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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 3 ปี 2557 สิน้สดุ
วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ได้รวมงบการเงินของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุม่บริษัทฯ”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 3. เกณฑ์การจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลและนโยบายบญัชี 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยรายได้จากการขายรวมของกลุ่ม
บริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เป็นจ านวน 4,815.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.18 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 

กลุม่บริษัทฯ มียอดขายเนือ้ไก่สง่ออก ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จ านวน 7,000.00 ตนั เพิ่มขึน้ 1,700.00 ตนั หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 32.08 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 โดยมีปริมาณการสง่ออกทัง้ทางตรงและทางอ้อม อยู่ที่ร้อยละ 15.30 ของปริมาณการ
สง่ออกของประเทศทัง้หมด (คิดรวมยอดสง่ออกของบริษัทร่วม)                                  

อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทฯ ปรับลดลงจากร้อยละ 17.91 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เป็นร้อยละ 13.39 ในไตรมาสที่ 3 
ปี 2557 อนัเป็นผลมาจากต้นทุนขายรวมเพิ่มขึน้ในอตัราที่สงูกว่ายอดขาย โดยมีสาเหตุหลกัจากราคาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสตัว์เพิ่มขึน้ 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมของกลุม่บริษัทฯ  จ านวน 110.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32.31 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.51 จากสว่นแบง่ก าไร จ านวน 77.83 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2556  

จากปัจจัยดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จ านวน 505.59 ล้านบาท ลดลง 
101.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.76 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2556  

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายรวม  

กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จ านวน 4,815.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 444.81 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.18 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2556 
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ  

รายได้แต่ละสายธุรกิจของ  
จีเอฟพีที และบริษัทย่อย 

ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เนือ้ไก่แปรรูป 1,896.23 39.37 1,850.92 42.34 45.31 2.45 
อาหารสตัว์ 1,363.15 28.31 1,272.08 29.10 91.07 7.16 
ฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหนา่ยลกูไก่ 1,316.83 27.34 1,024.16 23.43 292.67 28.58 
ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป   239.69 4.98 223.94 5.12 15.75 7.03 
รายได้จากการขายรวม 4,815.91 100.00 4,371.10 100.00 444.81 10.18 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป: 

รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปเป็นแหลง่รายได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้
จ านวน 1,896.23 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 39.37 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึน้ 45.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
2.45 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 กลุม่บริษัทฯ มีปริมาณขายสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่ จ านวน 7,000.00 ตนั เพิ่มขึน้ 
1,700.00 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.08 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556  

ส าหรับรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 5,489.20 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 284.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.46 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2556  

ธุรกิจอาหารสัตว์: 

ธุรกิจอาหารสตัว์ มีรายได้คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 28.31 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ
มีรายได้จากการขายอาหารสตัว์ จ านวน 1,363.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 91.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.16 เมื่อเปรียบเทียบกบั
ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 โดยมีรายได้ที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากปริมาณการขายอาหารสตัว์บกทีเ่พิ่มขึน้  

ส าหรับรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 3,635.19 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 134.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.83 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2556 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่: 

 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ได้กลายเป็นแหลง่รายได้ที่ส าคญัของกลุม่บริษัทฯ จากการขายไก่เนือ้มีชีวิต (Live Broiler) ให้แก่ 
GFN ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลกูไก่ จ านวน 1,316.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
292.67 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.58 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่  3 ปี 2556 เนื่องจากปริมาณจากการขายไก่เป็นให้กบั
บริษัท GFN ที่เพิ่มขึน้ 

ส าหรับรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลกูไก่ ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 
3,531.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 568.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.18 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2556 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป: 

 ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ และไก่ยอ มีการเติบโตที่ดีขึน้มาก ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มี
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจ านวน 239.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.75 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.03 จาก       
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ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ที่เพิ่มขึน้ จากร้านค้าสง่ตามจงัหวดัใหญ่ๆ ใน
ภมูิภาคตา่งๆ 

ส าหรับรายได้จากธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 676.83   
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 58.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.55 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2556 

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ มีร้านค้าสง่ตามภมูิภาคทัว่ประเทศจ านวน 12 สาขา ใน 12 จงัหวดั ได้แก่ ภเูก็ต สงขลา นครปฐม 
บุรีรัมย์ ล าปาง สรุาษฏร์ธานี นครสวรรค์ เชียงราย อุบลราชธานี  ตาก เพชรบุรี และพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

ต้นทุนขาย 

กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จ านวน 4,171.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 583.13 ล้านบาท จากไตรมาส
ที่ 3 ปี 2556 ในขณะท่ีอตัราสว่นต้นทนุขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 86.61 ของยอดขาย เพิม่ขึน้จากร้อยละ 82.09 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 อนัเป็นผลมาจาก ราคาเฉลีย่ของกากถัว่เหลอืงและข้าวโพด ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.02 และร้อยละ 5.69 ตามล าดบั 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทุนขายจ านวน 11,448.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 697.15 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.48 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2556 ซึ่งจะเห็นว่าโดยภาพรวมในปี 2557 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมานัน้ 
ต้นทนุรวมไม่ได้เพิ่มขึน้มากนกั เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 อีกทัง้ยงัเพิ่มขึน้ในอตัราที่น้อยกว่ายอดขายที่เพิ่มขึน้ 
ในช่วงเวลา 9 เดือน ปี 2557 

ก าไรขัน้ต้น  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเป็นจ านวน 644.62 ล้านบาท ลดลง 138.33 ล้านบาท หรือลดลงคิด
เป็นร้อยละ 17.67 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ปัจจยัมาจากการท่ีกลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุขายรวมเพิ่มขึน้ในอตัราที่สงูกวา่ยอดขาย โดย
มีสาเหตหุลกัจากราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ ทัง้ในสว่นของราคากากถัว่เหลือง และราคาข้าวโพด  จึงท าให้
อตัราสว่นก าไรขัน้ต้นลดลงจากร้อยละ 17.91 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เป็นร้อยละ 13.39 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น จ านวน 1,884.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 348.78 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.71 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2556 ซึ่งจะเห็นว่าโดยภาพรวมในปี 2557 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมานัน้ 
ก าไรขัน้ต้นยงัเพิ่มขึน้ตามความคาดหมาย เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556           

รายได้อื่น  

 รายได้อื่นของกลุม่บริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 มีจ านวน 67.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
43.68 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ อีกทัง้มีรายได้ที่เพิ่มขึน้จากค่าเช่า
อาคารโรงงาน โดยรายได้อื่นของกลุม่บริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.07 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 
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ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้อื่น จ านวน 177.78 ล้านบาท ลดลง 63.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
26.33 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2556 ซึง่จะเห็นวา่โดยภาพรวมในปี 2557 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมานัน้ รายได้อื่นน้อยลง
จากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่น้อยลง เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 มีจ านวน 283.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.89 
ของยอดขายรวม เพิ่มขึน้ 33.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.34 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากค่าเสื่อมราคา
ของสนิทรัพย์ถาวร คา่ขนสง่ออก คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ คา่ฝากสนิค้าส าเร็จรูป ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2556 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 830.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 86.46 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.62 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2556 ซึง่จะเห็นวา่โดยภาพรวมในปี 2557 ในช่วง 9 เดือนที่
ผา่นมานัน้ คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึน้ในอตัราสว่นท่ีใกล้เคียงกบัยอดขายที่เพิ่มขึน้  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท GFN และบริษัท McKey มีจ านวนรวม 
110.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของยอดขายรวม เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เป็นจ านวน 32.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
คิดเป็นร้อยละ 41.51 โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 สว่นแบ่งก าไรที่มาจาก GFN จ านวน 79.88 ล้านบาท และ McKey จ านวน 
30.26 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2556 อตัราร้อยละ 42.93 และ 37.90 ตามล าดบั 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม จ านวน 272.54 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.04 ของยอดขายรวม เพิ่มขึน้ 102.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 60.18 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2556  

ต้นทุนทางการเงนิ  

 ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายให้กบับคุคลที่เก่ียวข้องและสถาบนัการเงิน ในไตรมาสที่ 
3 ปี 2557 จ านวน 35.74 ล้านบาท ลดลง 7.22 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 16.80 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2556 
เนื่องมาจากจ านวนเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินลดลง และอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเฉลี่ยลดลง ต้นทุนทางการเงิน ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2557  เท่ากบัร้อยละ 4.23 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 4.18 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยต้นทนุทางการเงินคิดเป็น
ร้อยละ 0.74 ของยอดขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ในขณะท่ีในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของยอดขาย  

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 114.24 ล้านบาท ลดลง 27.86 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 19.61 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2556 ซึ่งจะเห็นว่าโดยภาพรวมในปี 2557 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมานัน้ 
ต้นทนุทางการเงิน ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556 

ก าไรสุทธิ  

 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 505.59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น ลดลงจ านวน 101.78 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.76 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ซึง่ลดลงจากการท่ีกลุม่บริษัทฯ ต้นทนุขายรวมเพิ่มขึน้  
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย รายได้อื่นๆ รวมทัง้มีส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมมากขึน้ ท าให้โดย
ภาพรวมก าไรสทุธิในไตรมาส 3 ปี 2557 แม้ว่าจะดตู ่ากว่าไตรมาส 3 ปี 2556 แต่ก็มีก าไรสทุธิอยู่ในระดบัที่ดีกว่าไตรมาส 2 ปี 
2557 ที่ผา่นมา โดยอตัราสว่นก าไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 10.50 ของยอดขาย ลดลงจากร้อยละ 13.90 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 1,411.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 356.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 33.83 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2556 ซึง่จะเห็นวา่โดยภาพรวมในปี 2557 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมานัน้ ก าไรสทุธิ 
เพิ่มขึน้ จากยอดขายที่เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ต้นทนุขายที่เพิ่มขึน้ในระดบัที่ไมส่งูมากนกั รวมทัง้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556 

ก าไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย 803.38 ล้านบาท ลดลง 
87.05 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 9.78 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2556 จากต้นทนุขายที่เพิ่มสงูขึน้ในอตัราที่มากกวา่รายได้จาก
การขาย ท าให้ EBITDA Margin ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 16.68 ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ที่ร้อยละ 20.37 

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 นัน้ EBITDA Margin อยู่ที่ร้อยละ 16.87 เพิ่มขึน้จากงวด 9 
เดือน ปี 2556 ที่มี EBITDA Margin อยู่ที่ร้อยละ 15.20 โดยมีสาเหตุมาจากความสามารถในการท าก าไรของกลุม่บริษัทฯ ดีขึน้ 
จากการท่ีกลุม่บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้และยงัสามารถควบคมุต้นทนุการผลติและคา่ใช้จ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

                      หนว่ย : ล้านบาท 

 ไตรมาสที่ 3  
ปี 2557 

ไตรมาสที่ 3  
ปี 2556 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

9 เดือน  
ปี 2557 

9 เดือน  
ปี 2556 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 538.31 657.27 (18.10) 1,504.10 1,202.93 25.04 
คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 263.92 232.15 13.69 742.34 661.58 12.21 
คา่ตดัจ าหนา่ย                                        1.15 1.01 13.86 3.22 2.72 18.38 
ก าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบีย้ 
ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย 

803.38 890.43 (9.78) 2,249.66 1,867.23 20.48 

EBITDA Margin (%) 16.68 20.37 (3.69) 16.87 15.20 1.67 

 

ฐานะทางการเงนิและความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 13,568.87 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน 
4,487.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.07 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 6,032.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.46 เงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 1,858.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.70 ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์-สทุธิ 462.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 727.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.36  
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สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เพิ่มขึน้จ านวน 547.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.20 จากวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 จากที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ ที่เพิ่มขึน้ 346.43 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วม-สทุธิ 
เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 243.14 ล้านบาท แตอ่ยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลอื-สทุธิลดลง 283.30 ล้านบาท 

หนีส้ิน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 5,210.38 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินหมุนเวียน 
2,416.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.39 ของหนีส้ินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 2,277.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
43.71 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 309.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.94 รายได้ค่าเช่ารับลว่งหน้าจากบริษัท
ร่วมมีจ านวน 124.94 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.40 และหนีส้ินไม่หมนุเวียนเป็นจ านวน 81.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.56 ของหนีส้นิรวม 

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ลดลงจ านวน 435.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.71 จากสิน้ปี 2556 จากการที่
กลุม่บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลงจ านวน 871.89 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงิน
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ เพิ่มขึน้ 352.50 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวของกลุม่บริษัทฯ เป็นการกู้ยืมใน
สกลุเงินบาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

 นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี ลดลงจ านวน 1,850.00 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 88.94 เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2556 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 มีเพียงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี 
เฉพาะที่กู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 230.00 ล้านบาทเท่านัน้ ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปีที่กู้ ยืมจาก
บคุคลที่เก่ียวข้องเป็นจ านวน 2,000 ล้านบาท เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิเงินกู้ ระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั ในการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 จึงท าให้สว่นของเงินกู้ ระยะยาวที่ครบก าหนดช าระใน 1 ปี จาก
บคุคลที่เก่ียวข้องกนั ถกูจดัหมวดให้เป็นหนีส้นิไมห่มนุเวียน  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ มีจ านวน 8,358.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 982.36 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 13.32 จากสิน้ปี 2556 จากการท่ีกลุม่บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีในระยะเวลา 9 เดือนของปี 2557 
สว่นด้านมลูคา่หุ้นทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เทา่กบั 6.67 บาทตอ่หุ้น   

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

 ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2557 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน
เป็นจ านวน 2,221.30 ล้านบาท ลดลง จ านวน 292.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2556  

กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจ านวน 983.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 23.75 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2556 โดยสว่นใหญ่เป็นการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร ในโครงการขยายฟาร์มไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ ฟาร์มไก่พ่อแม่
พนัธุ์ ฟาร์มไก่เนือ้ และการลงทนุในที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
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กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 1,074.50 ล้านบาท ลดลงจ านวน 518.03 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2556 โดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และการจ่ายเงินปันผล 

 ดงันัน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 474.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 163.67 ล้านบาท 

สภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 กลุม่บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะ
ทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง จะเห็นได้จาก อตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เท่ากบั 1.86 เท่า ดีขึน้
จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีอตัราสว่นสภาพคล่องเพียง 0.92 เท่า ในขณะที่อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็วดีขึน้เช่นกัน 
โดยอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว ณ  วนัที่ 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 0.60 เท่า เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมี
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเพียง 0.27 เทา่ 

ระยะเวลาครบก าหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภาพคล่อง                  

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน 2,416.97 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 1,175.00 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 995.40 ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 16.57 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินครบก าหนดช าระในหนึง่ปี 230.00 ล้านบาท  

ส าหรับหนีส้นิระยะสัน้ท่ีจะครบก าหนดช าระใน 1 ปี ทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้า เงินกู้ ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้ กลุม่
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดี มีสภาพคลอ่งเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินทนุ
หมนุเวียนจากการด าเนินงาน ซึง่จะเห็นได้จากความสามารถช าระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เท่ากบั 18.55 
เทา่ เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ที่มีอตัราอยูท่ี่ 17.20 เทา่  

ในขณะที่อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนอยู่ในระดบัต ่าเพียง 0.44:1 อีกทัง้กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีวงเงินกู้ กับ
สถาบนัการเงินคงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวนรวม 4,461.36 ล้านบาท และวงเงิน 
Trade Finance ทัง้ที่เป็นวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทอีกจ านวน 4,358.88 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

โครงสร้างเงนิทุน 

 กลุ่มบริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) มีคา่เทา่กบั 0.62:1 ลดลงเลก็น้อยจาก 0.77:1 ในปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากมีการจ่าย
ช าระคืนเงินกู้ เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด อีกทัง้ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่  30 
กนัยายน 2557 จ านวน 3,682.50 ล้านบาท    
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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556   
 ณ 30 กันยายน 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 474 3 311 2 164 53 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 1,061 8 1,101 8 (40) (4) 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 2,934 22 3,217 25 (283) (9) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 19 - 18 - 1 6 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,487 33 4,646 36 (159) (3) 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม- สทุธิ 1,859 14 1,616 12 243 15 
ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ – สทุธิ 55 - 45 - 9 20 
ไก่พอ่แมพ่นัธุ์ – สทุธิ 408 3 367 3 41 11 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - สทุธิ 371 3 375 3 (4) (1) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 6,033 44 5,686 44 346 6 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 294 2 241 2 53 22 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 62 - 45 - 17 38 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,082 67 8,376 64 705 8 
รวมสินทรัพย์ 13,569 100 13,022 100 547 4 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,175 9 2,047 16 (872) (43) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 995 7 921 7 74 8 
ส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระในหนึง่ปี 230 2 2,080 17 (1,850) (89) 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 17 - 28 - (11) (39) 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,417 18 5,076 39 (2,659) (52) 
หนีส้นิระยะยาว 2,278 17 80 1 2,198 2,747 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 310 2 292 2 17 6 
รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าบริษัทร่วม 125 1 134 1 (9) (7) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 81 1 64 - 17 28 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,793 21 570 4 2,224 390 
รวมหนีส้ิน 5,210 38 5,645 43 (435) (8) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 8,358 62 7,376 57 982 13 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 13,569 100 13,022 100 547 4 
หมายเหต ุงบแสดงฐานะการเงินรวมปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัท าขึน้ใหมเ่พื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการ
บญัชีในงวดปีปัจจบุนั 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556   

 
ไตรมาส 3 ปี 2557 ไตรมาส 3 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 4,816 100 4,371 100 445 10 
ต้นทนุขาย (4,171) (87) (3,588) (82) 583 16 
ก าไรขัน้ต้น 645 13 783 18 (138) (18) 
รายได้อื่น 67 1 47 1 20 44 
คา่ใช้จา่ยในการขาย (136) (3) (121) (3) 14 12 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (148) (3) (129) (3) 19 15 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 110 2 78 2 32 42 
ต้นทนุทางการเงิน (36) (1) (43) (1) (7) (17) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 502 10 614 14 (112) (18) 
รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 8 - (1) - 9 900 
ก าไรส าหรับงวด 510 10 614 14 (103) (17) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (5) - (6) - 1 17 
ก าไรสุทธิ 506 10 607 14 (102) (17) 
หมายเหต ุงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัท าขึน้ใหมเ่พื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภท
รายการบญัชีในงวดปีปัจจบุนั 

งบกระแสเงนิสดรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556   

 ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,221 2,514 (293) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (983) (959) 24 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,074) (1,593) 519 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 164 (38) 202 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 310 283 27 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 474 245 229 

หมายเหต ุงบกระแสเงินสดปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัท าขึน้ใหมเ่พื่อให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีใน
งวดปีปัจจบุนั 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญส าหรับงบการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2557 ปี 2556 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง1 (เทา่) 1.86 0.92 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว2 (เทา่) 0.60 0.27 

   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร   

อตัราก าไรขัน้ต้น3 (%) 13.39 17.91 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน4 (%) 11.18 15.04 

อตัราก าไรสทุธิ5 (%) 10.50 13.90 

   

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น6 (เทา่)  0.62 0.77 

   

 
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)  อตัราก าไรสทุธิ     =   ก าไรสทุธิ / รายได้รวม 
6)  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น  =   หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 


