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รายได้จากการขาย ประจ�ำไตรมาสที่ 1/2558
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ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2558 จ�ำนวน 3,856 ล้านบาท ลดลง 163 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
4.06 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปริมาณส่งออกเนื้อ
ไก่แปรรูปที่ลดลงร้อยละ 19.67 ปริมาณขายอาหารกุ้งลดลงร้อยละ 8.99
นอกจากนี้ ราคาขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศปรับลดลงร้อยละ 14.31 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี
2557 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายไก่เนื้อมีชีวิตให้แก่บริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.52 และมีปริมาณขายชิ้นส่วนไก่ (ส่งออกทางอ้อม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.89 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมของกลุม่ บริษทั ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จ�ำนวน 12 ล้านบาท
ลดลง 70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 85.72 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จ�ำนวน 218 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น
ลดลงจ�ำนวน 206 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.57 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 424 ล้านบาท
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การขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุ่มบริษัท
มีรายได้จากการขายไก่เนื้อและลูกไก่ จ�ำนวน
1,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:
ร้อยละ 8.28 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1
รายได้จากธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปเป็นแหล่งรายได้ ปี 2557 จากรายได้จากการขายไก่เนือ้ ให้กบั บริษทั
หลักของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ธุรกิจ GFN (บริษทั ร่วมทุน) ทีเ่ พิม่ ขึน้ 124 ล้านบาท หรือ
เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป มี ร ายได้ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.20
38.64 ของรายได้ จ ากการขายรวม โดยกลุ ่ ม
บริษัท มีร ายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:
1,490 ล้านบาท ลดลง 230 ล้านบาท หรือลดลง
ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ เช่น ไส้กรอก
ร้อยละ 13.39 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1
ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้า ไก่ และไก่ยอ มีรายได้จากการขายอยู่ในระดับที่
เนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 4,900 ตัน ลดลง 1,200 ใกล้เคียงเดิม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุ่มบริษัท
ตัน หรือลดลงร้อยละ 19.67 จากไตรมาสที่ 1 ปี มี ร ายได้ จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแปรรู ป
2557 ส่วนใหญ่ปริมาณขายลดลงในกลุ่มสินค้า จ�ำนวน 204 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาทหรือ
เนือ้ ไก่แปรรูปปรุงสุกทีส่ ง่ ออกไปยังตลาดหลักของ ลดลงร้อยละ 0.41 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557
กลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศ จากราคาขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ที่ลดลง
ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าเนื้อไก่สด เล็กน้อยตามราคาตลาด
แช่แข็งไปประเทศมาเลเซียปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีร้านค้าส่งตามภูมิภาคทั่ว
ธุรกิจอาหารสัตว์:
ประเทศจ�ำนวน 12 สาขา ใน 12 จังหวัด ตาม
ธุรกิจอาหารสัตว์มรี ายได้คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ ภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีแผนที่
26.45 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 จะขยายร้านค้าส่งในจังหวัดอื่นๆ ในอนาคต เพื่อ
ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหาร เตรียมความพร้อมส�ำหรับประชาคมเศรษฐกิจ
สัตว์ จ�ำนวน 1,020 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท อาเซียน ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2558
หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 1.87 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่ ต้นทุนขาย
มาจากยอดขายอาหารกุ้งที่ยังได้รับผลกระทบ
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี
จากโรคตายด่วน หรือ Emergency Mortality 2558 จ�ำนวน 3,393 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท
Syndrome (EMS) ท�ำให้ปริมาณขายอาหารกุ้ง หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 1.24 จากไตรมาสที่ 1 ปี
ลดลงร้อยละ 8.99 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการ 2557 เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลง กลุ่มบริษัท
ขายอาหารสัตว์บกเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย จากราคาขาย มีอัตราส่วนต้นทุนขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2558
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 87.99 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 85.48 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 แม้วา่ ราคา
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่:
เฉลี่ยของข้าวโพด ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการ
ผลิตอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นถึงร้อยละ 14.75 แต่
ธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ แ ละจ� ำ หน่ า ยลู ก ไก่ มี อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยของกากถั่วเหลือง ซึ่ง
รายได้คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ 29.62 ของรายได้จาก เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักเช่นกัน ปรับลดลงร้อยละ
7.68 ท�ำให้อัตราส่วนต้นทุนขายในไตรมาสที่ 1 ปี
2558 ไม่ได้ปรับขึ้นมากนักเมื่อเทียบกับไตรมาส
11%
ที่ 1 ปี 2557

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการ
ด�ำเนินงาน
รายได้จากการขายรวม
กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขายรวมในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2558 จ�ำนวน 3,856 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน
163 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.06 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจ
ช�ำแหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่คิด
เป็นร้อยละ 38.64 ธุรกิจอาหารสัตว์คดิ เป็นร้อยละ
26.45 ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่คดิ
เป็นร้อยละ 29.62 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปคิดเป็นร้อยละ 5.29
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กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก� ำ ไรขั้ น ต้ น ในไตรมาสที่ 1 ปี
2558 จ�ำนวน 463 ล้านบาท ลดลง 121 ล้านบาท
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.66 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากการขายรวมลดลง ประกอบกับอัตราส่วน

ต้นทุนขายทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงท�ำให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้นของ
กลุม่ บริษทั ลดลงจากร้อยละ 14.52 ในไตรมาสที่ 1
ปี 2557 เป็นร้อยละ 12.01 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
ส่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม
ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2558 มีจ�ำนวนรวม 12 ล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 85.72
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มบริษัท
มี ส ่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มทั้ ง
2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ� ำ กั ด (McKey) มี ส ่ ว นแบ่ ง
ก� ำ ไรจ� ำ นวน 26 ล้ า นบาท ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ที่อัตราร้อยละ 5.82 และ
จากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(GFN) มีส่วนแบ่งขาดทุนจ�ำนวน 14 ล้านบาท
ซึ่ ง ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ที่ อั ต รา
ร้อยละ 124.75

ก�ำไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีก�ำไร
สุทธิ 218 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น
ลดลงจ�ำนวน 206 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
48.57 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ซึง่ มีผลการด�ำเนิน
งานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 424 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิ
ของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 คิดเป็น
ร้อยละ 5.66 ของรายได้จากการขาย ลดลงจาก
ร้อยละ 10.56 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557

UPDATE
GFPT : FOOD SEGMENT
ไก่เนื้อที่ผ่านการตรวจสอบและคัดสรร จากบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
จ�ำกัด (MKS) จะถูกส่งไปยัง บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (GFPT) และ
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
เพื่อท�ำการแปรรูปเป็นเนื้อไก่สดแช่แข็ง และสินค้าเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก
เพื่อส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า
GFPT ยังมีการส่งชิ้นส่วนไก่สดให้กับโรงงานอาหารแปรรูปในประเทศไทย เช่น บริษัท แมคคีย์
ฟูด้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey) เพือ่ น�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุก
และส่งออกไปยังตลาดในต่างประเทศ
ส่วนผลพลอยได้จากการช�ำแหละไก่ของ GFPT และ GFN เช่น โครงไก่ เครื่องในไก่ และกระดูก
ไก่ เป็นต้น จะถูกส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลางภายในประเทศ
นอกจากนี้ เนื้อไก่บางส่วนยังถูกส่งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ ไก่ยอ หรือลูกชิ้นไก่
จ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” ผ่านศูนย์ค้าส่งของกลุ่มบริษัท ตลาดสด และ
ตลาดพ่อค้าคนกลาง ตามจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศ

Cooked Chicken Product
Export
Fresh Frozen Chicken Meat
GFPT PCL

Fresh Chicken Meat

OEM Factories
Domestic

M.K.S. Farm Co., Ltd.

By-Product
Cooked Chicken Product
GFPT Nichirei
(Thailand) Co., Ltd.

Fresh Frozen Chicken Meat
By-Product
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Export
Domestic

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

ข้อมูลหลักทรัพย์ GFPT

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุม่ บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจ�ำนวน 14,331 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 594 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.32 จากสิ้นปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) เนื่องจากสินค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 373 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท นอกจากนี้
สินทรัพย์รวมยังประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,887 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,924
ล้านบาท ไก่ปยู่ า่ พันธุแ์ ละไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ 442 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน 368 ล้านบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 315 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 70 ล้านบาท

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 5,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 371 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.42 จากสิ้นปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) จากการที่กลุ่มบริษัท มีการ
กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 463 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท มีการ
กู้ยืมเงินระยะยาว ลดลง 180 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของกลุ่มบริษัทเป็นการ
กู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้หนี้สินรวมยังประกอบ
ด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2,891 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�ำนวน 321 ล้านบาท
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากบริษัทร่วมมีจ�ำนวน 113 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน
64 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุม่ บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 8,955 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 222 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 จากสิ้นปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก�ำไร
สะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 218 ล้านบาท ท�ำให้มลู ค่าหุน้ ทางบัญชีในไตรมาสที่ 1 ปี 2558
เท่ากับ 7.14 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 6.97 บาทต่อหุ้น จากสิ้นปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ปฎิทินงานนักลงทุนสัมพันธ์
02/03/2558

การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2558

06/03/2558

2015 ASEAN Conference, Singapore Roadshow

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน และ
บทวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ ส�ำหรับไตรมาสที่ 1/2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.gfpt.co.th/ir_financial_statement.php

Disclaimer

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำโดย บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้ในการน�ำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูล
เท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย ชี้ชวนหรือแนะน�ำให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่
ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้
บริ ษั ท ฯ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายใดๆ อั น เนื่ อ งมาจากข้ อ มู ล ในเอกสารฉบั บ นี้ ข้ อ มู ล
ในเอกสารฉบั บ นี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ณ วั น ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้ และอาจมี ก ารแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ดั ง
กล่ า วโดยมิ ต ้ อ งมี ก ารบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ รองหรื อ รั บ ประกั น ความถู ก ต้ อ ง ความเหมาะสม
หรือความครบถ้วนของข้อมูล บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันภายหลังจาก
วันที่ของเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนี้และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ
ทางด้านกฎหมาย ภาษี และการลงทุนหรือด้านอื่นๆ
นอกจากนี้ ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนีม้ ลี กั ษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
โดยอาศัยข้อมูล ณ วันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ และขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจึงอาจแตกต่างไปอย่าง
มีนัยส�ำคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในเอกสาร
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CG Score 2014: 		
(อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก)
ลักษณะธุรกิจ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ราคาตลาด ณ 31 มี.ค. 58 : 11.40 บาท ต่อหุน้
หุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้ว :
1,253.82 ล้านหุน้
			
[1.00 บาทต่อหุน้ ]
มูลค่าตลาด
:
14.29 ล้านบาท
%Free Float
:
44.00%
%Foreign Holding :
16.34% [49.00%]
นโยบายปันผล
:		
ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก�ำหนด (โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
(11 มี.ค. 2558)
1. นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
17.55%
2. นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม
14.36%
3. นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม
10.55%
6.38%
4. นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
5.01%
6. NICHIREI FOODS INC.
4.52%
7. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย
3.58%
8. ด.ช. ก้องภพ ลิมทรง
2.00%
9. STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY			
1.73%
1.60%
10. นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
0 2473 8017
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

ir@gfpt.co.th
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