162.4 20 1,231.4 24 1,633.8 27 364.2 25 364.5 24 

รวมรายได้จากกิจการในประเทศไทย 5,847.8 101 5,433.2 105 6,272.0 104 1,546.1 105 1,558.1 103 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (1,162.4) (20) (1,231.5) (24)  (1,573.6) (26) (361.1) (25) (368.5) (24) 

รวมรายได้สุทธิจากกิจการในประเทศไทย 4,685.4 81 4,201.7 81 4,698.3 78 1,184.9 81 1,189.5 79 

รายไดจ้ากกจิการที!สนบัสนุนการประกอบธุรกจิ 1,102.1 19 956.6 19 1,350.6 22 286.2 19 320.5 21 

รวมรายได้จากกิจการในประเทศไทย 5,787.5 100 5,158.3 100 6,049.0 100 1,471.2 100 1,510.0 100 

หมายเหตุ: กจิการในประเทศไทย คอืการจาํหน่ายสนิคา้จากธุรกจิของบรษิทัฯ ในประเทศไทย เพื!อขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ โดยรายไดร้ะหว่าง
ส่วนงาน เป็นรายไดจ้ากการสง่ออกผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ โดยขายไปยงับรษิทัย่อย Anatis TH, Anatis SG, Anatis HK และกลุ่มบรษิทั DTH 

นอกจากนี" รายไดจ้ากกจิการที!สนบัสนุนการประกอบธรุกจิเป็นรายไดท้ี!บรษิทัย่อย Anatis SG, Anatis HK ขายใหก้บัลกูคา้ภายนอก ทั "งนี" รายไดจ้าก
การขายในระดบัผลติภณัฑ ์อา้งองิจากรายงานของผูบ้รหิารบรษิทัฯ 

 

รายไดจ้ากกจิการในประเทศไทยแบ่งไดเ้ป็นรายไดจ้ากธรุกจิตน้นํ"าและธรุกจิปลายนํ"า โดยธรุกจิตน้นํ"าประกอบไปดว้ย #) ธรุกจิ
อาหารสตัว ์$) ธรุกจิฟารม์พอ่แมพ่นัธุเ์ป็ด %) ธรุกจิโรงฟกัไขเ่ป็ด และ &) ธุรกจิฟารม์เลี"ยงเป็ดเนื"อ ซึ!งรายไดจ้ากธรุกจิตน้นํ"าของ
บรษิทัฯ มาจากการขายอาหารสตัวแ์ละวคัซนี และลูกเป็ดเนื"ออายหุนึ!งวนั (Day-Old Duck) ใหแ้ก่เกษตรกรคูส่ญัญาในระบบ
เกษตรแบบพนัธะสญัญา เพื!อใหเ้กษตรกรเลี"ยงเป็ดเนื"อใหก้บับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะรบัซื"อเป็ดเนื"อที!มอีายโุตเตม็วยักลบัคนื 
เพื!อนําไปชําแหละและแปรรปูเป็นผลติภณัฑอ์าหารจากเนื"อเป็ดต่อไป สว่นธรุกจิปลายนํ"า คอืธรุกจิโรงงานชําแหละและแปรรปู
อาหารจากเนื"อเป็ด ซึ!งเป็นการผลติและแปรรปูผลติภณัฑข์ั "นสดุทา้ยเพื!อจาํหน่ายแก่ผูบ้รโิภค รวมทั "งจาํหน่ายทั "งในประเทศและ
สง่ออกไปยงัต่างประเทศ ผา่นช่องทางการจําหน่าย Anatis SG, Anatis HK และกลุ่มบรษิทัยอ่ยในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ สว่น
รายไดร้ะหว่างสว่นงาน เป็นการหกัรายไดท้ี!บรษิทัฯ ขายใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัยอ่ย 

 

รายไดจ้ากธรุกจิต้นนํ"าของกจิการในประเทศไทย มสีดัส่วนลดลงเมื!อเทยีบกบัรายไดส้ทุธจิากกจิการในประเทศไทยตั "งแต่ปี 2554 

เป็นตน้มา เป็นผลมาจากการขยายตวัของธุรกจิปลายนํ"าซึ!งมยีอดขายที!เพิ!มขึ"น นอกจากนั "น รายไดจ้ากธรุกจิต้นนํ"าที!ลดลงเป็น
ผลมาจาก 1) การเลกิจาํหน่ายอาหารสตัวใ์หแ้ก่กจิการภายนอกกลุ่มบรษิทั โดยบรษิทัฯ หนัมาผลติอาหารสตัวเ์พื!อใชใ้นการใช้
เลี"ยงเป็ดของบรษิทัฯ เองเท่านั "น 2) อตัราการแลกเนื"อที!ดขีึ"น (โดยอตัราการแลกเนื"อ หมายถงึ อตัราสว่นของนํ"าหนกัอาหารสตัว์
ที!ใชเ้ลี"ยงเป็ดเนื"อตวัหนึ!ง เพื!อใหไ้ดนํ้"าหนักตวัของเป็ดเนื"อตวันั "น) สง่ผลใหเ้ป็ดแต่ละตวัมกีารบรโิภคอาหารสตัวล์ดลง และ
ยอดขายอาหารสตัวใ์หแ้ก่เกษตรกรคูส่ญัญาลดลง และ 3) การเพิ!มปรมิาณการเลี"ยงเป็ดเนื"อของบรษิทัฯ ทําใหย้อดขายลูกเป็ด
อายหุนึ!งวนัใหแ้ก่เกษตรกรคูส่ญัญาลดลง ปจัจยัสองอยา่งสุดทา้ยเป็นการเพิ!มประสทิธภิาพในการเลี"ยงเป็ดของบรษิทัฯ แม้
รายไดจ้ากธรุกจิต้นนํ"าลดลง แต่สุดทา้ยสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาระดบัอตัรากําไรได ้ 
 

กจิการในประเทศไทยมสีดัส่วนรายไดจ้ากการจําหน่ายผลติภณัฑ์จากธรุกจิปลายนํ"าที!เพิ!มขึ"น โดยในไตรมาส 1 ปี 2558 มี
สดัสว่นรายไดจ้ากธรุกจิปลายนํ"าคดิเป็นรอ้ยละ 66 เพิ!มขึ"นจากรอ้ยละ 57 ในปี 2555 สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิทัฯ ที!มุง่เน้น
การพฒันาและแปรรปูผลติภณัฑป์ลายนํ"าใหม้มีลูคา่เพิ!มสงูขึ"น 

 

รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ จากกจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 

  
2555 2556 2557 ม.ค. – มี.ค.  2557 ม.ค. – มี.ค.  2558 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

กิจการในประเทศเนเธอรแ์ลนด์                 

รายได้จากธรุกิจต้นนํ!า 547.5 31 624.7 26 653.2 27 182.1 28 141.5 26 

รายได้จากธรุกิจปลายนํ!า 1,191.7 69 1,789.6 74 1,781.7 73 462.9 72 399.1 74 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน) 
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2555 2556 2557 ม.ค. – มี.ค.  2557 ม.ค. – มี.ค.  2558 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

เนื"อเป็ดแปรรปูพรอ้มปรุง (เนื"อดบิ) 796.7 46 1,098.0 45 997.7 41 255.5 40 233.8 43 

เนื"อเป็ดแปรรปูปรุงสุกซึ!งส่งออกมาจาก 

ประเทศไทย 
253.3 15 417.3 17 468.4 19 130.0 20 92.0 17 

ผลติภณัฑแ์ปรรปูปรุงสุกซึ!งผลติใน 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 1/
 

27.3 2 147.6 6 173.6 7 46.0 7 51.2 9 

ขนเป็ด 33.2 2 45.1 2 53.1 2 14.2 2 9.8 2 

ผลติภณัฑพ์ลอยไดแ้ละอื!นๆ 81.2 5 81.6 3 89.0 4 17.3 3 12.3 2 

รวมรายได้จากกิจการในประเทศ
เนเธอรแ์ลนด์ 

1,739.2 100 2,414.3 100 2,434.9 100 645.0 100 540.6 100 

#/ รวมผลติภณัฑเ์นื"อเป็ดและเนื"อสตัวช์นิดอื!นๆ 

หมายเหตุ: กจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์คอืการจาํหน่ายสนิคา้ของกลุ่มบรษิทั DTH ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทั "งนี" รายไดจ้ากการขายในระดบัผลติภณัฑ ์อา้งองิจาก
รายงานของผูบ้รหิารบรษิทัฯ 

 

รายไดจ้ากกจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์บ่งไดเ้ป็นรายไดจ้ากธรุกจิตน้นํ"าและธรุกจิปลายนํ"า โดยธรุกจิตน้นํ"าประกอบไปดว้ย  
ธรุกจิฟารม์พอ่แม่พนัธุ์เป็ด ธรุกจิโรงฟกัไขเ่ป็ด และธรุกจิฟารม์เลี"ยงเป็ดเนื"อ ซึ!งรายไดจ้ากธุรกจิตน้นํ"ามาจากการขายอาหารสตัว์
และวคัซนีแบบซื"อมาขายไป การขายพอ่แม่พนัธุเ์ป็ดเมื!อมอีายคุรบ 18 สปัดาห ์ และการขายลูกเป็ดเนื"ออายหุนึ!งวนั (Day-Old 

Duck) ใหแ้ก่เกษตรกรคูส่ญัญาในระบบเกษตรแบบพนัธะสญัญา เพื!อใหเ้กษตรกรเลี"ยงพอ่แม่พนัธุเ์ป็ดและเป็ดเนื"อใหก้บับรษิทั
ยอ่ย โดยบรษิทัยอ่ยจะรบัซื"อไข่เป็ดเพื!อฟกัเป็นลูกเป็ดอายุหนึ!งวนั และรบัซื"อเป็ดเนื"อที!มอีายโุตเตม็วยักลบัคนื เพื!อนําไป
ชําแหละและแปรรปูเป็นผลติภณัฑอ์าหารจากเนื"อเป็ดต่อไป สว่นธรุกจิปลายนํ"า คอืธรุกจิโรงงานชําแหละและแปรรปูอาหารจาก
เนื"อเป็ด ซึ!งเป็นการผลติและแปรรูปผลติภณัฑข์ั "นสุดทา้ยเพื!อจาํหน่ายแก่ผูบ้รโิภค 

 

ในปี 2557 นั "นรายไดจ้ากธรุกจิต้นนํ"าของกลุ่มบรษิทัยอ่ยในประเทศเนเธอรแ์ลนดค์ดิเป็น 653.2 ลา้นบาท มสีดัสว่นเป็นรอ้ยละ 
27 ของรายไดจ้ากกจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ รายไดจ้ากธรุกจิปลายนํ"าคดิเป็น 1,781.7 ลา้นบาท มสีดัสว่นเป็นรอ้ยละ 73 

ของรายไดจ้ากกจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ เพิ!มขึ"นจากปี 2555 ซึ!งมสีดัสว่นเป็นรอ้ยละ 69 สาเหตุหลกัมาจากสดัสว่นรายได้
จากการขายผลติภณัฑเ์นื"อเป็ดแปรรปูปรงุสุกซึ!งสง่ออกมาจากประเทศไทย คดิเป็นรอ้ยละ 19 ซึ!งเพิ!มสงูขึ"นจากปี 2555 ที!มี
สดัสว่นรายไดร้อ้ยละ 15 เนื!องจากภาพรวมการสง่ออกเนื"อเป็ดแปรรปูปรงุสุกจากไทยไปสหภาพยโุรปที!ดขีึ"น เป็นผลมาจาก
มาตรการกําหนดโควตาการนําเขา้เนื"อเป็ดแปรรูปปรงุสกุเขา้สหภาพยโุรป ซึ!งประเทศไทยไดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี!ดกีวา่
คูแ่ขง่หลกัจากจนี นอกจากนั "นสดัสว่นรายไดจ้ากเนื"อเป็ดแปรรปูปรงุสกุซึ!งผลติในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ยงัเพิ!มสงูขึ"น เป็นผลมา
จากการเขา้ซื"อกจิการ Lucky Duck ในปี 2556 โดย Lucky Duck เป็นผูผ้ลติเนื"อเป็ดแปรรปูปรงุสุก รวมไปถงึเนื"อหมแูละเนื"อไก่
ปรงุสกุดว้ย สง่ผลใหส้ดัสว่นรายไดจ้ากผลติภณัฑแ์ปรรปูปรงุสกุซึ!งผลติในประเทศเนเธอรแ์ลนดเ์พิ!มสูงขึ"นเป็นรอ้ยละ 7 ในปี 
2557 จากเดมิรอ้ยละ 2 ในปี 2555  
 

สาํหรบังวดไตรมาส 1 ของปี 2558 กจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนดม์รีายไดเ้ท่ากบั 540.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.2 จากปี
ก่อนหน้า เป็นผลมาจากการอ่อนตวัของคา่เงนิยโูรเมื!อเทยีบกบัเงนิบาท อยา่งไรกด็ ี หากพจิารณาในสกุลเงนิยูโรแล้ว กจิการใน
ประเทศเนเธอรแ์ลนดม์รีายไดเ้พิ!มขึ"นรอ้ยละ 3.5 เมื!อเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอยา่งยิ!งปรมิาณการขายของผลติภณัฑ์
ปลายนํ"าปรบัตวัเพิ!มขึ"นรอ้ยละ 16.7 จากปีก่อนหน้า 

 

ทั "งนี"รายละเอยีดรายไดร้วมของบรษิทัฯ โดยไม่รวมรายไดร้ะหว่างส่วนงานของบรษิทัฯ ในปี 2555 ถงึงวดไตรมาส 1 ปี 2558 มี
ตารางดงัต่อไปนี" 

หน่วย: ล้านบาท 2555 2556 2557 
ม.ค. – มี.ค. 

2557 

ม.ค. – มี.ค. 
2558 

รายได้จากส่วนงานในประเทศไทย 5,787.5  5,158.3  6,049.0  1,471.2  1,510.0  

รายได้จากธรุกิจต้นนํ!า 2,534.6  1,957.4  2,177.1  531.7  557.5  

รายได้จากธรุกิจปลายนํ!า 3,252.9  3,200.8  3,871.9  939.5  952.5  
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หน่วย: ล้านบาท 2555 2556 2557 
ม.ค. – มี.ค. 

2557 

ม.ค. – มี.ค. 
2558 

รายไดจ้ากผลติภณัฑเ์นื"อเป็ดที!ขายในประเทศ 2,150.9  2,244.4  2,460.9  650.2  632.8  

รายไดจ้ากผลติภณัฑเ์นื"อเป็ดที!ส่งออกไปขายในต่างประเทศ 922.9  655.4  1,129.6  193.1  252.9  

ขนเป็ด (ส่งออกไปขายในต่างประเทศ) 179.1  301.0  281.4  96.1  66.7  

รายได้จากส่วนงานในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 1,739.2  2,414.3  2,434.9  645.1  540.6  

รายได้จากธรุกิจต้นนํ!า 547.5  624.7  653.2  182.1  141.5  

รายได้จากธรุกิจปลายนํ!า 1,191.7  1,789.6  1,781.7  462.9  399.1  

รายไดจ้ากผลติภณัฑเ์นื"อเป็ดที!ขายในประเทศ (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ 300.4  464.3  485.8  118.9  87.9  

รายไดจ้ากผลติภณัฑเ์นื"อเป็ดที!ส่งออกไปขายในต่างประเทศ 858.0  1,280.3  1,242.8  329.9  301.4  

ขนเป็ด (ขายในประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ 33.2  45.1  53.1  14.2  9.8  

รวมรายได้จากการขายของบริษทัฯ  7,526.7  7,572.6  8,483.9  2,116.2  2,050.6  

 

โครงสร้างคณะกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์  
ณ วนัที! 31 ธนัวาคม #$$% คณะกรรมการของบรษิทัฯ  ประกอบดว้ยกรรมการจํานวน &$ ท่าน ดงันี" 

รายชื"อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายโชต ิโภควนิช ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

2. นายทวชียั เจรญิบณัฑติ รองประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

3. นายโจเซฟ สเุชาวว์ณิช รองประธานกรรมการ 

4. นายเคริด์จอง ทอมาเซ่น รองประธานกรรมการ 

5. นายวุฒพิล สรุยิาภวิฒัน์ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. ดร. ภรณี ภทัรานวชั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

7. นายเยยีว คอค ตอง กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

8. นายฟารสิ อบิราฮมิ ตาฮา เอยบู 
(1)

 กรรมการ 

9. นายลนิ ไท่ ชวน 
(2)

 กรรมการ 

10. นายรชิารด์ ล ีแกมมลิล์ (2)
 กรรมการ 

11. นางณฐัพร เหลอืงสุวรรณ (4)
 กรรมการ 

12. นายฐานวรรธก ์อรณุพนัธุ์ (5)
 กรรมการ 

13. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณิช กรรมการ 

14. นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน กรรมการ 

15. นายดนยั ปฐมวาณิชย์ (3)
 กรรมการ 

หมายเหตุ:  
(1)

 ตวัแทนจาก Redfeather Limited  
(2)

 ตวัแทนจาก Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.  
(3)

 ตวัแทนจาก Dragon Path ASEAN Fund SPC  

 
(4)

 ตวัแทนจากธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

(5)
 ตวัแทนจากกองทนุส่วนบุคคล United Overseas Bank Limited และ กองทนุสว่นบคุคลธนาคารออมสนิ 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์  
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัยก่์อนและหลงัการออกและเสนอขายในครั "งนี"มดีงันี"  
 

ผูถ้ือหุ้น 

ก่อนการเสนอขาย  ก่อนการเสนอขาย  ภายหลงัการเสนอขาย 

(ภายในวนัที  4 มิ.ย. 2558) 1/ 
(ภายในวนัที  19 มิ.ย. 

2558) 2/ 
  

จาํนวน(หุ้น) ร้อยละ จาํนวน(หุ้น) ร้อยละ จาํนวน(หุ้น) ร้อยละ 

กลุ่มกองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด             

BR Partners Limited 253,700,792 37.01                      -              -                   -           -    

Black River Capital Partners Food 

Fund Holdings (Singapore) 

Pte. Ltd. 

                     -                 -    164,708,138 24.03 88,348,138 9.67 

Redfeather Limited                      -                -    55,963,445 8.16 30,023,445 3.29 

BR Associates 
(1)

                      -                 -    33,029,209 4.82 33,029,209 3.62 

รวม 253,700,792 37.01 253,700,792 37.01 151,400,792 16.57 

กลุ่มผูบ้รหิารและผูก่้อตั "งบรษิทัฯ             

บรษิทั เจอารจ์จี ีจาํกดั 
(2)

 229,275,086 33.45 229,275,086 33.45 229,275,086 25.10 

Fly Eagle Holdings Limited 
(3)

 6,551,601 0.96 6,551,601 0.96 6,551,601 0.72 

นาง โรซานน่า สุเชาวว์ณชิ 3,471,798 0.51 3,471,798 0.51 3,971,798 0.43 

นาย จอหน์ สุเชาวว์ณชิ 3,273,923 0.48 3,273,923 0.48 3,273,923 0.36 

นาย พน สุเชาวว์ณชิ 3,273,923 0.48 3,273,923 0.48 3,273,923 0.36 

นาย เจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน 2,000,000 0.29 2,000,000 0.29 2,500,000 0.27 

นาย โจเซฟ สุเชาวว์ณชิ 629,603 0.09 629,603 0.09 1,129,603 0.12 

นาย เคริด์จอง ทอมาเซ่น                 1,612         0.00               1,612      0.00  501,612 0.05 

รวม 248,477,546 36.25 248,477,546 36.25 250,477,546 27.42 

กลุ่ม กองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด
ในประเทศไทย 

            

United Overseas Bank 37,308,940 5.44 37,308,940 5.44 22,258,940 2.44 

ธนาคารออมสนิ 37,308,940 5.44 37,308,940 5.44 22,258,940 2.44 

รวม 74,617,880 10.89 74,617,880 10.89 44,517,880 4.87 

ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 59,236,902 8.64 59,236,902 8.64 59,236,902 6.48 

น.ส. ชนาทพิย ์โภควนชิ 8,400,000 1.23 8,400,000 1.23 8,400,000 0.92 

นาย โชต ิโภควนชิ 6,523,576 0.95 6,523,576 0.95 7,023,576 0.77 

นาย วุฒพิล สุรยิาภวิฒัน์ 6,523,576 0.95 6,523,576 0.95 7,023,576 0.77 

ผูถ้อืหุน้อื!นๆ 27,054,464 3.95 27,054,464 3.95 32,804,464 3.59 

ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยเดมิของบรษิทัฯ 
(4)

 911,822 0.13 911,822 0.13 3,711,822 0.41 

เสนอขายต่อประชาชนทั  วไป 
(5)

                        -              -                     -            -    348,850,000 38.19 

รวมทั "งหมด 685,446,558 100.00 685,446,558 100.00 913,446,558 100.00 

1/ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของกลุ่มผูบ้รหิารและผูก่้อตั "งบรษิทัฯ ซึ!งจะปรบัโครงสรา้งแลว้เสรจ็ภายในวนัที! 4 ม.ิย. 2558 

2/ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกองทุนเอกชนลงทุนนอกตลาด ซึ!งจะปรบัโครงสรา้งแลว้เสรจ็ภายในวนัที! 19 ม.ิย. 2558 

หมายเหตุ: 
(1)

 BR Associates มผีูร้บัผลประโยชน์คอืกองทนุ Dragon Path ASEAN Fund SPC 
(#)

 บรษิทั เจอารจ์จี ีจาํกดั เป็นบรษิทัเพื!อการลงทนุ (Holding company) มทีนุจดทะเบยีน $%&,''&,%'' บาท เป็นหุน้สามญั $,%&','&% หุน้ มลูค่าที!ตรา
ไวหุ้น้ละ *'' บาท โดยมผีูถ้อืหุน้คอื นายโจเซฟ สุเชาวว์ณิช นางโรซานน่า สเุชาวว์ณิช นายพน สุเชาวว์ณิช นายจอหน์ สุเชาวว์ณิช นายเจอรร์าด มาร์
ตนิ อลัเบริทเ์ซน Fly Eagle Holdings Limited และบรษิทั สุเชาวว์ณิช เฟรนชพิ จาํกดั  ทั "งนี" บรษิทั สุเชาวว์ณิช เฟรนชพิ จาํกดั เป็นบรษิทัเพื!อการ
ลงทนุ (Holding company) มทีนุจดทะเบยีน #+,,-##,$'' บาท เป็นหุน้สามญั #,+,-,##$ หุน้ มลูค่าที!ตราไวหุ้น้ละ *'' บาท โดยมผีูถ้อืหุน้คอื นาย
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โจเซฟ สเุชาวว์ณิช นางโรซานน่า สุเชาวว์ณิช นายพน สุเชาวว์ณิช นายจอหน์ สุเชาวว์ณิช นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน และ Fly Eagle 

Holdings Limited 
(")

 Fly Eagle Holdings Limited เป็นบรษิทัเพื!อการลงทนุ (Holding company) มทีนุจดทะเบยีน 10 ดอลลารฮ์อ่งกง เป็นหุน้สามญั 10 หุน้ มลูค่าที!ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 ดอลลารฮ์อ่งกง โดยม ีG.J. Tomassen Holding B.V. เป็นผูถ้อืหุน้โดยมสีดัส่วนถอืหุน้รอ้ยละ 100 ทั #งนี# G.J. Tomassen Holding B.V. เป็น
บรษิทัเพื!อการลงทนุ (Holding company) ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึ!งม ีนายเคริด์จอง ทอมาเซ่น เป็นผูถ้อืหุน้และมอีาํนาจควบคมุแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
($)  ผูถ้อืหุน้รายย่อยเดมิของบรษิทัฯ หมายถงึ ผูถ้อืหุน้รายย่อยที!ถอืหุน้ของบรษิทัฯ มาตั #งแต่ก่อนวนัที! %& กรกฎาคม '&&* ซึ!งเป็นวนัที!มกีารควบรวม
บรษิทั (Amalgamation) ระหวา่งบรษิทัฯ  บรษิทั บที ีพารท์เนอร ์จาํกดั (“BT Partners”) บรษิทั มดิเดิ#ล วลิเลจ จาํกดั (“MV”) และ บรษิทั ธงชยั เอเชยี 
จาํกดั (“TA”)  
(&)

 หุน้ที!เสนอขายต่อประชาชนทั !วไป ประกอบดว้ยหุน้สามญัที!เสนอขายโดยผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จาํนวนไมเ่กนิ 132,400,000 หุน้ และหุน้สามญัเพิ!ม
ทนุของบรษิทัฯ จาํนวน 228,000,000 หุน้ รวมทั #งสิ#นไมเ่กนิ "*+,$++,+++ หุน้ ทั #งนี# หุน้สามญัที!เสนอขายต่อประชาชนทั !วไปจาํนวนไมเ่กนิ 
360,400,000 หุน้ ส่วนหนึ!งจะถูกจดัสรรใหก้บักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จาํนวนทั #งสิ#นไมเ่กนิ 8,750,000 หุน้ (โปรดดูรายละเอยีดในหวัขอ้ 
10.4.2 ค่าตอบแทนที!ไมเ่ป็นตวัเงนิของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงัแสดงในสว่นที! 2.3.10 โครงสรา้งการจดัการ) และอกีสว่นหนึ!งจะถูกจดัสรรใหก้บัผูถ้อื
หุน้รายย่อยเดมิของบรษิทัฯ ในอตัราสว่นหุน้สามญัเดมิ 1 หุน้ต่อหุน้สามญัที!เสนอขายต่อประชาชนทั !วไป 3 หุน้ โดยหุน้สามญัที!จะถูกจดัสรรใหก้บัผูถ้อื
หุน้รายย่อยเป็นจาํนวนไมเ่กนิ 2,800,000 หุน้ ทาํใหจ้าํนวนหุน้ที!ถูกจดัสรรเพื!อเสนอขายต่อประชาชนในครั #งนี# มจีาํนวนประมาณ 348,850,000 หุน้ 
ทั #งนี# สดัสว่นการถอืหุน้ภายหลงัการเสนอขาย นบัรวมหุน้สามญัที!กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายย่อยเดมิของบรษิทัฯ ได้รบัสทิธทิี!จะไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญัที!จะเสนอขายในครั #งนี#แลว้ 

 

สรปุปัจจยัความเสี�ยงของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์  
ความเสี!ยงของผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัยอ์าจพจิารณาแบ่งออกไดเ้ป็น 4 สว่นซึ!งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี# 

1) ความเสี!ยงดา้นตลาด (Market Risk) 

• ความเสี!ยงดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานของผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  
ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยผลติภณัฑเ์นื#อเป็ดดบิและเนื#อเป็ดแปรรปู โดยราคาที!บรษิทัฯ สามารถ
จาํหน่ายผลติภณัฑเ์หล่านี#ไดข้ึ#นอยู่กบัอุปสงคแ์ละอุปทานของผลติภณัฑใ์นเวลานั #นๆ รวมทั #งอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของผลติภณัฑท์ี!ใหโ้ปรตนีประเภทอื!นๆ ความอ่อนไหวต่อราคาเป็นหนึ!งปจัจยัความเสี!ยงดา้นอุปสงค ์ ตวัอยา่งเช่น 
สภาวะชะลอตวัของเศรษฐกจิในทวปียโุรปในปีพ.ศ. '&&" ทําใหผู้บ้รโิภคบางกลุ่มในทวปียโุรปมคีวามอ่อนไหวต่อ
ราคาเนื#อเป็ดสงูขึ#น อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ เชื!อวา่การพฒันาผลติภณัฑอ์ยา่งต่อเนื!องใหม้คีวามหลากหลายและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ความคุม้คา่ คณุภาพของผลติภณัฑท์ี!ไดม้าตรฐาน ตราผลติภณัฑห์รอื
แบรนดท์ี!ไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภค และทมีผูบ้รหิารที!มวีสิยัทศัน์และประสบการณ์อนัยาวนาน จะทําให้
ผูบ้รโิภคไวว้างใจและเลอืกบรโิภคผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ   

• ความเสี!ยงดา้นความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

ตน้ทุนการผลติของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่มาจากวตัถุดบิการผลติอาหารสตัว ์ เช่น กากถั !วเหลอืง เมลด็ถั !วเหลอืง 
ขา้วโพด ขา้วฟา่ง ราํขา้ว เป็นตน้ ซึ!งเป็นสนิคา้ที!มคีวามผนัผวนทางดา้นราคา อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ มหีน่วยงานที!มี
ความชํานาญในการจดัซื#อวตัถุดบิเกี!ยวกบัอาหารสตัว ์ และมคีวามสมัพนัธท์ี!ดกีบัผูจ้ดัหาวตัถุดบิและเกษตรกร
โดยตรง นอกจากนี# บรษิทัฯ ยงัไดร้่วมกบัสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทยในการสั !งซื#อวตัถุดบิเกี!ยวกบัอาหารสตัว์
พรอ้มกบัผูผ้ลติอาหารสตัวร์ายอื!นๆ ทําใหส้ามารถจดัซื#อวตัถุดบิไดใ้นราคาที!เหมาะสม  

• ความเสี!ยงในการจดัซื#อจดัหาพอ่แมพ่นัธุ์ 
ในกระบวนการผลติเป็ดเนื#อ ผูผ้ลติตอ้งจดัหาพอ่แม่พนัธุเ์ป็ดเนื#อมาจากบรษิทัพฒันาสายพนัธุเ์ป็ด ซึ!งบรษิทัที!มี
ความเชี!ยวชาญในดา้นการพฒันาและผลติพอ่แมพ่นัธุเ์ป็ดนั #นมจีาํนวนน้อยรายในโลก ดงันั #น บรษิทัฯ จงึตอ้งพึ!งพงึ
บรษิทัพฒันาสายพนัธุเ์ป็ดดงักล่าว ทั #งนี# บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบับรษิทัพฒันาสายพนัธุเ์ป็ด และไดม้กีาร
จดัทําแผนการสั !งซื#อล่วงหน้าร่วมกบัผูผ้ลติเป็นเวลาประมาณหนึ!งปีล่วงหน้า โดยในอดตีที!ผา่นมา ผูผ้ลติสามารถ
จดัสง่พอ่แมพ่นัธุเ์ป็ดใหก้บับรษิทัฯ ไดต้ามแผนการสั !งซื#อที!ไดต้กลงร่วมกนัไวอ้ยา่งต่อเนื!องและตรงตามเวลาที!
กําหนด 

• ความเสี!ยงจากภยัธรรมชาต ิอุบตัเิหตุ และการหยุดชะงกัในการประกอบกจิการ 

หากเกดิภยัธรรมชาตหิรอือุบตัเิหตุรา้ยแรงขึ#นจนสง่ผลใหเ้กดิหยุดชะงกัของขั #นตอนการผลติไมว่า่ขั #นตอนใด
ขั #นตอนหนึ!ง อาจสง่ผลกระทบต่อกระบวนการผลติทั #งหมดของบรษิทัฯ   อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มนีโยบายเชงิ
ป้องกนัเพื!อหลกีเลี!ยงหรอืลดโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ ที!สามารถป้องกนัได ้ โดยมกีารตรวจเชค็สภาพ
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และความพรอ้มของเครื!องจกัรต่าง ๆ ตลอดจนการใหค้วามรูห้รอืการอบรมพนกังานและเกษตรกรคูส่ญัญา ในดา้น
ความปลอดภยัและการป้องกนัอุบตัเิหตุ นอกจากนี" บรษิทัฯ มกีารจดัทําแผนบรหิารความต่อเนื!องทางธรุกจิ 
(Business Continuity Plan : BCP) เพื!อรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัสถานการณ์ 

• ความเสี!ยงจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อ 

หากเกดิเหตุการณ์การระบาดของโรคไขห้วดันก จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินงานและผลประกอบการ
ของบรษิทัฯ อาจสง่ผลกระทบต่อวงจรการเลี"ยงและผลติ พฤตกิรรมการบรโิภคสตัวปี์ก ตลอดจนการหา้มนําเขา้
ผลติภณัฑส์ตัวปี์กของประเทศคู่คา้ เนื!องจากขาดความเชื!อม ั !นในความปลอดภยัของการบรโิภคสตัวปี์ก อยา่งไรก็
ตาม บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตาม ดูแล และเฝ้าระวงัการเกดิโรคระบาดและการตดิเชื"อในสตัวปี์กทั "งในประเทศไทย
และประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตลอดจนการปรบัปรงุเทคโนโลยรีะบบการเลี"ยงที!ทนัสมยั โดยจดัสรา้งโรงเรอืนระบบปิด 

การควบคมุอุณหภูมแิละความชื"นใหอ้ยูใ่นระดบัที!เหมาะสมและป้องกนัเชื"อโรคจากภายนอกโรงเรอืน การบรหิาร
การจดัการระบบสขุาภบิาล และการควบคมุมาตรฐานสขุอนามยัของฟารม์ทั "งของบรษิทัฯ และของเกษตรกร
คูส่ญัญา ซึ!งสถานประกอบกจิการของบรษิทัฯ ทั "งในและต่างประเทศไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
ราชการที!เกี!ยวขอ้ง โดยบรษิทัฯ จะใหค้วามสาํคญัในการป้องกนัเป็นลําดบัแรก เช่น การรกัษาความสะอาดของคน
และยานพาหนะในการเขา้ออกบรเิวณฟารม์ โรงเรอืน โรงเชอืด เป็นตน้ เพื!อลดความเสี!ยงในการเกดิโรค 

• ความเสี!ยงจากความเชื!อมั !นของผูบ้รโิภคในเรื!องความปลอดภยัของผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ 

ผลการประกอบการของบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบหากความเชื!อมั !นของผูบ้รโิภคต่อคณุภาพและความปลอดภยั
ในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ลดลง  อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดค้าํนึงถงึคุณภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑข์อง
บรษิทัฯ เป็นลําดบัแรก โดยบรษิทัฯ ไดด้ําเนินกจิการในทุกขั "นตอนการผลติอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทําใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัประกนัคณุภาพ (Quality Assurance) ของผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  ทั "งนี" 
บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐานทางดา้นอาหารทั "งในประเทศและต่างประเทศในดา้นต่างๆ เช่น GMP 

(Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), BRC Global Standard 

(The British Retail Consortium), ISO #$$% (Quality Management System), ISO %&$$% (Environmental 

Management System) และ HALAL เป็นตน้ 

• ความเสี!ยงจากการเปลี!ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑแ์ละระเบยีบทางการที!เกี!ยวขอ้งกบัการประกอบกจิการของกลุ่ม
บรษิทั 

หากหน่วยงานราชการที!เกี!ยวขอ้งมกีารเปลี!ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ ์ หรอืระเบยีบขอ้กําหนดดงักล่าว อาจ
สง่ผลกระทบต่อการประกอบกจิการของกลุ่มบรษิทั หรอืก่อใหเ้กดิภาระหรอืตน้ทุนในการประกอบกจิการเพิ!มขึ"น 
ซึ!งอาจสง่ผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ   ทั "งนี" การประกอบกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลตามหลกัเกณฑท์างกฎหมายและระเบยีบของหน่วยงานที!
เกี!ยวขอ้ง ซึ!งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใหค้วามสาํคญัในการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้กําหนดต่างๆ ที!
เกี!ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

• ความเสี!ยงจากการเปลี!ยนแปลงมาตรการทางการคา้จากประเทศผูนํ้าเขา้ 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัไปยงัต่างประเทศเพิ!มขึ"นอยา่งต่อเนื!อง โดยประมาณรอ้ย
ละ '$ ของมลูคา่การสง่ออกมาจากการสง่ออกเนื"อเป็ดไปยงักลุ่มประเทศในสหภาพยโุรป (European Union) เป็น
อนัดบัหนึ!ง โดยปจัจบุนัสหภาพยโุรปมมีาตรการดา้นภาษเีพื!อป้องกนัการทุ่มตลาด และปกป้องเกษตรกรและ
อุตสาหกรรมการเลี"ยงเป็ดในสหภาพยโุรป ผา่นการกําหนดโควตาการนําเขา้เนื"อเป็ดจากประเทศต่างๆ แต่ละ
ประเทศ อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัในต่างประเทศอยา่งมนียัสาํคญั 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดม้กีารศกึษาขอ้มลูและตดิตามกฎระเบยีบหรอืมาตรการต่างๆ ที!เกี!ยวกบัการนําเขา้
ผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัในประเทศต่างๆ นอกจากนี" บรษิทัฯ มกีลยุทธท์ี!จะขยายตลาดสง่ออกไปยงัประเทศอื!นๆ 
อยา่งต่อเนื!อง เพื!อลดความเสี!ยงในการพึ!งพาลูกคา้ในประเทศใดประเทศหนึ!งมากจนเกนิไป  
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2) ความเสี!ยงดา้นการปฏบิตังิาน (Operations Risk) 

• ความเสี!ยงจากการพึ!งพาเกษตรกรคูส่ญัญาในการเลี"ยงเป็ดเนื"อ 

ปจัจบุนัประมาณรอ้ยละ #$ ของจาํนวนเป็ดที!ผลติทั "งหมดถูกเลี"ยงโดยเกษตรกรคูส่ญัญา ดงันั "นบรษิทัฯ จงึตอ้ง
พึ!งพาเกษตรกรเหล่านี"ในการเลี"ยงเป็ดใหไ้ดนํ้"าหนักและคณุภาพตามเกณฑท์ี!บรษิทัฯ กําหนด อย่างไรกต็าม 
บรษิทัฯ ไดม้นีโยบายสง่เสรมิเกษตรกรผูเ้ลี"ยงเป็ดโดยการใหค้วามรูค้วบคู่ไปกบัการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร
เพื!อใหเ้ป็ดที!เลี"ยงไดคุ้ณภาพมาตรฐานและราคาที!ด ี เพื!อสรา้งความมั !นคงในอาชพีและรายไดใ้หก้บัเกษตรกร
คูส่ญัญา รวมทั "งบรษิทัฯ มกีารกระจายการพึ!งพาเกษตรกรคูส่ญัญารายยอ่ยจาํนวนมาก 

• ความเสี!ยงจากการใชแ้รงงานในกระบวนการแปรรปูเนื"อเป็ด 

บรษิทัฯ มกีารใชพ้นกังานซึ!งทํางานอยูใ่นกระบวนการผลติและแปรรูปเนื"อเป็ด ซึ!งมเีขตอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ!งอาจ
สง่ผลใหเ้กดิการขาดแคลนแรงงานในโรงงานผลติและแปรรปูเนื"อเป็ด การหมุนเวยีนของพนกังาน (แรงงาน) อาจ
สง่ผลใหแ้รงงานใหมม่ทีกัษะการทํางานที!ไมส่มํ!าเสมอหรอืคงที! อาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานและผล
ประกอบการของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของบุคลากรทุก
ระดบัหรอืพนกังานทั "งหมดที!มต่ีอบรษิทัฯ  โดยบรษิทัฯ มกีารพจิารณาปรบัปรงุคา่จา้งและสวสัดกิารแรงงานใน
อตัราที!สามารถแขง่ขนัได ้ นอกจากนี" บรษิทัฯ มแีผนการลงทุนในระบบการผลติและแปรรปูเนื"อเป็ดโดยการใช้
เครื!องจกัรแบบอตัโนมตัมิากขึ"น เพื!อทดแทนหรอืลดการพึ!งพงิแรงงาน และรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ   
 

3) ความเสี!ยงดา้นการเงนิ (Financial  Risk) 

• ความเสี!ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มรีายการทางการคา้ที!เป็นเงนิตราต่างประเทศ ทั "งที!เป็นการสง่ออกและการนําเขา้ ทําใหบ้รษิทัฯ อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงนิตราต่างประเทศ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ตระหนกัถงึ
ความเสี!ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนดงักล่าว จงึมนีโยบายทําสญัญาซื"อขายล่วงหน้าเงนิตรา
ต่างประเทศ (Foreign Currencies Exchange Forward) ไวก้บัสถาบนัการเงนิหลายแหง่ นอกจากนั "น ภาระ
หนี"สนิของบรษิทัฯ ที!เป็นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ อยู่ในสกุลเงนิบาท ดงันั "นเงนิกู้ยมืดงักล่าวจงึไม่มคีวามเสี!ยง
ดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงนิตราต่างประเทศ 

• ความเสี!ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี"ย 

บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาว โดยมอีตัราดอกเบี"ยลอยตวัที!อา้งองิกบั MLR ทําใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสี!ยงจากการ
เปลี!ยนแปลงของอตัราดอกเบี"ย สง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มี
วตัถุประสงคท์ี!จะใชเ้งนิที!ไดจ้ากการออกและเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครั "งนี" เพื!อชําระคนืเงนิกูย้มืจาํนวนหนึ!ง  ซึ!งจะ
ทําใหเ้งนิกูย้มืรวมทั "งหมดของบรษิทัฯ ลดลง 

• ความเสี!ยงจากการประเมนิภาระภาษยีอ้นหลงัโดยกรมสรรพากร 

บรษิทัฯ อาจมภีาระที!จะตอ้งชําระภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเพิ!มเตมิยอ้นหลงั โดยกรมสรรพากรมหีมายเรยีกมายงั
บรษิทัฯ เพื!อขอใหช้ี"แจงกบัเจา้พนกังานประเมนิฯ สาํหรบัการยื!นแบบแสดงรายการเพื!อเสยีภาษสีาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัช ี % มกราคม – &% ธนัวาคม '**%, % มกราคม – &% ธนัวาคม '**' และ % มกราคม – &% 
ธนัวาคม '**& ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ของกรมสรรพากร อาจเป็นไปไดว้า่บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัการ
ประเมนิภาระภาษยีอ้นหลงัไมว่า่จะเป็นในเรื!องของภาษทีี!เกดิจากการใชผ้ลขาดทุนสะสมกรณีกจิการที!ไดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทุนมากกว่า % โครงการตามมาตรา &% แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. '*'$ หรอืภาษี
ที!เกี!ยวขอ้งกบัการลดอตัราภาษ ี และยกเวน้ภาษเีงนิไดข้อง บรษิทัฯ ซึ!งประกอบกจิการสาํนักงานปฏบิตักิาร
ภูมภิาค (Regional Operating Headquarters: ROH) รวมถงึ ภาษต่ีางๆ ที!เกี!ยวขอ้งกบัการดําเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ อยา่งไรกด็ ี ในกรณีที!บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัการประเมนิภาระภาษยีอ้นหลงัในจาํนวนเงนิตามที!
กรมสรรพากรจะเป็นผูป้ระเมนินั "น บรษิทัฯ จะไดร้บัการชดเชยตามจาํนวนเงนิและวธิกีารที!กําหนดในสญัญาซื"อ
ขายหุน้บรษิทักบัผูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดมิ ซึ!งการชดเชยภาระภาษยีอ้นหลงัดงักล่าว อาจถูกพจิารณาในชั "นศาลต่อไป    
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• ความสามารถในการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ  ขึ"นอยู่กบัผลกําไร กระแสเงนิสด สถานะทางการเงนิ รายจา่ยฝา่ย
ทุน และขอ้จาํกดัของเงื!อนไขที!เกดิจากการจดัหาแหล่งเงนิกูย้มื 

การจ่ายเงนิปนัผลในอนาคตของบรษิทัฯ  จะขึ"นอยูก่บัความตอ้งการใชเ้งนิทุน รายจา่ยฝา่ยทุน และขอ้กําหนดจาก
การจดัหาแหล่งเงนิกูย้มืในอนาคต ดงันั "น บรษิทัฯ อาจพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลตํ!ากวา่อตัราที!กําหนดไว ้ และอาจ
สง่ผลกระทบต่อราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดรอง 

• ความเสี!ยงจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและ/หรอืค่าความนิยมจากการรวมธรุกจิ 

เนื!องจาก BT Partners มกีารเขา้ซื"อกจิการของบรษิทัฯ จากผูถ้อืหุน้ใหญ่เดมิในปี 2555 ทําใหต้อ้งมกีารตมีลูค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ี!ระบุไดท้ี!ไดม้าและหนี"สนิที!รบัมา ณ วนัที!ซื"อกจิการ โดยส่วนต่างระหว่างตน้ทุนที!เกี!ยวขอ้ง
โดยตรงกบัการซื"อหุน้ดงักล่าว และมลูคา่ยตุธิรรมสทุธขิองสนิทรพัย ์ หนี"สนิ และหนี"สนิที!อาจเกดิขึ"นที!ระบุได ้ ณ 
วนัที!ซื"อหุน้ตามสดัสว่นที!ลงทุน ไดบ้นัทกึเป็นคา่ความนิยมจากการรวมธุรกจิ ส่วนสนิทรพัยท์ี!ไมม่ตีวัตน ประกอบ
ไปดว้ย ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ ความสมัพนัธก์บัลูกคา้และชื!อทางการคา้ โดยความสมัพนัธก์บัลูกคา้และชื!อ
ทางการคา้เป็นสนิทรพัยท์ี!ไมม่ตีวัตนที!มกีารตมีลูค่าขึ"นภายหลงัจาก BT Partners เขา้ซื"อกจิการของบรษิทัฯ ทั "งนี" 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่กีารตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (ชื!อทางการคา้) แต่จะใชว้ธิกีารทดสอบการดอ้ย
คา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและคา่ความนิยมจากการรวมธรุกจิ ทั "งนี" ณ วนัที! 31 ม.ีค. 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่
มตีวัตน ประกอบดว้ย ความสมัพนัธก์บัลูกคา้จาํนวน 476.3 ลา้นบาท และชื!อทางการคา้จาํนวน 274.7 ลา้นบาท 
รวมทั "งสิ"นจาํนวน 751.0 ลา้นบาท คดิเป็นมลูคา่รอ้ยละ 32.2 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และหากพจิารณาสนิทรพัยท์ี!
ไมม่ตีวัตนโดยรวมคา่ความนิยมจากการรวมธรุกจิจาํนวน 1,954.5 ลา้นบาท จะทําใหม้ยีอดรวมทั "งสิ"น 2,705.5 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 115.9 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ดงันั "น หากบรษิทัฯ ทดสอบการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ี
ตวัตนและคา่ความนิยมจากการรวมธรุกจิ และมขีอ้บ่งชี"วา่สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและ/หรอืคา่ความนิยมจากการรวม
ธรุกจิดงักล่าวมกีารดอ้ยค่าเกดิขึ"น บรษิทัฯ จะพจิารณาบนัทกึการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและ/หรอืค่า
ความนิยมจากการรวมธรุกจิดงักล่าว ซึ!งอาจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ และการลดลงของสว่น
ของผูถ้อืหุน้ แมว้า่บรษิทัฯ ไดพ้ยายามพจิารณาและดําเนินการต่างๆ อยา่งระมดัระวงัแล้ว โดยหลกัแลว้ การลดลง
ของกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานที!คาดการณ์ไว ้ การเปลี!ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและหรอื
สภาวะตลาดที!มสีาระสาํคญั และการสญูเสยีลูกคา้รายสาํคญั อาจเป็นขอ้บ่งชี"ของการดอ้ยคา่ในกรณีที!มลูคา่ตาม
บญัชขีองสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและ/หรอืคา่ความนิยมสงูกวา่มลูคา่ที!คาดวา่จะไดร้บัคนื ซึ!งอาจสง่ผลกระทบในทาง
ลบต่อผลประกอบการในงวดบญัชทีี!มกีารบนัทกึการดอ้ยค่า รวมทั "งสถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ อยา่งไรกด็ ี
บรษิทัฯ เหน็วา่ความเป็นไปไดใ้นการเกดิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี!ไมม่ตีวัตนและ/หรอืคา่ความนิยมจากการรวม
ธรุกจินั "นมน้ีอย เนื!องจากบรษิทัฯ มรีายไดท้ี!เตบิโตอยา่งต่อเนื!องมาตั "งแต่การเขา้ซื"อกจิการในปี 2555 นอกจากนี" 
บรษิทัฯ มกีารตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (คอืรายการความสมัพนัธก์บัลูกคา้) ที!เกดิจากการปรบัโครงสรา้ง
กลุ่มในปี 2555 โดยประมาณรอ้ยละ 5 ของรายการความสมัพนัธก์บัลูกคา้ที!เกดิจากการปรบัโครงสรา้งกลุ่ม ไดม้ี
การทยอยจ่ายไปแลว้ตั "งแต่ปี 2556 ถงึ 2557 สว่นที!เหลอืจะตดัจาํหน่ายภายในระยะเวลา 38 ปีขา้งหน้าหรอืคดิ
เป็นประมาณ 12.6 ลา้นบาทต่อปี ซึ!งการตดัจาํหน่ายดงักล่าวจะส่งผลใหค้วามสมัพนัธก์บัลูกคา้มมีลูคา่ลดลงใน
อนาคต (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ!มเตมิเกี!ยวกบันโยบายการบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัการดอ้ยคา่ของคา่
ความนิยม ในขอ้ “2.4 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน – 2.4.16 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ”) 

 

4) ความเสี!ยงอื!น ๆ 

• ความเสี!ยงจากการนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครั "งนี" โดยบรษิทัฯ ไดย้ื!นคาํขออนุญาตนําหุน้สามญั
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยา่งไรกด็ ี บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามไมแ่น่นอนที!จะไดร้บัอนุญาตจากตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ดงันั "น ผูล้งทุนอาจมคีวามเสี!ยงเกี!ยวกบัสภาพคล่องในการซื"อขายหุน้
สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดรอง และอาจไมไ่ดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้สามญัไดต้ามราคาที!คาดการณ์ไว้
หากหุน้สามญัของบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้ 
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• ความเสี!ยงจากความผนัผวนของราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ หลงัเขา้ทําการซื"อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้ครั "งนี"อาจมกีารขึ"นลงอย่างผนัผวน ทั "งนี"ขึ"นอยูก่บัปจัจยั
หลายประการโดยหลายปจัจยัเป็นสิ!งที!บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ ทําใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ  อาจมกีารซื"อ
ขายในราคาที!ตํ!ากว่าราคาเสนอขาย 

 

สรปุผลการดาํเนินงานที�สาํคญัของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

ตารางดงัต่อไปนี"แสดงขอ้มลูจากงบการเงนิรวมเสมอืนของบรษิทัฯ ตั "งแต่ปี 2555 – งวด ไตรมาส 1 ปี 2558  

 
หน่วย 2555 2556 2557 ม.ค. – มี.ค. 2557  ม.ค. – มี.ค. 2558  

รวมสนิทรพัย์ ลา้นบาท 6,356.1 6,422.3        6,382.0 - 6,170.0 

รวมหนี"สนิ ลา้นบาท 5,006.8 4,886.5 4,205.0 - 3,835.4 

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น ลา้นบาท 1,349.3 1,535.8 2,177.0 - 2,334.6 

รวมรายได้ ลา้นบาท 7,633.3 7,605.7 8,509.1 2,124.1 2,055.4 

รวมค่าใชจ่้าย ลา้นบาท (7,367.4) (7,170.3) (7,490.5) 1,828.0 1,787.4 

กาํไรสาํหรบังวด ลา้นบาท 7.3 128.2 661.1 196.2 181.5 

D/E เท่า 3.7 3.2 1.9 - 1.6 

ROA รอ้ยละ 0.1 2.0 10.3 - 11.6 

ROE รอ้ยละ 0.2 8.9 35.6 - 32.2 

หมายเหตุ: เนื!องจากไม่มงีบแสดงฐานะทางการเงนิที!สิ"นงวด ม.ีค. #$$% จงึไม่แสดงตวัเลขจากงบแสดงฐานะทางการเงนิในตารางขา้งต้น 

 

ผลการดาํเนินงาน 

บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิผลติและแปรรปูเนื"อเป็ดแบบครบวงจรตั "งแต่ธรุกจิตน้นํ"า ซึ!งประกอบดว้ย ธรุกจิผลติอาหารสตัว ์ ฟารม์
เลี"ยงพอ่แม่พนัธุเ์ป็ดและเป็ดเนื"อ และโรงฟกัไข ่ และธุรกจิปลายนํ"า ซึ!งประกอบดว้ย ธุรกจิชําแหละเป็ดและจาํหน่ายผลติภณัฑ์
พลอยไดแ้ละผลติภณัฑอ์าหารแปรรปู โดยบรษิทัฯ มผีลการดาํเนินงานที!ดขีึ"นอยา่งต่อเนื!อง ในระหว่างปี #$$$ ปี #$$& ปี #$$% 
และไตรมาส 1 2558 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย เท่ากบั %,$#&.& ลา้นบาท %,$%#.& ล้านบาท และ ',*'+.' ลา้นบาท 
ตามลําดบั โดยเพิ!มขึ"นดว้ยอตัราการเตบิโตเฉลี!ยสะสมที!รอ้ยละ &.# ต่อปี สว่นในไตรมาส 1 ของปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดจ้าก
การขายเท่ากบั 2,050.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.1 เมื!อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากรายไดข้องกลุ่ม
บรษิทั DTH ที!ลดลงภายหลงัจากการแปลงคา่เงนิเป็นสกุลเงนิบาท โดยหดตวัรอ้ยละ 16.2 เมื!อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อน
หน้า เป็นผลมาจากการคา่อ่อนค่าของสกุลเงนิยูโรเทยีบกบัเงนิบาท ซึ!งสกุลเงนิยโูรอ่อนคา่ลงรอ้ยละ 19.0 เมื!อเทยีบกบัสกุลเงนิ
บาทในช่วงเวลาเดยีวกนั ทาใหเ้มื!อแปลงผลการดาเนินงานจากกจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนดจ์ากเงนิสกุลยโูรมาเป็นเงนิบาท
แลว้ ทาใหร้ายไดข้องกลุ่มบรษิทั DTH ลดลง แต่หากพจิารณารายไดข้องกลุ่มบรษิทั DTH ในสกุลเงนิยโูรแล้ว กลุ่มบรษิทั DTH 

มรีายไดเ้ตบิโตรอ้ยละ 3.5 เมื!อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้า 

 

ปจัจยัหลกัที!สง่ผลต่อการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัฯ  คอืการเพิ!มขึ"นของรายไดจ้ากธุรกจิปลายนํ"า กล่าวคอื ธรุกจิอาหารแปร
รปูของบรษิทัฯ ทั "งจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ ที!มอีตัราการเตบิโตที!เพิ!มขึ"นอยา่งต่อเนื!อง โดยในปี #$$$  ปี #$$& และ
ปี #$$% บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธรุกจิปลายนํ"าเท่ากบั *,***.$ ลา้นบาท *,--/.$ ลา้นบาท และ $,&$+.+ ลา้นบาทตามลําดบั ซึ!ง
ทําใหส้ดัสว่นรายไดจ้ากธรุกจิปลายนํ"าต่อรายไดจ้ากการขายมสีดัส่วนที!สงูขึ"นในปี #$$$ ปี #$$& และปี #$$% เป็นรอ้ยละ $-.0 
รอ้ยละ &$.- และรอ้ยละ &&.& ตามลําดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี!ยสะสมที!รอ้ยละ 0#.' ต่อปี สว่นรายไดจ้ากธรุกจิปลายนํ"า
ในไตรมาส 1 ของปี 2558 เท่ากบั 1,490.5 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 72.7 ของรายไดท้ั "งหมด แต่ลดลงรอ้ยละ 5.9 เมื!อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้า เพราะไดร้บัผลกระทบจากการอ่อนคา่ลงของสกุลเงนิยโูรเทยีบกบัเงนิบาท สาํหรบัธุรกจิ
อาหารแปรรปูของบรษิทัฯ ที!เตบิโตขึ"นของกจิการในประเทศไทย มสีาเหตุมาจากการที!บรษิทัฯ เน้นการสง่ออกผลิตภณัฑจ์าก
ประเทศไทยไปยงัต่างประเทศมากขึ"น โดยตลาดต่างประเทศมรีาคาขายเฉลี!ยต่อกโิลกรมัที!สงูกวา่ตลาดในประเทศ นอกจากนี"
กจิการอาหารแปรรปูในประเทศเนเธอรแ์ลนดน์ั "น ยงัมกีารเตบิโตที!ด ีโดยในปี #$$$ ถงึปี #$$% บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิปลาย
นํ"าซึ!งรวมกจิการอาหารแปรรูปของกลุ่มบรษิทัในประเทศเนเธอรแ์ลนดเ์ท่ากบั 0,0-0.% ล้านบาท 0,%'-.& ลา้นบาท และ 0,%'0.% 
ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี!ยสะสมที!รอ้ยละ ##.+ ต่อปี และมรีายไดเ้ท่ากบั 399.1 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ของปี 2558  
โดยการเตบิโตของรายไดด้งักล่าวในปี #$$& มสีาเหตุหลกัมาจากการเตบิโตของการสง่ออกเนื"อเป็ดแปรรปูปรงุสุกจากการผลติ
ในประเทศไทยที!สง่ไปยงัสหภาพยุโรปผา่นบรษิทัยอ่ยในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ซึ!งบรษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากมาตรการดา้น
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ภาษกีารนําเขา้เนื"อเป็ด และมกีารลงทุนโดยบรษิทัยอ่ยใน Lucky Duck ซึ!งประกอบธรุกจิผลติและจาํหน่ายอาหารปรงุสุกประเภท
ต่างๆ เพื!อจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศต่างๆ ในทวปียโุรป ทําใหบ้รษิทัฯ เพิ!มยอดขายและช่องทางการจดัจําหน่ายเนื"อเป็ด
แปรรปูในทวปียโุรปไดม้ากขึ"น การเพิ!มขึ"นของสดัสว่นรายไดจ้ากธรุกจิปลายนํ"าของกลุ่มบรษิทันั "น สอดคลอ้งกบักลยทุธข์อง
บรษิทัฯ ที!มุง่เน้นการพฒันาและแปรรปูผลติภณัฑใ์หม้มีลูค่าเพิ!มสงูขึ"น 

 

งบกําไรขาดทุนตามงบการเงนิรวมเสมอืน 

  
2555 2556 2557 ม.ค. – มี.ค. 2557  ม.ค. – มี.ค. 2558  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 7,526.6  100.0  7,572.6  100.0   8,483.8   100.0  2,116.2 100.0 2,050.6 100.0 

ตน้ทุนขาย (6,544.9) (87.0) (6,517.9) (86.1) (6,778.6)  (79.9) (1,665.9) (78.7) (1,621.9) (79.1) 

กาํไรขั  นต้น (Gross Profit) 981.7  13.0  1,054.7 13.9   1,705.2   20.1  450.3 21.3 428.7 20.9 

รายไดอ้ื!น 106.7  1.4  33.1  0.4  25.4  0.3  7.9 0.4 4.8 0.2 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการ
บรหิาร 

(817.6) (10.9) (610.9) (8.1) (691.2) (8.1) (162.2) (7.7) (160.0) (7.8) 

ค่าใชจ่้ายอื!น (4.9) (0.1) (41.5) (0.5) (20.8) (0.2) 0 - (5.6) (0.3) 

ค่าเสื!อมราคาและค่าตดั
จาํหน่าย 

277.9  3.7  456.0  6.0  365.0  4.3  90.7 4.3 70.3 3.4 

กาํไรก่อนดอกเบี ยภาษี
และค่าเสื"อมราคา 
(EBITDA) 

543.8  7.2  891.4  11.8  1,383.6  16.3  386.8 18.3 338.3 16.5 

ค่าเสื!อมราคาและค่าตดั
จาํหน่าย 

(277.9) (3.7) (456.0) (6.0) (365.0) (4.3) (90.7) (4.3) (70.3) (3.4) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วม 

0.6  -  0.5  -  0.3  0.0  0 - 0 - 

กาํไรก่อนดอกเบี ยภาษี 
(EBIT) 

266.5  3.5  435.9  5.8  1,018.9  12.0  296.1 14.0 268.0 13.1 

ดอกเบี"ยจ่าย (118.4) (1.6) (273.5) (3.6) (218.8) (2.6) (58.1) (2.7) (46.2) (2.3) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (140.8) (1.9) (34.3) (0.5) (139.0) (1.6) (41.8) (2.0) (40.4) (2.0) 

กาํไรสุทธิ (Net Profit) 7.3  0.1  128.2  1.7  661.1  7.8  196.2 9.3 181.5 8.9 

 

อตัรากําไรขั "นต้นของบรษิทัฯ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากบัรอ้ยละ 13.0 รอ้ยละ 13.9 รอ้ยละ 20.1 

และรอ้ยละ 20.9 ตามลําดบั  สาเหตุที!อตัรากําไรขั "นตน้ของบรษิทัฯ ปรบัตวัสงูขึ"นในปี 2557 สว่นหนึ!งเป็นผลมาจากการสง่ออก
ผลติภณัฑเ์นื"อเป็ดแปรรปูพรอ้มปรุงไปยงัตลาดญี!ปุน่ ซึ!งมอีตัรากําไรขั "นตน้ของผลติภณัฑท์ี!สงูกวา่ตลาดอื!นๆ   นอกจากนี" 
บรษิทัฯ ยงัสามารถกําหนดราคาผลติภณัฑแ์ละกลบัมาแขง่ขนัไดด้ขีึ"นในตลาดยโุรปตั "งแต่ปี 2556 ภายหลงัจากที!สหภาพยโุรปมี
มาตรการทางดา้นภาษ ี เพื!อป้องกนัการทุ่มตลาดของผูผ้ลติจากประเทศจนี ผา่นการกําหนดโควตาการนําเขา้จากประเทศต่างๆ 
ทําใหป้ระเทศไทยไดร้บัผลประโยชน์จากมาตรการดงักล่าว อกีทั "งบรษิทัฯ มกีารบรหิารตน้ทุนการผลติต่อหน่วยที!ดขีึ"น ทั "ง
กระบวนการผลติต้นนํ"าและปลายนํ"า รวมถงึการปรบัสดัสว่นการขายของผลติภณัฑช์นิดต่างๆ (product mix) และการมทีมี
ผูบ้รหิารที!มปีระสบการณ์สงูไดเ้ขา้มาบรหิารและจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ สะทอ้นใหเ้หน็ผา่นผลการดาํเนินงานที!ดขีึ"น 
นอกจากนี" หากพจิารณาเฉพาะคา่ใชจ้า่ยตน้ทุนขายที!เกี!ยวขอ้งกบัธุรกจิปกต ิหกัคา่เสื!อมราคาจากการตมีลูคา่ยตุธิรรมที!เกดิจาก
การปรบัโครงสรา้งบรษิทัในปี 2556 บรษิทัฯ จะมอีตัรากําไรขั "นตน้ที!สงูขึ"นเป็นรอ้ยละ 17.1 (จากก่อนปรบัปรงุที!รอ้ยละ 13.9) 

สาํหรบังวดปี 2557 นั "น อตัรากําไรขั "นตน้อยูท่ี!รอ้ยละ 20.1 ซึ!งเพิ!มขึ"นจากการขายผลติภณัฑแ์ปรรูปที!มกํีาไรสงูเพิ!มมากขึ"น และ
เนื!องจากสภาวะตลาดสง่ออกเนื"อเป็ดแปรรปูไปยงัต่างประเทศที!ปรบัตวัดขีึ"นตามลําดบั และเนื!องจากสภาวะตลาดสง่ออกเนื"อ
เป็ดแปรรปูไปยงัต่างประเทศที!ปรบัตวัดขีึ"นตามลําดบั สาํหรบังวดไตรมาส 1 ของปี 2558 อตัรากําไรขั "นตน้หลงัปรบัปรงุอยูท่ี!รอ้ย
ละ 20.9  

 

ในปี 2555 และปี 2556 บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจากงบการเงนิรวมเพื!อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเท่ากบั 817.6 ลา้น
บาท และ 610.9 ลา้นบาท ตามลําดบั และในปี 2557 บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเท่ากบั 691.2 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นอตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ในระหวา่งปี 2555 – 2557 เท่ากบัรอ้ยละ 10.9 รอ้ยละ 8.1 และรอ้ยละ 8.1 
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ตามลําดบั สาํหรบังวดไตรมาส 1 ของปี 2558 บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเท่ากบั 160.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

7.8 ของรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ  คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2555 สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จา่ยที!เกดิขึ"นจากการปรบั
โครงสรา้งบรษิทั และคา่ใชจ้่ายที!ปรกึษาและคา่ใชจ้่ายที!เกี!ยวขอ้ง จาํนวนรวมประมาณ 319.2 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2556 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร สว่นใหญ่เกดิจากคา่เสื!อมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายอื!นๆ ที!เพิ!มขึ"นจากการตดัจาํหน่ายส่วนต่าง
มลูคา่ยตุธิรรมและมลูค่าตามบญัชขีองรายการที!ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ที!เกดิจากการปรบัโครงสรา้ง
กลุ่มในปี 2555 ซึ!งในปี 2556 บรษิทัฯ มคีา่เสื!อมราคาจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรม และคา่ตดัจําหน่ายความสมัพนัธก์บัลูกคา้
จาํนวน 175.6 ลา้นบาท นอกจากนี" ในปี 2556 บรษิทัฯ ยงัมคีา่ที!ปรกึษาจา่ยที!เพิ!มขึ"นจาก 54.6 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 79.1 

ลา้นบาท หรอืเพิ!มขึ"นรอ้ยละ 44.9 สาํหรบัปี 2557 บรษิทัฯ มคี่าเสื!อมราคาจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรม และค่าตดัจาํหน่าย
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ คดิเป็น 104.8 ลา้นบาท ซึ!งหากพจิารณาเฉพาะค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารตามธรุกจิปกต ิ และหกั
คา่ใชจ้า่ยที!ไมไ่ดเ้กดิขึ"นเป็นประจาํ (non-recurring expense) บรษิทัฯ จะมอีตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารต่อรายได้
จากการขายของบรษิทัฯ  ประมาณรอ้ยละ 6.8 ถงึ 7.9 นอกจากนี" ประมาณรอ้ยละ 42 ของคา่เสื!อมราคาและการตดัจําหน่ายจาก
การปรบัมลูคา่ยตุธิรรมที!เกดิจากการปรบัโครงสรา้งกลุ่ม ไดม้กีารทยอยตดัจาํหน่ายไปแล้วตั "งแต่ปี 2556 - 2557 จงึจะทําให้
บรษิทัฯ มกีารทยอยตดัจาํหน่ายที!เหลอือกีประมาณรอ้ยละ 58 โดยเป็นการตดัจาํหน่ายส่วนต่างมลูคา่ยตุธิรรมและมลูคา่ตาม
บญัชขีองเครื!องจกัรและอุปกรณ์ของกลุ่มบรษิทั DTH ประมาณ 2.4 – 2.9 ลา้นบาทต่อปีในระหวา่งปี 2558 – 2559 และการตดั
จาํหน่ายรายการความสมัพนัธลู์กคา้ ภายในระยะเวลา 38 ปีขา้งหน้า หรอืประมาณ 12.6 ลา้นบาทต่อปี  สว่นงวดปี 2557 นั "น 
สว่นหนึ!งของคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารนอกจากจะเป็นคา่เสื!อมราคาจากการปรบัมลูค่ายตุธิรรมและคา่ตดัจาํหน่าย
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ประมาณ 104.8 ลา้นบาทแลว้ บรษิทัฯ มคี่าใชจ้า่ยเพิ!มขึ"นจากการตั "งคา่ใช้จา่ยสาํรองสาํหรบัการขอคนื
ภาษมีลูคา่เพิ!มประมาณ 19 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการขนสง่เพื!อการสง่ออกเพิ!มขึ"น คา่ใชจ้า่ยดา้นคา่ที!ปรกึษาทางการเงนิและที!
ปรกึษากฎหมายสาํหรบัการเตรยีมเสนอขายหุน้สามญัเพิ!มทุนของบรษิทัฯ คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยสาํหรบัเงนิตอบแทนพนกังานเพื!อ
ซื"อหุน้สามญัเพิ!มทุนของบรษิทัฯ และมกีารตั "งคา่เผื!อหนี"สงสยัจะสญู 

 

ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ จากงบการเงนิรวมเพื!อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากบั 118.4 ลา้นบาท และ 
273.5 ลา้นบาท ตามลําดบั สว่นต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2557 คดิเป็น 218.8 ลา้นบาท ต้นทุนทางการเงนิที!เพิ!มขึ"น 
เป็นผลมาจากยอดหนี"สนิที!มภีาระดอกเบี"ยจา่ยที!เพิ!มขึ"นจากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัในปี 2555 ซึ!งในปี 2555 และ ปี 
2556 บรษิทัฯ มยีอดเงนิกูย้มืจากงบการเงนิรวมเพื!อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเท่ากบั 4,266.9 ลา้นบาท และ 4,265.5 ลา้นบาท 
ตามลําดบั และ ณ สิ"นงวดปี 2557 บรษิทัฯ มยีอดเงนิกู้ยมืเท่ากบั 3,450.6 ลา้นบาท ซึ!งลดลงจากการชําระยอดเงนิกูค้นืใหก้บั
สถาบนัการเงนิ สว่นต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ในงวดไตรมาส 1 ของปี 2558 เท่ากบั 46.2 ลา้นบาท  

 

อยา่งไรกด็ ี กําไรสทุธขิองบรษิทัฯ จากงบการเงนิรวมเพื!อวตัถุประสงค์เฉพาะในปี 2555 และปี 2556 เท่ากบั 7.3 ลา้นบาท และ 
128.2 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ!งกําไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในปี 2555 อยูใ่นระดบัตํ!า เป็นผลมาจากคา่เสื!อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย
อื!นๆ ที!เกดิขึ"นจากการตมีลูคา่ยตุธิรรม ภายหลงัการเขา้ซื"อกจิการในปี 2555 รวมถงึค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ และคา่ใชจ้า่ยที!
ปรกึษาที!เกี!ยวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งธรุกจิ โดยคา่ใช้จา่ยที!เกี!ยวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งธุรกจินั "น สว่นใหญ่เกดิขึ"นในปี 
2555 และ 2556 เท่านั "น ดงันั "น ความสามารถในการทํากําไรจากกจิกรรมการดาํเนินงานที!ดขีึ"น  คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิที!ลดลง
ตามเงนิกูย้มืที!ลดลง และคา่ใชจ้า่ยที!เกี!ยวกบัการปรบัโครงสรา้งที!ลดลงในปี 2557 เป็นตน้มา ทําใหกํ้าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในงวด
ปี 2557 ปรบัตวัสงูขึ"นเป็น 661.1 ลา้นบาท และกําไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในงวดไตรมาส 1 ของปี 2558 เท่ากบั 181.5 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 7.5 เมื!อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้า เนื!องจากอตัรากําไรขั "นต้นที!ลดลง อนัเป็นผลจากค่าเงนิยูโรอ่อนตวัเมื!อ
เทยีบกบัคา่เงนิบาท 

 

ฐานะทางการเงนิและสภาพคล่อง 

สนิทรพัย ์

ณ วนัที! 31 ธ.ค. 2555 วนัที! 31 ธ.ค. 2556 วนัที! 31 ธ.ค. 2557 และ วนัที! 31 ม.ีค. 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 

6,356.1 ลา้นบาท 6,422.3 ลา้นบาท 6,382.0 ลา้นบาท และ 6,170.0 ตามลําดบั โดยสาเหตุหลกัที!สนิทรพัยร์วม วนัที! 31 ธ.ค. 

2556 ของบรษิทัฯ เพิ!มขึ"นจากวนัที! 31 ธ.ค. 2555 เนื!องจากเงนิสดเพิ!มขึ"น แต่สนิทรพัยร์วมวนัที! 31 ม.ีค. 2558 ลดลงจากวนัที! 
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31 ธ.ค. 2556 ตามลําดบั เนื!องจากบรษิทัฯ มลูีกคา้ที!มรีะยะเวลาในการชําระหนี"ส ั "นลง และเงนิฝากธนาคารที!มภีาระคํ"าประกนั
สาํหรบัการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิลดลง  

 

ณ วนัที! 31 ม.ีค. 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ประกอบด้วย ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้จํานวน 476.3 ล้านบาท และชื!อ
ทางการคา้จาํนวน 274.7 ลา้นบาท รวมทั "งสิ"นจาํนวน 751.0 ลา้นบาท คดิเป็นมลูคา่รอ้ยละ 32.2 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

ณ วนัที! 31 ม.ีค. 2558 หากพจิารณาสนิทรพัยท์ี!ไม่มตีวัตน โดยรวมค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ จํานวน 1,954.5 ล้านบาท 
จะทําใหม้ยีอดรวมทั "งสิ"น 2,705.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 115.9 ของสว่นของผูถ้อืหุน้  

 

หนี�สนิและสว่นของทุน 

ณ วนัที! 31 ธ.ค. 2555 วนัที! 31 ธ.ค. 2556 วนัที! 31 ธ.ค. 2557 และ วนัที! 31 ม.ีค. 2558 บรษิทัฯ มหีนี"สนิรวมเท่ากบั 5,006.8 

ลา้นบาท 4,886.5 ลา้นบาท 4,205.0 ลา้นบาท และ 3,835.4 ลา้นบาท ตามลําดบั ปจัจบุนัหนี"สนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มาจาก
การกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

 

ณ วนัที! 31 ธ.ค. 2555 วนัที! 31 ธ.ค. 2556 วนัที! 31 ธ.ค. 2557 และ วนัที! 31 ม.ีค. 2558 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 

1,349.3 ลา้นบาท 1,535.8 ลา้นบาท 2,177.0 ลา้นบาท และ 2,334.6 ลา้นบาท ตามลําดบั   ณ วนัที! #$ ธ.ค. %&&& ถงึวนัที! #$ 
ธ.ค. %&&' ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิ!มขึ"น $*'.& ล้านบาท เนื!องจากบรษิทัฯ มกํีาไรสทุธจิํานวน $&+., ลา้นบาท มกีารออกหุน้เพิ!มทุน 
(ภายใต ้ BT Partners) จาํนวน %%-., ล้านบาท โดยหุน้เพิ!มทุนเป็นการเพิ!มสดัสว่นการลงทุนทางตรงของ BT Partners ใน
บรษิทัฯ  ก่อนที!จะมกีารควบรวมกจิการในปี %&&' โดยสว่นตํ!ากวา่ทุนจากการควบรวมกจิการเพิ!มขึ"นจํานวน ($,/.#) ลา้นบาท 
และรบัรูส้่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีที!ไมม่อีํานาจควบคมุของบรษิทัยอ่ยจากการซื"อกจิการ $., ลา้นบาท   ณ วนัที! #$ ธ.ค. %&&' ถงึ
วนัที! #$ ธ.ค. %&&- ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิ!มขึ"น '/$.% ลา้นบาท เนื!องจากบรษิทัฯ มกํีาไรเบด็เสรจ็รวมจํานวน '/$.% ลา้นบาท  ณ 

วนัที! 31 ธ.ค. 2557 ถงึ วนัที! 31 ม.ีค. 2558 สว่นของผูถ้อืหุน้เพิ!มขึ"น 157.6 ลา้นบาท เนื!องจากบรษิทัฯ มกํีาไรเบด็เสรจ็รวม
จาํนวน 154.9 ลา้นบาท และสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที!ไมม่อีํานาจควบคมุของบรษิทัยอ่ยเพิ!มขึ"นจาํนวน 2.7 ลา้นบาท 

 

สภาพคล่อง 

 หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวมเพื!อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 31 มี.ค. 2558  

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน             2,023.2                 395.9 1,227.5 279.2 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน                 914.9                 (314.6) (353.6) (97.5) 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ            (3,019.8)              26.4  (815.8) (331.2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ!มขึ"น (ลดลง) (1.2) 14.5 (16.1) (19.3) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ!มขึ"น(ลดลง)สุทธิ                (82.9)             122.2  42.0 (168.8) 

 

บรษิทัฯ มเีงนิทุนหมนุเวยีนที!เพยีงพอต่อการดาํเนินงานมาโดยตลอด โดยบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรม
ดาํเนินงานสําหรบัสิ"นปีบญัชปีี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ งวด 3 เดอืน วนัที! 31 ม.ีค. 2558 เป็นจาํนวน 2,023.2 ลา้นบาท 
395.9 ลา้นบาท 1,227.5 ลา้นบาท และ 279.2 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยกระแสเงนิสดที!ไดม้าจากการดาํเนินงานในปี 2555 อยู่
ในระดบัที!สงูเนื!องจากมลูีกหนี"จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจํานวน 1,732.7 ลา้นบาท  

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนไดม้า (ใช้ไป) สําหรบัสิ"นปีบญัชปีี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดอืน วนัที! 31 

ม.ีค. 2558 เป็นจํานวน 914.9 ลา้นบาท (314.6) ลา้นบาท (353.6) ลา้นบาท และ (97.5) ลา้นบาท ตามลําดบั สาํหรบัสิ"นปีบญัชี
ปี 2555 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนไดม้า (ใชไ้ป) จาํนวน 914.9 ลา้นบาท ซึ!งมสีาเหตุสาํคญัมาจากการที!บรษิทัฯ 
มเีงนิใหกู้ย้มืแก่และดอกเบี"ยรบัจากกจิการที!เกี!ยวขอ้งกนั ซึ!งเป็นการกูย้มืระหวา่งที! Anatis TH ใหกู้้ยมืแก่ Anatis UK ลดลง 
1,128.5 ลา้นบาท โดยรายการดงักล่าวถูกตดัออกในปี 2555 เนื!องจากมกีารขายกจิการของ Anatis UK ออกไปจากกลุ่มบรษิทั 
ซึ!งหากไมร่วมเงนิกูย้มืแก่กจิการที!เกี!ยวขอ้งกนัเพื!อจุดประสงคใ์นการเปรยีบเทยีบระหวา่งปี บรษิทัฯ จะมกีระแสเงนิสดจาก
กจิกรรมลงทุนไดม้า (ใชไ้ป) สาํหรบัสิ"นปีบญัชปีี 2555 เป็นจาํนวน (213.6) ลา้นบาท โดยกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนส่วน
ใหญ่เกดิจากการลงทุนในพอ่แมพ่นัธุเ์ป็ด 
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บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิสาํหรบัสิ"นปีบญัชปีี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 3 เดอืน วนัที! 
31 ม.ีค. 2558 เป็นจาํนวน (3,019.8) ลา้นบาท 26.4 ลา้นบาท (815.8) ลา้นบาท และ (331.2) ลา้นบาท ตามลําดบั สาํหรบัสิ"นปี
บญัชปีี 2555 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน (3,019.8) ลา้นบาท ซึ!งมสีาเหตุสาํคญัมาจาก
การควบรวมกจิการซึ!งทําใหม้สีว่นตํ!ากว่าทุนจากการควบรวมกจิการ (7,226.3) ลา้นบาท อกีทั "งยงัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิ
กูย้มืระยะสั "นจากสถาบนัการเงนิเพิ!มจาํนวน 3,577.9 ลา้นบาท การไดร้บัเงนิสดจากการเพิ!มทุนจาํนวน 1,603.8 ลา้นบาท 
รวมทั "งมกีารชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน (667.3) ลา้นบาท ในงวดปี 2557 ที!บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดที!ใช้ไปในกจิกรรม
จดัหาเงนิจาํนวน (815.8) ลา้นบาท เป็นผลมาจากการลดลงของหนี"สนิระยะสั "น การชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว และการชําระ
หนี"สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ สว่นในงวดไตรมาส 1 สิ"นสดุวนัที! 31 ม.ีค. 2558 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จาก
กจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน (331.2) ลา้นบาท ซึ!งมสีาเหตุสําคญัจากการที!บรษิทัฯ มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั "นจาก
สถาบนัการเงนิลดลง (248.2) ลา้นบาท มกีารชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน (85.3) ลา้นบาท 

 

นักลงทุนสมัพนัธ์ 
ผูต้ดิต่อ : นายชยตุม ์หลหีเจรญิกุล 

ที!อยู ่ : #$/# หมู ่#%  ถนนสายหลงัวดับางพลใีหญ่ใน  ตําบลบางพลใีหญ่ อําเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ 

#&'*& 

Website : www.bangkokranch.co.th 

โทรศพัท์ : 02-337-3280 
 

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมลูในส่วนที  2 และ ส่วนที  3 ก่อนตดัสินใจจองซื"อหลกัทรพัย)์ 


