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บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร 

ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานต่อไปนี  ้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของ  

บริษัท GFPT และบริษัทย่อย และรายการที่ส าคญัที่มีผลต่องบการเงินเฉพาะกิจการ โดยงบการเงินส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 

สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2558 ได้รวมงบการเงินของบริษัท GFPT และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ตามที่ระบุไว้ใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 3. เกณฑ์การจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลและนโยบายบญัชี 

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

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

การผลติอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่พนัธุ์ การเลีย้งไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ไก่ การผลติเนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุ และผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทและของลกูค้า เพื่อจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท 

บริษัท GFPT มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้าน

อาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบัทัง้ระบบหว่งโซอ่าหารตัง้แตว่ตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์จนถึงการ

ส่งมอบผลิตภณัฑ์อาหารให้กบัลกูค้า นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัคงให้ความส าคญัในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ โดยมุง่เน้นนโยบายการเลีย้งไก่ในฟาร์มของกลุม่บริษัทเองทัง้หมด และการควบคมุต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการขายสินค้า และซือ้วัตถุดิบในสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศโดยมีการท าสญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้ากบัสถาบนัการเงินหลายแหง่ 

ภำพรวมกำรด ำเนินธุกิจ 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวม จ านวน 4,237 ล้านบาท ลดลง 578 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

12.01 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เนื่องจากกลุม่ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป มีการสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปของบริษัท ลดลง 166 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.17 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณสง่ออกสนิค้าเนือ้ไก่แปรรูป ลดลง 1,700 ตนั หรือลดลง

ร้อยละ 24.29 สว่นใหญ่ลดลงจากปริมาณสง่ออกสนิค้าไก่สดแช่แข็ง  

นอกจากนี ้รายได้จากการขายในประเทศ ลดลงร้อยละ 14.27 จากราคาขายชิน้สว่นไก่ในประเทศที่ปรับลดลง อีกทัง้รายได้จาก

การขายลกูไก่ลดลงร้อยละ 56.80 และรายได้จากอาหารกุ้งลดลงร้อยละ 24.61 จากปริมาณขายที่ลดลง อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัท

มีรายได้สง่ออกทางอ้อม เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.62 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จากปริมาณขายสินค้าชิน้สว่นไก่สดที่เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 22.00 
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กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จ านวน 3,741 ล้านบาท ลดลง 430 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.31 จาก

การที่กลุ่มบริษัทมีปริมาณการขายรวมลดลง ส่งผลให้ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จ านวน 496 ล้านบาท ลดลง 148        

ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.98 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีจ านวน 94 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 14.68 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 

กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จ านวน 326 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.26 บาทต่อหุ้น ลดลงจ านวน 179 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 35.47 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ทีม่ีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 506 ล้านบาท  

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 

กลุม่บริษัทมีรายได้จาก 4 ธุรกิจหลกั ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจช าแหละไก่และแปรรูปผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ คิดเป็นร้อยละ 

40.03 ธุรกิจอาหารสตัว์ คิดเป็นร้อยละ 28.26 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลกูไก่ คิดเป็นร้อยละ 26.56 และธุรกิจผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 5.15 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จ านวน 4,237 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 578 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.01 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2557 

ตำรำง: รำยได้จำกกำรขำยรวม แยกตำมประเภทธุรกิจ 

รำยได้แต่ละสำยธุรกจิ 
ไตรมำสที่ 3 ปี 2558 ไตรมำสที่ 3 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง ไตรมำสที่ 2 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 1,696 40.03  1,896 39.37  (200)  (10.56)  1,606 39.81 90 5.62 

 ธุรกิจอาหารสตัว์ 1,198 28.26  1,363  28.31  (165)  (12.14)  1,123 27.84 75 6.67 

 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 1,125 26.56 1,317 27.34 (192)  (14.58) 1,096 27.19 29 2.66 

 ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป 218 5.15  240  4.98  (22)  (8.97) 208 5.16 10 4.87 

 รำยได้จำกกำรขำยรวม 4,237 100.00 4,816 100.00 (578) (12.01) 4,033 100.00 204 5.07 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป: 

รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกไก่แปรรูป ส่งออกทางอ้อมไก่สด และการขายไก่สดใน

ประเทศ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 40.03 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุม่

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 1,696 ล้านบาท ลดลง 200 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.56 เมื่อเปรียบเทียบกบั

ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 5,300 ตนั ลดลง 1,700 ตนั หรือลดลงร้อยละ 

24.29 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 สว่นใหญ่ลดลงจากปริมาณสง่ออกสนิค้าไก่สดแช่แข็ง 
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อยา่งไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป เพิ่มขึน้จ านวน 90 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.62 จากปริมาณขายสง่ออกทางอ้อม ทีเ่พิ่มขึน้ร้อยละ 27.65 นอกจากนี ้ราคาขายในประเทศ มีการปรับตวัเพิ่มขึน้

ร้อยละ 5.00 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 

ธุรกิจอำหำรสัตว์: 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ ง ธุรกิจอาหารสตัว์มี

รายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.26 ของรายได้จากการขายรวม  ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย        

อาหารสตัว์ จ านวน 1,198 ล้านบาท ลดลง 165 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.14 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2557 โดย

รายได้ที่ลดลงสว่นใหญ่มาจากปริมาณขายอาหารกุ้ง ลดลงร้อยละ 25.46 และปริมาณขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 14.53 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ เพิ่มขึน้จ านวน 75 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.67 จากปริมาณขายอาหารปลา ทีเ่พิ่มขึน้ร้อยละ 23.85 และปริมาณขายอาหารกุ้ง ทีเ่พิ่มขึน้ร้อยละ 14.45 

ธุรกิจฟำร์มเลีย้งสัตว์: 

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมี

รายได้จากการขายลกูไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 26.56 ของรายได้จากการขาย

รวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ จ านวน 1,125 ล้านบาท ลดลง 192 ล้านบาทหรือลดลง

ร้อยละ 14.58 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เนื่องจากราคาขายเฉลีย่ที่ลดลง 

แต่เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ เพิ่มขึน้จ านวน 29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

2.66 จากการท่ีบริษัทมีการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.70 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรแปรรูป: 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ มาจากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ ลกูชิน้ไก่ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่

ให้แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.15 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการ

ขายผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจ านวน 218 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.97 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จากราคา

ขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ ลดลงร้อยละ 10.03 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เพิ่มขึน้จ านวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 4.87 จากปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ ทีเ่พิ่มขึน้ร้อยละ 3.84 
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ต้นทุนขำย   

กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จ านวน 3,741 ล้านบาท ลดลง 430 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.31 จาก

ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เนื่องจากปริมาณการขายและปริมาณการผลิตรวมที่ลดลง โดยเฉพาะปริมาณสง่ออกของสินค้าไก่สดแช่แข็ง 

ปริมาณขายอาหารกุ้ง และอาหารปลาทีล่ดลง ท าให้กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นต้นทนุขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 88.29 

ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 86.62 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ต้นทนุขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 133 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 3.70 จากปริมาณการขายและผลติรวมที่เพิ่มขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้น   

กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จ านวน 496 ล้านบาท ลดลง 148 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.98

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากการที่กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลงจากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปและธุรกิจฟาร์มเลีย้ง

สตัว์ จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทลดลงจากร้อยละ 13.38 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เป็นร้อยละ 11.71 ในไตรมาสที่ 3 ปี 

2558 

อยา่งไรก็ตาม ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.72 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 

2 ปี 2558 เนื่องจากกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้จากรายได้ของธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 

รำยได้อื่น  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 รายได้อื่นของกลุม่บริษัทมีจ านวน 61 ล้านบาท ลดลงจ านวน 7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.64 จาก

ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 รายได้อื่นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เลก็น้อย

จากร้อยละ 1.43 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 โดยรายได้อื่นท่ีลดลงสว่นใหญ่มาจากคา่ฝากสนิค้า และรายได้คา่บรรทกุ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 รายได้อื่นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ลดลงจ านวน 11 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 14.94 จากเงินรับคืนภาษีม. 19 ทวิ และรายได้คา่บรรทกุทีล่ดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 287 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยจ านวน 3 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 0.91 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเ่พิ่มขึน้มาจากการขาดทนุจาก

การขายไก่พอ่แม่พนัธุ์ปลดระวาง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.79 ของ

รายได้จากการขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 5.92 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 
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เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เพิ่มขึน้

เล็กน้อยจ านวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.65 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 คิด

เป็นร้อยละ 6.78 ของรายได้จากการขาย 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทมีจ านวนรวม 94 ล้านบาท 

ลดลงจ านวน 16  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.68 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยกลุม่บริษัทมีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุ

ในบริษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (McKey) ซึ่งมีส่วนแบ่งก าไรจ านวน 43 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ในอตัราร้อยละ 43.01 และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด (GFN) มีส่วนแบ่ง

ก าไรจ านวน 51 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ในอตัราร้อยละ 36.54 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 

เพิ่มขึน้จ านวน 85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 914.08 จากผลประกอบการท่ีพลกิกลบัมาเป็นก าไรของ GFN 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 31 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.14

เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ต้นทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.00 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 3.88 ในไตร

มาสที่ 3 ปี 2557 จากดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมบคุคลที่เก่ียวข้องลดลง ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 คิด

เป็นร้อยละ 0.72 ของรายได้จากการขาย ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 0.74 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ลดลงเล็กน้อยจ านวน 2 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 6.60 จากดอกเบีย้จ่ายสถาบนัการเงิน และคา่ธรรมเนียมธนาคาร 

(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงนิได้   

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

139.56 เปรียบเทียบกบัรายได้จากภาษีเงินได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จ านวน 8 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลที่

เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้ 
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ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 
 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย จ านวน 635 ล้านบาท ลดลง 168 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.90 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จากการที่กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลง ซึ่งท าให้ 

EBITDA Margin ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 15.00 ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ที่ร้อยละ 16.68 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีก าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เพิ่มขึน้จาก        

ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จ านวน 142 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.76 จากรายได้จากการขายรวมที่เพิ่มขึน้ในทกุกลุม่ธุรกิจ 

 ไตรมำส 3 

ปี 2558 

ไตรมำส 3 

ปี 2557 

เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ไตรมำส 2 

ปี 2558 

เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 364 538 (174) (32.35) 227 137 60.66 

คา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ 270 264 6 2.33 266 4 1.67 

คา่ตดัจ าหนา่ย 1 1 - - 1 - - 
ก าไรก่อนหกัคา่เสื่อม ดอกเบีย้ 
ภาษี และคา่ตดัจ าหน่าย 

635 803 (168) (20.90) 494 142 28.76 

EBITDA Margin (%) 15.00 16.68  (1.69) 12.24  2.76 

ก ำไรสุทธิ   

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 326 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.26 บาทต่อหุ้น ลดลงจ านวน 179 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 35.47 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ซึง่มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 506 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.40 บาทตอ่หุ้น 

ก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.72 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 10.51 ในไตรมาสที่ 

3 ปี 2557 จากรายได้จากการขายรวมลดลง ต้นทนุการผลติเพิ่มขึน้ และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมที่ลดลง 

อย่างไรก็ตาม ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 126 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 63.24

เปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จ านวน 200 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายรวม

เพิ่มขึน้ ต้นทนุการผลติลดลง และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึน้ 

ฐำนะทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 14,531 ล้านบาท ประกอบด้วย สนิทรัพย์หมนุเวียน 4,683 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 32.23 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 6,597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.40 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,998 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 13.75 ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์  457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.14 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 365 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 2.51 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 339 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 92 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 
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สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เพิ่มขึน้ 793 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.77 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557) เนื่องจาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 451 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึน้ 225 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่ม

บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ลดลง 32 ล้านบาท 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 5,543 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินหมนุเวียน 2,894 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 52.21 ของหนีส้ินรวม เงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 2,146 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.71 ของหนีส้ินรวม 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 331 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.98 ของหนีส้ินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจาก

บริษัทร่วมมีจ านวน 109 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.97 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นจ านวน 63 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 1.13 ของหนีส้นิรวม 

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เพิ่มขึน้ 538 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.76 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557) จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้จ านวน 465 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 39.51 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี  จ านวน  304 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 73 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.88 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557) อย่างไรก็ตาม หนีส้ินที่มีภาระ

ดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 จ านวน 4,091 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 517 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 465 ล้านบาท จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 

ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสัน้ของกลุม่บริษัท เป็นการกู้ยืมในสกลุเงินบาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 8,988 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 255 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

2.92 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557) เนื่องจากกลุม่บริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรเพิ่มขึน้จ านวน 243 ล้านบาท 

ท าให้มลูคา่หุ้นทางบญัชีในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เทา่กบั 7.17 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 6.97 บาทตอ่หุ้น จากสิน้ปี 2557 (ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 
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สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 

1,106 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,124 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีก าไรก่อนภาษีเงินได้

ลดลงจ านวน 647 ล้านบาท  

กระแสเงนิสดที่ได้กิจกรรมลงทุน 

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2558 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 1,005 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จ านวน 13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากเงินสดจ่ายในการซือ้ที่ดิน 

อาคาร และอปุกรณ์  

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิทุน 

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 79 ล้านบาท 

ลดลงจ านวน 996 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ดงันัน้ ณ วนัสิน้งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 293 ล้าน

บาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 182 ล้านบาท 

สภำพคล่องทำงกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเหมาะสม เพียงพอตอ่การด าเนินงาน และยงัคงมีฐานะทาง

การเงินท่ีแข็งแกร่ง จะเห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เทา่กบั 1.62 เทา่ ลดลงจาก

เดิมที่ 1.91 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.39 เท่า ลดลงจาก 0.46 เท่า ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2557  

ระยะเวลำครบก ำหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภำพคล่อง  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียน 2,894 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,642   

ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 915 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินครบก าหนดช าระในหนึ่งปี 304 ล้าน

บาท หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 25 ล้านบาท และรายได้คา่เช่ารับลว่งหน้าที่ถึงก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 8 ล้านบาท 
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กลุม่บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี มีสภาพคลอ่งเพียงพอ เนื่องจากสามารถจ่ายช าระคืนหนีส้นิระยะสัน้ท่ีจะครบก าหนดช าระ

ในหนึ่งปี ทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ยืมระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายได้จากกระแสเงินสด และเงินทนุหมนุเวียนจากการ

ด าเนินงาน  

อีกทัง้ กลุม่บริษัทยงัคงมีวงเงินกู้คงเหลอืจากสถาบนัการเงินหลายแหง่ที่ยงัไมไ่ด้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ยมื

ระยะสัน้จ านวนรวม 4,201 ล้านบาท และวงเงิน Trade Finance ที่เป็นวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทอีกจ านวน 3,690 

ล้านบาท 

โครงสร้ำงเงนิทุน 

กลุม่บริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่มัน่คง ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) เทา่กบั 0.62:1 เพิ่มขึน้เลก็น้อย จาก 0.57:1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

เพิ่มขึน้ 

อีกทัง้ กลุม่บริษัทมีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 จ านวน 4,091 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,574 ล้านบาท 

(31 ธันวาคม 2557) หรือเพิ่มขึน้จ านวน 517 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยูใ่น

ระดบัต ่าเพียง  0.46: 1 แม้จะเพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 0.41:1 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2558 และ 31 ธันวำคม 2557           

 30 กนัยำยน 2558 31 ธันวำคม 2557 เปลี่ยนแปลง 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 293 2.02 270 1.96 23 8.46 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 873 6.01 905 6.59 (32) (3.52) 

สินค้าคงเหลือ 3,499 24.08 3,274 23.84 225 6.86 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 18 0.12 19 0.14 (2) (8.74) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,683 32.23 4,468 32.53 214 4.78 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,998 13.75 1,912 13.92 85 4.47 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 79 0.54 71 0.51 9 12.12 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 378 2.60 407 2.96 (29) (7.20) 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 365 2.51 369 2.69 (4) (1.11) 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 6,597 45.40 6,146 44.74 451 7.34 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 339 2.33 299 2.18 40 13.47 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 92 0.64 65 0.47 27 41.86 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,848 67.77 9,269 67.47 579 6.25 

รวมสินทรัพย์ 14,531 100.00 13,737 100.00 793 5.77 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,642 11.30 1,177 8.57 465 39.51 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 915 6.30 895 6.52 20 2.21 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 8 0.06 8 0.06 0 0 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 304 2.09 230 1.67 73 31.88 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 25 0.17 29 0.21 (3) (12.01) 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,894 19.92 2,339 17.03 555 23.72 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 2,146 14.77 2,167 15.78   (21) (0.98) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 331 2.28 315 2.29 16 5.10 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 109 0.75 115 0.84 (6) (5.11) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 63 0.43 68 0.49 (6) (7.98) 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,649 18.23 2,665 19.40 (17) (0.62) 
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 30 กนัยำยน 2558 31 ธันวำคม 2557 เปลี่ยนแปลง 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รวมหนีส้ิน 5,543 38.15 5,004 36.43 538 10.76 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,988 61.85 8,733 63.57 255 2.92 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,531 100.00 13,737 100.00 793 5.77 

 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

ส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 

 
   ไตรมำส 3 ปี 2558     ไตรมำส 3 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง ไตรมำส 2 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 4,237 100.00 4,816 100.00 (578) (12.01) 4,033 100.00 204 5.07 

ต้นทนุขาย (3,741) (88.29) (4,172) (86.62) (430) (10.31) (3,608) (89.46) 133 3.70 

ก ำไรขัน้ต้น 496 11.71 644 13.38 (148) (22.98) 425 10.54 71 16.72 

รายได้อ่ืน 61 1.46 69 1.43 (7) (10.64) 73 1.80 (11) (14.94) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (119) (2.81) (135) (2.81) (16) (12.05) (120) (2.97) (1) (0.62) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (168) (3.97) (149) (3.10) 19 12.65 (160) (3.97) 8 5.10 

สว่นแบง่ก าไรจากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม  

94 2.22 110 2.29 (16) (14.68) 9 0.23 85 914.08 

ต้นทนุทางการเงิน (31) (0.72) (36) (0.74) (5) (14.14) (33) (0.81) (2) (6.60) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 333 7.89 503 10.45 (169) (33.64) 194 4.82 139 72.05 

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ (3) (0.08) 8 0.17 (11) (139.56) 10 0.25 13 131.46 

ก ำไรส ำหรับงวด 330 7.81 511 10.62 (180) (35.33) 204 5.07 126 61.84 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสีย
ที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 

(4) (0.09) (5) (0.11) (1) (21.85) (4) (0.10) 0 0 

ก ำไรสุทธิ 326 7.72 506 10.51 (179) (35.47) 200 4.97 126 63.24 

หมำยเหตุ: งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัท าขึน้ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปีปัจจบุนั 
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งบกระแสเงนิสดของบริษัท จีเอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                       

ส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557 

 ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,106 2,230 (1,124) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,005) (992) 13 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (79) (1,074) (996) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ   23 164 (141) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 270 311 (41) 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 293 474 (182) 

 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญส ำหรับงบกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เทา่) 1.62 1.91 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.39 0.46 

อตัราก าไรขัน้ต้น 3 (%) 11.71 13.38 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 4 (%) 8.59 11.18 

อตัราก าไรสทุธิ 5 (%) 7.59 10.35 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 6 (เทา่) 0.62 0.57 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 7 (เทา่) 0.46 0.41 

 
หมำยเหตุ: 

1) อตัราส่วนสภาพคล่อง   =   สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 

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

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

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

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

6) อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น  =   หนีส้ินรวม / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

7) อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 


