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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สรุปข้อมูลตำมงบกำรเงนิรวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 311 2.39 270 1.97 593 3.96 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,101 8.45 905 6.59 1,027 6.85 

สินค้าคงเหลือ 3,217 24.70 3,274 23.83 3,173 21.19 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 17 0.14 19 0.14 16 0.11 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,646 35.68 4,468 32.53 4,809 32.11 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,616 12.41 1,912 13.92 2,126 14.20 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 46 0.35 71 0.52 99 0.66 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 367 2.82 407 2.96 387 2.58 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 375 2.88 369 2.68 364 2.43 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 5,686 43.66 6,146 44.74 6,736 44.98 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 241 1.85 299 2.18 358 2.39 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 45 0.35 65 0.47 97 0.65 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,376 64.32 9,269 67.47 10,167 67.89 

รวมสินทรัพย์ 13,022 100.00 13,737 100.00 14,976 100.00 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,047 15.72 1,177 8.57 1,787 11.93 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 922 7.08 895 6.52 814 5.43 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 11 0.08 8 0.06 8 0.05 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2,080 15.97 230 1.67 283 1.89 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 28 0.22 29 0.21 61 0.41 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 5,088 39.07 2,339 17.03 2,953 19.71 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 80 0.61 2,167 15.77 2,075 13.85 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 293 2.25 315 2.29 339 2.26 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 123 0.95 115 0.84 107 0.72 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 62 0.48 68 0.50 59 0.40 
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 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 558 4.29 2,665 19.40 2,580 17.23 

รวมหนีส้ิน 5,646 43.36 5,004 36.43 5,533 36.94 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,376 56.64 8,733 63.57 9,443 63.06 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,022 100.00 13,737 100.00 14,976 100.00 

 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 16,692 98.17 17,829 98.63 16,466 98.59 

รายได้อ่ืน 312 1.83 246 1.37 235 1.41 

รวมรำยได้ 17,004 100.00 18,075 100.00 16,701 100.00 

ต้นทนุขาย (14,451) (84.99) (15,336) (84.84) (14,463) (86.60) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,058) (6.22) (1,163) (6.44) (1,170) (7.01) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (15,509) (91.21) (16,499) (91.28) (15,633) (93.61) 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุจากบริษัทร่วม  221 1.30 325 1.80 249 1.49 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 1,716 10.09 1,901 10.52 1,317 7.88 

ต้นทนุทางการเงิน (186) (1.09) (145) (0.80) (123) (0.74) 

รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (0) - 42 0.23 19 0.12 

ก ำไรหลังภำษีเงินได้ 1,530 9.00 1,798 9.95 1,213 7.26 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (14) (0.08) (18) (0.10) (18) (0.11) 

ก ำไรสุทธิ 1,516 8.92 1,780 9.85 1,195 7.15 

หมำยเหตุ: งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จปีท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัประเภทใหม ่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปีปัจจบุนั 
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งบกระแสเงนิสดของบริษัท จีเอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                       

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,072 2,513 1,764 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,292) (1,340) (1,386) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,752) (1,214) (55) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) 28 (41) 323 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 283 311 270 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันสิน้ปี 311 270 593 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญส ำหรับงบกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เทา่) 0.91 1.91 1.63 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.27 0.46 0.53 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เทา่) 0.63 0.68 0.67 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4 (เทา่) 16.04 18.21 17.65 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 5 (วนั) 22 20 20 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เทา่) 77.24 75.83 66.93 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 7 (วนั) 5 5 5 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 8 (เทา่) 18.46 22.04 23.35 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 9 (วนั) 20 16 15 

Cash Cycle 10 (วนั) 7 9 10 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

อตัราก าไรขัน้ต้น 11 (%) 13.43 13.98 12.17 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 10.28 10.67 8.00 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร 13 (%) 179.03 132.17 133.95 

อตัราก าไรสทุธิ 14 (%) 8.93 9.85 7.16 
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 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 22.93 22.09 13.15 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%) 11.61 13.30 8.32 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%) 30.06 31.52 23.25 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 18 (เทา่) 1.30 1.35 1.16 

อัตรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 19 (เทา่) 0.77 0.57 0.59 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 20 (เทา่) 0.57 0.41 0.44 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ 21 (เทา่) 15.30 15.52 11.61 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 22 (เทา่) 0.20 0.20 0.12 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 23 (%) 82.12 65.62 N/A * 

  หมำยเหตุ: 

1) อตัราส่วนสภาพคล่อง   =   สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 

2) อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว   =   (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ) / หนีส้ินหมนุเวียน 

3) อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หนีส้ินหมนุเวียนเฉล่ีย 

4) อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า   =   ขายสทุธิ / ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า (เฉล่ีย) 

5) ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย   =   360 / อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 

6) อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ   =   ต้นทนุขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉล่ีย) 

7) ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย   =   360 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 

8) อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า   =   ต้นทนุขาย / เจ้าหนีก้ารค้า (เฉล่ีย) 

9) ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย  = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 

10) Cash Cycle   =   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย - ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 

11) อตัราก าไรขัน้ต้น   =   (ก าไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ) * 100 

12) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน   =   (ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ) * 100 

13) อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร   =  (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / ก าไรจากการด าเนินงาน) * 100 

14) อตัราก าไรสทุธิ   =   (ก าไรสทุธิ / รายได้รวม) * 100 

15) อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   =  (ก าไรสทุธิ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เฉล่ีย)) * 100 

16) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   =   (ก าไรสทุธิ / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย)) * 100 

17) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร   =   ((ก าไรสทุธิ + คา่เส่ือมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉล่ีย)) * 100 

18) อตัราการหมนุของสินทรัพย์   =   รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) 
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19) อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น  =   หนีส้ินรวม / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

20) อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  =   หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

21) อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้  =   (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน + ภาษี) /  

ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงานและลงทนุ 

22) อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน /  

(การจ่ายช าระหนีส้ิน + รายจ่ายลงทนุ + ซือ้สินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 

23) อตัราการจ่ายเงินปันผล   =   (เงินปันผล / ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) * 100 
* อตัราการจ่ายเงินปันผลปี 2558 ขึน้อยู่กบัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
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บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานต่อไปนี  ้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของ  

บริษัท GFPT และบริษัทยอ่ย และรายการท่ีส าคญัที่มีผลตอ่งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยงบการเงินส าหรับปี 2558 สิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 ได้รวมงบการเงินของบริษัท GFPT และบริษัทยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุม่บริษัท”)  

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) หรือ ("บริษัท GFPT") เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ครอบคลมุตัง้แต่ 

การผลติอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่พนัธุ์ การเลีย้งไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ไก่ การผลติเนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุ และผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทและของลกูค้า เพื่อจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

บริษัท GFPT มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้าน

อาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบัทัง้ระบบหว่งโซอ่าหารตัง้แตว่ตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์จนถึงการ

ส่งมอบผลิตภณัฑ์อาหารให้กบัลกูค้า นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัคงให้ความส าคญัในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ โดยมุง่เน้นนโยบายการเลีย้งไก่ในฟาร์มของกลุม่บริษัทเองทัง้หมด และการควบคมุต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการขายสินค้า และซือ้วัตถุดิบในสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศโดยมีการท าสญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้ากบัสถาบนัการเงินหลายแหง่ 

ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2558 จ านวน 16,466 ล้านบาท ลดลง 1,363 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.64       

โดยรายได้ส่วนใหญ่ลดลงจากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ซึ่งมีรายได้ลดลงจากปริมาณส่งออกสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปลดลง และราคาขาย

เฉลีย่ชิน้สว่นไก่ในประเทศลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในปี 2558 มีจ านวน 249 ล้านบาท ลดลง 76 ล้านบาท หรือลดลง  

ร้อยละ 23.58 จากปี 2557 โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) มีสว่นแบ่งก าไรจ านวน 185 ล้าน

บาท และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) มีสว่นแบ่งก าไรจ านวน 64 ล้านบาท ซึ่งบริษัทร่วมทัง้สองแห่งมีสว่น

แบง่การตลาดยอดขายเนือ้ไก่แปรรูปสง่ออก ร้อยละ 4.29 และ 5.56 ตามล าดบั  

กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ ในปี 2558 จ านวน 1,195 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.95 บาทต่อหุ้น ลดลงจ านวน 585 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 32.85 จากปี 2557 ที่มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 1,780 ล้านบาท  
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ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2558 จ านวน 16,466 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,363 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.64

เมื่อเทียบกบัปี 2557 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจช าแหละไก่และแปรรูปผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ คิดเป็นร้อยละ 40.38 ธุรกิจอาหารสตัว์ 

คิดเป็นร้อยละ 27.07 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ คิดเป็นร้อยละ 27.37 และธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 5.18  

 

รำยได้แต่ละสำยธุรกิจ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 7,035  42.15  7,196  40.36  6,648 40.38  

ธุรกิจอาหารสตัว์ 4,811  28.82  4,887  27.41  4,458  27.07  

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 4,005  23.99 4,840  27.15 4,507  27.37 

ธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 841  5.04  906  5.08  853  5.18  

รำยได้จำกกำรขำยรวม 16,692  100.00  17,829  100.00  16,466  100.00  

 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 

รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกไก่แปรรูป ส่งออกทางอ้อมไก่สด และการขายไก่สดใน

ประเทศ ในปี 2558 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.38 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุม่บริษัทมีรายได้

จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน  6,648 ล้านบาท ลดลง 548 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  7.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557           

กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 22,100 ตนั ลดลง 4,100 ตนั หรือลดลงร้อยละ 15.65 จากปี 2557 

สว่นใหญ่ลดลงจากปริมาณสง่ออกสนิค้าไก่สดแช่แข็ง 

ธุรกิจอำหำรสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ ง ธุรกิจอาหารสตัว์มี

รายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.07 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสตัว์ จ านวน 

4,458 ล้านบาท ลดลง 429 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจาก

ปริมาณขายอาหารกุ้ งและอาหารปลา ลดลงร้อยละ 21.34 และ 9.35 ตามล าดบั โดยมีสาเหตหุลกัจากปัญหาการท าประมงผิด

กฎหมาย (IUU Fishing) และสทิธิประโยชน์ทางภาษีในการสง่ออกสนิค้าไปกลุม่สหภาพยโุรป (GST) ในขณะท่ีปริมาณขายอาหาร

สตัว์บก ลดลงร้อยละ 6.00 
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ธุรกิจฟำร์มเลีย้งสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมี

รายได้จากการขายลกูไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 27.37 ของรายได้จากการขาย

รวม ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ จ านวน 4,507 ล้านบาท ลดลง 333 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.88

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 เนื่องจากปริมาณขายลกูไก่ลดลง อย่างไรก็ตามปริมาณขายไก่เนือ้ให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึน้อย่าง

ตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2553 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรแปรรูป 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ มาจากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ ลกูชิน้ไก่ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่

ให้แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.18 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ านวน 853 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.79 จากปี 2557 จากราคาขายอาหาร      

แปรรูปจากเนือ้ไก่ในประเทศ ลดลงร้อยละ 6.46 

ต้นทุนขำย   

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2558 จ านวน 14,463 ล้านบาท ลดลง 873 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.69 จากปี 2557 

เนื่องจากปริมาณการขายและปริมาณการผลิตรวมที่ลดลง โดยเฉพาะปริมาณสง่ออกของสินค้าไก่แปรรูป และปริมาณขายอาหาร

กุ้ งที่ลดลง ท าให้กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นต้นทุนขายในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 87.83 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก

ร้อยละ 86.02 ในปี 2557 

ก ำไรขัน้ต้น   

กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2558 จ านวน 2,003 ล้านบาท ลดลง 490 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.64 จากปี 2557 

จากการท่ีกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลงจากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปและธุรกิจอาหารสตัว์ จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่

บริษัทลดลงจากร้อยละ 13.98 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 12.17 ในปี 2558 

รำยได้อื่น  

ในปี 2558 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจ านวน 235 ล้านบาท ลดลงจ านวน 11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.71 จากปี 2557 

โดยรายได้อื่นที่ลดลงสว่นใหญ่มาจากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ลดลง 17 ล้านบาท รายได้อื่นของกลุม่บริษัทในปี 2558 คิดเป็น

ร้อยละ 1.43 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 1.38 ในปี 2557 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 1,170 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยจ านวน 7 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 0.59 จากปี 2557 โดยค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากคา่ขนสง่ออกลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เพิ่มขึน้จากการขาดทนุจากการขายไก่พอ่แมพ่นัธุ์ปลดระวางเพิ่มขึน้ คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในปี 2558 คิด

เป็นร้อยละ 7.11 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 6.53 ในปี 2557 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในปี 2558 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจ านวนรวม 249 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.58 จากปี 2557 โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งก าไรลดลงจาก บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 

(ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) มีสว่นแบง่ก าไรจ านวน 64 ล้านบาท ลดลงจ านวน 155 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.66 จากปี 2557 

อย่างไรก็ตาม บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) มีสว่นแบ่งก าไรจ านวน 185 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จ านวน 78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 73.28 จากปี 2557 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายให้กบับคุคลที่เก่ียวข้องและสถาบนัการเงิน ในปี 2558 กลุม่บริษัท

มีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 123 ล้านบาท ลดลงจ านวน 22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.23 เมื่อเทียบกบัปี 2557 จากจ านวน

เงินกู้ยืมบคุคลที่เก่ียวข้องลดลงและอตัราดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินลดลง ต้นทนุทางการเงินในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 

2.97 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 4.07 ในปี 2557 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของรายได้จากการ

ขาย ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 0.82 ในปี 2557 

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงนิได้   

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ จ านวน 19 ล้านบาท ลดลงจ านวน 23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53.38

เปรียบเทียบกบัรายได้ภาษีเงินได้ ในปี 2557 จ านวน 42 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลที่เพิ่มขึน้ เมื่อ

เทียบกบัปี 2557 

ก ำไรสุทธิ   

ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 1,195 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.95 บาทตอ่หุ้น ลดลงจ านวน 585 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

32.85 จากปี 2557 ซึ่งมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 1,780 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายรวมลดลง 

อตัราสว่นต้นทนุการผลิตเพิ่มขึน้ และสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง ก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทในปี 2558 คิดเป็น

ร้อยละ 7.26 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 9.98 ในปี 2557 
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ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 
 ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย จ านวน 2,387 ล้านบาท ลดลง 519 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 17.90 เมื่อเทียบกบัปี 2557 จากการท่ีกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลงจากปริมาณขายที่ลดลง ซึง่ท าให้ 

EBITDA Margin ในปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 14.49 ลดลงจากปี 2557 ที่ร้อยละ 16.31 

                    หนว่ย: ล้านบาท 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 1,716 1,901 1,317 

คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 888 1,001 1,065 

คา่ตดัจ าหนา่ย 4 4 5 

ก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย 2,608 2,906 2,387 

EBITDA Margin (%) 15.62 16.31 14.49 

 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  

ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นที่ร้อยละ 13.15 ลดลงจากปี 2557 จากประสิทธิภาพในการท าก าไรท่ีลดลง  

มีประสทิธิภาพในการใช้สนิทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลงเลก็น้อย และมีความเสีย่งลดลงเลก็น้อยจากปี 2557 ดงันี ้

 

DuPont Analysis ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 22.93 22.09 13.15 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 10.28 10.67 8.00 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 18 (เทา่) 1.30 1.35 1.16 

ตวัคณูความเสีย่ง (Equity Multiplier) (เทา่) (1+DE) 1.98 1.66 1.58 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน  

สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 14,976 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน 4,809 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 6,736 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.98 เงินลงทนุใน

บริษัทร่วม-สุทธิ 2,126 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.20 ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ -สุทธิ 486 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของสนิทรัพย์รวม    

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึน้ 1,239  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.02 จากสิน้ปี 2557 (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557) เนื่องจากที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ ที่เพิ่มขึน้ 590 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 323 

ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 214 ล้านบาท ในปี 2558 อัตราผลตอบแทนจาก

สนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทอยูท่ี่ร้อยละ 8.32 ลดลงจากร้อยละ 13.30 ในปี 2557 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น  

ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 34 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีจ านวน 39 ล้าน

บาท ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูยงัอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.33 ของลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับรวม ระยะเวลา

การเก็บหนีเ้ฉลี่ย 20 วนั ในปี 2558 ซึ่งเท่ากบัปี 2557 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า ในปี 2558 เท่ากบั 17.65 เท่า ลดลงจาก 

18.21 เทา่ ในปี 2557 

สินค้ำคงเหลือ  

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,173 ล้านบาท ลดลง 101 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.08 จากปี 2557 จาก

วตัถุดิบระหว่างทางที่เพิ่มขึน้ อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2558 เท่ากับ 66.93 เท่า ลดลงจากปี 2557 ที่ 75.83 เท่า 

กลุม่บริษัทมีค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จ านวน 3 ล้านบาท และค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือลดลงสิน้ปี จ านวน 22 

ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.79 ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสม 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 5,533 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินหมุนเวียน 2,953 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 53.36 ของหนีส้ินรวม เงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 2,075 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.50 ภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนกังานจ านวน 339 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.12 รายได้ค่าเช่ารับลว่งหน้าจากบริษัทร่วมมีจ านวน 107 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.94 และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นจ านวน 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.07 ของหนีส้นิรวม    



 

หน้า 12 / 14 
 

หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึน้ 529 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.56 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2557) จากการที่กลุ่มบริษัทมีการกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้จ านวน 610 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท      

มีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากบคุคลเก่ียวข้อง ลดลง 142 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสัน้ของกลุม่บริษัท เป็นการกู้ยืม

ในสกลุเงินบาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน 814 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.15 จาก

ปี 2557 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า ในปี 2558 เทา่กบั 23.35 เทา่ เพิ่มขึน้จาก 22.04 เทา่ ในปี 2557 กลุม่บริษัทมีระยะเวลา

การช าระหนีเ้ฉลีย่ ในปี 2558 ที ่15 วนั ลดลงเลก็น้อยจาก 16 วนั ในปี 2557     

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 4,145 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 571 

ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 610 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 9,443 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 710 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

8.13 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557) เนื่องจากกลุม่บริษัทมีก าไรสะสมเพิ่มขึน้จ านวน 692 ล้านบาท ท าให้มลูค่าหุ้น

ทางบญัชีปี 2558 เทา่กบั 7.53 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้จาก 6.97 บาทตอ่หุ้น ในปี 2557  

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน  1,764 ล้านบาท ลดลงจ านวน 749

ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 จากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลง และมีระยะเวลาหมนุเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2558 

อยูท่ี่ 10 วนั เพิ่มขึน้จากปี 2557 ที ่9 วนั  

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน  จ านวน 1,386 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ         

ปี 2557 โดยสว่นใหญ่เป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรจ านวน 924 ล้านบาท การลงทนุในไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และไก่พอ่แมพ่นัธุ์จ านวน 545 

ล้านบาท  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 55 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,159 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 

โดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จ านวน 501 ล้านบาท และจ่ายดอกเบีย้จ่าย จ านวน 124 ล้านบาท 

ดงันัน้ ณ วนัสิน้ปี 2558 กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 593 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 

323 ล้านบาท 
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สภำพคล่องทำงกำรเงนิ 

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง 

เห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 1.63 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 1.91 เท่า ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่ากบั 0.53 เท่า เพิ่มขึน้จาก 0.46 เท่า อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงิน

สด อยูท่ี่ 0.67 เทา่ ลดลงเลก็น้อยจาก 0.68 เทา่ ในปี 2557   

ระยะเวลำครบก ำหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภำพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนจ านวนรวม 2,953 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินจ านวน 1,787 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 814 ล้านบาท หนีส้ินหมุนเวียนอื่นจ านวน 69 ล้านบาท       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินครบก าหนดช าระในหนึง่ปีจ านวน 283 ล้านบาท  

ส าหรับหนีส้ินระยะสัน้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปีทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้  กลุม่

บริษัท มีผลการด าเนินงานที่ดี มีสภาพคลอ่งเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินทุน

หมนุเวียนจากการด าเนินงาน ซึง่จะเห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่กบั 1.63 เทา่ อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุอยู่

ในระดบัต ่าเพียง 0.44 : 1 อีกทัง้ ยงัคงมีแหลง่เงินทนุกบัสถาบนัการเงินคงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงิน

กู้ยืมระยะสัน้จ านวนรวม 4,341 ล้านบาท และวงเงิน Trade Finance ทัง้ที่เป็นวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทอีกจ านวน 

3,927 ล้านบาท 

โครงสร้ำงเงนิทุน  

กลุม่บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมัน่คง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) เทา่กบั 0.59 : 1 เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 0.57 : 1  ในปี 2557 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 4,145 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,574 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2557) 

ดงันัน้อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนอยู่ในระดบัต ่า  0.44 : 1 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 0.41 : 1 ในปี 2557 แสดงให้เห็นถึง

โครงสร้างเงินทนุวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

รำยจ่ำยลงทุนและแหล่งเงนิทุน  

ในปี 2558 กลุม่บริษัท มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุเป็นจ านวน 1,386 ล้านบาท โดยมีการซือ้สินทรัพย์ถาวรจ านวน 924 

ล้านบาท ลงทนุในไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และไก่พอ่แมพ่นัธุ์จ านวน 545 ล้านบาท 

การลงทนุในปี 2558 เป็นการขยาย ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ และโรงงานผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทนุของกลุม่

บริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว  
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กลุม่บริษัท มีแผนการขยายก าลงัการผลติไก่เนือ้ทัง้วงจรอยา่งตอ่เนื่อง โดยเน้นการขยายการผลติตัง้แตต้่นน า้ เพื่อเป็นรากฐาน

ส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีการตัง้งบลงทนุไว้ประมาณปีละ 800 – 1,000 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบังบลงทนุในช่วง 3 ปี

ที่ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม การลงทนุดงักลา่วอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป  

 

 

 

 


