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6.

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและขยายธุรกิจทั้งในสวนธุรกิจสัตวปก และธุรกิจสุกร เพื่อสรางผลตอบแทนสูงสุด
ใหแกผูถือหุนอยางมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนงานเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ดังนี้
6.1

ธุรกิจสัตวปก
6.1.1

โครงการไกพันธุเนื้อ (ระยะไข) ของฟารมไกพอแมพันธุ

ปจจุบัน บริษัทฯ มีฟารมไกพอแมพันธุ (ระยะไข) จํานวน 7 ฟารม ตั้งอยูที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดสระแกว เพื่อรองรับการเลี้ยงไกพอแมพันธุอายุระหวาง 25-64 สัปดาห บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุน
เพิ่มเติมในฟารมไกพอแมพันธุ (ระยะไข) ที่จังหวัดสระแกว อีก 1 ฟารม เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต โดยคาดวาจะเพิ่มกําลังการ
ผลิตขึ้นอีกประมาณ 550,000 ฟองตอสัปดาห ปจจุบัน บริษัทฯกําลังอยูระหวางการสํารวจพื้นที่ที่จะใชในการสรางฟารม
มูลคาเงินลงทุนสําหรับโครงการดังกลาวประมาณ 180.0 ลานบาท โดยบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการ
สรางฟารมไกพอแมพันธุ (ระยะไข) ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่สองของป 2558
6.1.2

โครงการไกพันธุเนื้อ (ระยะเจริญเติบโตและระยะไข) -ของฟารมไกพอแมพันธุ

ปจจุบัน บริษัทฯ มีฟารมไกพอแมพันธุ (ระยะเจริญเติบโตและระยะไข) จํานวน 5 ฟารม ตั้งอยูที่จังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการเลี้ยงไกพอแมพันธุอายุระหวาง 1 วัน - 64 สัปดาห บริษัทฯ มีโครงการที่จะ
เปลี่ยนการดําเนินธุรกิจจากฟารมไกพอแมพันธุจํานวน 4 ฟารม ในจังหวัดชลบุรี เพื่อเลี้ยงไกพันธุไข และจะลงทุนในฟารม
ไกพอแมพันธุ (ระยะเจริญเติบโตและระยะไข) เพิ่มขึ้นอีก 3 ฟารมที่จังหวัดสระแกวหรือจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก เพื่อ
เปนการทดแทนฟารมเดิมที่จังหวัดชลบุรี โดยฟารมไกพอแมพันธุแหงใหมจะมีกําลังการผลิตตอฟารมประมาณ 550,000
ฟองตอสัปดาห รวมเปนกําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 1.65 ลานฟองตอสัปดาห ปจจุบัน บริษัทฯ กําลังอยูระหวางการ
สํารวจพื้นที่ที่จะใชในการสรางฟารม
มูลคาเงินลงทุนสําหรับโครงการดังกลาวประมาณ 540.0 ลานบาท โดยบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการ
สรางฟารมไกพอแมพันธุ (ระยะเจริญเติบโตและระยะไข) ใหแลวเสร็จภายในป 2558
6.1.3

โครงการปรับปรุงโรงฆาสัตว

บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักร และปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของบริษัทฯ ในกระบวนการผลิตชิ้นสวนไกเพื่อการสงออก โดยเครื่องจักรใหมที่จะลงทุน เชน เครื่องตัดแตง
ชิ้นสวนไกอัตโนมัติ เครื่องหมักชิ้นสวนไก เครื่องคัดแยกและวัดน้ําหนักไกอัตโนมัติ เปนตน รวมทั้งการดําเนินการปรับปรุง
ระบบโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญของโรงฆาสัตว ทั้งนี้ บริษัทฯ ประสงคที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักร
ใหมสําหรับโรงฆาสัตวที่ตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูในระหวางการศึกษาและ
พิจารณาเครื่องจักรที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
มูลคา เงิน ลงทุน สํา หรั บโครงการดั งกลา วรวมประมาณ 300.0 ล า นบาท ทั้ง นี้ บริษั ท ฯ มีแ ผนที่จ ะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่สองของป 2558
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6.1.4

โครงการฟารมไกพันธุเนื้อ

ปจจุบัน บริษัทฯ มีรูปแบบการเลี้ยงฟารมไกพันธุเนื้อโดยใชระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาทั้งหมด แต
เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่จะผลิตชิ้นสวนไกเพื่อสงออก บริษัทฯ จึงมีโครงการที่
จะลงทุนสรางฟารมไกพันธุเนื้อและดําเนินการเอง เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการสงออก โดยมี
แผนสรางฟารมไกพันธุเนื้อเปนจํานวน 15 ฟารม มีกําลังการผลิตตอฟารมประมาณ 400,000 ตัว รวมเปนกําลังการผลิต
ทั้งสิ้นประมาณ 6 ลานตัว ปจจุบัน บริษัทฯ กําลังอยูระหวางการสํารวจพื้นที่ที่จะใชในการสรางฟารม
มูลคาเงินลงทุนสําหรับโครงการดังกลาวประมาณ 1,320.0 ลานบาท โดยบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการ
สรางฟารมไกพันธุเนื้อใหแลวเสร็จทั้งหมดภายในป 2559
6.2

ธุรกิจสุกร
6.2.1

โครงการนิวเคลียสฟารม

ปจจุบัน บริษัทฯ มีฟารมสุกรทวดพันธุจํานวน 1 ฟารม ตั้งอยูท่ีจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกําลังการผลิต
สุกรจํานวน 450 ตัว บริษัทฯ มีโครงการจะเพิ่มฟารมสุกรทวดพันธุอีก 1 ฟารมที่จังหวัดสระแกว ซึ่งจะมีกําลังการผลิตสุกร
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 450 ตัว โดยจะทําใหกําลังการผลิตสุกรเพิ่มขึ้นเปน 900 ตัว นอกเหนือจากการเพิ่มกําลังการผลิตแลว
บริษัทฯ จะสามารถผลิตสุกรปูยาพันธุและสุกรพอแมพันธุไดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนการเพิ่มกําลังการผลิตสุกรขุนในป
2558 ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการสํารวจพื้นที่ที่จะใชในการสรางฟารมสุกรทวดพันธุดังกลาว
มูลคาเงินลงทุนสําหรับโครงการดังกลาวประมาณ 100.0 ลานบาท โดยบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการ
สรางฟารมสุกรทวดพันธุใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่สองของป 2558
6.2.2

โครงการโรงฆาสุกร

เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีโรงฆาสุกรเปนของตนเอง บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจเพื่อดําเนิน
ธุรกิจโรงฆาสุกรในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อโรงฆาสุกรจากบุคคลภายนอกที่ดําเนินการอยูเพื่อนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการขยายธุรกิจสุกรจะชวยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ และเพิ่มความสามารถในการทํากําไร รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในแขงขันใหดียิ่งขึ้น ป จจุบัน บริษัทฯอยู
ระหวางการพิจารณาโรงฆาสุกรที่มีความเหมาะสม และตั้งอยูใกลกับฟารมสุกรของบริษัทฯ และฟารมของเกษตรกรฯ ทั้งนี้
เพื่อเปนการลดตนทุนในการขนสงสุกรไปยังโรงฆาสุกร ในเบื้องตน โรงฆาสุกรจะมีกําลังผลิตไมต่ํากวา 500 ตัวตอวัน โดย
ผลิตภัณฑที่ไดจากโรงฆาสุกร ไดแก เนื้อสุกรตัดแตงและสุกรผาซีก
มูลคาเงินลงทุนสําหรับโครงการดังกลาวประมาณ 150.0 ลานบาท โดยบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการ
ซื้อโรงฆาสุกรใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่สองของป 2558
6.2.3

โครงการฟารมสุกรพอแมพันธุ

ปจจุบัน บริษัทฯ เปนเจาของฟารมสุกรพอแมพันธุ จํานวน 1 ฟารม และมีฟารมเชาที่ดําเนินการแลวอีก
จํานวน 4 ฟารม นอกเหนือจากฟารมเชาสุกรพอแมพันธุที่กําลังอยูในระหวางกอสราง 3 ฟารม บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุน
สรางฟารมสุกรพอแมพันธุเพื่อดําเนินการเองเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 6 ฟารม โดยจะมีกําลังการผลิตฟารมละ 2,700 ตัว รวม
เปนกําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 16,200 ตัว ทั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการขยายกําลังการผลิตสุกรขุนของบริษัทฯ ปจจุบัน
บริษัทฯ อยูระหวางการสํารวจพื้นที่ที่จะใชในการสรางฟารมสุกรพอแมพันธุดงั กลาว
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มูลคาเงินลงทุนสําหรับโครงการดังกลาวประมาณ 660.0 ลานบาท โดยบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการ
สรางฟารมสุกรพอแมพันธุใหแลวเสร็จภายในป 2559
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