
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 

    

  

  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 283 2.16 311 2.39 270 1.97 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 960 7.33 1,101 8.45 905 6.59 
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 4,212 32.17 3,217 24.70 3,274 23.83 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 21 0.16 17 0.14 19 0.14 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,476 41.82 4,646 35.68 4,468 32.53 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธ ิ 1,429 10.91 1,616 12.41 1,912 13.92 
ไก่ปู่ย่าพันธ์ุ-สุทธิ 38 0.29 46 0.35 71 0.52 
ไก่พ่อแม่พันธุ์-สุทธิ 288 2.20 367 2.82 407 2.96 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-สุทธ ิ 328 2.50 375 2.88 369 2.68 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,225 39.90 5,686 43.66 6,146 44.74 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 226 1.73 241 1.85 299 2.18 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 85 0.65 45 0.35 65 0.47 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,619 58.18 8,376 64.32 9,269 67.47 
รวมสินทรัพย์ 13,095 100.00 13,022 100.00 13,737 100.00 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,533 26.98 2,047 15.72 1,177 8.57 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,027 7.84 922 7.08 895 6.52 
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงก าหนดรับรู้ในหนึ่ง
ปี 

7 0.05 11 0.08 8 0.06 

เงินกู้ยืมที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 80 0.61 2,080 15.97 230 1.67 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15 0.12 28 0.22 29 0.21 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,662 35.60 5,088 39.07 2,339 17.03 
เงินกู้ยืมระยะยาว 2,160 16.50 80 0.61 2,167 15.77 



ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 271 2.07 293 2.25 315 2.29 
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 134 1.02 123 0.95 115 0.84 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 22 0.17 62 0.48 68 0.50 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,587 19.76 558 4.29 2,665 19.40 
รวมหนี้สิน 7,249 55.36 5,646 43.36 5,004 36.43 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,846 44.64 7,376 56.64 8,733 63.57 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,095 100.00 13,022 100.00 13,737 100.00 

หมายเหต:ุ งบแสดงฐานะการเงินรวมปีที่น ามาแสดงเปรยีบเทียบได้มีการจัดท าขึ้นใหมเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกับการจัดประเภทรายการบญัชีในงวดปปีัจจุบัน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย 15,370 98.20 16,692 98.17 17,829 98.64 
รายได้อื่น 281 1.80 312 1.83 246 1.36 
รวมรายได้ 15,651 100.00 17,004 100.00 18,075 100.00  
ต้นทุนขาย (14,374) (91.84) (14,451) (84.99) (15,334) (84.84) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,006) (6.43) (1,058) (6.22) (1,165) (6.44) 
รวมค่าใช้จ่าย (15,380) (98.27) (15,509) (91.21) (16,499) (91.28) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสียจากบริษัทร่วม  

(74) (0.47) 221 1.30 325 1.80 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 197 1.26 1,716 10.09 1,901 10.52 
ต้นทุนทางการเงิน (147) (0.94) (186) (1.09) (145) (0.80) 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 96 0.61 (0) - 42 0.23 

ก าไรหลังภาษีเงินได้ 146 0.93 1,530 9.00 1,798 9.95 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (8) (0.05) (14) (0.08) (18) (0.10) 
ก าไรสุทธิ 138 0.88 1,516 8.92 1,780 9.85 

หมายเหตุ: งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มกีารจดัท าขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการจัดประเภทรายการบญัชีในงวดปปีัจจุบัน 
 
 
 
 



งบกระแสเงินสดของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                      

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (135) 3,072 2,513 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,991) (1,292) (1,340) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 2,230 (1,752) (1,214) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 104 28 (41) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 179 283 311 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 283 311 270 
หมายเหตุ: งบกระแสเงินสดปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดท าขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปีปัจจุบัน 
 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญส าหรับงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 1.17 0.91 1.91 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2 (เท่า) 0.26 0.27 0.46 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า) (0.04) 0.63 0.68 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4 (เท่า) 17.17 16.04 18.21 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 5 (วัน) 21 22 20 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เท่า) 73.84 77.24 75.82 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7 (วัน) 5 5 5 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 8 (เท่า) 22.26 18.46 22.04 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย 9 (วัน) 16 20 16 

Cash Cycle 10 (วัน) 10 7 9 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

อัตราก าไรข้ันต้น 11 (%) 6.48 13.43 13.99 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 1.28 10.28 10.67 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร 13 (%) (68.49) 179.03 132.17 

อัตราก าไรสุทธิ 14 (%) 0.88 8.91 9.85 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%) 2.30 22.93 22.09 



อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%) 1.18 11.61 13.30 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%) 14.71 30.06 31.52 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 1.34 1.30 1.35 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า) 1.24 0.77 0.57 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า) 0.99 0.57 0.41 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 21 (เท่า) 0.08 16.18 16.11 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน 22 (เท่า) (0.02) 0.20 0.20 

อัตราการจ่ายเงินปันผล 23 (%) 0.00 82.12 N/A * 

 
หมายเหตุ: 

1) อัตราส่วนสภาพคล่อง   =   สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 
2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   =   (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้าสุทธิ) / หนี้สินหมุนเวียน 
3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย 
4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า   =   ขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ต๋ัวเงินรับการค้า (เฉลี่ย) 
5) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย   =   360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 
6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ   =   ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย) 
7) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย   =   360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 
8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า   =   ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย) 
9) ระยะเวลาช าระหนี้  = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 

10) Cash Cycle   =   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช าระหนี้ 
11) อัตราก าไรข้ันต้น   =   ก าไรข้ันต้น / ขายสุทธิ 
12) อัตราก าไรจากการด าเนินงาน   =   ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสุทธิ 
13) อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร   =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / ก าไรจากการด าเนินงาน 
14) อัตราก าไรสุทธิ   =   ก าไรสุทธิ / รายได้รวม 
15) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   =   ก าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) 
16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   =   ก าไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 
17) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร   =   (ก าไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)  
18) อัตราการหมุนของสินทรัพย์   =   รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 
19) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  =   หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น 
20) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  =   หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น 
21) อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด าเนินงาน + ภาษี /  

ดอกเบี้ยจ่ายจากการด าเนินงานและลงทุน 
22) อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน  =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน /  

(การจ่ายช าระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 
23) อัตราการจ่ายเงินปันผล   =   เงินปันผล / ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   * อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2557 ข้ึนอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
 



ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ  
ในปี 2557 ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนของธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ธุรกิจ

ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยส่วนใหญ่มาจากปริมาณการขายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งรวมถึงยอด
ส่งออกเนื้อไก่แปรรูป ยอดขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศ ยอดขายอาหารสัตว์บกในประเทศ และยอดขายไก่เนื้อมีชีวิตที่ขายให้แก่บริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) 
นอกจากนี้ ราคาขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศมีการปรับสูงข้ึนตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับปี 2556 แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯยังคงได้รับผลกระทบจาก
โรคตายด่วน หรือ Emergency Mortality Syndrome (EMS) จึงท าให้ยอดขายอาหารกุ้งลดลง ด้วยปัจจัยดังกล่าว กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายรวมใน
ปี 2557 จ านวน 17,829 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,137 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.81 จากปี 2556  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2557 จ านวน 325 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 104 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.06 จาก
ปี 2556 มาจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากบริษัทร่วม 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (McKey) จ านวน 106 
ล้านบาท และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด (GFN) จ านวน 219 ล้านบาท ซึ่งบริษัทร่วมทั้งสองแห่งมีส่วนแบ่งการตลาดยอดขายเนื้อไก่แปร
รูปส่งออก ร้อยละ 4.02 และ 5.64 ตามล าดับ 

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2557 มีจ านวน 1,780 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.42 บาทต่อหุ้น เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
17.40 เมื่อเทียบกับปี 2556 (งบปรับปรุงใหม่) ถือเป็นความส าเร็จของอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการ
เติบโตของยอดขาย การควบคุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการเติบโตของบริษัทร่วมทุนทั้งสองแห่งที่มีผล
ประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายรวม  

กลุ่มบริษัทฯ มรีายได้จากการขายรวมในปี 2557 จ านวน 17,829 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,137 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.81 เมื่อเทียบกับปี 
2556  โดยเป็นรายได้จากธุรกิจช าแหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่คิดเป็นร้อยละ 40.36 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 27.41 สายธุรกิจฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 27.15 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 5.08 ตามล าดับ  

รายได้แต่ละสายธุรกิจ 
ของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย 

 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป 5,804  37.76  7,035  42.15  7,196  40.36  

ธุรกิจอาหารสัตว์ 5,294  34.44  4,811  28.82  4,887  27.41  

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่ 3,664  23.84 4,005  23.99 4,840  27.15 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 608  3.96  841  5.04  906  5.08  

รายได้จากการขายรวม 15,370  100.00  16,692  100.00  17,829  100.00  



 

ธุรกจิเนื้อไก่แปรรูป  

รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2557 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.36 ของรายได้
จากการขายรวม ในปี 2557 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ านวน 7,196 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 161 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.29 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทฯ มีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปจ านวน 26,200 ตัน เพ่ิมข้ึน 3,700 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.44 จากปี 2556 
ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนในกลุ่มสินค้าเนื้อไก่สดแช่แข็งที่ส่งออกไปยังตลาดหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น ที่ได้มีการยกเลิกมาตรการห้ามน าเข้าไก่สด    
แช่แข็งของไทย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการส่งออกสินค้าเนื้อไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นการขยายตลาดใหม่
ของบริษัทฯ อีกด้วย 

ธุรกิจอาหารสัตว์  

ธุรกิจอาหารสัตว์ มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.41 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จ านวน 
4,887 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 76 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 โดยรายได้ที่เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากปริมาณการขายอาหาร
สัตว์บกที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.67 ในขณะที่ยอดขายอาหารกุ้งยังได้รับผลกระทบจากโรคตายด่วน หรือ Emergency Mortality Syndrome (EMS) ท าให้
ยอดขายอาหารกุ้งลดลงร้อยละ 9.05  

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่   

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่ มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.15 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไก่
เนื้อและลูกไก่ จ านวน 4,840 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 835 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย
ไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN ที่เพ่ิมข้ึน 521 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.51  

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป  

ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ และไก่ยอ มีการเติบโตที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจ านวน 906 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 65 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.73 จากป ี2556 จากปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ที่เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง จากร้านค้าส่งตามจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านค้าส่งตามภูมิภาคทั่วประเทศจ านวน 12 สาขา ใน 12 จังหวัด ตามภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยาย
ร้านค้าส่งในจังหวัดอื่นๆ ในอนาคต เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

ต้นทุนขาย 

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2557 จ านวน 15,334 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 883 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.11 จากปี 2556 ในขณะที่อัตราส่วน
ต้นทุนขายในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 86.01 ของยอดขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 86.57 ในปี 2556 แม้ว่าราคาเฉลี่ยของกากถ่ัวเหลือง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ปรับสูงข้ึนถึงร้อยละ 13.11 ด้วยความสามารถในการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพจึงท าให้ ต้นทุนขายปี 2557 
ไม่ได้ปรับสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2556  

 

 



ก าไรขั้นต้น  

กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรข้ันต้นในปี 2557 จ านวน 2,495 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 254 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 11.30 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน จากการที่กลุ่มบริษัทฯ เน้นการส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปที่มีก าไรข้ันต้นสูง และมีราคาขายที่ไม่ผันผวนตามราคาตลาด จึงท าให้อัตราก าไรข้ันต้น
ของกลุ่มบริษัท ปรับสูงข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 13.43 ในป ี2556 เป็นร้อยละ 13.99 ในป ี2557 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ในป ี2557 มีจ านวน 246 ล้านบาท ลดลงจ านวน 66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.81 จากปี 2556 รายได้อื่นของกลุ่ม
บริษัทป ี2557 คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของรายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.87 ในปี 2556 รายได้อื่นที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ลดลง 68 ล้านบาท ในปี 2557 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 1,165 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 107 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
10.16 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจาก ค่าขนส่งออก ค่าฝากสินค้าส าเร็จรูป และต้นทุนขายเบ็ดเตล็ด เมื่อเทียบกับปี 
2556 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 6.44 ของรายได้รวม เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 6.34 ในปี 2556 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2557 มีจ านวนรวม 325 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 104 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.06 จากปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส  
(ประเทศไทย) จ ากัด (McKey) จ านวน 106 ล้านบาทและจากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด (GFN) จ านวน 219 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 
2556 อัตราร้อยละ 32.21 และ 56.28 ตามล าดับ ในป ี2557 บริษัท GFN สามารถส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปได้มากข้ึน เนื่องจากมีการเพ่ิมปริมาณการ
ช าแหละไก่จากเดิมที ่100,000 ตัวต่อวัน เป็น 120,000 ตัวต่อวัน ต้ังแต่ช่วงกลางปี 2557 ที่ผ่านมา  

ต้นทุนทางการเงิน  

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องและสถาบันการเงิน ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทาง
การเงิน จ านวน 145 ล้านบาท ลดลง 41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.63 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงและ
จ านวนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง ดังนั้น ต้นทุนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับร้อยละ 4.07 ลดลงจากร้อยละ 4.41 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 1.11 ในปี 2556 

ก าไรสุทธ ิ  

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธ ิ1,780 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.42 บาทต่อหุ้น เพ่ิมข้ึนจ านวน 264 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.40 จากปี 
2556 ซึ่งมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธ ิจ านวน 1,516 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่) โดยมีปัจจัยหลักจาก ยอดขายของกลุ่มบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 9.85 ของ
รายได้รวม เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8.92 ในปี 2556  
 



ก าไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA)  

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย 2,907 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 299 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
11.48 เมื่อเทียบกับปี 2556 มาจากความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษัทฯ ดีข้ึน จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมเพ่ิมข้ึนและยัง
สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ EBITDA Margin ในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 16.31 ดีข้ึนจากปี 2556 ที่ร้อยละ 
15.62 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 197 1,716 1,902 

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 892 888 1,001 

ค่าตัดจ าหน่าย 3 4 4 

ก าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษ ีและค่าตัดจ าหน่าย 1,092 2,608 2,907 

EBITDA Margin (%) 7.10 15.62 16.31 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 22.09 ลดลงเล็กน้อยจากป ี2556 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการท า
ก าไรทีด่ีขึ้น มีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และมีความเสี่ยงลดลงจากปี 2556 ดังนี้ 

DuPont Analysis ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%) 3.87 22.93 22.09 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 1.28 10.28 10.67 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 1.34 1.32 1.38 

ตัวคูณความเสี่ยง (Equity Multiplier) (เท่า) (1+DE) 1.96 1.98 1.66 

 

ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  

สินทรัพย์ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 13,737 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,468 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 32.53 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ6,146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.74 เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ 1,912 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.92 ไก่
ปู่ย่าพันธ์ุและไก่พ่อแม่พันธ์ุ-สุทธ ิ478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.48 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 733 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.33  



สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพ่ิมข้ึน 715 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.50 จากสิ้นปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) เนื่องจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ที่เพ่ิมข้ึน 460 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 296 ล้านบาท แต่อย่างไรก็
ตาม กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธ ิลดลง 195 ล้านบาท 

 ปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 13.30 ดีขึ้นจากร้อยละ 11.61 ในปี 2556 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความสามารถ
ในการใช้สินทรัพย์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ลูกหน้ีการค้า  

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 39 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2 ล้านบาท จากปี 2556 ที่มีจ านวน 37 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.62 ของลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับรวม ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อย จาก 
22 วัน ในปี 2556 ลดลงเหลือ 20 วัน ในปี 2557 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี 2557 เท่ากับ 18.21 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 16.04 เท่า ในปี 2556 
แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วย่ิงข้ึน 

สินค้าคงเหลือ  

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,274 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 57 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.77 จากปี 2556 จากวัตถุดิบระหว่างทางที่
เพ่ิมข้ึน อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2557 เท่ากับ 75.82 เท่า ลดลงจากปี 2556 ที่ 77.24 เท่า กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่
เคลื่อนไหว จ านวน 3 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือสิ้นงวด ลดลงจ านวน 21 ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.71 ของสินค้าคงเหลือ
รวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 5,004 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2,339 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
46.74 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 2,167 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.30 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ านวน 315 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.30 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากบริษัทร่วมมีจ านวน 115 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.30 และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจ านวน 68 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.36 ของหนี้สินรวม    

หนี้สินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 ลดลง 642 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.37 จากสิ้นปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) จากการที่กลุ่ม
บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจ านวน 870 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน -
สุทธิ เพ่ิมข้ึน 145 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของกลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจ านวน 895 ล้านบาทลดลง 27 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.92 จากปี 2556 อัตราส่วน
หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า ในป ี2557 เท่ากับ 22.04 เทา่ เพิ่มขึ้นจาก 18.46 เท่า ในปี 2556 อีกทั้ง กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการช าระหนี้เฉลี่ย ในปี 2557 ที่ 
16 วัน ลดลงจาก 20 วัน ในปี 2556     

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 3,574 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 633 ล้านบาท จากเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 870 ล้านบาท  

 



ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 8,733 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,357 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.40 จากสิ้นปี 
2556 (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556) เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสะสมเพ่ิมข้ึนจ านวน 1,780 ล้านบาท จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดีข้ึนมาก
ในป ี2557 ท าให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีปี 2557 เท่ากับ 6.97 บาทต่อหุ้น เพ่ิมข้ึนจาก 5.88 บาทต่อหุ้น ในปี 2556  

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

กระแสเงินสด 

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 2,513 ล้านบาท ลดลงจ านวน 559 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน จากสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน และมีระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2557 อยู่ที่ 9 วัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ที่ 7 
วัน  

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ านวน 1,340 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ านวน 886 ล้านบาท การลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธ์ุจ านวน 575 ล้านบาท  

กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 1,214 ล้านบาท ลดลงจ านวน 538 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จ านวน 439 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจ่าย จ านวน 143 ล้านบาท 

ดังนั้น ณ วันสิ้นงวด กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 270 ล้านบาท ลดลงจากป ี2556 จ านวน 41 ล้านบาท 

สภาพคล่องทางการเงิน  

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จะเห็นได้จากอัตราส่วน
สภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1.91 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.91 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว เท่ากับ 0.46 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.27 เท่า ในปี 2556 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด อยู่ที่ 0.68 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.63 ในปี 2556   

ระยะเวลาครบก าหนดหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 2,339 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,177 ล้านบาท เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น 895 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 29 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบก าหนดช าระในหนึ่งปี 230 ล้านบาท  

ส าหรับหนี้สินระยะสั้นที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปีทั้งที่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ระยะสั้นและภาระดอกเบี้ยจ่ายนั้น  กลุ่มบริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจากการด าเนินงาน ซึ่งจะเห็น
ได้จากอัตราสภาพคล่อง เท่ากับ 1.91 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ในระดับต่ าเพียง 0.41 : 1 อีกทั้ง ยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบัน
การเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจ านวนรวม 4,263 ล้านบาท และวงเงิน Trade Finance ทั้งที่เป็นวงเงิน
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทอีกจ านวน 4,121 ล้านบาท 

 

 

 



โครงสร้างเงินทุน  

กลุ่มบริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ    
0.57: 1 ลดลงจาก 0.77: 1 ในป ี2556  เนื่องจากมีผลการด าเนินงาน ในป ี2557 ดีขึ้น และมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ครบ
ก าหนดในปี 2557   

อีกทั้ง มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 3,574 ล้านบาท ลดลงจาก 4,207 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556) ดังนั้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ในระดับต่ าเพียง 0.41 : 1 ลดลงจาก 0.57 : 1 ในปี 2556 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสม มีความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ต่ า 

รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน  

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจ านวน 1,340 ล้านบาท โดยมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรจ านวน 886 ล้านบาท ลงทุนในไก่
ปู่ย่าพันธ์ุและไก่พ่อแม่พันธ์ุจ านวน 575 ล้านบาท  

การลงทุนในปี 2557 เป็นการขยายฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ โรงฟักลูกไก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ และโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว  

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการขยายก าลังการผลิตไก่เนื้อทั้งวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตต้ังแต่ต้นน้ า เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญส าหรับการ
ขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีการต้ังงบลงทุนไว้ประมาณปีละ 800 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับงบลงทุนในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าว
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

 


