
  
 

Page 1 of 10 

 

ปัจจยัเส่ียง 

ก. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ก.1) ความเส่ียงด้านอปุสงคแ์ละอปุทานของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ  

ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัฯ ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์เน้ือเป็ดดิบและเน้ือเป็ดแปรรูป โดยราคาที่บริษทัฯ สามารถจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีได้ขึ้นอยู่กบัอุปสงค์และอุปทานของผลิตภณัฑ์ในเวลานัน้ๆ รวมทัง้อุปสงค์และอุปทานของผลิตภณัฑ์ที่ให้

โปรตนีประเภทอื่นๆ โดยกลไกตลาดดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์บัอุปสงคใ์นการบรโิภคของผูบ้รโิภค หรอือ านาจซื้อของผูบ้รโิภค

กบัอุปทานหรอืปรมิาณของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวในตลาด โดยปัจจุบนัราคาเน้ือเป็ดดบิรวมถึงเป็ดมชีีวติ  ไม่ได้ถูกควบคุมจาก

กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์เหมอืนกบัผลติภณัฑป์ระเภทอื่น เช่น เน้ือไก่ เน้ือหม ูเป็นตน้ อยา่งไรกต็าม หากในอนาคต 

หน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้งมนีโยบายก าหนดราคาเน้ือเป็ดดบิหรอืเป็ดมชีวีติ ธรุกจิของบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบ

อยา่งมนียัส าคญัได ้

เน่ืองจากผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ เป็นสนิคา้อุปโภคบรโิภค บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมและการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค ซึง่บรษิทัฯ ไมส่ามารถคาดการณ์การเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารต่างๆ จากผูบ้รโิภคได ้โดย

มปัีจจยัต่างๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ราคา คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความพงึพอใจของผู้บรโิภค ระดบั

รายได้ของผู้บรโิภค ทางเลือกในการใช้จ่าย ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และบรกิาร เป็นต้น ดงันัน้ ผลประกอบการและการ

ขยายกิจการของบริษทัฯ จงึขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยัด้วยกนั รวมถึงความสามารถของบริษทัฯ ในการท าให้ลูกค้าเลือกบริโภค

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้น้ี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผูบ้รโิภคในทางลบ อาจส่งผลกระทบต่อการ

บรโิภคผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ  ตลอดจนความสามารถในการรกัษาลูกค้าปัจจุบนัและการหาลูกค้าใหม่ของบรษิทัฯ ได้ ท าให้

ธรุกจิของบรษิทัฯ มโีอกาสไดร้บัผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัส าคญัได ้

 

ความอ่อนไหวต่อราคาเป็นหน่ึงปัจจยัความเสีย่งด้านอุปสงค ์ตวัอย่างเช่น สภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจในทวปียุโร ปในปีพ.ศ. 

2553 ท าใหผู้บ้รโิภคบางกลุ่มในทวปียุโรปมคีวามอ่อนไหวต่อราคาเน้ือเป็ดสูงขึน้ และหนัมาซื้อเน้ือเป็ดจากผู้ผลติที่มรีาคาและ

คุณภาพที่ต ่ากว่า นอกจากน้ี ราคาเน้ือเป็ดเมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑท์ีใ่หโ้ปรตนีประเภทอื่นนัน้มรีาคาที่สงูกว่า ท าใหผู้บ้รโิภคอาจ

เลอืกบรโิภคอาหารประเภทอื่น ซึ่งสามารถทดแทนหรอืใหโ้ปรตนีไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ ภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกในบาง

ภูมภิาคอาจสง่ผลใหก้ าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง 

 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ เชื่อวา่การพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเน่ืองใหม้คีวามหลากหลายและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้า ความคุ้มค่า คุณภาพของผลิตภณัฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตราผลิตภณัฑ์หรอืแบรนด์ที่ได้รบัการยอมรบัจากผู้บรโิภค และทีม

ผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์และประสบการณ์อนัยาวนาน จะท าใหผู้บ้รโิภคไวว้างใจและเลอืกบรโิภคผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  นอกจากน้ี 

บรษิทัฯ มกีารทบทวนแผนกลยุทธ ์แผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะ

ผูบ้รหิารจะเป็นผูต้ดิตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  และเปรยีบเทยีบกบัแผนงานประจ าปีที่ก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ

เพื่อประเมนิความส าเรจ็ของแผนงานทีไ่ดว้างไว ้

 

             ก.2 ความเส่ียงด้านความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ  

ต้นทุนการผลติของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่มาจากวตัถุดบิการผลติอาหารสตัว ์เช่น กากถัว่เหลอืง เมลด็ถัว่เหลอืง ขา้วโพด ขา้วฟ่าง 

ร าขา้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นสนิคา้ที่มคีวามผนัผวนทางด้านราคา โดยราคาวตัถุดบิเหล่าน้ีในตลาดโลกจะขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น 

อุปสงคแ์ละอุปทานของประเทศผูผ้ลติและประเทศผูบ้รโิภค ปรมิาณการน าเขา้และส่งออกในแต่ละประเทศ การเกง็ก าไรจากนัก

เกง็ก าไรราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์สภาพภูมอิากาศทีเ่อือ้อ านวยต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศ เป็นตน้ ส าหรบัขา้วโพด บรษิทัฯ 
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จะจดัซื้อจากผูข้ายในประเทศไทย ส าหรบักากถัว่เหลอืง ส่วนใหญ่บรษิทัฯ จะจดัซื้อจากประเทศบราซลิ ซึ่งเป็นผูผ้ลติรายใหญ่

ของโลก  

 

ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิชนิดต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลติทัง้หมดของบรษิทัฯ  ตัง้แต่ธุรกจิต้นน ้าจนถงึธุรกิจ

ปลายน ้า และยงัส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายอาหารสตัวใ์หเ้กษตรกรคู่สญัญา ราคาขายลูกเป็ด ราคารบัซื้อคนืเป็ดเน้ือ 

ตลอดจนราคาขายเน้ือเป็ดและผลติภณัฑแ์ปรรปูชนิดต่างๆ ของบรษิทัฯ  ความผนัผวนของต้นทุนอาหารสตัว ์สรา้งความทา้ทาย

ในการบรหิารจดัการต้นทุนใหอ้ยู่ในระดบัคงที่ ซึ่งปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี อาจอยู่เหนือขอบเขตการควบคุมของบรษิทัฯ และอาจท า

ใหต้น้ทุนการผลติทัง้อาหารสตัวแ์ละเน้ือเป็ดสงูขึน้ 

 

บรษิทัฯ มหีน่วยงานที่มคีวามช านาญในการจดัซื้อวตัถุดบิเกี่ยวกบัอาหารสตัว์ และมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัผู้ จดัหาวตัถุดบิและ

เกษตรกรโดยตรง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดร้่วมกบัสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทยในการสัง่ซื้อวตัถุดบิเกี่ยวกบัอาหารสตัวพ์รอ้ม

กบัผู้ผลิตอาหารสตัว์รายอื่นๆ ท าให้สามารถจดัซื้อวตัถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสม และได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาถูกลง 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มสีถานทีจ่ดัเกบ็วตัถุดบิเกีย่วกบัอาหารสตัวท์ี่ไดม้าตรฐานขนาดความจุรวมทัง้หมด 26,050 ตนั ซึง่เพยีงพอ

ส าหรบัการผลติอาหารสตัวเ์ป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดอืนครึง่ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการตน้ทุนวตัถุดบิในช่วงที่มี

ราคาผนัผวน อีกทัง้ ต้นทุนอาหารสตัว์ของบริษทัฯ นัน้ ไม่ได้แปรผนัตามราคาวตัถุดิบไปทัง้หมด กอปรกบับริษทัฯ ยงัมี

หน่วยงานวจิยัและพฒันาสูตรอาหารสตัว์ที่มคีวามเชี่ยวชาญในการพฒันาสตูรอาหารส าหรบัเป็ด และมคีวามสามารถในการสรร

หาวตัถุดบิทดแทนอื่นทีม่คีณุภาพเทยีบเท่ากบัวตัถุดบิหลกั แต่มรีาคาถูกกวา่ มาใชใ้นการผลติ และบรษิทัฯ ยงัมแีนวทางในการ

ซือ้วตัถุดบิขัน้ตน้มาแปรรูปดว้ย จากเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการด้าน

ต้นทุนอาหารสตัว์ เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนด้านราคาวตัถุดบิในตลาดโลก และต้นทุนอาหารสตัว์ของบรษิทัฯ นัน้ 

ไมไ่ดแ้ปรผนัตามราคาวตัถุดบิไปทัง้หมด  

 

ส าหรบัการประกอบธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์ภายใต้กลุ่มบรษิทั DTH ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิอาหารสตัว์อย่างมนีัยส าคญั เน่ืองจากวตัถุดบิอาหารสตัวท์ัง้หมดสามารถจดัซื้อ

จดัหาไดภ้ายในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และมกีารก าหนดราคาซือ้ขายแน่นอนก่อนการสัง่ซื้อ โดยปัจจบุนั DTH มกีารจดัซือ้จดัหา

จากผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายเป็นประจ าประมาณ 10 ราย และไม่เคยประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของวตัถุดบิไม่ไดม้าตรฐานหรอื

ปัญหาเรื่องการส่งมอบแต่อย่างใด ท าให้บรษิทัย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถบรหิารจดัการและควบคุมต้นทุนวตัถุดบิ

อาหารสตัวไ์ดต้ามแผนงาน   

 

     ก. 3 ความเส่ียงในการจดัซ้ือจดัหาพ่อแม่พนัธุ ์

ในกระบวนการผลติเป็ดเน้ือ ผูผ้ลติต้องจดัหาพ่อแม่พนัธุเ์ป็ดเน้ือมาจากบรษิทัพฒันาสายพนัธุเ์ป็ด ซึ่งบรษิทัที่มคีวามเชี่ยวชาญ

ในดา้นการพฒันาและผลิตพ่อแม่พนัธุ์เป็ดนัน้มจี านวนน้อยรายในโลก ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึต้องพึง่พงึบรษิทัพฒันาสายพนัธุ์เป็ด

ดงักล่าว ในอดตี บรษิทัฯ เลือกใช้เป็ดสายพนัธุ์เชอรี่วอลเล่ย์ของ Cherry Valley Farms จากประเทศองักฤษเพียงรายเดียว 

เน่ืองจากเป็นเป็ดเน้ือพนัธุท์ี่โตเรว็ มอีตัราการแลกเน้ือที่ด ีท าให้ไดผ้ลผลติที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ จงึเหมาะสมต่อการเลี้ยงเพื่อ

การค้า แต่ปัจจุบนั บรษิทัฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตเพยีงรายเดยีว จงึได้ท าการสัง่ซื้อพ่อแม่พนัธุ์ เป็ดจาก 

ผูพ้ฒันาสายพนัธุร์ายอื่น เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว   

 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มไิด้เข้าท าสญัญาใดๆ ในระยะยาวเกี่ยวกบัการจดัซื้อพ่อแม่พนัธุ์เป็ดกบั บรษิทัพฒันาสายพนัธุ์เป็ดทัง้สอง แต่

บรษิทัฯ มกีารวางแผนการสัง่ซื้อพ่อแม่พนัธุ์เป็ดเป็นรายปีล่วงหน้าร่วมกบัผูผ้ลติแต่ละราย และผูผ้ลติพฒันาสายพนัธุเ์ป็ดจะท า
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การจดัส่งพ่อแม่พนัธุ์เป็ดให้บรษิทัฯ ตามที่ไดก้ าหนดร่วมกนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งในการจดัหาพ่อแม่พนัธุ์เป็ด หาก

ผูผ้ลติทัง้สองรายไมส่ามารถสง่มอบพ่อแม่พนัธุเ์ป็ดใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้และอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ อยา่งมี

นัยส าคญั โดยการจดัหาพ่อแม่พนัธุ์เป็ดจากผู้ผลิตรายอื่นนัน้ต้องมรีะบบการคดัเลือกและจดัท าค าสัง่ซื้อ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะ

เวลานาน และการจดัหาบรษิทัพฒันาพอ่แม่พนัธุ์เป็ดทีม่คีณุภาพและความน่าเชื่อถอืเช่นเดยีวกบัผูพ้ฒันาพอ่แมพ่นัธุร์ายปัจจุบนั

นัน้ อาจท าไดย้ากหรอืไมส่ามารถจดัหาไดเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของบรษิทัฯ  หรอืภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบับรษิทัทัง้สอง และไดม้กีารจดัท าแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้าร่วมกบัผูผ้ลติแต่ละราย ทัง้สองราย 

เป็นเวลาประมาณหน่ึงปีล่วงหน้า เน่ืองจากผูผ้ลติทัง้สองรายนัน้มคีวามจ าเป็นในการวางแผนการผลิตพ่อแม่พนัธุ์เป็ดล่วงหน้า

เช่นกนั  โดยในอดตีที่ผ่านมา ผู้ผลิตทัง้สองรายสามารถจดัส่งพ่อแม่พนัธุ์เป็ดให้กบับริษทัฯ ได้ตามแผนการสัง่ซื้อที่ได้ตกลง

รว่มกนัไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและตรงตามเวลาทีก่ าหนด  

 

             ก.4 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อบุติัเหต ุและการหยดุชะงกัในการประกอบกิจการ  

ในปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมโิลกและสภาวะภูมอิากาศส่งผลให้มโีอกาสเกิดภยัธรรมชาติบ่อยครัง้ หรอืรุนแรงมากขึน้ 

อาทเิช่น อุทกภยั ภยัแล้ง เป็นต้น ซึ่งก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาคการเกษตรทัง้ผลผลติทางการเกษตรและปศุสตัว ์การผลติ 

การขนส่ง ตลอดจนราคาวตัถุดบิต่างๆ และอุบตัเิหตุร้ายแรงอื่นๆ เช่น อคัคภียั อุบตัเิหตุจากการขนส่งวตัถุดบิหรอืผลิตภณัฑ์

ต่างๆ ของบรษิทัฯ  เป็นตน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ประกอบกจิการในลกัษณะครบวงจร ดงันัน้ หากเกดิภยัธรรมชาตหิรอือุบตัเิหตุรา้ยแรง

ขึน้จนสง่ผลใหเ้กดิหยุดชะงกัของขัน้ตอนการผลติไม่วา่ขัน้ตอนใดขัน้ตอนหน่ึง อาจสง่ผลกระทบต่อกระบวนการผลติทัง้หมดของ

บรษิทัฯ  นอกจากน้ี การยา้ยที่ตัง้ในการประกอบกจิการของบรษิทัฯ อาจไม่สามารถกระท าไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ เช่น ฟารม์ไก่

พ่อแม่พนัธุ์ โรงเรอืน โรงผลิตอาหารสตัว์ เป็นต้น ดงันัน้ บรษิทัฯ อาจได้รบัผลกระทบในทางลบจากการหยุดชะงกัของการ

ประกอบกิจการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด รวมถึงความเสยีหายทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อบรษิทัฯ  อาทิเช่น ความเสยีหาย

โดยตรงต่อทรพัยส์นิ การหยุดชะงกัของการใหบ้รกิารระบบสาธารณูโภค เป็นต้น ดงันัน้ หากเกดิเหตุการณ์รา้ยแรงดงักล่าวขึ้น 

อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินกจิการและผลประกอบการของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั 

 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มนีโยบายเชงิป้องกนัเพื่อหลกีเลีย่งหรอืลดโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ามารถป้องกนัได ้โดยมี

การตรวจเชค็สภาพและความพรอ้มของเครื่องจกัร เครื่องมอือุปกรณ์ ยานพาหนะต่าง ๆ ตลอดจนการใหค้วามรูห้รอืการอบรม

พนกังานและเกษตรกรคูส่ญัญา ในดา้นความปลอดภยัและการป้องกนัอุบตัเิหตุ นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารจดัท าแผนบรหิารความ

ต่อเน่ืองทางธุรกจิ (Business Continuity Plan : BCP) โดยมกีารก าหนดใหห้วัหน้าแผนกต่างๆ เป็นผูร้บัผดิชอบและด าเนินงาน 

รวมถงึจดัท าแผนรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ระบบการบรหิารความต่อเน่ืองในการประกอบกจิการของบรษิทัฯ 

สามารถรองรบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างทนัสถานการณ์ นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารท าประกนัภยัความเสยีหายทุกประเภท (All 

risks insurance) กบัทรพัย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ วตัถุดิบ และผลิตภณัฑ์ขัน้ต้นของบริษทัฯ ในทุกขัน้ตอนการผลิต 

(ยกเว้นปศุสตัว์) ซึ่งได้ครอบคลุมความเสียหายจากภยัธรรมชาติและวินาศภยัทุกประเภทไว้ครบถ้วน รวมถึงการท าการ

ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) ซึ่งชดเชยความเสยีหายให้กบับรษิทัฯ ในทุกกรณีเช่นกนั ทัง้น้ี 

ในอดีตบริษทัฯ ไม่เคยประสบเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเกิดความเสียหายร้ายแรงที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

นอกจากน้ี จากอุทกภยัครัง้ใหญ่ของประเทศในปลายปีพ.ศ. 2554 ส่งผลใหพ้ืน้ที่หลายแหล่งได้รบัผลกระทบและความเสยีหาย

เป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง โดยบรษิทัฯ ไม่ได้รบัผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการของบรษิทัฯ  

เน่ืองจากพืน้ที่การประกอบกจิการของบรษิทัฯ ไมอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต ่าจากอุทกภยั เช่น จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัลพบุร ี

เป็นต้น ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบทางอ้อมจากเหตุการณ์ดงักล่าว เน่ืองจากเสน้ทางคมนาคมขนส่งหลกับางเสน้ทางถูกตดั

ขาด สง่ผลใหก้ารขนสง่วตัถุดบิต่างๆ หรอืผลติภณัฑข์ัน้ตน้ ใชเ้วลามากขึน้และมตีน้ทุนคา่ขนสง่เพิม่ขึน้ เป็นตน้   
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           ก.5 ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

จากขอ้มูลในอดตีและปัจจุบนั พบว่าประเทศไทยมคีวามเสีย่งที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวดันก (Bird Flu) ภายในประเทศ 

เน่ืองจากมรีายงานพบการติดเชื้อไข้หวดันกในคนและในสตัวปี์กอย่างต่อเน่ืองในประเทศข้างเคยีงและในภูมภิาคใกล้เคยี ง ซึ่ง

หากเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรคดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ  

ตวัอย่างเช่น โรคไขห้วดันกที่ระบาดในอดตี ส่งผลกระทบต่อวงจรการเลี้ยงและผลติ พฤตกิรรมการบรโิภคสตัวปี์ก ตลอดจนการ

หา้มน าเขา้ผลติภณัฑส์ตัวปี์กของประเทศคูค่า้ เน่ืองจากขาดความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัของการบรโิภคสตัวปี์ก  

 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้มกีารติดตาม ดูแล และเฝ้าระวงัการเกิดโรคระบาดและการติดเชื้อในสตัว์ปีกทัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ตลอดจนการปรบัปรุงเทคโนโลยรีะบบการเลี้ยงที่ทนัสมยั โดยจดัสรา้งโรงเรอืนระบบปิดปรบัอากาศด้วย

การระเหยของน ้า (Evaporative Cooling System) การควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมและป้องกนัเชื้อ

โรคจากภายนอกโรงเรอืน นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัการเลี้ยงสตัว ์และสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ที่ดี

ของสตัวต์ามมาตรฐานสากล การบรหิารการจดัการระบบสุขาภบิาล และการควบคมุมาตรฐานสขุอนามยัของฟารม์ทัง้ของบรษิทั

ฯ และของเกษตรกรคู่สญัญา ซึ่งสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ ทัง้ในและต่างประเทศได้รบัการรบัรองมาตรฐานจาก

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสตัว์  นอกจากน้ี บริษทัฯ มีสตัวบาล ผู้เชี่ยวชาญ สตัวแพทย์เฉพาะด้านในการ

ประกอบกิจการเลี้ยงเป็ดครบวงจร รวมถึงการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ และเกษตรกรคู่สญัญาให้มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัชนิดของโรค การป้องกนัความเสี่ยงในการเกิดโรค การระบาดของโรค และการจดัการเมื่อตรวจพบโรค เป็นต้น โดย

บรษิทัฯ จะใหค้วามส าคญัในการป้องกนัเป็นล าดบัแรก เช่น การรกัษาความสะอาดของคนและยานพาหนะในการเขา้ออกบรเิวณ

ฟารม์ โรงเรอืน โรงเชอืด เป็นตน้ เพื่อลดความเสีย่งในการเกดิโรค  

 

ก.6 ความเส่ียงจากความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภยัของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ  

ปัจจุบนัผูบ้รโิภคต้องการสนิค้าเกี่ยวกบัอาหารที่มคีวามสด สะอาด ปลอดภยั ดงันัน้ผลการประกอบการของบรษิทัฯ อาจไดร้บั

ผลกระทบหากความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคต่อคุณภาพและความปลอดภยัในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ลดลง  เช่น ความเสีย่งสนิคา้

เน่าเสีย หรือมีสารปนเป้ือนซึ่งอาจเกิดจากวตัถุดิบใด ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ หรือจากขัน้ตอนใดขัน้ตอนหน่ึงของ

กระบวนการผลติ ทัง้จากการด าเนินกจิการภายในบรษิทัฯ  หรอืเกษตรกรคูส่ญัญา ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยและประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 

เช่น คุณภาพในการสัง่ซื้อวตัถุดบิทีใ่ช้ประกอบในการแปรรูป ระบบการจดัการขนส่ง หรอืระบบการจดัเกบ็ผลติภณัฑ ์จนถงึการ

จดัส่งผลติภณัฑใ์ห้ผูบ้รโิภค ดงันัน้ บรษิทัฯ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องจดัใหม้ีระบบการด าเนินงานที่สามารถให้ความมัน่ใจได้ว่า

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดค้ณุภาพและมคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานสากล  

 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นล าดบัแรก เพื่อให้ผู้บรโิภคได้

บรโิภคผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ที่มคีวามสด สะอาด และปลอดภยั โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินกจิการในทุกขัน้ตอนการผลติอย่างเป็น

ระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัประกนัคณุภาพ (Quality Assurance) ของผลติภณัฑข์อง  บรษิทั

ฯ  อาทิเช่น การออกแบบและวางแผนผงัโรงงานในการผลิตเพื่อรกัษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ ให้มคีวามสดใหม่ 

ระบบควบคุมคุณภาพวตัถุดบิที่น ามาใช้ในการผลิต โดยมกีารสุ่มตวัอย่างวตัถุดบิในหอ้งทดลองทุกกระบวนการผลิต จากการ

บรรจหุบีหอ่ การขนสง่ ตลอดจนการจดัเกบ็ผลติภณัฑก่์อนถงึผูบ้รโิภค ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดร้บั

การรบัรองคุณภาพมาตรฐานทางด้านอาหารทัง้ในประเทศและต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น GMP (Good Manufacturing 

Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), BRC Global Standard (The British Retail Consortium), ISO 
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9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environmental Management System) และ HALAL เป็นตน้ ซึง่เป็นเครื่อง

ยนืยนัถงึคณุภาพและความปลอดภยัในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ   

 

ก.7 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางการท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการ

ของกลุ่มบริษทั 

ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัมฐีานการประกอบกิจการในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด ์โดยในประเทศไทยการประกอบกิจการ

ของบริษทัฯ อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส าคญั  อาทิเช่น 

ประกาศเรื่องมาตรฐานฟารม์เลี้ยงสตัวป์ระเทศไทย พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆา่

สตัวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ระเบยีบกรมปศุสตัวว์า่ดว้ยการอนุญาต การตรวจโรค

และการท าลายเชื้อโรคในการเคลื่อนยา้ยสตัว์หรอืซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2546 พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 เป็นต้น ขอ้จ ากดัและขอ้ก าหนดทางกฎหมายเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงใน

การประกอบกจิการของกลุ่มบรษิทั ดงันัน้ หากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบ

ขอ้ก าหนดดงักล่าว อาจสง่ผลกระทบต่อการประกอบกจิการของกลุ่มบรษิทั หรอืก่อใหเ้กดิภาระหรอืตน้ทุนในการประกอบกจิการ

เพิม่ขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ    

 

ทัง้น้ี การประกอบกิจการของบริษทัย่อยของบริษทัในประเทศเนเธอร์แลนด์ อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลตามหลกัเกณฑ์ทาง

กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แตกต่างจากประเทศไทย ซึ่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้ความส าคญัในการ

ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครดั โดยในอดตีทีผ่า่นมา การประกอบกจิการในประเทศ

ไทยและประเทศเนเธอรแ์ลนดข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไมเ่คยละเมดิกฎระเบยีบดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 

ก.8 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมาตรการทางการค้าจากประเทศผู้น าเข้า 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัไปยงัต่างประเทศเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

และ 9 เดอืนแรกของปี 2557 มมีูลค่าเท่ากบั 1,138 ล้านบาท 1,286 ล้านบาท 1,365 ล้านบาทและ 1,344 ล้านบาท ตามล าดบั 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17 รอ้ยละ 17 รอ้ยละ 18 และรอ้ยละ 21 ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ ตามล าดบั โดยประมาณรอ้ยละ 60 

ของมูลค่าการส่งออกมาจากการส่งออกเน้ือเป็ดไปยงักลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) เป็นอนัดบัหน่ึง โดย

ปัจจุบนัสหภาพยุโรปมีมาตรการด้านภาษีเพื่อป้องกนัการทุ่มตลาด และปกป้องเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงเป็ดใน

สหภาพยุโรป ผ่านการก าหนดโควตาการน าเข้าเน้ือจากประเทศต่างๆ แต่ละประเทศ ซึ่งเริ่มใช้มาตัง้แต่ปี 2556 และเป็น

มาตรการที่ไม่มกี าหนดอายุ เว้นแต่จะมกีารเปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมาธกิารยุโรป (European Commission) ปัจจุบนั อตัรา

ภาษใีนการน าเขา้เน้ือเป็ดแปรรูปปรุงสุกจากประเทศไทยมอีตัราที่ต ่ากว่าประเทศจนี ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งที่ส าคญัของผูส้่งออก

จากประเทศไทย นอกจากน้ี การออกมาตรการกดีกนัทางการคา้อื่น หรอืการปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศผูน้ าเขา้ โดยการ

ใช้มาตรการทางภาษแีละมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษขีองประเทศผูน้ าเขา้ต่างๆ อาทเิช่น การขออนุญาตน าเขา้ทีต่้องใชเ้วลานาน การ

ก าหนดเกณฑห์รอืมาตรฐานดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยัของสนิคา้ เป็นตน้ อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อรายไดจ้ากการขาย

ผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัในต่างประเทศอยา่งมนียัส าคญั 

 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดม้กีารศกึษาขอ้มูลและตดิตามกฎระเบยีบหรอืมาตรการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการน าเขา้ผลติภณัฑข์องกลุ่ม

บรษิทัในประเทศต่างๆ จากข่าวสาร เวป็ไซต์หน่วยงานราชการ และคู่คา้ของกลุ่มบรษิทัในประเทศต่างๆ โดยจดัใหม้หีน่วยงาน

และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในการตดิตามเพื่อรายงานผูบ้รหิารและสว่นงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ เพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์และสามารถ
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วางแผนกลยทุธท์ี่เหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัยอ่ยของบรษิทัในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นผูด้ าเนินการจองโควตาการน าเขา้เน้ือ

เป็ดในสหภาพยโุรป เพื่อการน าเขา้เน้ือเป็ดแปรรูปปรงุสกุจากประเทศไทย และมสีว่นรว่มในการเสนอแนะขอ้คดิเหน็ดา้นการคา้

ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธกิารยุโรป ซึ่งส่งผลดตี่อผูส้่งออกเน้ือเป็ดแปรรูปปรุงสุกจากประเทศไทย  นอกจากน้ี บรษิทัฯ มี

กลยทุธท์ีจ่ะขยายตลาดสง่ออกไปยงัประเทศอื่นๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่ น รสัเซยี กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง 

รวมถงึประเทศในภูมภิาคอาเซยีน เช่น เวยีดนาม พม่า และอนิโดนีเซยี ซึ่งเป็นประเทศผูบ้รโิภคเน้ือเป็ดรายใหญ่ ทัง้น้ี เพื่อลด

ความเสีย่งในการพึง่พาลูกคา้ในประเทศใดประเทศหน่ึงมากจนเกนิไป  

 

ข. ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน (Operations Risk) 

 

ข.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพาเกษตรกรคู่สญัญาในการเลีย้งเป็ดเน้ือ  

ปัจจุบนัประมาณรอ้ยละ 90 ของจ านวนเป็ดที่ผลติทัง้หมดถูกเลี้ยงโดยเกษตรกรคู่สญัญา ดงันัน้บรษิทัฯ จงึต้องพึง่พาเกษตรกร

เหล่าน้ีในการเลี้ยงเป็ดให้ได้น ้ าหนักและคุณภาพตามเกณฑ์ที่บริษทัฯ ก าหนด หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ เช่น 

เกษตรกรปรบัเปลี่ยนฟารม์ของตนเพื่อไปเลี้ยงสตัว์ชนิดอื่นแทน หรอื เพื่อไปเลี้ยงให้กบัผู้ผลิตรายอื่น (คู่แข่ง) ที่ใหข้อ้เสนอที่

ดกีว่า อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อบรษิทัฯ ได้ นอกจากน้ี ในปี 2557 เกษตรกรคู่สญัญารายใหญ่ที่สุดของ

บรษิทัฯ มกี าลงัการเลี้ยงเป็ดเน้ือ 855,600 ตวัต่อรุ่น คดิเป็นร้อยละ 24.7 ของก าลงัการเลี้ยงเป็ดเน้ือของเกษตรกรคู่สญัญา

ทัง้หมด 

 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดม้นีโยบายสง่เสรมิเกษตรกรผูเ้ลีย้งเป็ดโดยการใหค้วามรูค้วบคู่ไปกบัการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร

เพื่อใหเ้ป็ดที่เลี้ยงได้คุณภาพมาตรฐานและราคาที่ด ีเพื่อสรา้งความมัน่คงในอาชีพและรายได้ให้กบัเกษตรกรคู่สญัญา รวมทัง้

บรษิทัฯ มกีารกระจายการพึง่พาเกษตรกรคู่สญัญารายย่อยจ านวนมาก โดยในปัจจุบนั บรษิทัฯ มเีกษตรกรคู่สญัญาทัง้หมด 95 

ราย  

 

ข.2 ความเส่ียงจากการใช้แรงงานในกระบวนการแปรรปูเน้ือเป็ด 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 บรษิทัฯ มกีารใชพ้นักงานรายวนั 926 คน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 89.0 ของจ านวนแรงงานทัง้หมดที่

บรษิทัฯ มอียูใ่นกระบวนการผลติและแปรรปูเน้ือเป็ด ซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่มเีขตอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่อาจส่งผล

ใหเ้กดิการขาดแคลนแรงงานในโรงงานผลติและแปรรูปเน้ือเป็ด ทัง้น้ี การปรบัขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่า การปรบัขึน้สวสัดกิารเพื่อรกัษา

แรงงานในกระบวนการผลิต จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพนักงานและบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นและ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผล

ประกอบการของบรษิทัฯ  นอกจากนัน้ บรษิทัฯ มอีตัราการหมนุเวยีนของแรงงานรวมอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 6 ดงันัน้ หากบรษิทัฯ 

ไม่สามารถจดัหาแรงงานใหม่ที่มทีกัษะหรอืความช านาญเพื่อรองรบัหรอืทดแทนแรงงานที่ลาออกได้ทนัเวลา นอกจากน้ี การ

หมุนเวียนของพนักงาน (แรงงาน) อาจส่งผลให้แรงงานใหม่มีทักษะการท างานที่ไม่สม ่าเสมอหรือคงที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไมไ่ดม้าตรฐาน ความผดิพลาด หรอืความเสยีหายในกระบวนการผลติและแปรรูปเน้ือเป็ด เช่น ขนาดและ

น ้าหนกัทีม่คีวามผนัแปรสงู เป็นตน้ อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลประกอบการของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมนียัส าคญั 

 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของบุคลากรทุกระดบัหรอืพนักงานทัง้หมดทีม่ตี่อบรษิทัฯ  โดยบรษิทัฯ มกีาร

พจิารณาปรบัปรุงค่าจ้างและสวสัดกิารแรงงานในอตัราที่สามารถแข่งขนัได้ เพื่อรกัษาบุคลากรรวมถึงแรงงานทัง้หมด อีกทัง้

บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการจ่ายเบี้ยขยนัเพื่อลดอตัราการลาออก และสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานในการเพิ่มผลิตภาพของ

พนักงาน นอกจากน้ี บรษิทัฯ มแีผนการลงทุนในระบบการผลิตและแปรรูปเน้ือเป็ดโดยการใช้เครื่องจกัรแบบอตัโนมตัมิากขึ้น 
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เพื่อทดแทนหรอืลดการพึ่งพิงแรงงาน และรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ  โดยระบบการผลิตแบบ

อตัโนมตันิัน้ บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเทคโนโลยกีารผลติของ TDT ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และเป็นเจา้ของโรง

เชอืดเป็ดและเทคโนโลยใีนการเชอืดและช าแหละเน้ือเป็ดที่ดทีีสุ่ดแหง่หน่ึงในโลก ท าใหม้กีารใชแ้รงงานคนน้อยมากประมาณ 50 

คนในกระบวนการช าแหละเน้ือเป็ด ทัง้น้ี ระบบการผลิตแบบอัตโนมตัิดงักล่าวช่วยเพิ่มผลิตภาพและลดการสูญเสียจาก

กระบวนการผลติ อกีทัง้ยงัสามารถรกัษาผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ใหม้คีณุภาพและมาตรฐานสงู  

 

ค. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

 

ค.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มรีายการทางการคา้ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ทัง้ที่เป็นการส่งออกและการน าเขา้ โดยในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2557 

มรีายไดจ้ากการส่งออกรอ้ยละ 21 ของรายไดจ้ากการขายรวม โดยการส่งออกดงักล่าวอยู่ในรูปสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั เป็นส่วน

ใหญ่ ในขณะทีก่ารน าเขา้เครื่องจกัรและวตัถุดบิในรปูสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2557 มมีลูคา่รวมประมาณ 

12 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 8 ของต้นทุนขาย ท าใหบ้รษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยในด้านของการส่งออก หากเงนิบาทแขง็ค่าขึ้น  ย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อ

แปลงเป็นสกุลเงนิบาท (สกุลเงนิยโูร) และในดา้นการน าเขา้วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติอาหารสตัว ์หากเงนิบาทอ่อนคา่ลง ยอ่มสง่ผล

ตอ่ตน้ทุนวตัถุดบิทีส่งูขึน้เช่นกนั ซึง่สง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละก าไรของบรษิทัฯ ได ้ 

 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าว จงึมนีโยบายท าสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Currencies Exchange Forward) ไวก้บัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง ส าหรบัรายการการคา้

ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ เพื่อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ และยงัท าให้บรษิทัฯ ทราบถงึต้นทุน

การผลติที่แน่นอน ช่วยใหก้ารก าหนดราคาขายมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถคาดการณ์ต้นทุนและผลก าไรได้

ตามแผน นอกจากน้ี จากการทีบ่รษิทัฯ มทีัง้การน าเขา้และสง่ออกในสกุลเงนิตราต่างประเทศเดยีวกนั เป็นการป้องกนัความเสีย่ง

แบบธรรมชาต ิ(Natural hedge) บางสว่น นอกจากนัน้ ภาระหน้ีสนิของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ อยูใ่นสกุลเงนิ

บาท ดงันัน้เงนิกูย้มืดงักล่าวจงึไมม่คีวามเสีย่งดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 

ค.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืจ านวน 3,661.5 ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบี้ยลอยตวัที่อ้างอิงกบั MLR ท าให้

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ย สง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ    

 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะใชเ้งนิที่ไดจ้ากการออกและเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี เพื่อช าระคนืเงนิกู้ยมืจ านวน

หน่ึง  ซึง่จะท าใหเ้งนิกูย้มืรวมทัง้หมดของบรษิทัฯ ลดลง นอกจากน้ี ภายหลงัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย บรษิทัฯ จะมทีางเลอืกในการระดมทุนที่หลากหลายมากขึ้น จงึจะท าให้ไดเ้งื่อนไขที่ดขีึ้นต่อบรษิทัฯ  และคาดว่าจะท าให้

ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ โดยรวมลดลง 

 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารจดัการความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ โดยใหอ้ตัราดอกเบี้ยรบัทีไ่ดจ้ากเงนิฝากกบั

สถาบนัการเงนิ อยูใ่นระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี้ยจา่ยส าหรบัภาระหน้ีสนิทีม่กีบัสถาบนัการเงนิ ตวัอยา่งเช่น บรษิทัยอ่ยใน

ต่างประเทศไดต้กลงท าสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (Cap interest rate agreement) เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบรหิารความ
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เสี่ยงที่เกี่ยวเน่ืองกบัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัย่อยดงักล่าว ณ สิ้นปี 2557 บริษทัย่อยมีสญัญาแลกเปลี่ยนอตัรา

ดอกเบี้ยจ านวน 2 ล้านยูโร โดยครบก าหนดในเดอืนมถิุนายน 2558 ภายใต้สญัญาดงักล่าวตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2555 บรษิทั

ยอ่ยในต่างประเทศจะตอ้งจา่ยดอกเบีย้ใหก้บัสถาบนัการเงนิแหง่นัน้ดว้ยอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ Euribor 1 เดอืน + 2.25 แต่ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 3.75 ต่อปี และสถาบนัการเงนิจะจ่ายดอกเบีย้ใหก้บับรษิทัยอ่ยในต่างประเทศดว้ยอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ Euribor 1 เดอืน 

+ 2.25 ต่อปี ซึ่งประโยชน์ของสญัญาดงักล่าว ท าใหบ้รษิทัย่อยในต่างประเทศบรหิารอตัราดอกเบี้ยรบัและอตัราดอกเบี้ยจ่ายให้

อยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนั และประหยดัคา่ใชจ้า่ยดอกเบี้ยหากอตัราดอกเบี้ยปรบัตวัสงูขึน้ อยา่งไรกด็ ีในปัจจบุนั อตัราดอกเบีย้เงนิ

เบกิเกนิบญัชธีนาคารในต่างประเทศยงัอยูใ่นระดบัต ่า สญัญาดงักล่าวจงึไมจ่ าเป็นตอ้งถูกน ามาใช้ 

 

ค.3 ความเส่ียงจากการประเมินภาระภาษีย้อนหลงัโดยกรมสรรพากร 

บรษิทัฯ อาจมภีาระที่จะต้องช าระภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิยอ้นหลงั โดยกรมสรรพากรมหีมายเรยีกมายงับรษิทัฯ เพื่อขอให้

ชี้แจงกบัเจ้าพนักงานประเมินฯ ส าหรบัการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีส าหรบัรอบระยะเวลาบญั ชี 1 มกราคม – 31 

ธนัวาคม 2551, 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2552 และ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2553 ในการน้ี บรษิทัฯ จะตอ้งน าสง่งบการเงนิ 

บญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยการบญัช ีบญัชแีละรายงานตามประมวลกฎหมายรษัฎากร หลกัฐานเอกสารประกอบการลงบญัชแีละ

รายงานส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าวไปสง่มอบใหแ้ก่เจา้พนกังานประเมนิฯ เพื่อท าการตรวจสอบดว้ย 

 

ในการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้นของกรมสรรพากร อาจเป็นไปไดว้่าบรษิทัฯ จะต้องไดร้บัการประเมนิภาระภาษยีอ้นหลงัไม่ว่า

จะเป็นในเรื่องของภาษทีีเ่กดิจากการใช้ผลขาดทุนสะสมกรณีกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนมากกว่า 1 โครงการตามมาตรา 

31 แห่งพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หรอืภาษีที่เกี่ยวข้องกบัการลดอตัราภาษี และยกเว้นภาษีเงนิได้ของ  

บริษทัฯ ซึ่งประกอบกิจการส านักงานปฏิบตัิการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters: ROH) รวมถึง ภาษีต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีในกรณีที่บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัการประเมนิภาระภาษยีอ้นหลงัในจ านวน

เงนิตามทีก่รมสรรพากรจะเป็นผูป้ระเมนินัน้ บรษิทัฯ จะไดร้บัการชดเชยตามจ านวนเงนิและวธิกีารที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้

บรษิทักบัผูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดมิ ซึง่การชดเชยภาระภาษยีอ้นหลงัดงักล่าว อาจถูกพจิารณาในชัน้ศาลต่อไป    

 

ค.4 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  ขึน้อยู่กบัผลก าไร กระแสเงินสด สถานะทางการเงิน รายจ่าย

ฝ่ายทุน และข้อจ ากดัของเง่ือนไขท่ีเกิดจากการจดัหาแหล่งเงินกู้ยืม 

ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลในปัจจุบนัและในอนาคตของบรษิทัฯ  จะขึน้อยู่กบัก าไร กระแสเงนิสด สถานะทางการเงนิ 

รายจ่ายฝ่ายทุน และขอ้จ ากดัของเงื่อนไขที่เกิดจากสญัญาเงนิกู้ที่บรษิทัฯ มกีบัธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงนิต่างๆ โดย

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ภายหลงัหกัเงนิ

ส ารองตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  รวมถงึเงื่อนไขทีเ่กดิจากการจดัหาแหล่งเงนิกูย้มืในอนาคต และการ

จา่ยเงนิปันผลนัน้ไมส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร  

ตามเงื่อนไขในสญัญาเงนิกู้ระยะยาวที่ทางบรษิทัฯ มกีบัธนาคารพาณิชย์ มกีารก าหนดไว้ว่า การจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจะ

สามารถกระท าได ้เมื่อบรษิทัฯ ไดช้ าระคนืเงนิตน้ใหก้บัธนาคารพาณิชยจ์ านวนหน่ึง อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ มแีผนใชเ้งนิสว่นหน่ึง

ทีไ่ดร้บัจากการระดมทุนในครัง้น้ี มาลดภาระหน้ีสนิตามสญัญาเงนิกู้ระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งักล่าว ซึง่บรษิทัฯ คาดวา่การ

ช าระเงนิตน้คนืใหก้บัธนาคารพาณิชยบ์างส่วนจะไมก่ระทบกบัการจ่ายเงนิปันผล  

 

การจ่ายเงนิปันผลในอนาคตของบรษิทัฯ  จะขึ้นอยู่กบัความต้องการใช้เงนิทุน รายจ่ายฝ่ายทุน และข้อก าหนดจากการจดัหา

แหล่งเงนิกู้ยมืในอนาคต เช่น การขยายธุรกจิ การลงทุนในโครงการในอนาคต หรอืเกดิเหตุการณ์ที่มไิด้คาดคดิที่ส่งผลกระทบ



  
 

Page 9 of 10 

 

เชงิลงต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ  มโีอกาสเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ โอกาส และการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดงันัน้ บรษิทัฯ อาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลต ่ากว่าอตัราที่ก าหนดไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อ

ราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดรอง  

 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลจากยอดก าไรสะสมของบรษิทัฯ ได้ทัง้หมด โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะ

พจิารณาจ่ายเงนิปันผล เพื่อไม่ให้กระทบกบัสถานะการเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในอนาคต กล่าวคอื การ

พจิารณาไม่จ่ายเงนิปันผลจากยอดก าไรสะสมของบรษิทัฯ ในจ านวนที่มากเกนิไป จนท าใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด ซึ่งนับรวม

สว่นต ่ากวา่ทุนจากการควบรวมกจิการ มคีา่ตดิลบ อยา่งไรกด็ ีการเพิม่ทุนจากการขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในครัง้น้ี จะ

ช่วยท าใหส้่วนของผู้ถอืหุ้นมคี่าสูงขึ้น และลดขอ้จ ากดัด้านการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม ที่จะท าใหส้่วนของผู้ถอืหุ้นติดลบ

ขา้งตน้นัน้ลดลง 

 

ค.5  ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและ/หรือค่าความนิยมจากการรวมธรุกิจ 

เน่ืองจาก BT Partners มกีารเข้าซื้อกิจการของบรษิทัฯ จากผู้ถือหุ้นใหญ่เดมิในปี 2555 ท าให้ต้องมกีารตีมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรพัย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รบัมา ณ วนัที่ซื้อกิจการ โดยส่วนต่างระหว่างต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการซื้อหุ้น

ดงักล่าว และมูลค่ายุติธรรมสุทธขิองสนิทรพัย์ หน้ีสนิ และหน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วนัที่ซื้อหุ้นตามสดัส่วนที่ลงทุน ได้

บนัทกึเป็นคา่ความนิยมจากการรวมธุรกจิ สว่นสนิทรพัยท์ี่ไมม่ตีวัตน ประกอบไปดว้ย ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ความสมัพนัธก์บั

ลูกคา้และชื่อทางการคา้ โดยความสมัพนัธก์บัลูกคา้และชื่อทางการคา้เป็นสนิทรพัยท์ี่ไม่มตีวัตนที่มกีารตมีูลค่าขึน้ภายหลงัจาก 

BT Partners เขา้ซือ้กจิการของบรษิทัฯ โดยมลูคา่ความสมัพนัธก์บัลูกคา้  ค านวณจากการคดิลดกระแสเงินสดจากประมาณการ

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2556 ไปอกี 40 ปีขา้งหน้า โดยกระแสเงินสด

ดงักล่าว เป็นกระแสเงนิสดที่บรษิทัฯ คาดว่าจะได้รบัจากการรกัษาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกค้ารายเดมิซึ่งซื้อสนิค้าจาก

บรษิทัฯ มาเป็นประจ าและต่อเน่ืองในช่วงปี 2551 – 2555 และบรษิทัฯ จะคดิคา่ตดัจ าหน่ายรายการดงักล่าวเป็นระยะเวลา 40 ปี 

ส่วนมูลค่าชื่อทางการค้านัน้ ค านวณจากการคดิลดค่าใช้จ่ายจากค่าสทิธใินการใช้เครื่องหมายสนิค้า (Royalty Fee) ที่บรษิทัฯ 

สามารถประหยดัได้ในแต่ละปี ส าหรบัการที่บริษทัฯ มเีครื่องหมายสนิค้าเป็นของตนเอง โดยค่าใช้จ่ายจากค่าสทิธิในการใช้

เครื่องหมายสนิคา้เป็นการเทยีบเคยีงในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มี

ตวัตน (ชื่อทางการคา้) แต่จะใช้วธิกีารทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ทัง้น้ี ณ 

วนัที ่31 ม.ีค. 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ประกอบดว้ย ความสมัพนัธก์บัลูกคา้จ านวน 476.3 ลา้นบาท และชื่อทางการ

คา้จ านวน 274.7 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้จ านวน 751.0 ลา้นบาท คดิเป็นมลูคา่รอ้ยละ 32.2 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และหากพจิารณา

สนิทรพัยท์ี่ไม่มตีวัตนโดยรวมค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิจ านวน 1,954.5 ล้านบาท จะท าใหม้ยีอดรวมทัง้สิน้ 2,705.5 ล้าน

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 115.9 ของส่วนของผูถ้อืหุ้น ดงันัน้ หากบรษิทัฯ ทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและค่าความ

นิยมจากการรวมธรุกจิ และมขีอ้บ่งชีว้า่สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและ/หรอืคา่ความนิยมจากการรวมธุรกจิดงักล่าวมกีารดอ้ยคา่เกดิขึน้ 

บรษิทัฯ จะพจิารณาบนัทึกการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนและ/หรอืค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจดงักล่าว ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ และการลดลงของส่วนของผู้ถอืหุ้น แมว้่าบรษิทัฯ ไดพ้ยายามพจิารณาและด าเนินการ

ต่างๆ อยา่งระมดัระวงัแลว้  

  

โดยหลกัแล้ว การลดลงของกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานที่คาดการณ์ไว ้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิ

และหรอืสภาวะตลาดที่มสีาระส าคญั และการสูญเสยีลูกคา้รายส าคญั อาจเป็นขอ้บ่งชี้ของการดอ้ยค่าในกรณีที่มูลค่าตามบญัชี

ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและ/หรอืคา่ความนิยมสงูกวา่มลูคา่ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการ

ในงวดบญัชทีี่มกีารบนัทกึการดอ้ยค่า รวมทัง้สถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ เหน็ว่าความเป็นไปไดใ้นการ
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เกดิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี่ไม่มตีวัตนและ/หรอืค่าความนิยมจากการรวมธุรกจินัน้มน้ีอย เน่ืองจากบรษิทัฯ มรีายไดท้ี่เตบิโต

อย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่การเข้าซื้อกิจการในปี 2555 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการตดัจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (คือรายการ

ความสมัพนัธก์บัลูกคา้) ทีเ่กดิจากการปรบัโครงสรา้งกลุ่มในปี 2555 โดยประมาณรอ้ยละ 5 ของรายการความสมัพนัธก์บัลูกคา้ที่

เกดิจากการปรบัโครงสรา้งกลุ่ม ไดม้กีารทยอยจ่ายไปแล้วตัง้แต่ปี 2556 ถงึ 2557 ส่วนที่เหลอืจะตดัจ าหน่ายภายในระยะเวลา 

38 ปีข้างหน้าหรอืคดิเป็นประมาณ 12.6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการตดัจ าหน่ายดงักล่าวจะส่งผลให้ความสมัพนัธ์กบัลูกค้ามีมูลค่า

ลดลงในอนาคต   

ง. ความเส่ียงอ่ืน ๆ  

ง.1 ความเส่ียงจากการน าหุ้นสามญัของบริษทัฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้น้ี โดยบรษิทัฯ ไดย้ื่นค าขออนุญาตน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมธีนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทัฯ  โดยที่ปรกึษาทางการ

เงนิไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ ในเบื้องต้นแล้วพบว่า บรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนที่จะสามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ไดต้ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธิเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ลงวนัที่ 

22 มกราคม พ.ศ. 2544 (และที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) อย่างไรก็ดี บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนที่จะได้รบัอนุญาตจากตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ให้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบัสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสามญัของ

บรษิทัฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้สามญัไดต้ามราคาที่คาดการณ์ไวห้ากหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

ไมส่ามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

 

ง.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหุ้นสามญัของบริษทัฯ หลงัเข้าท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้ครัง้น้ีอาจมกีารขึน้ลงอย่างผนัผวน ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ

โดยหลายปัจจยัเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ซึง่รวมถงึ 

(1) ภาวะเศรษฐกจิ ตลาดทุน และการเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

(2) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งในเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่ออุตสาหกรรมสตัวปี์กหรอื

เน้ือเป็ด 

(3) ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงนิและผลการด าเนินงานที่แท้จรงิกบัผลประกอบการทางการเงินและ

ผลการด าเนินงานทีผู่ล้งทุนและนกัวเิคราะหไ์ดค้าดหวงั  

(4) การเปลีย่นแปลงในค าแนะน าหรอืทศันะของนกัวเิคราะห ์

(5) การขายหรอืจะขายหุน้เป็นจ านวนมากของผูถ้อืหุน้ปัจจบุนั 

(6) ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

(7) ความเสีย่งอื่นๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

ดงันัน้ จากปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ หุน้สามญัของบรษิทัฯ  อาจมกีารซือ้ขายในราคาทีต่ ่ากวา่ราคาเสนอขายอย่าง

มาก 

 

  

 


