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บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร 

บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานฉบบันี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูตามงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที 

จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และรวมถึงรายการที่

ส าคญัที่มีผลตอ่งบการเงินที่เกิดขึน้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564  

กลุม่บริษัท GFPT เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ครอบคลมุตัง้แต่ การผลิตอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่พนัธุ์ 

การเลีย้งไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ไก่ การผลติเนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุ และผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท

และของลกูค้า เพื่อจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

บริษัท GFPT มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้าน

อาหาร นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัคงให้ความส าคัญในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นนโยบายการ

เลีย้งไก่ในฟาร์มของกลุม่บริษัทเอง และการควบคมุต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้เศรษฐกิจทัว่โลกต้องหยดุชะงกั กิจกรรมการผลติเกิดการชะลอตวัไปพร้อมๆ กบัก าลงั

ซือ้ที่ลดลง ส่งผลให้ปริมาณส่งออกของตลาดต่างประเทศลดลง และการบริโภคของตลาดในประเทศลดลง ท าให้กลุ่มบริษัทมี

รายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 3,298.38 ล้านบาท ลดลง 383.82 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 10.42 จาก

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ลดลง 171.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.75 จากไตรมาสที่ 1 ปี 

2563 และรายได้จากธุรกิจอาหาร ลดลง 160.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.37 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 314.93 ล้านบาท ลดลง 224.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.65 

จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากรายได้จากการขายรวมลดลง อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คิดเป็น

ร้อยละ 9.55 ลดลงจากร้อยละ 14.66 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

ข้อมูลส ำคัญ 
ทำงกำรเงนิ 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 ไตรมำสที่ 1 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท % ยอดขำย  ล้ำนบำท % ยอดขำย  ล้ำนบำท %  

 รายได้จากการขายรวม 3,298.38 100.00 3,682.20 100.00 (383.82) (10.42) 

 ก าไรขัน้ต้น 314.93 9.55 539.71 14.66 (224.78) (41.65) 

 EBITDA 420.27 12.74 758.02 20.59 (337.75) (44.56) 

 ก าไรสทุธิ 60.62 1.84 324.66 8.82 (264.04) (81.33) 
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สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 31.85 ล้านบาท ลดลง 68.41 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 68.23 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นอกจากนี ้กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และ คา่ตดัจ าหนา่ย

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 420.27 ล้านบาท ลดลง 337.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.56 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 

2563 

กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 60.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.05 บาทตอ่หุ้น ลดลงร้อยละ 81.33 จาก

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส าหรับโครงสร้างเงินทนุของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt 

to Equity Ratio) เทา่กบั 0.41 เทา่ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้แต่ละสำยธุรกิจ 

ของกลุ่มบริษัท 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 ไตรมำสที่ 1 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

 ธุรกิจอาหาร 1,555.70 47.17 1,716.60 46.62 (160.90) (9.37) 

 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 1,074.61 32.58 1,245.92 33.84 (171.31) (13.75) 

 ธุรกิจอาหารสตัว์ 668.07 20.25 719.68 19.54 (51.61) (7.17) 

 รำยได้จำกกำรขำยรวม 3,298.38 100.00 3,682.20 100.00 (383.82) (10.42) 

 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 3,298.38 ล้านบาท ลดลงจ านวน 383.82 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 10.42 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ลดลง 171.31 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 13.75 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และรายได้จากธุรกิจอาหาร ลดลง 160.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

9.37 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 รายได้จากธุรกิจอาหาร มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 47.17 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 

32.58 และธุรกิจอาหารสตัว์ มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 20.25  

ธุรกิจอำหำร 

รายได้จากธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยรายได้จากการสง่ออกเนือ้ไก่แปรรูปและเนือ้ไก่สด สง่ออกทางอ้อมเนือ้ไก่ตดัแตง่ การขาย

ชิน้สว่นไก่สดและผลพลอยได้จากไก่ในประเทศ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 
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ธุรกิจอาหารมีรายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 47.17 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหาร จ านวน 

1,555.70 ล้านบาท ลดลง 160.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.37 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากส่งออกทางอ้อม ลดลง 148.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.24 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จากปริมาณขายและราคาขายเฉลีย่เนือ้ไก่ตดัแตง่สง่ออกทางอ้อมลดลง อยา่งไรก็ตาม รายได้

จากการขายชิน้สว่นไก่สดและผลพลอยได้จากไก่ในประเทศ เพิ่มขึน้ 48.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.45 เมื่อเปรียบเทียบกบั

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จากปริมาณขายและราคาขายเฉลีย่ชิน้สว่นไก่สดในประเทศเพิ่มขึน้ 

ธุรกิจฟำร์มเลีย้งสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN (บริษัทร่วมทนุ) รายได้จากการขาย

ลกูไก่ให้แก่ตลาดตา่งประเทศและในประเทศ และรายได้จากการขายไขไ่ก่ Cage-Free ในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์มีรายได้คดิ

เป็นสดัสว่นร้อยละ 32.58 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ จ านวน 1,074.61 ล้านบาท ลดลง 171.31 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 13.75 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จากรายได้จากการขายไก่เนือ้ ลดลง 149.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 13.72 จากปริมาณขายไก่เนือ้ลดลง 

ธุรกิจอำหำรสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารสตัว์น า้ และอาหารกุ้ ง ธุรกิจอาหารสตัว์มี

รายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.25 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหาร

สตัว์ จ านวน 668.07 ล้านบาท ลดลง 51.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.17 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก ลดลง 44.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.15 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จากปริมาณขายอาหารสตัว์บกลดลง 

ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้น  

กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 2,983.45 ล้านบาท ลดลง 159.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.06 

จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในขณะท่ีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 314.93 ล้านบาท ลดลง 224.78 ล้านบาท หรือลดลง

คิดเป็นร้อยละ 41.65 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลง 

กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนต้นทุนขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90.45 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 

85.34 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 9.55 ลดลงจากร้อย

ละ 14.66 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จากการท่ีราคาวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ ได้แก่ ข้าวโพด และกากถัว่เหลอืง 
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รำยได้อื่น  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจ านวน 99.71 ล้านบาท ลดลงจ านวน 16.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

14.07 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยรายได้อื่นที่ลดลงสว่นใหญ่มาจากขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น และก าไรจากสญัญาอนพุนัธ์

ลดลง รายได้อื่นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของรายได้จากการขายรวม ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 

3.15 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 344.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 13.97 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 4.22 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากขาดทนุจากการ

ขายไก่พอ่พนัธุ์แมพ่นัธุ์ปลดระวางเพิ่มขึน้และคา่ขนสง่ออกเพิ่มขึน้ คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 

2564 คิดเป็นร้อยละ 10.45 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึน้จากร้อยละ 8.98 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทมีจ านวนรวม 31.85 ล้าน

บาท ลดลงจ านวน 68.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.23 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 

จ ากดั (GFN) มีสว่นแบง่ขาดทนุจ านวน 51.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 64.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 524.56 จากไตรมาสที่ 

1 ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณสง่ออกไก่แปรรูปลดลง นอกจากนี ้บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

(McKey) มีสว่นแบง่ก าไรจ านวน 83.84 ล้านบาท ลดลงจ านวน 4.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.73 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563  

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จา่ยให้กบัสถาบนัการเงินและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

กลุม่บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 18.65 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.62 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากดอกเบีย้จ่ายลดลง โดยอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของต้นทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 

2.14 ซึง่ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 2.74 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทัง้นี ้ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คิด

เป็นร้อยละ 0.57 ของรายได้จากการขายรวม ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 0.65 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้   

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 20.99 ล้านบาท ลดลงจ านวน 52.58 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 71.47 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากก าไรที่ลดลงท าให้ค่าใช้จ่ายทางภาษีลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัไตร

มาสที่ 1 ปี 2563 
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ก ำไรสุทธิ   

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 60.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.05 บาทต่อหุ้น ลดลงจ านวน 264.04 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 81.33 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึง่มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 324.66 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก

รายได้จากการขายรวมลดลง ก าไรสทุธิของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.84 ของรายได้จากการขายรวม 

ลดลงจากร้อยละ 8.82 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 

                                      หนว่ย: ล้านบาท 

 ไตรมำส 1 

ปี 2564 

ไตรมำส 1 

ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 101.69 425.16 (323.47) (76.08) 

คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 314.78 328.72 (13.94) (4.24) 

คา่ตดัจ าหนา่ย 3.80 4.14 (0.34) (8.15) 

ก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย 420.27 758.02 (337.75) (44.56) 

EBITDA Margin (%) 12.74 20.59  (7.85) 

  

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย จ านวน 420.27 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 337.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.56 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จากการท่ีกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวม

ลดลง ซึง่ท าให้ EBITDA Margin ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 12.74 ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ร้อยละ 20.59 

 

ฐำนะทำงกำรเงนิ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน  

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 20,808.77 ล้านบาท ประกอบด้วย สนิทรัพย์หมนุเวียน 5,842.95 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.08 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,393.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.95 ของ

สินทรัพย์รวม เงินลงทนุในบริษัทร่วม 3,193.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.35 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์   

427.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของสนิทรัพย์รวม อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 950.81 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 4.57 ของสนิทรัพย์รวม 
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สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึน้ 399.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.95 จากสิน้ปี 2563 (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563) เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 348.24 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 

147.57 ล้านบาท 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 6,037.30 ล้านบาทประกอบด้วย หนีส้ินหมนุเวียน 2,788.88 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.19 ของหนีส้ินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนัจ านวน 2,220.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 36.77 ของหนีส้ินรวม ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 574.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.51 ของหนีส้นิรวม 

รายได้ค่าเช่ารับลว่งหน้าจ านวน 101.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.68 ของหนีส้ินรวม หนีส้ินตามสญัญาเช่าจ านวน 338.67 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.61 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นจ านวน 14.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของ

หนีส้นิรวม 

หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึน้จ านวน 336.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.91 จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563) จากการที่กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้จ านวน 290.82 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะยาวและ

ระยะสัน้ของกลุม่บริษัท เป็นการกู้ยืมในสกลุเงินบาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน 1,371.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 290.82 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 26.92 จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 3,480.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 67.00 ล้านบาท 

จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั เพิ่มขึน้จ านวน 60.00 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 14,771.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 62.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 0.42 จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึน้จ านวน 60.62 

ล้านบาท ท าให้มูลค่าหุ้นทางบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 11.78 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 11.73 บาทต่อหุ้น 

จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 

600.03 ล้านบาท ลดลงจ านวน 448.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)  
บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที่ 1 ปี 2564 
   
 

หน้า 7 / 12 
 

ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 495.08 ล้าน

บาท ลดลงจ านวน 23.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 42.62 ล้าน

บาท ลดลงจ านวน 16.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ดังนัน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,335.03 ล้านบาท ลดลงจาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 340.34 ล้านบาท 

สภำพคล่องทำงกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเหมาะสม เพียงพอตอ่การด าเนินงาน และมีฐานะทางการเงิน

ที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากบั 2.10 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก     

2.28 เท่า จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่ากบั 0.72 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.74 

เทา่ จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

ระยะเวลำครบก ำหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภำพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนจ านวนรวม 2,788.88 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินจ านวน 700.00 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 1,371.25 ล้านบาท สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่

เก่ียวข้องกนัท่ีถึงก าหนดช าระในหนึง่ปีจ านวน 560.00 ล้านบาท และหนีส้นิหมนุเวียนอื่นจ านวน 157.63 ล้านบาท 

ส าหรับหนีส้ินระยะสัน้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปีทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้ กลุม่

บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินทนุ

หมนุเวียนจากการด าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่ากบั 2.10 เท่า อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่น  

ผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.24 เทา่ 

กลุม่บริษัทยงัคงมีแหลง่เงินทนุกบัสถาบนัการเงินคงเหลือที่ยงัไม่ได้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 242.00 ล้านบาท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิง้เครดิตจ านวน 7,180.57 ล้านบาท และสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ

ลว่งหน้าจ านวน 1,070.29 ล้านบาท 

โครงสร้ำงเงนิทุน  

กลุม่บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่มัน่คง ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) เทา่กบั 0.41 เทา่ เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 0.39 เทา่ จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 
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หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 3,480.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,413.00 ล้านบาท จากสิน้ปี 

2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.24 เทา่ เพิ่มขึน้เลก็น้อย

จาก 0.23 เทา่ จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทนุวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

แผนกำรขยำยก ำลังกำรผลิตของกลุ่มบริษัท 

ในอนาคต กลุม่บริษัทมีแผนการขยายก าลงัการผลติไก่เนือ้ทัง้วงจรอยา่งตอ่เนื่อง โดยเน้นการขยายการผลติตัง้แตต้่นน า้ เพื่อ

เป็นรากฐานส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุม่บริษัทมีเปา้หมายที่จะขยายก าลงัการเลีย้งไก่เนือ้สูร่ะดบั 380,000 ตวัตอ่วนั อีก

ทัง้ กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่แห่งใหม่  โดยจะมีก าลงัการเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน และมี

โครงการสร้างโรงงานแปรรูปปรุงสกุแหง่ใหม ่ด้วยก าลงัการผลติไก่แปรรูปเพื่อสง่ออกประมาณ 24,000 ตนัตอ่ปี 

โดยที่กลุม่บริษัทตัง้งบลงทนุไว้ประมาณปีละ 1,200 - 1,500 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม การลงทนุดงักลา่วอาจมีการปรับเปลีย่น

ได้ตามสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563           

 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563     เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,335.03 6.42 1,187.46 5.82 147.57 12.43 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 726.99 3.49 715.06 3.50 11.93 1.67 

สินค้าคงเหลือ 3,729.34 17.92 3,798.30 18.61 (68.96) (1.82) 

สินทรัพย์สญัญาอนพุนัธ์ 23.15 0.11 3.55 0.02 19.60 552.38 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 28.44 0.14 33.45 0.16 (5.01) (14.99) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,842.95 28.08 5,737.82 28.11 105.13 1.83 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 3,193.75 15.35 3,159.11 15.48 34.64 1.10 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 84.00 0.40 101.98 0.50 (17.98) (17.63) 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 343.74 1.65 402.34 1.97 (58.60) (14.56) 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 382.77 1.84 340.52 1.67 42.25 12.41 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 10,393.51 49.95 10,045.27 49.22 348.24 3.47 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 372.94 1.79 379.48 1.86 (6.55) (1.73) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 113.64 0.55 118.29 0.58 (4.65) (3.93) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 81.46 0.39 124.95 0.61 (43.49) (34.80) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,965.82 71.92 14,671.94 71.89 293.87 2.00 

รวมสินทรัพย์ 20,808.77 100.00 20,409.77 100.00 399.00 1.95 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 700.00 3.36 700.00 3.43 - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,371.25 6.59 1,080.43 5.29 290.82 26.92 

ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึก าหนดรับรู้

ในหนึง่ปี 
10.95 0.05 9.76 0.05 1.19 12.23 

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้อง

กนัท่ีถงึก าหนดช าระในหนึง่ปี 
560.00 2.69 553.00 2.71 7.00 1.27 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถงึก าหนดช าระในหนึง่ปี 19.08 0.09 19.13 0.09 (0.04) (0.22) 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 113.91 0.55 97.69 0.48 16.21 16.60 

หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ์ 4.54 0.02 17.89 0.09 (13.35) (74.61) 
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 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563     เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 9.14 0.04 37.84 0.19 (28.69) (75.83) 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,788.88 13.40 2,515.73 12.33 273.15 10.86 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 2,220.00 10.67 2,160.00 10.58 60.00 2.78 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 101.36 0.49 98.00 0.48 3.37 3.44 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 338.67 1.63 344.35 1.69 (5.68) (1.65) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 574.38 2.76 568.13 2.78 6.26 1.10 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 14.01 0.07 14.14 0.07 (0.13) (0.93) 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 3,248.42 15.61 3,184.61 15.60 63.82 2.00 

รวมหนีส้ิน 6,037.30 29.01 5,700.34 27.93 336.96 5.91 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,771.47 70.99 14,709.43 72.07 62.04 0.42 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,808.77 100.00 20,409.77 100.00 399.00 1.95 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

ส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 และ 2563 

 
       ไตรมำส 1 ปี 2564     ไตรมำส 1 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 3,298.38 100.00 3,682.20 100.00 (383.82) (10.42) 

ต้นทนุขาย (2,983.45) (90.45) (3,142.49) (85.34) (159.04) (5.06) 

ก ำไรขัน้ต้น 314.93 9.55 539.71 14.66 (224.78) (41.65) 

รายได้อื่น 99.71 3.02 116.03 3.15 (16.32) (14.07) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (134.60) (4.08) (125.77) (3.42) 8.83 7.02 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (210.21) (6.37) (205.07) (5.57) 5.14 2.50 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  31.85 0.97 100.25 2.72 (68.41) (68.23) 

ต้นทนุทางการเงิน (18.65) (0.57) (24.11) (0.65) (5.45) (22.62) 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 83.03 2.52 401.05 10.89 (318.02) (79.30) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (20.99) (0.64) (73.58) (2.00) (52.58) (71.47) 

ก ำไรส ำหรับงวด 62.04 1.88 327.48 8.89 (265.44) (81.06) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (1.42) (0.04) (2.82) (0.08) (1.40) (49.52) 

ก ำไรสุทธิ 60.62 1.84 324.66 8.82 (264.04) (81.33) 
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งบกระแสเงนิสดของบริษัท จเีอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                       

ส ำหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 2563 

 ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 600.03 1,048.07 (448.04) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (495.08) (518.82) (23.74) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 42.62 58.86 (16.25) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ  147.57  588.11 (440.55) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,187.46 1,087.26 100.21 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 1,335.03 1,675.37 (340.34) 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญส ำหรับงบกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2564 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 2.10 2.28 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.72 0.74 

อตัราก าไรขัน้ต้น 3 (%) 9.55 14.66 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 4 (%) 3.08 11.55 

อตัราก าไรสทุธิ 5 (%) 1.78 8.55 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 6 (เทา่) 0.41 0.39 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 7 (เท่า) 0.24 0.23 

 
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 


