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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(แบบ 69-Pricing) และหนังสือชีช้วน ซึ่งเป็นเพยีงข้อมูลสรุป 
เกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเส่ียงของตรำสำรหนีแ้ละของบริษัททีอ่อกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้(“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)  
ดังน้ัน ผู้ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชีช้วนฉบับเตม็ ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู้และบริษัท  

หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชีช้วนทีบ่ริษัทยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.ได้ที ่website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (Factsheet) 

“หุน้กู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที ่1/2565 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุน้กู้”) 
ภำยใต้โครงกำรตรำสำรหนี ้(Medium Term Note Program) ของบริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563 

วงเงนิหุน้กู้รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 10,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหน่ึง (revolving basis) 
(อำยุโครงกำร 2 ปี ตำมทีไ่ด้รับอนุญำตเมื่อวันที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563) (“โครงกำร”) 

ข้อมูลทีส่ ำคัญของตรำสำร 

ประเภทตรำสำร หุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่
มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกุลเงนิ สกลุเงินบำท 

กำรจัดอันดับควำม
น่ำเช่ือถอื 

 ไม่มี   ผูค้  ำ้ประกนั/ผูร้บัอำวลั  
 ตรำสำร  ผูอ้อกตรำสำร  
ผูอ้อกหุน้กูไ้ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
จำกบริษัท ทริสเรทติง้ จ ำกัด อยู่ในเกณฑ์ 
“BBB” และมีแนวโนม้อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 
“คงที่” (เผยแพร่เม่ือวันที่  19 ตุลำคม พ.ศ. 
2564) ทั้งนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีกำรจัด
อันดับควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้โดย
สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่ส  ำนกังำน 
ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบตลอดอำยขุองหุน้กู ้

ประเภทกำรเสนอขำย  PO   
PP (II&HNW)* 
 
 
 
 
 
 
*II หมำยถึง ผูล้งทนุสถำบนั 
*HNW หมำยถึง ผูล้งทนุรำยใหญ่ 

มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม ไม่เกิน 700,000,000 (เจ็ดรอ้ยลำ้น) บำท 
โ ดย มีหุ้น กู้ ส  ำ ร อ ง ไม่ เ กิ น  200,000,000  
(สองรอ้ยลำ้น) บำท รวมเป็นหุน้กูท้ี่เสนอขำย
ไม่เกิน 900,000,000 (เกำ้รอ้ยลำ้น) บำท 

จ ำนวนหน่วยทีเ่สนอขำย ไม่เกิน 700,000 (เจ็ดแสน) หน่วย 
โ ด ย มี หุ้ น กู้ ส  ำ ร อ ง ไ ม่ เ กิ น  200,000  
(สองแสน) หน่วย รวมจ ำนวนหน่วยหุน้กูท้ี่
เสนอขำยไม่เกิน 900,000 (เกำ้แสน) หน่วย 

มูลค่ำทีต่รำไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนึ่งพนั) บำท รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 1,000 (หนึ่งพนั) บำท 
อัตรำดอกเบีย้  คงที่ 

 ลอยตวั 
อตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 4.25 (สี่จดุสองหำ้) 
ตอ่ปี ตลอดอำยหุุน้กู ้

กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด 
 

ไม่มี ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อน
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้เวน้แต่กำรซือ้
คืนหุน้กูต้ำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
และผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิขอใหผู้อ้อกหุน้กูท้  ำ
กำรไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน
หุน้กู ้

ระยะเวลำกำรเสนอขำย วนัที่ 11-13 มกรำคม พ.ศ. 2565 ผู้จัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำย
หุน้กู ้

1. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 
จ ำกดั (มหำชน) วันทีอ่อกหุน้กู ้ วนัที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2565 
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วันทีค่รบก ำหนดไถ่ถอน
หุน้กู ้

วนัที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2568 
 

 
 
 
 
 

2. บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั  
3. บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

4. บรษิัทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ ำกดั 
 

อำยุตรำสำร อำย ุ3 (สำม) ปี 

งวดกำรจ่ำยดอกเบีย้ ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทุก ๆ  3 
(สำม) เดือน ในวันที่  14 มกรำคม วันที่  14 
เมษำยน วันที่ 14 กรกฎำคม และวันที่  14 
ตุลำคม ของแต่ละปีตลอดอำยุหุน้กู้ โดยจะ
ช ำระดอกเบีย้งวดแรกในวันที่  14 เมษำยน 
พ.ศ. 2565 และช ำระดอกเบีย้งวดสุดทำ้ยจะ
ตรงกบัวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
 

วันจ่ำยดอกเบีย้งวดแรก วนัที่ 14 เมษำยน พ.ศ. 2565 

นำยทะเบยีนหุน้กู้ ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) หรอืผู้
ที่ไดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ ำหนำ้ที่เป็นนำย
ทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

ผู้แทนผู้ถอืหุน้กู้  บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกัด หรือผูท้ี่
ไดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ ำหนำ้ที่เป็นผูแ้ทนผู้
ถือหุน้กูแ้ทน 

กำรค ำ้ประกัน/หลักประกัน ไม่มี 

ข้อจ ำกัดในกำรขำย/โอน หุน้กูท้ี่เสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่ ดงันัน้ ผูอ้อกตรำสำร และ ผูถื้อตรำสำร
จะตอ้งไม่เสนอขำย/โอนตรำสำรไม่ว่ำทอดใดๆ ใหแ้ก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูล้งทุนสถำบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม่ ดงันัน้ ผู้
ออกหุน้กู ้และ/หรือ นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะไม่รบัจดทะเบียนกำรโอนหุน้กูไ้ม่ว่ำในทอดใดๆ ใหแ้ก่บคุคลอื่นในลกัษณะที่ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้กูด้งักล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นกำรโอนหุน้กูใ้นทอดใดๆ เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก ทัง้นีร้ำยละเอียด
ค ำจ ำกัดควำมปรำกฏตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ขอ้ 4.3 (ตำมแบบที่ระบุไวใ้น
เอกสำรแนบ 1.1 ร่ำงขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู้ส  ำหรบัหุน้กูป้ระเภทมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(แบบ 69-BASE-II&HNW) และรำ่งหนงัสือชีช้วนส ำหรบัโครงกำร) ซึ่ง
ไดมี้กำรเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงตำมขอ้ก ำหนดภำยใตเ้อกสำรแสดงรำยละเอียดหุน้กูท้ี่เก่ียวขอ้ง ("ข้อก ำหนดสิทธิ")) 

ข้อก ำหนดในกำรด ำรง
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ  
(ถ้ำมี) 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งด ำรงไวซ้ึ่งอตัรำส่วน “หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ (Total Interest Bearing Debt)” ต่อ “ส่วนของผูถื้อหุน้ 
(Shareholders’ Equity)” ตลอดอำยขุองหุน้กูต้ำมงบกำรเงินรวม ณ วนัสิน้งวดบญัชีในแตล่ะปีของผูอ้อกหุน้กูท้ี่ไดผ้่ำนกำร
ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นอตัรำส่วนไม่เกิน 2:1 (สองตอ่หนึ่ง) เท่ำ 
ทัง้นี ้โปรดพิจำรณำค ำจ ำกดัควำมของ “หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้” และ “ส่วนของผูถื้อหุน้” รวมถึงรำยละเอียดเพิ่มเติมใน
ขอ้ 7.3 (ก) ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 
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ล ำดับกำรได้รับช ำระหนีก้รณีผู้ออกตรำสำรล้มละลำยหรือเลิกกิจกำร 
 

 

 
 

ควำมเส่ียงของผู้ออกตรำสำร 

 

อำยตุรำสำร (ปี) 

ยำว 5  ควำมเสี่ยงสงู  
4   
3   
2  Credit Rating 

สัน้ 1 ควำมเสี่ยงต ่ำ   (อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกหุน้กู)้ 

 AAA AA A BBB Non-investment 
grade 

unrated  

หมำยเหตุ อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดงักล่ำวเป็นอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกหุน้กู ้BBB/Stable  
โดยบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ำกดั เม่ือวนัที่ 19 ตลุำคม พ.ศ. 2564 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ค ำเตอืนทีส่ ำคัญ 
- ตลำดตรำสำรหนีใ้นประเทศไทยมีสภำพคล่องต ่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้อำจไดร้บัมลูค่ำขำยตรำสำรลดลงหรือเพิ่มขึน้ได ้
โดยขึน้อยู่กบัสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนัน้ นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้กูจ้ะไม่สำมำรถขำยหรือโอนหุน้กูใ้หแ้ก่บคุคลใด ๆ โดยทั่วไปได ้แต่จะถกู
จ ำกดัใหข้ำยหรอืโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพำะภำยในกลุม่ผูล้งทนุสถำบนั และ/หรอืผูล้งทนุรำยใหญ่ เวน้แตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 
- กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นเพียงขอ้มลูประกอบกำรตดัสินใจลงทนุเท่ำนัน้ มิใช่เป็นกำรใหค้ ำแนะน ำใหซ้ือ้ ขำย หรือถือครองหุน้กูท้ี่
เสนอขำย ทัง้ยงัมิไดเ้ป็นกำรรบัประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำรแต่อย่ำงใด ผูล้งทนุควรท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของหุน้กู้
รวมถึงวิเครำะหค์วำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกหุน้กูก้่อนตดัสินใจลงทนุ 
- ตรำสำรอำจมีผลตอบแทนสูงแต่ก็มีควำมเสี่ยงสูงดว้ยเช่นกัน ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกับลักษณะตรำสำร รวมถึงวิเครำะหค์วำมเสี่ยงและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำรก่อนตดัสินใจลงทนุ 

ลักษณะพเิศษและควำมเส่ียงทีส่ ำคัญของตรำสำร 

หุน้กูไ้ม่มีลกัษณะพิเศษและไม่มีควำมเสี่ยงของหุน้กูใ้นลกัษณะพิเศษใด ๆ กล่ำวคือ มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้หุน้กูใ้นอตัรำคงที่อย่ำงชดัเจน
และแน่นอน และผูอ้อกหุน้กูต้กลงช ำระคืนเงินตน้เต็มจ ำนวนไม่ว่ำในกรณีใด ๆ โดยไม่มีขอ้ก ำหนดในกำรแปลงสภำพหุน้กูเ้ป็นหุน้หรือสินทรพัยอ์ื่นใด และ
ไม่มีเหตกุำรณห์รือเง่ือนไขใดที่อนญุำตใหมี้กำรไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก ำหนด นอกจำกนัน้ ผูถื้อหุน้กูจ้ะมีสิทธิไดร้บัช ำระหนีไ้ม่ดอ้ยกว่ ำสิทธิไดร้บัช ำระหนีข้อง
เจำ้หนีส้ำมญัทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคตของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แตบ่รรดำหนีท้ี่มีกฎหมำยคุม้ครองใหไ้ดร้บัช ำระหนีก้่อน  

X 
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ทัง้นี ้ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(แบบ 69-BASE-II&HNW) และร่ำงหนงัสือชีช้วนส ำหรบั
โครงกำร สว่นที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุน้กู ้

นอกจำกนี ้ขอ้ก ำหนดสิทธิที่เสนอขำยในครัง้นี ้ มีขอ้แตกตำ่งที่ส  ำคญัจำกที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนกังำน ก.ล.ต. (“ข้อก ำหนด
สิทธิมำตรฐำน”) โดยขอ้ก ำหนดสิทธิ และขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำน มีควำมแตกตำ่งในสำระส ำคญัในหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1) ขอ้ 3 ใบหุน้กู ้สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้และผูท้รงสิทธิในหุน้กู ้

2) ขอ้ 7 ค ำรบัรอง ค ำรบัประกนั และหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กู ้

3) ขอ้ 8 ดอกเบีย้หุน้กู ้

4) ขอ้ 9 กำรช ำระเงินตน้และดอกเบีย้ 

5) ขอ้ 12 กำรประชมุผูถื้อหุน้กูข้อ้ 12 กำรประชมุผูถื้อหุน้กู ้

ขอ้ก ำหนดสิทธิก ำหนดวิธีกำรลงมติประชมุผูถื้อหุน้กู้เพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำนไดก้ ำหนด เช่น วิธีกำรลงมติเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรแทนกำรประชมุผูถื้อหุน้กู ้

6) ขอ้ 14 กำรแตง่ตัง้และเปลี่ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

7) ขอ้ 15 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

ทัง้นี ้สำมำรถศกึษำรำยละเอียดของหุน้กูท้ี่เสนอขำยปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหุน้กู้  (แบบ 69-BASE-II&HNW) และรำ่ง
หนงัสือชีช้วน ตำมที่ระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ย 1.1 ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูส้  ำหรบัหุน้กูป้ระเภทมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(แบบ 69-Pricing) และรำ่งหนงัสือชีช้วนส ำหรบัหุน้กูท้ี่เสนอขำยในครัง้นี ้ตำมที่ระบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ย 
1 ขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรบัหุน้กู ้

ควำมเส่ียงทั่วไป 

1.ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผู้ออกหุน้กู้ 

1.1   ควำมเสี่ยงจำกบรษิัทซือ้ไก่พ่อแม่พนัธุจ์ำกผูจ้  ำหน่ำยเพียงรำยเดียวและซือ้สกุรทวดพนัธุจ์ำกผูจ้  ำหน่ำยนอ้ยรำย 

1.2   ควำมเสี่ยงจำกบรษิัทมีกำรพึ่งพำเกษตรกรตำมพนัธะสญัญำในกำรเลีย้งไก่และสกุรของบรษิัท 

1.3   ควำมเสี่ยงจำกกำรใชแ้รงงำนจ ำนวนมำกในกระบวนกำรผลิตของโรงงำนช ำแหละ 

1.4   ควำมเสี่ยงจำกควำมเช่ือมั่นของผูบ้รโิภคในดำ้นควำมปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

1.5   ควำมเสี่ยงจำกบรษิัทมีกลุ่มผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึ่งถือหุน้เกินกวำ่รอ้ยละ 75 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

1.6   ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของรำคำสินคำ้โภคภณัฑ ์

1.7   ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของรำคำวตัถดุิบ 

1.8   ควำมเสี่ยงดำ้นโรคระบำดในสตัว ์

1.9   ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ 

1.10 ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจ อนัเกิดจำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสั Covid-19 

1.11 ควำมเสี่ยงดำ้นกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้
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วนัที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 บริษัทมีกำรออกและเสนอขำยหุน้กูซ้ึ่งยงัคงมียอดคงคำ้งอยู่จ  ำนวน  4 ชดุคิดเป็นมลูค่ำรวม 4,568.60 ลำ้นบำท ซึ่ง
บรษิัทมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กู ้ดงันี ้

ด ำรงอตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัรำ 2 : 1 ณ วนัสิน้งวดบญัชีในแต่
ละปีของผูอ้อกหุน้กูท้ี่ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ส  ำหรบัหุน้กู ้จ  ำนวน 4 ชดุดงันี ้ 
- หุน้กูมี้ผูค้  ำ้ประกนัของบรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“TFG251A”) 
- หุน้กูข้องบรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“TFG234A”) 
- หุน้กูข้องบรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (“TFG23NA”) 
- หุน้กูเ้พื่อพฒันำสงัคมมีผูค้  ำ้ประกนัของบรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2564 ครบก ำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 (TFG26NA) 

ทัง้นี ้หำกบริษัทไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ก  ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำว อำจท ำใหบ้ริษัทเขำ้ข่ำยผิดนดัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิและ
อำจท ำใหห้นีหุ้น้กูท้ัง้หมดเป็นอนัถึงก ำหนดช ำระโดยพลนั ซึง่บรษิัทตระหนกัเป็นอย่ำงดีส  ำหรบักำรด ำรงอตัรำส่วนดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนด
สิทธิ โดยปัจจบุนับรษิัทสำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดได ้ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำยต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ำกบั 0.96 เท่ำ ในขณะที่ ณ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิัทมีอตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย
ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ำกบั 1.58 เท่ำ  

2. ควำมเส่ียงของตรำสำร 

2.1) ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ (Credit Risk) 
ผูถื้อหุน้กูมี้ควำมเสี่ยงที่ผูอ้อกหุน้กูอ้ำจไม่สำมำรถจ่ำยดอกเบีย้หรือไม่สำมำรถคืนเงินตน้  ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกหุน้กูไ้ม่

เป็นไปตำมที่คำดหมำย หรือทรพัยส์ินของผูอ้อกหุน้กูมี้ไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี้ เป็นตน้ ก่อนกำรตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกหุน้กูจ้ำกขอ้มลูที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละรำ่งหนงัสือชีช้วน  ในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของผูอ้อกหุน้กู้  ผูล้งทุนสำมำรถดู Credit Rating ที่จดัท ำโดยสถำบนัจดัอนัควำมเสี่ยง (CRA) ประกอบกำรตดัสินใจลงทุนได้ ถำ้ 
Credit Rating ของหุน้กูต้  ่ำ แสดงว่ำควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูส้งู ผลตอบแทนที่ผูล้งทนุไดร้บัควรจะสงูดว้ยเพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่สงู
ของหุน้กูด้งักล่ำว ปัจจบุนับรษิัทได ้Credit Rating “ BBB“ จำกบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ำกดั เม่ือวนัที่ 19 ตลุำคม 2564 

อย่ำงไรก็ตำม กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือมิไดเ้ป็นกำรใหค้ ำแนะน ำใหซ้ือ้ ขำย หรือถือครองหุน้กูท้ี่เสนอขำยแต่อย่ำงใด และกำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถืออำจมีกำรยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดอำยุของหุน้กู ้ก่อนกำรลงทนุผูล้งทนุควรศกึษำขอ้มลูข่ำวสำรของบรษิัทผูอ้อกหุน้กู้ รวมถึงกำรปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลง Credit Rating ไดจ้ำกเว็บไซตส์  ำนกังำน ก.ล.ต. สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ หรอืสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

2.2) ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ (Price Risk) 
เม่ือผู้ถือหุ้นกู้ตอ้งกำรขำยหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้อำจขำยไดต้ ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้หรือรำคำที่ซือ้มำ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร

เปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด กล่ำวคือ หำกอตัรำดอกเบีย้ของตลำดสงูขึน้ รำคำหุน้กูจ้ะลดลง ทัง้นี ้โดยทั่วไปรำคำของหุน้กูท้ี่มีอำยคุงเหลือยำว
กวำ่จะไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้ในตลำดมำกกวำ่ 

2.3) ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 
ผูถื้อหุน้กูอ้ำจไม่สำมำรถขำยหุน้กูใ้นตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดท้นัทีในรำคำที่ตนเองตอ้งกำร  เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยเปลี่ยนมือของ

ตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ไดน้ ำหุน้กูไ้ปซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (BEX) ผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถซือ้ขำยหุน้กูใ้น
ตลำดรองไดท้ี่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรพัย ์หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญำตคำ้หลักทรพัยอ์ันเป็นตรำสำรแห่งหนี้ นอกจำกนี ้ผูล้งทุนอำจไม่
สำมำรถขำยหุน้กูใ้นตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ด้ เน่ืองจำกผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดขอ้จ ำกัดกำรโอนไวก้ับส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหจ้ ำกัดกำรโอนหุน้กู้
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เฉพำะภำยในกลุม่ผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทนุรำยใหญ่ตำมควำมหมำยในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยกำรก ำหนด
บทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีท้กุประเภท เวน้แตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 

ทัง้นี ้สำมำรถศกึษำรำยละเอียดปัจจยัควำมเสี่ยงตำ่ง ๆ ที่ปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหุน้กู ้(แบบ 69-BASE-II&HNW) และ
รำ่งหนงัสือชีช้วน ในส่วนที่ 1 หวัขอ้ 1.1(3) ปัจจยัควำมเสี่ยง 

ข้อมูลผู้ออกตรำสำร 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

บรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นผูผ้ลิตอำหำรแบบครบวงจรที่มีควำมเช่ียวชำญในกำรผลิตไก่และสกุร โดยมีกำรด ำเนินธุรกิจ
ทัง้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนำม  

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทใหค้วำมส ำคญัในกำรผลิตไก่ (ไก่ทัง้ตวั ชิน้ส่วนไก่ และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจำกเนือ้ไก่) และจ ำหน่ำยสกุรมีชีวิตเป็นหลกั 
เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่นำยหนำ้ซือ้ขำย ผูค้ำ้ปลีก โรงผลิตชิน้ส่วนสตัว ์บรษิัทคำ้ปลีกแบบสมยัใหม่ (Modern Trade Companies) บรษิัทอตุสำหกรรมคำ้ปลีก 
ตวัแทนส่งออก ตวัแทนรบัซือ้เพื่อส่งออก และลกูคำ้ส่งออก บรษิัทยงัด ำเนินธุรกิจอำหำรสตัวท์ี่ผลิตอำหำรสตัวห์ลำยแห่ง เพื่อใชใ้นกำรเลีย้งไก่และสกุรของ
บรษิัทเป็นหลกั และจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ภำยนอก ธุรกิจของบรษิัทสำมำรถแบง่ตำมสำยผลิตภณัฑ ์ดงันี ้

• ธุรกิจไก่ ไดแ้ก่ กำรเพำะพนัธุไ์ก่ กำรผลิตและจ ำหน่ำยเนือ้ไก่ ลกูไก่ ไก่พนัธุเ์นือ้ รวมถึงผลิตภณัฑแ์ปรรูปจำกเนือ้ไก่ 

• ธุรกิจสกุร ไดแ้ก่ กำรเพำะพนัธุส์กุร กำรจ ำหน่ำยสกุรมีชีวิต และชิน้ส่วนสกุร  

• ธุรกิจอำหำรสตัว ์ไดแ้ก่ กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์โดยมุ่งเนน้อำหำรส ำหรบัไก่และสกุร และ 

• ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งโดยหลัก ไดแ้ก่ ใหบ้ริกำรศูนยว์ิจัยและพัฒนำวัคซีนและเวชภัณฑ ์กำรผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑส์ ำหรบัอำหำรสั ตวแ์ละ
อปุกรณก์ำรเกษตรที่ท  ำจำกพลำสติก ใหบ้รกิำรจ ำหน่ำยสินคำ้อปุโภค บรโิภคในเครอืบรษิัท และใหบ้รกิำรปล่อยสินเช่ือสว่นบคุคล  เป็นตน้ 

วัตถุประสงคก์ำรใช้เงนิ 

ผูอ้อกหุน้กูมี้วตัถปุระสงคใ์นกำรใชเ้งินที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้กูใ้นครัง้นีเ้พื่อ 

วัตถุประสงคก์ำรใช้เงนิ 
จ ำนวนเงนิทีใ่ช้
โดยประมำณ  
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำทีใ่ช้เงนิ

โดยประมำณ 
รำยละเอียด 

เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน 
และเพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจของบรษิัท 

900.0 ภำยใน 3 เดือนนบั
จำกวนัออกหุน้กู ้

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรออกหุน้กูใ้นครัง้นีไ้ป
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน และเพื่อ
รองรบักำรขยำยธุรกิจของบรษิัท 

รวม 900.0   
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สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงนิรวมย้อนหลัง 2 ปี และไตรมำสล่ำสุดหรือเทำ่ทีม่ีผลกำรด ำเนินงำนจริง 
 

ข้อมูล ปี 2562 ปี 2563 
งวด 9 เดอืน  

สิน้สุด 30 ก.ย. 2564 

สินทรพัยร์วม (ลบ.) 22,789.59 26,090.76 32,775.06 
หนีส้ินรวม (ลบ.) 12,900.76 14,950.48 21,687.31 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลบ.) 9,885.83 11,140.28 11,087.74 
รำยไดร้วม (ลบ.) 29,105.51 31,857.38 25,506.73 
คำ่ใชจ้่ำยรวม (ลบ.) 27,563.97 28,657.13 24,674.17 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (สว่นของบรษิัทใหญ่) (ลบ.) 1,440.00 2,563.29 419.44 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.81 1.19 0.96 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 17.27 19.79 18.90 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (รอ้ยละ)(1) 4.95 8.05 1.64 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) (2) 16.25 24.41 5.04 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(รอ้ยละ) (3) 6.33 10.49 1.90 
อตัรำส่วนหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) (4) 1.30 1.34 1.96 
อตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) (5) 1.00 0.96 1.58 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) (6) 9.05 15.35 8.52 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) (Cash Basis) (7) 5.76 10.48 (3.41) 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) (DSCR) (8)  0.47 1.28 0.27 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) (Cash Basis) (9) 0.52 0.54 (0.28) 
อตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้
คำ่เสื่อมรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำย (เท่ำ) (10) 

2.70 1.88 2.97 

อตัรำส่วนตั๋วเงินจ่ำยตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) (11) 0.45 0.32 0.55 
อตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี ตอ่หนีส้ินที่มี
ภำระดอกเบีย้ (รอ้ยละ) (12)  

78.74 41.78 61.36 

อตัรำส่วนเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ (รอ้ยละ) (13) 79.81 51.47 72.13 
หมำยเหต ุ
(1) อตัรำก ำไรสทุธิ = ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี (สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่)*100 / รำยไดร้วม  

(2) อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี (สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่)*100 / สว่นของผูถื้อหุน้เฉลีย่  
(3) อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์= ก ำไร (ขำทนุ) ส ำหรบัปี (สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่)*100 / สนิทรพัยร์วมเฉลี่ย  

(4) อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ = หนีส้ินรวม / สว่นของผูถื้อหุน้รวม 

(5) อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ = หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ / สว่นของผูถื้อหุน้ (ซึง่เป็นอตัรำสว่นเดียวกบัที่บรษัิทตอ้งด ำรงไวต้ำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิฯ โดยบรษัิท
จะตอ้งด ำรงอตัรำสว่นดงักลำ่วไม่เกิน 2:1) ส ำหรบั “หุน้กูม้ีผูค้  ำ้ประกนัของบรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568”, “หุน้กูข้องบริษัท ไทย
ฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” และรวมถึงหุน้กูท้ี่เสนอขำยในครัง้นี  ้“หุน้กูข้องบริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 3/2563 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” 

(6) อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ = ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษี คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย / ดอกเบีย้จ่ำย 
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(7) อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (Cash Basis) = กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน + ดอกเบีย้จ่ำย+ภำษี /ดอกเบีย้จ่ำยจำกกิจกรรมด ำเนินงำน+ดอกเบีย้จ่ำยจำกกิจกรรมลงทนุ+
ดอกเบีย้จ่ำยจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

(8) อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (DSCR) = ก ำไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภำษี คำ่เสื่อมรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำย / (หนีส้ินระยะสัน้ท่ีมีภำระดอกเบีย้ + หนีส้ินระยะยำวที่มภีำระ
ดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี) 

(9) อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) = กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน / (กำรจำ่ยช ำระหนีส้นิ + รำยจำ่ยลงทนุ + ซือ้สินทรพัย ์+ เงนิปันผลจ่ำย)  

(10) อตัรำสว่นหนีส้นิที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงินไดค้ำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ่ำย = หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้/ ก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงนิไดค้ำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจำ่ย 

(11) อตัรำสว่นตั๋วเงนิจ่ำยตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ (เทำ่) = (ตั๋วสญัญำใชเ้งนิ+ตั๋วแลกเงิน) / หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ 

(12) อตัรำสว่นหนีส้นิที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปีตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ทัง้หมด (รอ้ยละ) = (หนีส้ินที่มภีำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี) *100 / หนีส้นิที่มีภำระดอกเบีย้ 

(13) อตัรำสว่นเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินต่อหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ (รอ้ยละ) = (หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้แตไ่ม่รวมตั๋วแลกเงิน และหุน้กู)้ *100 / หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

ประวัตกิำรผิดนัดช ำระหนี ้
 ไม่มี                      มี 

 

ข้อมูลผู้ตดิต่อ 
1. ผูล้งทนุสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมและรบัหนงัสือชีช้วนไดท้ี่ 

1.1 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่ :           เลขที่ 25 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์:     02-638-5500 
โทรสำร :      02-285-0978 
Website :     www.nomuradirect.com  

1.2 บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จ ำกัด 
ที่อยู่ :       เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์ชัน้ 3, 9 และ 11 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์:     02-680-4004 
โทรสำร :      02-680-1014 
Website : https://www.asiaplus.co.th/ 
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 

1.3 บริษัทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่ :           เลขที่ 173 อำคำรเอเชียเซ็นเตอร ์ชัน้ 8-11 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์:     02-658-8945 
โทรสำร :      02-658-8000 
Website :     www.kgieworld.co.th 
Email :         fi@kgi.co.th 

1.4 บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จ ำกัด 
ที่อยู่ :          เลขที่ 179 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร ์ชัน้ 25-26 และ 29 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์:    02-343-9500  
โทรสำร :     02-343-9683  
Website :   www.trinitythai.com   

mailto:fi@kgi.co.th
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2. หำกผูล้งทนุมีขอ้รอ้งเรยีน สำมำรถติดต่อไดท้ี่ 

บริษัท ไทยฟู้ด กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
ที่อยู่ : เลขที่ 1010 อำคำรชินวตัรทำวเวอร ์3 ชัน้ 12 ถนนวิภำวดีรงัสิต  แขวงจตจุกัร   เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศพัท ์:       02-513-8989 

โทรสำร :        02-513-9060 

Website :      www.tfg.co.th 
 


