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Factsheet 

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 
ลักษณะกำรประกอบธรุกจิ : เป็นผูผ้ลติอำหำรแบบครบวงจรทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรผลติไกแ่ละสกุร  

โดยมกีำรด ำเนนิธรุกจิทัง้ในประเทศไทยและประเทศเวยีดนำม 
สถำนะกำรเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :   เป็น    ไมเ่ป็น 

   เสนอขำย หุน้กูร้ะยะยำว ชนดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ในวันที ่24-26 มกรำคม 2566  
“หุน้กูข้องบรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1/2566 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569” (“หุน้กู”้) 

 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีย่ง 
 

อำย ุ 3 ปี 
อัตรำดอกเบีย้ คงที ่4.50% ตอ่ปี 
งวดกำรช ำระดอกเบีย้ จ่ำยดอกเบีย้ทกุ ๆ 3 เดอืน 
มลูคำ่กำรเสนอขำยรวม ไมเ่กนิ 1,490 ลบ.  
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกัด (มหำชน) 
วัตถปุระสงคก์ำรใชเ้งนิ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียนส ำหรับกำร

ด ำเนินงำน และเพื่อรองรับกำรขยำย
ธรุกจิของบรษัิท 

 

 
 

(พจิำรณำจำกอำยตุรำสำรและอันดบัควำมน่ำเชือ่ถอื) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้อกหุน้กูม้หีนำ้ทีด่ ำรงอัตรำสว่นหน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำย

ต่ อส่ วนของผู ถ้ือหุ น้  ( Interest Bearing Debt to Equity 

Ratio)  ในอัตรำ 2 : 1 ณ วันสิน้งวดบัญชใีนแตล่ะปีของผูอ้อก

หุน้กูท้ีไ่ดผ้ำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ี

ขอ้กําหนดในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
 

รายละเอยีดสําคญัอืน่ 

วันทีอ่อกตรำสำร  27 มกรำคม พ.ศ. 2566 

วันทีค่รบก ำหนดอำย ุ 27 มกรำคม พ.ศ. 2569 

ประเภทกำรเสนอขำย นักลงทนุสถำบันและ/หรอืนักลงทนุรำยใหญ ่

ผูจ้ัดจ ำหน่ำย บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ำกัด 

                               บรษัิทหลักทรัพย ์บลเูบลล ์จ ำกัด  

                               บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน) 

                               บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีตี ้จ ำกัด 

บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ำกดั 

บริษัทหลักทรัพย์ ดำโอ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน)  

                                

นำยทะเบยีนหุน้กู ้ ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกัด (มหำชน) 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอืของผูอ้อกหุน้กู ้

อันดับ  BBB  แนวโนม้ Stable 

เมือ่วันที ่29 ม.ิย. 65 โดย บรษัิท ทรสิ เรทติง้ จ ำกัด 
 

 

ผลตอบแทนของตราสารรุน่อืน่ในตลาด (YTM) 

ตรำสำรทีม่อีำยแุละอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืเทำ่กัน (หรอืใกล ้

เคยีงกัน) ใหผ้ลตอบแทน 4.77% ตอ่ปี (ณ วันที ่1 ธันวำคม 

พ.ศ. 2565) 
 

ความเสีย่งของผูอ้อก 

1. ความเสีย่งจากบรษิทัมกีลุ่มผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึง่ถอืหุน้เกนิ

กว่ารอ้ยละ 75 ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายได้แลว้ท ัง้หมดของ

บรษิทั 

บรษัิทมกีลุ่มผูถ้อืหุน้คอื กลุ่มนำยวนัิย เตยีวสมบูรณ์กจิ ถอืหุน้ ณ วันที่ 

30 กันยำยน 2565 จ ำนวน  4,322,273,468 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.62 

ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ซึง่มสีัดสว่นกำรถอื

หุน้มำกกว่ำ 3 ใน 4 ท ำใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้ดังกล่ำวมอี ำนำจในกำรควบคุม

บรษัิทและมีอทิธพิลต่อกำรตัดสนิใจของบรษัิทในทุกเรื่องทีต่อ้งไดรั้บ

อนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดังนัน้ ผูถ้อืหุน้รำยอืน่ของบรษัิทจงึมีควำม

เสีย่งจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดุล

เรื่องที่ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิำรณำ นอกจำกนี้

กำรถอืหุน้ในลักษณะกระจุกตัวนี้ ยังท ำใหโ้อกำสทีบ่รษัิทจะถกูครอบง ำ

กจิกำร (Takeover) โดยบุคคลอื่นไม่สำมำรถเกดิขึน้ไดโ้ดยปรำศจำก

กำรยนิยอมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่นี้ แมว้่ำผูถ้ือหุน้อื่นจะเห็นโอกำสทีจ่ะ

ท ำใหม้ลูคำ่ของกจิกำรเพิม่ขึน้ 

2. ความเสีย่งจากความไมแ่นน่อนของราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์

รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย

ลูกไก่ ผลติภัณฑ์เนื้อไก่ สุกรขุน และสุกรช ำแหละ โดยรำคำสนิคำ้

ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทำนของสินคำ้ในแต่ละช่วงเวลำนั้นๆ 

ผลกระทบดำ้นอุปสงคข์องสนิคำ้ขึน้อยู่กับปัจจัยต่ำงๆ เชน่ พฤตกิรรม

กำรบริโภค อ ำนำจกำรซื้อ และควำมตอ้งกำรตำมฤดูกำล เป็นตน้ 

ส ำหรับผลกระทบดำ้นอุปทำนขึน้อยู่กับปัจจัยต่ำงๆ เช่น โรคระบำด 

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศและสง่ออก เป็นตน้ ดังนัน้ หำกอุปสงค์

มีมำกกว่ำอุปทำน อำจจะส่งผลใหบ้รษัิทไม่สำมำรถผลติสนิคำ้ไดท้ัน

ตำมควำมตอ้งกำรในช่วงเวลำนั้น แต่ไดปั้จจัยบวกจำกรำคำที่เพิ่ม

สูงขึน้ และหำกอุปทำนมำกกว่ำอุปสงค ์อำจจะส่งผลกระทบต่อรำคำ

ของสนิคำ้ และท ำใหบ้รษัิทมรีำยไดล้ดลง 

3. ความเสีย่งจากความไมแ่นน่อนของราคาวตัถุดบิ 

บริษัทมีตน้ทุนหลักคือตน้ทุนวัตถุดิบในกำรผลิตอำหำรสัตว์ เช่น 

ขำ้วโพด กำกถั่ว ขำ้วสำลี และมันอัดเม็ด เป็นตน้ โดยรำคำตลำดมี

ควำมไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทำนของสินคำ้ในแต่ละ

ช่วงเวลำนั้นๆ และปัจจัยอื่นๆ เช่น ขอ้กีดกันทำงกำรคำ้ สภำพ

ภูมิอำกำศ ควำมตอ้งกำรเป็นสินคำ้ทดแทนของกำรผลิตพลังงำน

ทำงเลือก กำรแทรกแซงของภำครัฐบำล นโยบำยกำรช่วยเหลือ

ทำงดำ้นกำรเกษตรกรรม และกำรเก็งก ำไรจำกตลำดซื้อขำยสินคำ้

เกษตรลว่งหนำ้ เป็นตน้ โดยกำรเปลีย่นแปลงของรำคำจะสง่ผลกระทบ

ตอ่ตน้ทนุวัตถดุบิของบรษัิท 

4. ความเสีย่งดา้นโรคระบาดในสตัว ์

โรคระบำดทีเ่กดิขึน้ในสัตวส์ง่ผลตอ่ควำมเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคและภำวะ

อุตสำหกรรมโดยรวม โดยโรคระบำดที่ผ่ำนมำของประเทศไทย เช่น 

ไขห้วัดนก  ไขห้วัดหม ู โรคทอ้งร่วงตดิตอ่ในสกุร (Porcine Epidemic 

Diarrhea)  และโรคปำกเทำ้เป่ือย (Foot and Mouth Disease: FMD) 

หำกมกีำรระบำดของโรคทีรุ่นแรงอำจจะตอ้งท ำลำยสัตวท์ีเ่สีย่งตอ่กำร

ตดิโรคหรอือยูใ่นเขตทีพ่บกำรระบำดของโรค และอำจถกูจ ำกัดสทิธใิน

กำรสง่ออกสนิคำ้ไปยังต่ำงประเทศไดอ้กีดว้ย ซึง่สง่ผลใหบ้รษัิทไดรั้บ

ผลกระทบจำกควำมสญูเสยีของสัตวแ์ละผลกำรด ำเนนิงำนได ้

 

 

 

ทัง้น้ี สำมำรถดูรำยละเอียดของควำมเสีย่ง

เพิม่เตมิไดใ้นส่วน 3 ปัจจัยควำมเสีย่ง ของ

แบบ 69-PP-รำยครัง้) 

หนงัสอืชีช้วน 

 (filing) 

SCAN HERE 
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อตัราสว่นทางการเงนิ (เทา่) 
คา่เฉลีย่

อุตสาหกรรม 

(ลา่สุด) 

งวด 9 เดอืน 

ปี 2565 
ปี 2564 ปี 2563 

อัตรำสว่นสภำพคล่อง (Current ratio) 1 N/A 1.12 0.99 1.19 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (Interest coverage ratio)1 N/A 12.89 8.14 15.35 

หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงนิได ้คำ่เสือ่มรำคำ และค่ำ
ตัดจ ำหน่ำย (Interest bearing debt to EBITDA ratio) 2 

N/A 2.94 4.97 1.88 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพัน (debt service coverage ratio : DSCR) 1 N/A 0.69 0.34 1.28 

หนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (Debt to equity : D/E ratio) 2 N/A 2.09 2.07 1.34 

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Interest Bearing Debt to 

Equity Ratio)  (ตำมขอ้ก ำหนดสทิธฯิ) 2 

N/A 1.68 1.73 0.96 

หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  

(Interest bearing debt to equity) 2 

N/A 1.68 1.73 0.96 

หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ทีค่รบก ำหนดภำยใน 1 ปี ต่อหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ)  

N/A 49.19 58.78 41.78 

เงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิตอ่หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ (รอ้ยละ)  N/A 41.27 55.80 36.66 

 

1 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืสงู 
2 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนี้สนิทีส่งู 

 
สรปุฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปี งบการเงนิรายครึง่ปีฉบบัสอบทาน และ 
ต ัง้แตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทีม่ผีลการดําเนนิงานจรงิ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อกหุน้กู ้  ลําดบัการไดร้บัชําระหนี ้

ณ วันที ่30 กันยำยน 2565 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 เมือ่ผูอ้อกถูกพทัิกษ์ทรัพยห์รอืถูกศำลพพิำกษำใหล้ม้ละลำย หรอืมกีำร
ช ำระบัญชเีพือ่กำรเลกิบรษัิท 

 
 

อตัราสว่นทางการเงนิทีสํ่าคญัของผูอ้อก  

 
 

*รำยกำรอืน่ ๆ ไดแ้ก ่หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
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ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งสําคญัของตราสาร 
 

- ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศไทยมสีภำพคล่องต ่ำ กำรขำยตรำสำรหน้ีกอ่นครบก ำหนด กำรขำยตรำสำรกอ่นครบก ำหนดไถ่ถอนใน
ตลำดรองนัน้ ผูล้งทุนอำจไดรั้บมูลคำ่ขำยตรำสำรลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยู่กับสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนัน้ 
นอกจำกน้ี ผูถ้อืหุน้กูจ้ะไม่สำมำรถขำยหรือโอนหุน้กูใ้หแ้กบุ่คคลใด ๆ โดยทั่วไปได ้แต่จะถูกจ ำกัดใหข้ำยหรือโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพำะ
ภำยในกลุม่ผูล้งทนุสถำบัน และ/หรอื ผูล้งทนุรำยใหญ่เทำ่นัน้ เวน้แตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 

- กำรลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ำรฝำกเงนิ  
- ผูล้งทนุอำจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบก ำหนด เน่ืองจำกกำรขำยกอ่นครบก ำหนดอำจท ำไดย้ำก หรอืขำยไดต้ ่ำกวำ่มลูคำ่ทีต่รำไวห้รอื

ซือ้มำ  
- อันดับควำมน่ำเชือ่ถอืของผูอ้อกหุน้กู ้เป็นเพยีงขอ้มูลประกอบกำรตัดสนิใจลงทนุเทำ่นัน้ มใิชส่ ิง่ชีน้ ำกำรซือ้ขำยตรำสำรหน้ีทีเ่สนอ

ขำย และไมไ่ดเ้ป็นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกหุน้กู ้ 
(โปรดศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่3 ปัจจัยควำมเสีย่ง ของแบบ 69-PP-รำยครัง้) 

 
 

คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
 

• กำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ไม่ไดห้มำยควำมว่ำแนะน ำใหล้งทุน ประกันกำรช ำระหน้ี ผลตอบแทน เงนิตน้ หรือรับรองควำมถูกตอ้งของ
ขอ้มลู 

• ขอ้มูลสรุปน้ีเป็นส่วนหนึ่งของหนังสอืชีช้วน (Filing) ซึง่เป็นเพียงขอ้มูลสรุปเกีย่วกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่งของ
หลักทรัพยแ์ละบรษัิททีอ่อกและเสนอขำยหลักทรัพย ์ดังนัน้ ผูล้งทุนตอ้งวเิครำะหค์วำมเสีย่งและศกึษำขอ้มูลจำกหนังสอืชีช้วน 
(Filing) 

ประวัตผิดินัดช ำระหนี ้
        ไมม่ ี                    ม ี
 
     ผูอ้อกตรำสำรไม่มปีระวัตกิำรผดินัดช ำระหน้ีดอกเบีย้หรือเงนิตน้ของตรำสำรหน้ี หรือผดินัดช ำระหน้ีเงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์
บรษัิทเงนิทุน บรษัิทเครดติฟองซเิอร์ หรือสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ โดยดูประวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจำกบรษัิทขอ้มูล
เครดติแหง่ชำต ิและงบกำรเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบัญชทีีไ่ดรั้บอนุญำต 
     ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู ้และผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ไม่มคีวำมเกีย่วขอ้งในลักษณะทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิ Conflict of interest เชน่ มกีำร

ถอืหุน้ระหวำ่งกัน มกีรรมกำรร่วมกัน เป็นเจำ้หน้ี เป็นตน้  


