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6. โครงการในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนและเพิม่ ศักยภาพในการดาเนินงาน เพื่อขยายฐานธุรกิจในแต่ละส่วนของบริษทั ฯ เนื่องจากคณะ
ผูบ้ ริหารได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิม่ ยอดขาย ทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศผ่านช่องทางการส่งออก ตัวอย่างเช่น
ตลาดญี่ปนุ่ ซึง่ ได้มกี ารยกเลิกการห้ามนาเข้าเนื้อสัตว์ปีกแปรรูปแบบสดจากไทย นอกจากนี้โครงการพัฒนาและลงทุนต่างๆ ของ
บริษทั ฯ จะทาให้บริษทั ฯ สามารถเตรียมความพร้อมและเพิม่ ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการการผลิตและต้นทุน ซึง่ นาไปสู่
การดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างมั ่นคงและยั ่งยืน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนงานเกีย่ วกับ
โครงการในอนาคต ทัง้ ในธุรกิจต้นน้ าและธุรกิจปลายน้ า
6.1 ธุรกิ จต้นน้ า
6.1.1 โครงการฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดและฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้ อของบริษทั ฯ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีฟาร์มพ่อแม่พนั ธุท์ งั ้ หมด 7 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ กาลังอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงพืน้ ทีโ่ รงเรือนอีก 1
แห่ง บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 92 ไร่ ทีจ่ งั หวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายการเลีย้ งพ่อแม่พนั ธเป็ ดในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถ
เพิม่ กาลังการผลิตได้มากขึน้ อีกประมาณ 6.5 ล้านตัวต่อปี
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ เอง จานวน 6 ฟาร์ม ตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดชลบุรี และจังหวัดลพบุรี ทัง้ นี้ทาง
บริษทั ฯ มีนโยบายและแผนธุรกิจในการเพิม่ สัดส่วนการเลี้ยงเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯเอง (commercial farm) ต่อสัดส่วนการเลีย้ ง
เป็ ดเนื้อโดยเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาเพื่อเพิม่ อัตรากาไร และเพิม่ ความสามารถในการควบคุมคุณภาพ อีกทัง้ ยังลดความเสีย่ งในการ
พึง่ พิงบุคคลภายนอกอีกด้วย โดยบริษทั ฯ มีโครงการทีจ่ ะลงทุนในการทาฟาร์มเป็ ดเนื้อทีจ่ งั หวัดชลบุรี 1 แห่งบนพืน้ ทีซ่ ง่ึ บริษทั ฯ
เป็ นเจ้าของอยูแ่ ล้ว ขนาด 91 ไร่ และเพชรบูรณ์ อีก 2 แห่งบนพืน้ ที่ซง่ึ บริษทั ฯ เป็ นเจ้าของอยูแ่ ล้ว ขนาด 182 ไร่ โดยคาดว่าจะ
สามารถเพิม่ กาลังการผลิตขึน้ อีกประมาณ 1 ล้านตัวต่อปี
มูลค่าเงินลงทุนสาหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 165 ล้านบาท ซึง่ ประกอบไปด้วย การลงทุนในโรงเลีย้ งเป็ ดเนื้อ และเป็ ดพ่อ
แม่พนั ธุป์ ระมาณ 130 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์จานวนประมาณ 35 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้เริม่ ดาเนินการสร้างฟาร์ม
เป็ ดเนื้อ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2558
6.2 ธุรกิ จปลายน้า
6.2.1 โครงการปรับปรุงโรงงานชาแหละและแปรรูป
บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะลงทุนซือ้ และติดตัง้ เครื่องจักร เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในกระบวนการชาแหละและแปรรูป
เป็ ด โดยมีแผนการลงทุนในปี 2557 – 2559 เพื่อรองรับความต้องการในตลาดส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ยังสามารถลด
ต้นทุนในการผลิตจากการลดการพึง่ พิงแรงงานจานวนมาก มูลค่าเงินลงทุนสาหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 210 ล้านบาท ซึง่
ประกอบไปด้วย การลงทุนในเครื่องจักรประมาณ 170 ล้านบาท และเงินสารองสาหรับส่วนปรับปรุงอื่นๆ ประมาณ 40 ล้านบาท
โดยบริษทั ฯ คาดว่าจะดาเนินการปรับปรุงโรงงานชาแหละและแปรรูปเป็ ดให้แล้วเสร็จทัง้ หมดภายในปลายปี 2559 การลงทุน
เครื่องจักรใหม่เป็ นการลงทุนเพิม่ เติมสาหรับโรงงานชาแหละและแปรรูปอาหารซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ
โดยปจั จุบนั
ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารวางแผนดาเนินงานและพิจารณาเครื่องจักรที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการผลิตไว้เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้
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บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนาเงินส่วนหนึ่งที่ได้รบั จากการเสนอขายหลักทรัพย์ มาลงทุนปรับปรุงโรงงานชาแหละและแปรรูปส่วนหนึ่ง
และคาดว่าเงินลงทุนในส่วนทีเ่ หลือจะมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
6.2.2 โครงการโรงงานชาแหละและแปรรูปแห่งใหม่
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโรงงานชาแหละและแปรรูปอาหาร 1 โรง โดยมีกาลังการผลิตประมาณ 18 ล้านตัวต่อปี เพื่อเตรียมการสาหรับ
รองรับความต้องการของตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษทั ฯ จึงมีโครงการทีจ่ ะลงทุนสร้างโรงงานชาแหละและแปร
รูปแห่งใหม่ ซึง่ มีกาลังการผลิตเนื้อเป็ ดราว 9 ล้านตัวต่อปี สาหรับการผลิต 10 ชั ่วโมงต่อวัน (และสามารถเพิม่ กะในการทางาน
ได้อกี 1 กะในระยะยาว ทาให้มกี าลังการผลิตเพิม่ ขึน้ เป็ นราว 1 ล้านตัวต่อปี ) การสร้างโรงงานแห่งใหม่ คาดว่าจะเริม่
ดาเนินการก่อสร้างได้ในปี 255 และคาดว่าจะเริม่ ทาการผลิตจริงได้ ไตรมาส 2 ของปี 2560 ภายใต้กรอบการลงทุนราว 900
ล้านบาทโดยประมาณการงบลงทุน ประกอบไปด้วย การซือ้ ทีด่ นิ แห่งใหม่รวมพืน้ ทีป่ ระมาณ 90 ไร่ ในจานวนเงิน 10 ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงที่ดนิ และระบบสาธารณูปโภค จานวนเงินรวม 40 ล้านบาท การสร้างอาคารโรงงานชาแหละและแปรรูป
อาคารโรงงานขนเป็ ด อาคารห้องเย็น และระบบในการกาจัดของเสีย จานวนเงินรวม 400 ล้านบาท เครื่องจักรในโรงงาน จานวน
เงิน 350 ล้านบาท และเงินสารองสาหรับโครงการ จานวน 100 ล้านบาท
6.3 การขยายกิ จการในต่างประเทศ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีกจิ การและฐานการผลิตในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้กลุ่มบริษทั เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ทจ่ี ะ
เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์จากเป็ ดทีน่ ่าเชื่อถือของโลก บริษทั ฯ จึงมีการวิเคราะห์และสรรหาโอกาสในการขยายธุรกิจผ่าน
การควบรวมกิจการหรือการร่วมทุนกับผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเป็ ดในต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ
โดยจะพิจราณา
ตลาดทีม่ อี ตั ราการบริโภคเป็ ดสูง หรือประเทศทีย่ งั ด้อยการพัฒนาในด้านของอุตสาหกรรมเป็ ด
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