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บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานฉบับนี ้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท            

จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) GFPT และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท GFPT”) ส าหรับปี สิน้สุดวันที่            

31 ธนัวาคม 2563 รวมถึงรายการท่ีส าคญัที่มีผลตอ่งบการเงินท่ีเกิดขึน้ในปี 2563 

กลุม่บริษัท GFPT เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ครอบคลมุตัง้แต ่การผลติอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่

พนัธุ์ การเลีย้งไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ไก่ การผลติเนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุ และผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทและของลกูค้า เพื่อจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

บริษัท GFPT มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคณุภาพและความปลอดภยั

ด้านอาหาร นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัคงให้ความส าคญัในการรักษาความได้เปรียบในการแขง่ขนัทางธุรกิจ โดยมุง่เน้นนโยบายการ

เลีย้งไก่ในฟาร์มของกลุม่บริษัทเอง และการควบคมุต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ภำพรวมอุตสำหกรรม  

การสง่ออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ของไทยในปี 2563 มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 937,833 ตนั ลดลงประมาณร้อยละ 1.70 

จากปี 2563 และคิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมราว 109,044 ล้านบาท ที่เป็นเช่นนี ้เนื่องจากการส่งออกไปยงัสหภาพยุโรปลดลง 

โดยสาเหตสุ าคญัเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัที่เป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19 นอกจากนัน้ การแข็งคา่ของ

เงินบาทซึง่ท าให้ความได้เปรียบในการแขง่ขนัของผลติภณัฑ์เนือ้ไก่จากประเทศไทยลดลงเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ เช่น บราซิล 

ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่ นยงัคงเป็นตลาดสง่ออกผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ที่ส าคญัที่สดุของไทย โดยในปี 2563 ประเทศไทยสง่ออก

ผลิตภัณฑ์เนือ้ไก่ไปยังญ่ีปุ่ นประมาณ 436,420 ตัน ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.32 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนตลาด

สหภาพยโุรปและประเทศองักฤษเป็นตลาดอนัดบั 2 ของไทยนัน้การสง่ออกในปี 2563 มีปริมาณราว 268,771 ตนั ซึง่ลดลงจากปีที่

ผา่นมาร้อยละ 16.13 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัอยา่งรุนแรงในสหภาพยโุรป นอกจากตลาดหลกัทัง้ 2 แล้ว การ

สง่ออกไปยงัตลาดอื่นๆ เช่น จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซียและแคนาดา มีปริมาณการสง่ออกในปี 2563 ประมาณ 232,642 ตนั 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.86  เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา ทัง้นีเ้นื่องจากการขยายตวัเพิ่มขึน้ต่อเนื่องของการสง่ออกไปประเทศจีนซึง่มีความ

ต้องการบริโภคเนือ้ไก่ทดแทนเนือ้สุกรที่อปุทานลดลงไปมากจากโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสกุร (African Swine Fever: ASF) 

รวมทัง้การยอมรับในมาตรฐานผลติภณัฑ์จากประเทศไทยและความเช่ือมัน่วา่เป็นผลติภณัฑ์ที่ปลอดจากไข้หวดันก 

แนวโน้มกำรผลิตและกำรส่งออกของตลำดโลกในปี 2564 

การผลติเนือ้ไก่ทัว่โลกส าหรับปี 2564 คาดวา่จะลดลงร้อยละ 1 คิดเป็น 101.80 ล้านตนั โดยได้รับแรงหนนุจากการผลติที่

ลดลงอย่างรวดเร็วในสหภาพยโุรปและประเทศจีน ซึ่งสหภาพยโุรปก าลงัต่อสู้กบัการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดันก (HPAI) อย่าง
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กว้างขวางในหลายประเทศสมาชิก ความต้องการในประเทศที่ลดลง และราคาธญัพืชที่สงูขึน้ ความต้องการเนือ้ไก่ของประเทศจีน

ยงัคงเติบโตในอตัราที่ลดลง เนื่องจากการผลติเนือ้หมฟืูน้ตวั 

การสง่ออกเนือ้ไก่ทัว่โลกในปี 2564 คาดว่าน่าจะลดลงเกือบร้อยละ 1 คิดเป็น 12.10 ล้านตนั เนื่องจากการสง่ออกของ

สหภาพยโุรป ประเทศไทย และประเทศบราซิลที่ลดลง อยา่งไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาคาดวา่จะสง่ออกเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีแนวโน้มการ

น าเข้าของประเทศจีนยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง 

ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2563 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้เศรษฐกิจทัว่โลกต้องหยุดชะงกั กิจกรรมการผลิตเกิดการชะลอตวัไปพร้อมๆ 

กบัก าลงัซือ้ที่ลดลง ทัง้ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ นอกจากนี ้ก าลงัการผลิตไก่แปรรูปปรุงสกุของบริษัทฯ ลดลงจาก 

24,000 ตนัตอ่ปี เหลอื 12,000 ตนัตอ่ปีในปี 2563 จากผลกระทบไฟไหม้ที่โรงงานแปรรูปปรุงสกุในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 

ท าให้กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2563 จ านวน 14,471.02 ล้านบาท ลดลง 2,392.72 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 14.19 จากปี 2562 กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2563 จ านวน 2,109.53 ล้านบาท ลดลง 310.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 12.84 จากปี 2562 เนื่องจากรายได้จากการขายรวมลดลง  

อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในปี 2563 จ านวน 354.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

99.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.69 จากปี 2562 ท าให้กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2563 จ านวน 1,351.73 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 1.08 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้ 156.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.07 จากปี 2562  

ส าหรับโครงสร้างเงินทนุของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) เทา่กบั 0.39 เทา่  

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้แต่ละสำยธุรกิจ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ธุรกิจอาหาร 8,253.88 49.58 8,603.26 51.02 6,744.55 46.61 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 5,264.13 31.62 5,088.53 30.17 4,707.56 32.53 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 3,129.01 18.80 3,171.95 18.81 3,018.91 20.86 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 16,647.02 100.00  16,863.74 100.00  14,471.02 100.00  
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รำยได้จำกกำรขำยรวม 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2563 จ านวน 14,471.02 ล้านบาท ลดลง 2,392.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

14.19 เมื่อเทียบกบัปี 2562 จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวั โดยมีรายได้จากธุรกิจอาหารใน

ปี 2563 จ านวน 6,744.55 ล้านบาท ลดลง 1,858.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.60 โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณสง่ออกไก่

แปรรูปลดลง รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ในปี 2563 จ านวน 4,707.56 ล้านบาท ลดลง 380.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

7.49 โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณขายไก่เนือ้ลดลง ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ในปี 2563 จ านวน 3,018.91 ล้านบาท 

ลดลง 153.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.82 โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณขายอาหารสตัว์บกลดลง อยา่งไรก็ตาม ปริมาณขาย

อาหารปลาเพิ่มขึน้ 

โดยรายได้จากธุรกิจอาหาร คิดเป็นร้อยละ 46.61 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ คิดเป็นร้อยละ 32.53 และธุรกิจอาหารสตัว์ คิด

เป็นร้อยละ 20.86 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2563 

ธุรกิจอำหำร 

ในปี 2563 รายได้จากธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยรายได้จากการสง่ออกเนือ้ไก่แปรรูปและเนือ้ไก่สด สง่ออกทางอ้อมเนือ้

ไก่ตดัแต่ง การขายชิน้ส่วนไก่สดในประเทศ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ ในปี 2563 ธุรกิจอาหารมี

รายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 46.61 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 6,744.55 

ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,858.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.60 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562  

รายได้จากการสง่ออกลดลง 1,345.75 ล้านบาท จากปริมาณสง่ออกไก่แปรรูปลดลงร้อยละ 36.25 โดยสว่นใหญ่ลดลง

จากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศองักฤษ และสหภาพยโุรป รายได้จากการขายชิน้สว่นไก่ในประเทศ ลดลง 333.03 ล้านบาท จากราคา

ขายเฉลีย่และปริมาณขายชิน้สว่นไก่ในประเทศลดลง และรายได้จากสง่ออกทางอ้อม ลดลง 191.35 ล้านบาท จากราคาขายเฉลีย่
สง่ออกทางอ้อมลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เพิ่มขึน้ 9.29 ล้านบาท จากปริมาณ

ขายไส้กรอกไก่ในประเทศเพิ่มขึน้ 

ธุรกิจฟำร์มเลีย้งสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ในปี 2563  ประกอบด้วยรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN (บริษัทร่วมทนุ) 

รายได้จากการขายลกูไก่ให้แก่ตลาดตา่งประเทศและในประเทศ และรายได้จากการขายไขไ่ก่ Cage-Free ในประเทศ ธุรกิจฟาร์ม

เลีย้งสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 32.53 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2563 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 

จ านวน 4,707.56 ล้านบาท ลดลง 380.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.49 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 

รายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN ในปี 2563 ลดลง 472.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.23 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปี 2562 จากปริมาณขายไก่เนือ้ลดลง ในขณะท่ีรายได้จากการขายลกูไก่ลดลง 40.53 ล้านบาท จากปริมาณขายและราคาขาย
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เฉลีย่ลกูไก่ลดลง อยา่งไรก็ตาม รายได้จากการขายไขไ่ก่ในประเทศ เพิ่มขึน้ 120.82 ล้านบาท จากปริมาณขายไขไ่ก่ Cage-Free ใน

ประเทศเพิ่มขึน้ 

ธุรกิจอำหำรสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสตัว์

มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.86 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2563 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสตัว์ จ านวน 

3,018.91 ล้านบาท ลดลง 153.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.82 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 

รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก ลดลง 236.23 ล้านบาท จากปริมาณขายอาหารสัตว์บกลดลง ร้อยละ 10.96 

นอกจากนี ้รายได้จากการขายอาหารกุ้ง ลดลง 94.30 ล้านบาท จากปริมาณขายอาหารกุ้งลดลง อยา่งไรก็ตาม รายได้จากการขาย

อาหารปลา เพิ่มขึน้ 122.66 ล้านบาท จากปริมาณขายอาหารปลาเพิ่มขึน้ 

ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้น  

กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในปี 2563 จ านวน 12,361.50 ล้านบาท ลดลง 2,081.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.41 

จากปี 2562 ในขณะที่ก าไรขัน้ต้นในปี 2563 จ านวน 2,109.53 ล้านบาท ลดลง 310.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.84 จากปี 

2562 เนื่องจากกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลง กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นต้นทนุขายในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 85.42 ของ

รายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 85.65 ในปี 2562 ในขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อย

ละ 14.58 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 14.35 ในปี 2562 

รำยได้อื่น  

ในปี 2563 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจ านวน 511.05 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 240.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

88.83 จากปี 2562 โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากรับเคลมคา่สินไหมทดแทนจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ จ านวน 199.04 ล้าน

บาท รายได้อื่นของกลุม่บริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 3.53 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.60 ในปี 2562 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ในปี 2563 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 1,323.46 ล้านบาท ลดลงจ านวน 83.11 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 5.91 จากปี 2562 โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสว่นใหญ่ลดลงจากคา่ขนสง่ออกลดลงจากปริมาณสง่ออก

ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.15 ของรายได้จาก

การขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 8.34 ในปี 2562 
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ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในปี 2563 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจ านวนรวม 354.92 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 99.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.69 จากปี 2562 โดยกลุม่บริษัทมีสว่นแบ่งก าไรเพิ่มขึน้จากบริษัท แมคคีย์ 

ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (McKey) มีส่วนแบ่งก าไรจ านวน 321.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 68.34 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 26.97 จากปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณสง่ออกไก่แปรรูปปรุงสกุเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 

(ประเทศไทย) จ ากัด (GFN) ซึ่งมีส่วนแบ่งก าไรจ านวน 33.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 30.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

1,221.98 จากปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณสง่ออกไก่สดแช่แข็งไปประเทศจีนเพิ่มขึน้ 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายให้กบัสถาบนัการเงินและบคุคลที่เก่ียวข้อง ในปี 2563 กลุม่

บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 91.03 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 11.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.66 เมื่อเทียบกบัปี 2562 

โดยอตัราดอกเบีย้เฉลี่ยของต้นทนุทางการเงินในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.67 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 2.32 ในปี 2562 ต้นทนุ

ทางการเงินของกลุม่บริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 0.47 ในปี 2562 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี ในปี 2563 กลุม่

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 204.02 ล้านบาท ลดลงจ านวน 53.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.86 เปรียบเทียบกบั

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2562 จ านวน 257.80 ล้านบาท โดยมีสาเหตจุากคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 

ก ำไรสุทธิ   

  ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ 1,351.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.08 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้จ านวน 156.28 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.07 จากปี 2562 ซึง่มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 1,195.45 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากสว่นแบง่

ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ และรับเคลมคา่สนิไหมทดแทนจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ก าไรสทุธิ

ของกลุม่บริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.34 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 7.09 ในปี 2562 

ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 
  ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีก าไรก่อนหกัค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 2,978.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จ านวน 118.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.15 เมื่อเทียบกับปี 2562 จากการที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมเพิ่มขึน้ และรายได้อื่นเพิ่มขึน้ ซึ่งท าให้ EBITDA Margin ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 20.58 เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่ร้อยละ 

16.96 
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                    หนว่ย: ล้านบาท 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 1,379.42 1,540.24 1,652.04 

คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 1,263.61 1,303.10 1,310.78 

คา่ตดัจ าหนา่ย 15.72 16.48 15.77 

ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย 2,658.75 2,859.82 2,978.59 

EBITDA Margin (%) 15.97 16.96 20.58 

 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นที่ร้อยละ 9.54 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 9.08 ในปี 2562 จาก

ประสิทธิภาพในการท าก าไรท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะที่ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลงเลก็น้อย และมีความเสีย่งลดลง

เลก็น้อย จากปี 2562 ดงันี ้

DuPont Analysis ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 8.37 9.08 9.54 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 8.29 9.13 11.42 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 18 (เทา่) 0.96 0.93 0.76 

ตวัคณูความเสีย่ง (Equity Multiplier) (เทา่) 1.43 1.40 1.39 

 

ฐำนะทำงกำรเงนิ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน  

สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 20,409.77 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน  

5,737.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.11 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 10,045.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.22 

ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,159.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.48 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่

พนัธุ์ 504.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของสนิทรัพย์รวม อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 963.25 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.72 ของสนิทรัพย์รวม 
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สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 1,589.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.45 จากสิน้ปี 2562 (ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562) เนื่องจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 1,007.20 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งบันทึกตาม

มาตรฐานบญัชีใหม ่เพิ่มขึน้ 379.48 ล้านบาท ในปี 2563 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทอยูท่ี่ร้อยละ 6.89 เพิ่มขึน้

เลก็น้อยจากร้อยละ 6.47 ในปี 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 29.60 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจาก 33.92 

ล้านบาท ในปี 2562 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูยงัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซึง่คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.27 ของลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ

รวม ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย 19 วนั ในปี 2563 คงที่จากปี 2562 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า ในปี 2563 เท่ากบั 18.65 

เทา่ เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 18.54 เทา่ ในปี 2562 

สินค้ำคงเหลือ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,798.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 81.47 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.19 จากปี 2562 จากวตัถุดิบระหว่างทางและสินค้าระหว่างผลิตเพิ่มขึน้ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2563 

เทา่กบั 6 วนั เพิ่มขึน้จาก 5 วนัในปี 2562 กลุม่บริษัทมีคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าคงเหลอืไมเ่คลือ่นไหว จ านวน 2.88 ล้านบาท และคา่เผ่ือ

มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงสิน้ปี จ านวน 7.59 ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.28 ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการบริหารสนิค้าคงเหลอืให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 5,700.34 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินหมนุเวียน 2,515.73  

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.13 ของหนีส้นิรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั จ านวน 2,160.00 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 37.89 ของหนีส้นิรวม ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 568.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.97 ของหนีส้นิ

รวม รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า จ านวน 98.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.72 ของหนีส้นิรวม หนีส้นิตามสญัญาเช่าและหนีส้นิไม่

หมนุเวียนอื่น จ านวน 358.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.29 ของหนีส้นิรวม    

หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 495.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.52 จากสิน้ปี 2562 (ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562) จากการท่ีกลุม่บริษัทมีหนีส้นิตามสญัญาเชา่ ซึง่บนัทกึตามมาตรฐานบญัชีใหม ่เพิ่มขึน้ 344.35 ล้านบาท ทัง้นี ้เงิน

กู้ ยืมระยะยาวและระยะสัน้ของกลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านัน้ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ  หนีส้ินที่มี

ภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 3,413.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.87 ของหนีส้นิรวม 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน 1,080.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 98.42 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.02 จากปี 2562 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า ในปี 2563 เทา่กบั 16.17 เทา่ ลดลงจาก 17.94 เทา่ 

ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลีย่ ในปี 2563 ที่ 22 วนั เพิ่มขึน้จาก 20 วนัในปี 2562  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 14,709.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,094.39 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.04 จากสิน้ปี 2562 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก าไรสะสมเพิ่มขึน้จ านวน 1,098.42 ล้าน

บาท ท าให้มลูคา่หุ้นทางบญัชีปี 2563 เทา่กบั 11.73 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 10.86 บาทตอ่หุ้นในปี 2562 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 2,549.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จ านวน 528.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2562 ระยะเวลาหมนุเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2563 อยู่ที่ 3 วนั ลดลงจาก 5 วนั

ในปี 2562  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 2,067.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 301.90 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกบัปี 2562 โดยสว่นใหญ่เป็นการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรจ านวน 1,566.66 ล้านบาท การลงทนุในไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่

พนัธุ์จ านวน 609.14 ล้านบาท  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 381.52 ล้านบาท ลดลงจ านวน 26.65 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กบัปี 2562 โดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จ านวน 250.71 ล้านบาท 

ดงันัน้ ณ วนัสิน้ปี 2563 กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 1,187.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 

จ านวน 100.20 ล้านบาท 

สภำพคล่องทำงกำรเงนิ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่

แข็งแกร่ง เห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 2.28 เท่า ลดลงจาก 2.95 เทา่ 

ในปี 2562 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่ากบั 0.74 เท่า ลดลงจาก 0.99 เท่า ในปี 2562 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 

เทา่กบั 1.15 เทา่ เพิ่มขึน้จาก 0.82 เทา่ ในปี 2562 
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ระยะเวลำครบก ำหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภำพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนจ านวนรวม 2,515.73 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินจ านวน 700.00 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 1,081.01 ล้านบาท สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

บคุคลที่เก่ียวข้องกนัท่ีถึงก าหนดช าระในหนึง่ปีจ านวน 553.00 ล้านบาท และหนีส้นิหมนุเวียนอื่นจ านวน 181.72 ล้านบาท  

ส าหรับหนีส้ินระยะสัน้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปีทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้า เงินกู้ ระยะสัน้ และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้ 

กลุม่บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีดี มีสภาพคลอ่งเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคนืได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินทนุ

หมนุเวียนจากการด าเนินงาน 

กลุม่บริษัทยงัคงมีแหลง่เงินทนุกบัสถาบนัการเงินคงเหลือที่ยงัไม่ได้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 242.00 ล้าน

บาท เงินกู้ ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิง้เครดิตจ านวน 7,262.81 ล้านบาท และสญัญาซือ้ขายเงินตรา

ตา่งประเทศลว่งหน้าจ านวน 1,160.32 ล้านบาท 

โครงสร้ำงเงนิทุน  

กลุ่มบริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่มัน่คง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to 

Equity Ratio) เทา่กบั 0.39 เทา่ เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 0.38 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 3,413.00 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 3,424.40 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัต ่า 0.23 เทา่ ลดลงเลก็น้อยจาก 

0.25 เทา่ ในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทนุวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

รำยจ่ำยลงทุนและแหล่งเงนิทุน  

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจ านวน 2,067.81 ล้านบาท โดยมีการซือ้สินทรัพย์ถาวร

จ านวน 1,566.66 ล้านบาท ลงทนุในไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์จ านวน 609.14 ล้านบาท การลงทนุในปี 2563 เป็นการขยาย

ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ โดยเงินลงทนุของกลุม่บริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินกู้ยืมระยะสัน้ และ

เงินกู้ยืมระยะยาว  

ในอนาคตกลุม่บริษัทมีแผนการขยายก าลงัการผลิตไก่เนือ้ทัง้วงจรอยา่งตอ่เนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตตัง้แตต้่นน า้ 

เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุม่บริษัทมีเปา้หมายที่จะขยายก าลงัการเลีย้งไก่เนือ้สูร่ะดบั 380,000 ตวัตอ่วนั 

อีกทัง้ กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่แห่งใหม่  โดยจะมีก าลงัการเชือดไก่ 150,000 ตวัต่อวนั และมี

โครงการสร้างโรงงานแปรรูปปรุงสกุแหง่ใหม ่ด้วยก าลงัการผลติไก่แปรรูปเพื่อสง่ออกประมาณ 24,000 ตนัตอ่ปี 
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โดยที่กลุ่มบริษัทตัง้งบลงทุนไว้ประมาณปีละ 1,200 - 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการ

ปรับเปลีย่นได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สรุปข้อมูลตำมงบกำรเงนิรวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                         

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,240.09 6.84 1,087.26 5.78 1,187.46 5.82 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 974.80 5.38 889.86 4.73 715.06 3.50 

สินค้าคงเหลือ 3,527.98 19.46 3,716.83 19.75 3,798.30 18.61 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 27.15 0.15 19.60 0.10 37.00 0.18 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,770.02 31.83 5,713.54 30.36 5,737.82 28.11 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,687.52 14.82 2,891.82 15.37 3,159.11 15.48 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 104.49 0.58 99.90 0.53 101.98 0.50 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 396.12 2.18 438.39 2.33 402.34 1.97 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 349.77 1.93 346.91 1.84 340.52 1.67 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 8,447.16 46.59 9,038.06 48.02 10,045.27 49.22 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - 379.48 1.86 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 275.85 1.52 180.28 0.96 118.29 0.58 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 98.73 0.55 111.20 0.59 124.95 0.61 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,359.64 68.17 13,106.56 69.64 14,671.94 71.89 

รวมสินทรัพย์ 18,129.66 100.00 18,820.10 100.00 20,409.77 100.00 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,380.00 7.61 830.00 4.41 700.00 3.43 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,143.42 6.31 982.01 5.22 1,080.43 5.30 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 9.17 0.05 9.17 0.05 9.76 0.04 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 300.00 1.66 - - 553.00 2.71 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 155.59 0.85 115.83 0.62 172.54 0.85 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,988.18 16.48 1,937.02 10.29 2,515.73 12.33 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 1,760.00 9.71 2,594.40 13.79 2,160.00 10.58 
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 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 520.12 2.87 551.45 2.93 568.12 2.78 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 115.93 0.64 106.76 0.57 98.00 0.48 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - - - 344.35 1.69 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 19.24 0.10 15.43 0.08 14.14 0.07 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,415.29 13.32 3,268.03 17.36 3,184.61 15.60 

รวมหนีส้ิน 5,403.47 29.80 5,205.05 27.66 5,700.34 27.93 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,726.19 70.20 13,615.04 72.34 14,709.43 72.07 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,129.66 100.00 18,820.10 100.00 20,409.77 100.00 

 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 16,647.02 98.25 16,863.74 98.42 14,471.02 96.59 

รายได้อ่ืน 296.85 1.75 270.64 1.58 511.05 3.41 

รวมรำยได้ 16,943.87 100.00 17,134.38 100.00 14,982.08 100.00 

ต้นทนุขาย (14,263.56) (84.18) (14,443.47) (84.30) (12,361.50) (82.51) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,372.02) (8.10) (1,406.57) (8.21) (1,323.46) (8.83) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (15,635.58) (92.28) (15,850.04) (92.50) (13,684.95) (91.34) 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  71.13 0.42 255.90 1.49 354.92 2.37 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 1,379.42 8.14 1,540.24 8.99 1,652.04 11.03 

ต้นทนุทางการเงิน (78.74) (0.46) (79.39) (0.46) (91.03) (0.61) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (252.24) (1.49) (257.80) (1.50) (204.02) (1.36) 

ก ำไรหลังภำษีเงินได้ 1,048.44 6.19 1,203.05 7.02 1,356.99 9.06 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (10.47) (0.06) (7.60) (0.04) (5.27) (0.04) 

ก ำไรสุทธิ 1,037.97 6.13 1,195.45 6.98 1,351.73 9.02 
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งบกระแสเงนิสดของบริษัท จเีอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                       

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,478.04 2,021.24 2,549.54 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,375.10) (1,765.91) (2,067.81) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (599.11) (408.17) (381.52) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) 503.83 (152.84) 100.21 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 736.26 1,240.10 1,087.26 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันสิน้ปี 1,240.09 1,087.26 1,187.46 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญส ำหรับงบกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 1.93 2.95 2.28 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.72 0.99 0.74 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เทา่) 0.83 0.82 1.15 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4 (เทา่) 17.11 18.54 18.65 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 5 (วนั) 21 19 19 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เทา่) 66.25 69.01 56.01 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 7 (วนั) 5 5 6 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 8 (เทา่) 18.03 17.94 16.17 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 9 (วนั) 20 20 22 

Cash Cycle 10 (วนั) 7 5 3 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

อตัราก าไรขัน้ต้น 11 (%) 14.32 14.35 14.58 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 8.29 9.13 11.42 



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)  
บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี 2563 
   
 

หน้า 14 / 15 
 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร 13 (%) 179.64 131.23 154.33 

อตัราก าไรสทุธิ 14 (%) 6.13 6.98 9.02 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 8.37 9.08 9.54 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%) 5.86 6.47 6.89 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%) 18.97 19.62 19.17 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 0.96 0.93 0.76 

อัตรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 19 (เท่า) 0.42 0.38 0.39 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 20 (เท่า) 0.27 0.25 0.23 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ 21 (เทา่) 23.09 19.34 22.54 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 22 (เท่า) 0.24 0.25 0.31 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 23 (%) 81.13 78.76 N/A * 

  หมำยเหตุ: 

1) อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   =   สนิทรัพย์หมนุเวยีน / หนีส้นิหมนุเวียน 

2) อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   =   (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ) / หนีส้นิ

หมนุเวยีน 

3) อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หนีส้นิหมนุเวียนเฉลีย่ 

4) อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า   =   ขายสทุธิ / (ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า (เฉลีย่)) 

5) ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่   =   360 / อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า 

6) อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื   =   ต้นทนุขาย / สนิค้าคงเหลอื (เฉลีย่) 

7) ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่   =   360 / อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื 

8) อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า   =   ต้นทนุขาย / เจ้าหนีก้ารค้า (เฉลีย่) 

9) ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่  = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 

10) Cash Cycle   =   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ - ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 

11) อตัราก าไรขัน้ต้น   =   (ก าไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ) x 100 

12) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน   =   (ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ) x 100 
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13) อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร   =   (กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน / ก าไรจากการด าเนินงาน) x 100 

14) อตัราก าไรสทุธิ   =   (ก าไรสทุธิ / รายได้รวม) x 100 

15) อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   =   (ก าไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลีย่)) x 100 

16) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   =   (ก าไรสทุธิ / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่)) x 100 

17) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร   =   ((ก าไรสทุธิ + คา่เสือ่มราคา) / สนิทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉลีย่))  x 100 

18) อตัราการหมนุของสนิทรัพย์   =   รายได้รวม / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่) 

19) อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  =   หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

20) อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  =   หนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

21) อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  =   (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน + ภาษี) /  

ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงานและลงทนุ 

22) อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั  =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน /  

(การจ่ายช าระหนีส้นิ + รายจา่ยลงทนุ + ซือ้สนิทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 

23) อตัราการจ่ายเงินปันผล   =   (เงินปันผล / ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100 

* อตัราการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ขึน้อยูก่บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 


