บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060
ทะเบียนเลขที่ 0107557000292
Ref: TFG/IR-SET-17-025
วันที่ 11 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มีกาไรสุ ทธิ ในไตรมาส 2 ของปี 2560 เท่ากับ 600.79 ล้านบาท
(รวมรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพที่เท่ากับ 1.94 ล้านบาท) เปรี ยบเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 670.73 ล้านบาท (รวมรายการกาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพที่
เท่ากับ 180.72 ล้านบาท)
หากบริ ษทั ไม่รวมรายการกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ ทาให้ในไตร
มาส 2 ของปี 2560 มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 602.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ มีกาไรสุ ทธิ 526.15 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.48
รายได้รวมในไตรมาส 2 ของปี 2560 มีจานวน 6,214.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ มีจานวน
5,242.16 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.54 โดยบริ ษทั มีโครงสร้างรายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2559 และ 2560 ดังนี้

ธุรกิจไก่
ธุรกิจสุกร
ธุรกิจอาหารสัตว์และอื่นๆ
รายได้อื่นๆ
รวม

ไตรมำส 2 ปี 2559
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
3,082.40
58.80
1,501.86
28.65
436.28
8.32
221.62
4.23
5,242.16
100.00

ไตรมำส 2 ปี 2560
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
4,273.81
68.76
1,339.47
21.56
572.23
9.21
28.68
0.47
6,214.19
100.00

รายได้รวมของไตรมาส 2 ปี 2560 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ของธุรกิจไก่ที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้จากธุรกิจไก่ใน
ไตรมาส 2 ของปี 2560 เท่ากับ 4,273.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.65 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งราคาไก่ในไตรมาส 2
ของปี 2560 เท่ ากับ 42.20 บาทต่อกิ โลกรั ม เพิ่ มขึ้ นจากในไตรมาส 2 ปี 2559 ที่ เท่ ากับเป็ น 37.15 บาทต่อกิ โลกรัม และ
ปริ มาณขายผลิ ต ภัณ ฑ์ไก่ ในไตรมาส 2 ของปี 2560 มี จานวน 85,867.46 ตัน เพิ่ ม ขึ้ น จากในไตรมาส 2 ของปี 2559 ที่ มี
จานวน 78,754.79 ตัน สาเหตุหลักมาจากการขยายกาลังการผลิตและจาหน่ายทั้งในธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์ ม และผลิตภัณฑ์
ไก่ เพื่อรองรับความต้องการในประเทศและการส่งออก
สาหรับรายได้จากธุรกิจสุ กร ในไตรมาส 2 ของปี 2560 มีจานวน 1,339.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.81 จากงวด
เดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจากราคาขายเฉลี่ยลดลง โดยราคาสุ กรในไตรมาส 2 ของปี 2560 เท่ากับ 59.36 บาทต่อกิ โลกรัม
ลดลงจากไตรมาส 2 ของปี 2559 ที่เท่ากับ 72.73 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปริ มาณการขายสุกรในไตรมาส 2 ของปี 2560

มีจานวน 20,825.89 ตัน เพิ่มขึ้นจากในไตรมาส 2 ของปี 2559 ที่มีจานวน 16,603.40 ตัน สาเหตุหลักมาจากกาลังการผลิต
และการจาหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
สาหรับรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์และอื่นๆ ในไตรมาส 2 ของปี 2560 มีจานวน 572.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 436.28 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.16
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ _______________________
(นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ

