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บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) หรอื ("บรษิทั GFPT") เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร 

ครอบคลุมตัง้แต่ การผลติอาหารสตัว ์การเลีย้งไก่พนัธุ ์ฟารม์เลีย้งไก่เน้ือ การแปรรปูเน้ือไก่ การผลติเนื้อไก่แปรรูปปรุง
สกุ และผลติภณัฑอ์าหารแปรรปู ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิทัและของลกูคา้ เพื่อจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ GFPT มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมแปรรปูโดยเน้นมาตรฐานการผลติทีม่คีุณภาพและความปลอดภยั
ด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบัทัง้ระบบห่วงโซ่อาหารตัง้แต่วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสตัวต์ลอดจนการสง่มอบผลติภณัฑอ์าหารใหก้บัลกูคา้ 

 การวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานฉบบันี้ถูกจดัท าเพื่อช่วยใหผู้อ้่านมคีวามเขา้ใจงบการเงนิของ
บริษัท ผลการด าเนินงาน ปจัจยัส าคญัที่มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัท และรวมถึงข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้งและแนวโน้มการด าเนินงานในอนาคต  

 ในการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานต่อไปนี้  เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามงบการเงนิรวมของ 
จเีอฟพีทีและบริษัทย่อย และรายการที่ส าคญัที่มีผลต่องบการเงินเฉพาะกิจการ โดยงบการเงินส าหรบัไตรมาส 3         
ปี 2556 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2556 ไดร้วมงบการเงนิของจเีอฟพทีแีละบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “บรษิทั”) ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 3. เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิรวม  

 

1. ผลการด าเนินงานของบริษทั  

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที ่3 ปี 2556 เป็นทีน่่าพอใจอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน เน่ืองดว้ยยอดขายสง่ออกโดยรวมเพิม่ขึน้ ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั จเีอฟพที ีนิชเิร (ประเทศไทย) 

จ ากดั (GFN) ทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ตน้ปีทีผ่่านมา ทีส่ามารถพลกิจากผลขาดทุนเป็นก าไรไดด้กีว่าทีค่าดการณ์ไว ้ 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2556 บรษิทัมผีลมาจากการด าเนินงานทีด่ขี ึน้จากยอดขายส่งออกสนิคา้เนื้อไก่แปรรูปปรุง

สุกทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ราคาสนิคา้ส่งออก ทีป่รบัเพิม่ขึน้กว่า 19% ท าใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการขายรวมเพิม่ขึน้ 13% จาก 

3,876 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2555 เป็น 4,376 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2556 ประกอบกบัอตัราก าไรขัน้ต้นของ

บรษิทัเพิม่ขึน้จาก 5% ในไตรมาส 3 ปี 2555 เป็น 18% ในไตรมาส  3 ปี 2556 จงึท าให ้GFPT มผีลก าไรสทุธใินไตรมาส 

3 ปี 2556 จ านวน 607 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการฟ้ืนตัวที่ดีมาก เมื่อเทียบกบัผลก าไรสุทธเิพียง 2 ล้านบาทในช่วง

เดยีวกนัของปี 2555 (งบปรบัปรุงใหม่) 

นอกจากนี้ GFN ยงัมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้สามารถพลกิจากผลขาดทุนเป็นก าไรได ้ทีผ่่านมา GFN มผีลการ
ด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่องเป็นเวลาสามปีตัง้แต่เปิดด าเนินการ เนื่องจากการแข่งขนัทีรุ่นแรงและภาวะราคาสนิคา้โภค
ภณัฑใ์นประเทศทีต่กต ่าอย่างมาก แต่จากการทีก่ลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมกีารประกาศยกเลกิการระงบัการน าเขา้ไก่
สดแช่แขง็จากประเทศไทยในไตรมาส 3 ปี 2555 ท าให ้GFN สามารถมชี่องทางการขายสนิคา้ส่งออกไดเ้พิม่ขึน้ จะเหน็
ไดจ้ากปรมิาณการส่งออกของ GFN ไปยงัตลาดยุโรปเพิม่ขึน้มาก และ GFN ไดม้กีารขยายก าลงัการผลติสนิคา้แปรรูป
ปรุงสกุทีต่ดิตัง้เสรจ็แลว้และเริม่ใชง้านตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมา อกีทัง้ GFN ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากบรษิทัแม่ (GFPT 

และ Nichirei Foods Inc.) จ านวน 1,500 ลา้นบาท ท าให ้GFN สามารถลดภาระดอกเบีย้เงนิกูไ้ดม้าก จงึท าให ้GFN มผีล
ก าไรสทุธ ิ116 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2556 จากทีม่ผีลขาดทุน 50 ลา้นบาทในงวดเดยีวกนัในปี 2555 
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1.1 รายได้แยกตามประเภทธรุกิจ 

ประเภทธรุกิจ 
ของจีเอฟพีทีและบริษทัย่อย 

ไตรมาส 3 ปี 2556 ไตรมาส 3 ปี 2555 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

เน้ือไก่แปรรปู 1,851 42.30 1,444 37.25 407 28.19 
อาหารสตัว ์ 1,277 29.18 1,377 35.53 (100) (7.26) 
ฟารม์เลีย้งสตัวแ์ละจ าหน่ายลกูไก่ 1,024 23.40 909 23.45 115 12.65 
ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปู 224 5.12 146 3.77 78 53.42 
รายได้จากการขายรวม 4,376 100.00 3,876 100.00 500 12.90 
                                                                     

ธรุกิจเน้ือไก่แปรรปู: 

 ในไตรมาส 3 ปี 2556 รายไดข้องบรษิทัสว่นใหญ่มาจากธุรกจิเน้ือไก่แปรรูป จ านวน 1,851 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
407 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2555 บรษิทัมปีรมิาณการส่งออกเนื้อ
ไก่แปรรปูในไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 5,300 ตนั เพิม่ขึน้ 400 ตนั หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 8 

ธรุกิจอาหารสตัว:์ 

 ธุรกจิอาหารสตัว ์ในไตรมาส 3 ปี 2556 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายอาหารสตัว ์จ านวน 1,277 ลา้นบาท ลดลง 
100 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7 เมื่อเปรยีบเทยีบจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2555 สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณขาย
อาหารกุง้ทีล่ดลง ซึง่เป็นผลกระทบมาจากโรคระบาด EMS รวมทัง้ปรมิาณขายอาหารสตัวบ์กทีล่ดลงเช่นกนั 

ธรุกิจฟารม์เลี้ยงสตัวแ์ละจ าหน่ายลูกไก่: 

 ธุรกจิฟาร์มเลี้ยงไก่ได้กลายเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคญัของบรษิัทจากการที่เป็นผู้ขายไก่เป็นให้แก่ GFN ใน    
ไตรมาส 3 ปี 2556 บรษิัทมรีายได้จากการขายไก่เป็น จ านวน 1,024 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 115 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึ้น   
รอ้ยละ 13 เมื่อเปรยีบเทยีบจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2555 ซึง่มาจากการขายไก่เป็นใหก้บับรษิทั GFN 

ธรุกิจอาหารแปรรปู: 

 การเตบิโตของธุรกจิอาหารแปรรปูมสีญัญาณทีด่จีากการขายผลติภณัฑอ์าหารแปรรูป เช่น ไสก้รอกไก่ ไก่ยอ 
ลกูชิน้ และอาหารแปรรปูอื่นๆ ในไตรมาส 3 ปี 2556 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายผลติภณัฑอ์าหารแปรรูปจ านวน 224 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 78 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 53 จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2555 การเติบโตมาจากการขยาย
รา้นคา้ส่ง ซึ่งปจัจุบนัมจี านวน 12 สาขา ใน 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ ภูเกต็ หาดใหญ่ นครปฐม บุรรีมัย์ เชยีงใหม่ ล าปาง 
สรุาษฏรธ์านี นครสวรรค ์เชยีงราย อุบลราชธานี ตาก และเพชรบุร ีทัง้นี้ บรษิทัมแีผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 

1.2 ต้นทุนขายรวม  

ในไตรมาส 3 ปี 2556 บรษิทัมตีน้ทุนขายรวมจ านวน 3,580 ลา้นบาท ลดลง 85 ลา้นบาทหรอืลดลง รอ้ยละ 2 
จากงวดเดยีวกนัของปี 2555 เนื่องจากราคาวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์มกีารปรบัลดลงตามราคาตลาดโลก 
โดยเฉพาะขา้วโพดและกากถัว่เหลอืง ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัส าคญัในการผลติอาหารสตัว ์ 
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1.3 ก าไรขัน้ต้น  

 บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นในไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 797 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 585 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็น
รอ้ยละ 277 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากรายไดจ้ากการขายทีม่อีตัราส่วนเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน ในขณะที่
ตน้ทุนขายทีม่อีตัราการลดลง ซึง่สง่ผลดต่ีอผลประกอบการโดยภาพรวมของกลุ่มบรษิทัเป็นอย่างยิง่ จงึท าใหอ้ตัราก าไร
ขัน้ตน้ของบรษิทัในไตรมาส 3 ปี 2556 มอีตัรารอ้ยละ 18 เพิม่ขึน้อย่างชดัเจนจากรอ้ยละ 5 ในไตรมาส 3 ปี 2555 ซึง่
ถอืว่าเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ทีส่งูทีส่ดุส าหรบัรายไตรมาสของกลุ่มบรษิทั นบัตัง้แต่ปี 2553 เป็นตน้มา 

1.4 รายได้อ่ืน  

 บรษิทัมรีายไดอ้ื่นในไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 47 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 19 ลา้นบาท หรอื 
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 29 เน่ืองจาก ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นและ ค่ารบัคนืภาษ ี19 ทว ิทีล่ดลงจากไตรมาส 3 ปี 2555  

1.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 ในไตรมาส 3 ปี 2556 บรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารรวม จ านวน 264 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5 
ลา้นบาท หรอืลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 2 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  

1.6 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม  

 ในไตรมาส 3 ปี 2556 บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจ านวน 78        
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 72 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1,151 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยบรษิทัมสีว่นแบ่งก าไร
จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทัง้ 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิทั แมคคยี ์ฟู้ด เซอรว์สิเซส  (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) และ บรษิทั 
จเีอฟพที ีนิชเิร (ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลการด าเนินงานของบรษิทั GFN ทีส่ามารถพลกิจาก
ขาดทุน มาเป็นก าไรไดใ้นไตรมาสนี้ มาจากการที ่GFN สามารถส่งออกสนิคา้เนื้อไก่แปรรูปไดม้ากขึน้โดยเฉพาะการ
ส่งออกสนิคา้เนื้ออกไก่แช่แขง็ไปยงัตลาดกลุ่มสหภาพยุโรป นับตัง้แต่สหภาพยุโรปอนุญาตใหน้ าเขา้เนื้อไก่สดแช่แขง็
จากประเทศไทยไดต้ัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2555 รวมทัง้ก าลงัการผลติไก่แปรรูปปรุงสุกทีเ่พิม่ขึน้มาจากไลน์การผลติใหม่
สง่ผลใหก้ าลงัการผลติไก่แปรรปูปรุงสกุ จาก 1,400 ตนัต่อเดอืน เพิม่เป็น 1,800 ตนัต่อเดอืน ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมที่
ผ่านมา จงึท าใหผ้ลการด าเนินงานของ GFN ดขีึน้ตามล าดบั 

1.7 ต้นทุนทางการเงิน  

 ต้นทุนทางการเงินของบริษัท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร  บริษัทมตี้นทุนทาง
การเงินในไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกบังวด
เดยีวกนัของปี 2555 เน่ืองจากบรษิทัมเีงนิกูย้มืจากธนาคารเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

1.8 ก าไรสุทธิ  

 ในไตรมาส 3 ปี 2556 บรษิัทมกี าไรสุทธ ิ607 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 0.48 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้จ านวน  606  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33,793 เมื่อเปรียบเทยีบกบัผลการด าเนินงานงวดเดยีวกนัของปี 2555 ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานก าไรสทุธ ิจ านวน 2 ลา้นบาท (ปรบัปรุงใหม่)  ซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดได ้ดงันี้ 

 บรษิัทมรีายได้จากการขายรวมในไตรมาส 3 ปี 2556  เพิ่มขึน้ 500 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลา
เดยีวกนัของปีก่อน จากปรมิาณการส่งออกสนิคา้เนื้อไก่แปรรูปทีเ่พิม่ขึน้ และราคาขายเฉลีย่สนิคา้เนื้อไก่
แปรรปู และราคาขายลกูไก่ทีเ่พิม่ขึน้ 
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 บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 585 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน จากปรมิาณการส่งออกสนิค้า

เนื้อไก่แปรรูปที่เพิม่ขึน้ ยอดขายไก่มชีวีติทีเ่พิม่ขึน้ จงึท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัดขีึน้เป็นรอ้ยละ 
18 จากรอ้ยละ 5 ในไตรมาส 3 ปี 2555 

 บรษิทัมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี เพิม่ขึน้ 72 ลา้นบาท  

1.9 ก าไรก่อนค่าเส่ือม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาส 3 ปี 2556 บรษิทัมกี าไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย 890 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
645 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 263 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2555 มาจากความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัทดขีึ้น จากการที่บรษิัทมีรายได้เพิม่ขึน้และยงัสามารถควบคุมต้นทุนการผลติและค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทัง้นี้ บรษิทัมอีตัรา EBITDA Margin ในไตรมาสที ่3 ปี 2556 ทีร่อ้ยละ 20.35 ดขีึน้จา กงวดเดยีวกนั
ของปี 2555 ทีร่อ้ยละ 6.43 

            หน่วย : ลา้นบาท 

 ไตรมาส 3/2556 ไตรมาส 3/2555 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 657 14 

ค่าเสือ่มราคาสนิทรพัย ์ 232 230 

ค่าตดัจ าหน่าย 1 1 

ก าไรก่อนหกัค่าเสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษ ี 
และค่าตดัจ าหน่าย 

890 245 

EBITDA Margin (%) 20.35 6.43 
  

 

2. ฐานะการเงิน 

2.1 สินทรพัย ์

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556  บรษิัทและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์รวมจ านวน 12,852 ล้านบาท ประกอบด้วย 
สนิทรพัย์หมุนเวยีน 4,583 ล้านบาท ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ5,605 ล้านบาท เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,565 
ลา้นบาท ไก่ปูย่่าพนัธุแ์ละไก่พ่อแม่พนัธุ-์สทุธ ิ366 ลา้นบาท เงนิลงทุนอื่น และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 732 ลา้นบาท 

 สนิทรพัย ์ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 ลดลง 307 ลา้นบาทจากสิน้ปี 2555 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555) หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 2 โดยการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัเกดิจากสนิคา้คงเหลอื-สุทธลิดลง 880 ลา้นบาท และทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์-สทุธเิพิม่ขึน้ 380 ลา้นบาท 

2.2 หน้ีสิน 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมจ านวน  5,891 ลา้นบาท ประกอบดว้ย หนี้สนิ
หมุนเวยีน 5,348 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 100 ลา้นบาท และหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 444 ลา้น
บาท     
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 หนี้สนิ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2556 ลดลงจากสิ้นปี 2555 (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555) จ านวน 1,358            
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19 โดยการเปลีย่นแปลงลดลงส่วนใหญ่ เกดิจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิลดลง 1,390 ลา้นบาท อกีทัง้ เงนิกูร้ะยะยาวจากผูเ้กีย่วขอ้งถูกจดัใหอ้ยู่ในหมวดหนี้สนิหมุนเวยีนเนื่องจากจะ
ครบก าหนดในตน้ปี 2557 

2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น  

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 6,960 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก สิน้ปี
2555 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555) จ านวน 1,051 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 เนื่องจากบรษิทัมยีอดก าไรส าหรบั
งวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2556 จ านวน 1,041 ลา้นบาท  

 

3. สภาพคล่อง  

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานเป็นส่วนทีส่ าคญัของสภาพคล่องของบรษิทั อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีาร
ใชเ้งนิกู ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามสีถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง  

3.1 กระแสเงินสด 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 2,525       
ลา้นบาท  บรษิทัมกีระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมการลงทุน จ านวน 970 ลา้นบาท โดยมกีารซือ้สนิทรพัยถ์าวรจ านวน 
669 ลา้นบาท ลงทุนในไก่ปู่ย่าพนัธุแ์ละไก่พ่อแม่พนัธุจ์ านวน 306 ลา้นบาท ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 
81 ล้านบาท บรษิัทมกีระแสเงนิสดใช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 1,593 ล้านบาท โดยเป็นการช าระคนืเงนิกู้
เจา้หนี้ทรสัตร์ซีที เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และดอกเบีย้จ่าย บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 
วนัที ่30 กนัยายน 2556 จ านวน 245 ลา้นบาท 

3.2 สภาพคล่อง 

 อตัราสว่นสภาพคล่องตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 เท่ากบั 0.86 เท่า ลดลงจาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2555 ซึง่อยู่ที ่1.18 เท่า บรษิทัไม่ประสบปญัหาการขาดสภาพคล่อง 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้สุทธิ (Net Debt to Equity) เท่ากบั 
0.62 เท่า ลดลงจาก 0.98 เท่าในปี 2555 (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555) เนื่องจากบรษิัทมีผลการด าเนินงาน ในงวด   
ไตรมาสที ่3 ปี 2556 ทีด่ขี ึน้อย่างชดัเจน และมกีารจ่ายช าระคนืเงนิกูเ้จา้หนี้ทรสัตร์ซีทีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ 

3.3 ระยะเวลาครบก าหนดหน้ีระยะสัน้ท่ีมีผลต่อสภาพคล่อง 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิหมุนเวยีน 5,348 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิกูย้มืระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,143 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,125 ลา้นบาท เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิครบก าหนดช าระในหนึ่งปี 80 ลา้นบาท และเป็นสว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก าหนด
ช าระในหนึ่งปี 2,000 ลา้นบาท  ทัง้นี้ เงนิกูร้ะยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 2,000 ลา้นบาทมกี าหนดช าระใน
วนัที ่31 มกราคม 2557 จงึจดัหมวดเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2556 บรษิทัไม่ประสบปญัหาในการช าระ
หนี้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
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4. รายจ่ายเงินลงทุน 

4.1 รายจ่ายเงินลงทุนท่ีผา่นมา 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 บรษิทัมรีายจ่ายจากกจิกรรมการลงทุนเป็นจ านวน 970 ลา้นบาท โดยมกีารซื้อ
สนิทรพัยถ์าวรจ านวน 669 ลา้นบาท ลงทุนในไก่ปูย่่าพนัธุแ์ละไก่พ่อแม่พนัธุจ์ านวน 306 ลา้นบาท ซือ้อสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนจ านวน 81 ลา้นบาท 

4.2 แผนจ่ายเงินลงทุน 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 บรษิทัยงัคงขยายก าลงัการผลติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการขยายฟารม์เลีย้งไก่พ่อ
แม่พนัธุ์ โรงฟกั และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดยใช้เงนิลงทุนจากเงนิทุนหมุนเวยีน  เงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงนิกู้ยมืระยะยาว 
อย่างไรกต็าม รายจ่ายในการลงทุนดงักล่าวอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

4.3 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 อตัราหนี้สนิต่อทุนเท่ากบั 0.85 โดยในสว่นของหนี้สนิจ านวน 
5,891 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สนิที่ไม่มภีาระดอกเบี้ยและหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยจ านวน 1,568 ล้านบาท และ 
4,323 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบัหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จ านวน 4,223 ลา้นบาท และ
เงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน 100 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวและระยะสัน้ของบรษิทัเป็นการกูย้มืในสกุลเงนิบาทเท่านัน้ 
บรษิทัไม่มเีงนิกูย้มืสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

 

5. ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงินในอนาคต 

5.1 ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

 บริษัทมีความเสีย่งกบัความผนัผวนของค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เทียบกบัค่าเงินบาทของไทยจากธุรกรรม
การคา้ โดยเฉพาะการขายสนิคา้เนื้อไก่แปรรูปและการน าเขา้วตัถุดบิอาหารสตัว ์โดยทัว่ไป บรษิทัมกัถูกมองว่าจะมี
ผลกระทบเชงิลบจากการแขง็ค่าของเงนิบาทเทยีบกบัดอลลารส์หรฐัฯ เพราะบรษิทัน่าจะมรีายไดจ้ากการส่งออกเนื้อไก่
ได้น้อยลง แต่ในทางปฏบิตัิบรษิัทมทีัง้การน าเขา้และส่งออกที่เป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ จงึเรยีกได้ว่าบรษิัทมกีาร
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นแบบธรรมชาต ิ(Natural Hedge) อกีทัง้ บรษิทัยงัมกีารท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Forwards Contract) ในการท าธุรกรรมซือ้ขายต่างประเทศ เพื่อป้องกนัความเสีย่งของค่าเงนิบาท  
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6. สรปุข้อมูลตามงบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท รอ้ยละ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด           245              2           283              2 (38) (14)
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น-สุทธิ           979              8           960              7 19   - 
สนิคา้คงเหลอื-สุทธิ        3,332             26        4,212             32 (880) (21)
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น             27   -             21   - 6 30
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน           4,583                 36           5,476                 42 (893) (16)
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม-สุทธิ        1,565             12        1,429             11 136 10
ไก่ปู่ย่าพนัธุ-์สุทธิ             42   -             38   - 4 10
ไก่พอ่แมพ่นัธุ-์สุทธิ           324              3           288              2 37 13
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน-สุทธิ           369              3           328              2 41 13
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ        5,605             44        5,225             40 380 7
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น           363              3           374              3 (11) (3)
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน           8,269                 64           7,682                 58 586 8
รวมสินทรพัย์         12,852               100         13,158               100 (307) (2)
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ        2,143             17        3,533             27 (1,390) (39)
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น        1,116              9        1,027              8 88 9
หนี้สนิระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี        2,080             16             80              1 2,000 2,500
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น              9   -             15   - (6) (42)
รวมหน้ีสินหมนุเวียน           5,348                 42           4,655                 36 692 15
หนี้สนิระยะยาว           100              1        2,160             16 (2,060) (95)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน           287              2           271              2 16 6
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น           157              1           163              1 (6) (4)
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน               544                   4           2,594                 19 (2,050) (79)
รวมหน้ีสิน           5,891                 46           7,249                 55 (1,358) (19)
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น           6,960                 54           5,909                 45 1,051 18
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น         12,852               100         13,158               100 (307) (2)

 ณ 30 กนัยายน 2556 ณ 31 ธนัวาคม 2555 เปล่ียนแปลง



บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรบั ไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2556 และ 30 กนัยายน 2555 

 
 
 

งบกระแสเงินสดรวมของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

ส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2556 และ 30 กนัยายน 2555 

  

 ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดจ้ากการขาย 4,376       100 3,876 100 500 13
ตน้ทุนขาย (3,580) (82) (3,665) (95) (85) (2)
ก าไรขัน้ต้น 797 18 211 5 585 277

รายไดอ้ื่น 47 1 66 2 (19) (29)
ค่าใชจ่้ายในการขาย (135) (3) (129) (3) 6 5
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (129) (3) (140) (4) (11) (8)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 78 2 6 0 72 (1,151)
ตน้ทุนทางการเงนิ (43) (1) (39) (1) 4 11
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 614 14 (24)  - 639 2,632

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ (1)  - 27  - (28) (103)
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 614 14 3 0 610 19,937

ก าไรสุทธทิี่เป็นของผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย (6)  - (1)  - 5 387
ก าไรสทุธิส่วนของ GFPT 607 14 2 0 606 33,793

ก าไรต่อหุ้น ของ GFPT  (หน่วย : บาท) 0.48 0.00

 ไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 ไตรมาสท่ี 3 ปี 2555 เปล่ียนแปลง

  ปี 2556  ปี 2555

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท รอ้ยละ
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,525 738 1,786 242
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (970) (890) 80 9
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (1,593) 156 1,749 (1,120)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) (38) 4 (42) (1,016)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ ตน้งวด 283 179 104 58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินงวด 245 183 62 34

เปล่ียนแปลง


