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บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) หรือ ("บริษัท GFPT") เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ครอบคลมุ
ตัง้แต่ การผลิตอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่พนัธุ์  ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ไก่ การผลิตเนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุ และผลิตภณัฑ์
อาหารแปรรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทและของลกูค้า เพื่อจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ GFPT มุ่งมัน่ที่
จะเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมแปรรูปโดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคณุภาพและความปลอดภยัด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถ
ในการตรวจสอบย้อนกลบัทัง้ระบบห่วงโซ่อาหารตัง้แต่วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ตลอดจนการสง่มอบผลิตภณัฑ์อาหาร
ให้กบัลกูค้า 

 การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานฉบบันีถ้กูจดัท าเพื่อช่วยให้ผู้อา่นมีความเข้าใจงบการเงินของบริษัท ผล
การด าเนินงาน ปัจจยัส าคญัที่มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัท และรวมถึงข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องและแนวโน้มการ
ด าเนินงานในอนาคต  

 ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานต่อไปนี  ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของ  
จีเอฟพีทีและบริษัทย่อย และรายการที่ส าคญัที่มีผลต่องบการเงินเฉพาะกิจการ โดยงบการเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2557 สิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ได้รวมงบการเงินของจีเอฟพีทีและบริษัทยอ่ย (รวมเรียกวา่ “บริษัท”) ตามที่ระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน ข้อ 3. เกณฑ์การจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลและนโยบายบญัชี 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เป็นท่ีนา่พอใจอยา่งมาก รายได้จากการขายรวมของกลุม่บริษัท
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เป็นจ านวน 4,016.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.71 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 

บริษัทฯ มียอดขายเนือ้ไก่แปรรูปสง่ออก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จ านวน 6,008 ตนั เพิ่มขึน้ 784 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
15.02 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 โดยมีปริมาณการสง่ออกทัง้ทางตรงและทางอ้อม อยู่ที่ร้อยละ 16.25 ของปริมาณการสง่ออกของ
ประเทศทัง้หมด (คิดรวมยอดสง่ออกของบริษัทร่วม) 

อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทปรับสงูขึน้จากร้อยละ 8.12 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เป็นร้อยละ 14.48 ในไตรมาสที่ 1 ปี 
2557 เนื่องจากบริษัทฯ เน้นการขายสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุที่มีก าไรขัน้ต้นสงูและราคาไมผ่นัผวนตามราคาตลาด  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 สว่นแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 52.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 182.76 
จากสว่นแบง่ก าไร จ านวน 29.38 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2556  

จากปัจจัยดงักลา่วข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จ านวน 424.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
281.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 196.66 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2556  

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายรวม  

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จ านวน 4,016.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 180.79 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.71 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2556 
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ  

รายได้แต่ละสายธุรกิจของ  
จีเอฟพีที และบริษัทย่อย 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เนือ้ไก่แปรรูป 1,720.46 42.83 1,563.73 40.77 156.73 10.02 
อาหารสตัว์ 1,036.90 25.82 1,082.09 28.21 (45.19) (4.18) 
ฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหนา่ยลกูไก่ 1,054.30 26.25 1,005.44 26.21 48.86 4.86 
ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 204.83 5.10 184.45 4.81 20.38 11.05 
รายได้จากการขายรวม 4,016.49 100.00 3,835.71 100.00 180.78 4.71 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป: 

รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปเป็นแหลง่รายได้หลกัของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 42.83 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 
1,720.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 156.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.02 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริษัทฯ มี
ปริมาณขายสง่ออกสนิค้าเนือ้ไก่แปรรูปเพิ่มขึน้ 784 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.22 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ซึ่งสว่นใหญ่เพิ่มขึน้ใน
กลุม่ตลาดสง่ออกหลกัทัง้ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศในสหภาพยุโรป รวมทัง้ราคาขายสง่ออกเฉลี่ยสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปที่เพิ่มขึน้
เช่นกนั 

ธุรกิจอาหารสัตว์ : 

ธุรกิจอาหารสตัว์ มีรายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.82 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทมี
รายได้จากการขายอาหารสตัว์ จ านวน 1,036.90 ล้านบาท ลดลง 45.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.18 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตร
มาสที่ 1 ปี 2556 โดยเป็นการลดลงในสว่นของรายได้จากการขายอาหารสตัว์น า้ ซึง่มีปริมาณการขายลดลงจากผลกระทบตอ่เนื่อง
ของโรคตายดว่ย หรือ Emergency Mortality Syndrome (EMS) 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่: 

 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ได้กลายเป็นแหลง่รายได้ที่ส าคญัของบริษัทฯ จากการขายไก่เนือ้มีชีวิต (Live Broiler) ให้แก่ GFN 
(บริษัทร่วมที่เร่ิมด าเนินกิจการตัง้แต่ปี 2554) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไก่เนือ้และลูกไก่ จ านวน 
1,054.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 48.86 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.86 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2556 สว่นใหญ่มาจากการ
ขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN ที่เพิ่มขึน้ 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป: 

 จากการขยายร้านค้าสง่ตามจงัหวดัใหญ่ๆ ในภมูิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้
กรอกไก่ และไก่ยอ มีการเติบโตที่ดีขึน้มาก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจ านวน 
204.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.38 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.05 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 จากปริมาณขายสินค้าไส้กรอกไก่
และไก่ยอเพิ่มขึน้ และราคาขายมีการปรับเพิ่มขึน้ ตามราคาตลาดในประเทศเช่นกนั 
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ปัจจุบนั บริษัทฯ มีร้านค้าส่งตามภูมิภาคทั่วประเทศจ านวน 13 สาขา ใน 13 จังหวดั ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา นครปฐม 
บรีุรัมย์ เชียงใหม ่ล าปาง สรุาษฏร์ธานี นครสวรรค์ เชียงราย อบุลราชธานี ตาก เพชรบรีุ และพิษณโุลก อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีแผนการ
ขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

ต้นทุนขาย 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จ านวน 3,434.85 ล้านบาท ลดลง 89.22 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 1 ปี 
2556 อตัราสว่นต้นทนุขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ลดลงจาก ร้อยละ 91.88 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556  เหลอืเพียงร้อยละ 85.52 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เนื่องจากกลุม่บริษัท มีการบริหารจดัการต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ ราคาข้าวโพดซึ่งเป็นหนึ่ง
ในวตัถดุิบหลกัในการผลติอาหารสตัว์ ลดลงอยา่งตอ่เนื่องตามราคาตลาดโลก 

ก าไรขัน้ต้น  

กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จ านวน 581.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 270.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็น
ร้อยละ 86.64 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 จากการท่ีบริษัทฯ เน้นการสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุที่มีก าไรขัน้ต้นสงูและราคาขายไม่
ผนัผวนตามราคาตลาด ประกอบกบัราคาขายเฉลี่ยของสินค้ากลุม่อื่นๆ สว่นใหญ่ปรับสงูขึน้จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 อีกทัง้ราคา
ข้าวโพดลดลงตามตลาดโลก จึงท าให้ต้นทุนการผลิตอาหารสตัว์และไก่เนือ้ลดลง จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทปรับ
สงูขึน้จากร้อยละ 8.12 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เป็นร้อยละ 14.48 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 

รายได้อื่น  

 รายได้อื่นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีจ านวน 53.34 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เป็นจ านวน
เงิน 50.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.43 สว่นใหญ่มาจากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ลดลง 57.33 ล้านบาท รายได้อื่นของ
กลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของรายได้จากการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 263.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 19.52 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 7.99 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึน้จากเงินเดือนและโบนัสของ
พนกังาน คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ถาวร และคา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทไตรมาสที่ 1 ปี 2557 
คิดเป็นร้อยละ 6.57 ของรายได้จากการขาย 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

 สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีจ านวนรวม 81.92 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จ านวน 52.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 182.76 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 โดยบริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่ ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) จ านวน 24.49 ล้านบาท และ
จากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) จ านวน 57.43 ล้านบาท สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมที่เพิ่ม
ขึน้มาจากผลการด าเนินงานของบริษัท GFN เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 GFN สามารถสง่ออกสนิค้าเนือ้ไก่แปรรูปได้มากขึน้ 
ไมว่า่จะเป็นการสง่ออกสนิค้าเนือ้อกไก่แช่แข็งไปยงัตลาดประเทศกลุม่สหภาพยโุรป อีกทัง้ GFN ได้มีการเพิ่มก าลงัการผลิตเนือ้ไก่
แปรรูปปรุงสกุจาก 16,800 ตัน เพิ่มเป็น 21,600 ตนั ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2556 จึงท าให้ GFN มีผลการด าเนินงานดีขึน้
ตามล าดบั 
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ต้นทุนทางการเงนิ  

 ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่าย และคา่ธรรมเนียมธนาคาร ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทฯ 
มีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 38.03 ล้านบาท ลดลง 12.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.99 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2556 
เนื่องจากกลุม่บริษัทมีอตัราดอกเบีย้เงินกู้ เฉลี่ย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ต ่ากว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ต้นทนุทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของรายได้จากการขาย 

ก าไรสุทธิ  

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 424.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.34 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้จ านวน 281.24 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 196.66 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ซึ่งมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 143.01 ล้านบาท โดยมี
ปัจจยัหลกัจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ ราคาขายสนิค้าเฉลีย่ปรับสงูขึน้ และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึน้
อย่างชดัเจน ก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของรายได้จากการขาย ดีขึน้อย่างชดัเจน 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ที่ร้อยละ 3.73 

ก าไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีก าไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย 684.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
266.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 63.80 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2556 มาจากความสามารถในการท าก าไรของกลุม่บริษัท
ดีขึน้ จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้และยงัสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ 
EBITDA Margin ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 17.05 ดีขึน้จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ที่ร้อยละ 10.90 

 หนว่ย : ล้านบาท 

 ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 
ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 453.18 200.23 
คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 230.55 217.01 
คา่ตดัจ าหนา่ย 0.90 0.73 
ก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย 684.63 417.97 
EBITDA Margin (%) 17.05 10.90 

 

ฐานะทางการเงนิและความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 13,626.18 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 
4,978.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.54 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 5,834.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.82 เงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 1,697.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.46 ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์-สทุธิ 432.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.18 
เงินลงทนุอื่นและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 681.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.00  
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สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เพิ่มขึน้ 604.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.64 จากสิน้ปี 2556 (ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2556) เนื่องจากสินค้าคงเหลือ-สทุธิ เพิ่มขึน้ 608.50 ล้านบาท จากราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ โดยเฉพาะข้าวโพดลดลง 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิเพิ่มขึน้ 148.60 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 81.92 ล้านบาท ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และพ่อแม่
พนัธุ์เพิ่มขึน้ 20.46 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลง 214.36 ล้านบาท  

หนีส้ิน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 5,823.02 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินหมนุเวียน 3,268.57 
ล้านบาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 2554.44 ล้านบาท  

 หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 เพิ่มขึน้ 177.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.15 จากสิน้ปี 2556 (ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556) เงินกู้ ระยะยาวจากผู้ เก่ียวข้องจ านวน 2,000.00 ล้านบาท เดิมที่ถกูจดัให้อยูใ่นหมวดหนีส้นิหมนุเวียนเนื่องจากจะ
ครบก าหนดใน วนัท่ี 31 มกราคม 2557 จากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 อนมุตัิให้ตอ่อายวุงเงินกู้ดงักลา่ว จึงท าให้มี
การจดัประเภทให้อยู่ในหมวดหนีส้ินระยะยาว ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสัน้ของกลุม่บริษัท เป็นการกู้ ยืมในสกุลเงินบาท
เทา่นัน้ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน 1,128.17 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 207.05 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.48  จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 

 หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 จ านวน 4,181.00 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2556 (ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2556) จ านวน 25.89 ล้านบาท กลุม่บริษัท มีต้นทนุทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ที่อตัราร้อยละ 3.7 และ
ร้อยละ 3.4 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 7,803.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 427.03 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.79 จากสิน้ปี 2556 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556) เนื่องจากกลุม่บริษัทมีก าไรสะสมเพิ่มขึน้จ านวน 424.25 ล้าน
บาทจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทที่ดีขึน้มากในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ท าให้มูลค่าหุ้นทางบัญชี ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 
เทา่กบั 6.22 บาทตอ่หุ้น 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 338.83 ล้านบาท 
ลดลง จ านวน 465.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2556 จากก าไรก่อนภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เพิ่มขึน้ 
265.62 ล้านบาท  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 332.92 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการลงทนุในสินทรัพย์
ถาวรจ านวน 252.50 ล้านบาท การลงทนุในไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และไก่พอ่แมพ่นัธุ์จ านวน 112.48 ล้านบาท  
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กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 64.91 ล้านบาท โดยเป็นการช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 330.00 ล้านบาท ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 และจ่ายดอกเบีย้จ่าย 
59.27 ล้านบาท  

ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 251.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
สิน้ปี 2556 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) จ านวน 67.71 ล้านบาท 

สภาพคล่อง 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 กลุม่บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะทาง
การเงินท่ีแข็งแกร่ง จะเห็นได้จาก อตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 เท่ากบั 1.52 เท่า ที่เพิ่มขึน้
จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งอยู่ที่ 0.92 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.34 เท่า ที่เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556  ซึง่อยูท่ี่ 0.27 เทา่ 

ระยะเวลาครบก าหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภาพคล่อง 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียน 3,268.57 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบัน
การเงิน 2,041.00 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,128.17 ล้านบาท หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 19.40 ล้านบาท และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินครบก าหนดช าระในหนึง่ปี 80.00 ล้านบาท  

ส าหรับหนีส้นิระยะสัน้ท่ีจะครบก าหนดช าระใน 1 ปี ทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้า เงินกู้ ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้ กลุม่
บริษัท มีผลการด าเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินทุน
หมนุเวียนจากการด าเนินงาน ซึง่จะเห็นได้จากความสามารถช าระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เทา่กบั 8.51 เทา่ 
และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.54:1 อีกทัง้ ยงัคงมีแหลง่เงินทนุกบัสถาบนัการเงินคงเหลือที่ยงั
ไมไ่ด้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวนรวม 3,371.52 ล้านบาท และวงเงิน Trade Finance ทัง้ที่เป็น
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทอีกจ านวน 3,692.73 ล้านบาท   

โครงสร้างเงนิทุน 

 กลุม่บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่มัน่คง ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557  อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) เทา่กบั 0.75:1 ลดลงเล็กน้อยจาก 0.77:1 ในปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากมีผลการด าเนินงาน ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ดีขึน้ และมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินที่ครบก าหนดใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557   

อีกทัง้ มีหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จ านวน 4,181.00 ล้านบาท ดงันัน้ อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ตอ่ทนุอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.54:1 
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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556   
 ณ 31 มีนาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 252 2 311 2 (59) (19) 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 886 7 1,101 9 (215) (20) 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 3,825 28 3,217 25 608 19 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 15 - 17 - (2) (12) 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,978 37 4,646 36 332 7 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม- สทุธิ 1,698 12 1,616 12 82 5 
ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ – สทุธิ 48 - 46 - 2 4 
ไก่พอ่แมพ่นัธุ์ – สทุธิ 385 3 367 3 18 5 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - สทุธิ 374 3 375 3 (1) (0) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 5,835 43 5,686 44 149 3 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 261 2 241 2 20 8 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 47 - 45 - 2 4 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,648 63 8,376 64 272 3 
รวมสินทรัพย์ 13,626 100 13,022 100 604 5 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,041 15 2,047 16 (6) (0) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,128 8 921 7 207 22 
สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี 80 1 2,080 16 (2,000) (96) 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 19 - 28 - (9) (32) 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,268 24 5,076 39 (1,808) (36) 
หนีส้นิระยะยาว 2,060 16 80 1 1,980 2,475 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 298 2 292 2 6 2 
รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าบริษัทร่วม 132 1 134 1 (2) (1) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 65 - 64 - 1 2 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,555 19 570 4 1,985 348 
รวมหนีส้ิน 5,823 43 5,646 43 177 3 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 7,803 57 7,376 57 427 6 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 13,626 100 13,022 100 604 5 
หมายเหต ุงบแสดงฐานะการเงินรวมปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัท าขึน้ใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปีปัจจบุนั 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556   

 
ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 1 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 4,017 100 3,836 100 181 5 
ต้นทนุขาย (3,435) (86) (3,524) (92) (89) (3) 
ก าไรขัน้ต้น 582 14 312 8 270 87 
รายได้อื่น 53 1 104 3 (51) (49) 
คา่ใช้จา่ยในการขาย (127) (3) (117) (3) 10 9 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (137) (3) (127) (3) 10 8 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 82 2 29 - 53 183 
ต้นทนุทางการเงิน (38) (1) (51) (1) (13) (25) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 415 10 150 4 265 177 
รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 12 - (6) - 18 (300) 
ก าไรส าหรับงวด 427 10 144 4 283 197 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (3) - (1) - 2 200 
ก าไรสุทธิ 424 10 143 4 281 197 

 

งบกระแสเงนิสดรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556   

 ไตรมาส 1 ปี 2557 ไตรมาส 1 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 339 804 (465) 
เงินสดสทุธิใช้ไปกิจกรรมลงทนุ (333) (365) (32) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (65) (538) (473) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง (59) (99) (40) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 311 283 28 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 252 184 68 
หมายเหต ุงบกระแสเงินสดปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัท าขึน้ใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปีปัจจบุนั 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญส าหรับงบการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ไตรมาสที่ 1 
ปี 2557 

ไตรมาสที่ 1 
ปี 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง1 (เทา่) 1.52 0.79 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว2 (เทา่) 0.34 0.16 

   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร   

อตัราก าไรขัน้ต้น3 (%) 14.48 8.12 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน4 (%) 11.28 5.22 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร5 (%)  74.77 403.08 

อตัราก าไรสทุธิ6 (%) 10.42 3.63 

   

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น7 (เทา่)  0.75 1.14 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้8 (เทา่)  8.51 15.92 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั9 (เทา่) 0.08 0.17 

   
 

 
หมายเหตุ:  
1)  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง      =   สนิทรัพย์หมนุเวียน/หนีส้นิหมนุเวยีน 
2)  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว     =   (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ)  

/ หนีส้นิหมนุเวียน 
3)  อตัราก าไรขัน้ต้น      =   ก าไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ 
4)  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน     =   ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ 
5)  อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร     =   กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน / ก าไรจากการด าเนนิงาน 
6)  อตัราก าไรสทุธิ     =   ก าไรสทุธิ / รายได้รวม 
7)  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น  =   หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 
8)  อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้    =   กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน +ดอกเบีย้จา่ยจากการด าเนินงาน 

+ ภาษี / ดอกเบีย้จา่ยจากการด าเนินงานและลงทนุ 
9)  อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั =   กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน / (การจา่ยช าระหนีส้นิ  

+ รายจา่ยลงทนุ + ซือ้สนิทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 


