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บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร 

บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานฉบับนี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูตามงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที 

จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และรวมถึงรายการที่

ส าคญัที่มีผลต่องบการเงินที่เกิดขึน้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565  

กลุ่มบริษัท GFPT เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ครอบคลมุตัง้แต่ การผลิตอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่พนัธุ์ 

การเลีย้งไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ไก่ การผลิตเนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษทั

และของลกูค้า เพื่อจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

บริษัท GFPT มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้าน

อาหาร นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัคงให้ความส าคญัในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นนโยบายการ

เลีย้งไก่ในฟาร์มของกลุ่มบริษัทเอง และการควบคมุต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 

ผลประกอบการโดยภาพรวมของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ฟืน้ตวัได้อย่างชดัเจนจากธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะรายได้

จากการส่งออกไก่แปรรูป และรายได้จากการขายชิน้ส่วนไก่ในประเทศที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยมีปัจจยับวก

จากก าลงัการผลิตไก่แปรรูปปรุงสกุ 2,500 ตนัต่อเดือนจาก 5 ไลน์การผลิตใหม่ของบริษัทฯ ประกอบกบัราคาขายชิน้ส่วนไก่สดและ

ผลพลอยได้จากไก่ในประเทศที่เพิ่มขึน้ 

ท าให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จ านวน 4,008.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 704.52 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.32 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยรายได้จากธุรกิจอาหารทีเ่พิ่มขึน้ จ านวน 703.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

45.24 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

ข้อมูลส ำคัญ 
ทำงกำรเงนิ 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2565 ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท % ยอดขำย  ล้ำนบำท % ยอดขำย  ล้ำนบำท %  

 รายได้จากการขายรวม 4,008.51 100.00 3,303.99 100.00 704.52 21.32 

 ก าไรขัน้ต้น 568.75 14.19 320.54 9.70 248.20 77.43 

 EBITDA 835.37 20.84 420.27 12.72 415.10 98.77 

 ก าไรสทุธิ 455.74 11.36 60.62 1.84 395.12 651.83 
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กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จ านวน 568.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 248.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 77.43  

จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้ อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 คิดเป็น

ร้อยละ 14.19 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 9.70 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จ านวน 192.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 160.25 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 503.19 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีก าไรก่อนหกัค่าเส่ือม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดั

จ าหน่ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จ านวน 835.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 415.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 98.77 เมื่อเทียบกับไตร

มาสที่ 1 ปี 2564 

กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จ านวน 455.74 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.36 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 651.83  

จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ส าหรับโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 

(Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 0.45 เท่า 

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้แต่ละสำยธุรกิจ 

ของกลุ่มบริษทั 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2565 ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

 ธุรกิจอาหาร 2,259.57 56.37 1,555.70 47.09 703.87 45.24 

 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 1,084.73 27.06 1,079.48 32.67 5.25 0.49 

 ธุรกิจอาหารสตัว์ 664.21 16.57 668.81 20.24 (4.60) (0.69) 

 รำยได้จำกกำรขำยรวม 4,008.51 100.00 3,303.99 100.00 704.52 21.32 

 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จ านวน 4,008.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 704.52 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.32 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากธุรกิจอาหาร เพิ่มขึน้ 703.87 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 45.24 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 รายได้จากธุรกิจอาหาร มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 56.37 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 

27.06 และธุรกิจอาหารสตัว์ มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 16.57  
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ธุรกิจอำหำร 

รายได้จากธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกเนือ้ไก่แปรรูปและเนือ้ไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนือ้ไก่ตดัแต่ง การขาย

ชิน้ส่วนไก่สดและผลพลอยได้จากไก่ในประเทศ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

ธุรกิจอาหารมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.37 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ านวน 

2,259.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 703.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 45.24 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้

จากการส่งออกเพิ่มขึน้ 419.16 ล้านบาท โดยมีปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จ านวน 7,700 ตัน เพิ่มขึน้ 

2,200 ตัน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.00 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศ

องักฤษ และสหภาพยโุรป 

ในขณะที่รายได้จากการขายชิน้ส่วนไก่ในประเทศ เพิ่มขึน้ 184.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 42.65 จากราคาขายและ

ปริมาณขายชิน้ส่วนไก่และผลพลอยได้จากไก่ในประเทศที่เพิ่มขึน้ และรายได้จากส่งออกทางอ้อม เพิ่มขึน้ 50.86 ล้านบาท จาก
ราคาขายส่งออกทางอ้อมทีเ่พิ่มขึน้ 

ธุรกิจฟำร์มเลีย้งสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) รายได้จากการขาย

ลกูไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ และรายได้จากการขายไข่ไก่ Cage-Free ในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์มีรายได้คดิ

เป็นสดัส่วนร้อยละ 27.06 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ จ านวน 1,084.73 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.25 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.49 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จากรายได้จากการขายไก่เนือ้เพิ่มขึน้ จากราคาขายไก่เนือ้ทีเ่พิ่มขึน้ 

ธุรกิจอำหำรสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารสตัว์น า้ และอาหารกุ้ง คิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 16.57 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสตัว์ จ านวน 664.21 ล้าน

บาท ลดลง 4.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.69 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหาร

สัตว์บกในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ลดลง 31.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.07 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จาก

ปริมาณขายอาหารสตัว์บกทีล่ดลง 
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ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้น 

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จ านวน 3,439.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 456.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

15.29 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ในขณะที่ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จ านวน 568.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 248.20 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 77.43 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้ 

กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนต้นทนุขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 85.81 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 90.30 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ในขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 14.19 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 

9.70 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

รำยได้อื่น  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจ านวน 109.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 37.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

51.71 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากขายเบ็ดเตล็ด (วสัดุอะไหล่) รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทใน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 2.19 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 385.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 41.76 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 12.16 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากค่าขนส่งออก

เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 9.61 ของรายได้จากการขายรวม 

ลดลงจากร้อยละ 10.39 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจ านวนรวม 192.09 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จ านวน 160.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 503.19 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (GFN) มีส่วนแบ่งก าไรจ านวน 101.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 153.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 294.57 จากไตร

มาสที่ 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตหุลกัจากราคาขายชิน้ส่วนไก่ในประเทศเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (McKey) มีส่วนแบ่งก าไรจ านวน 90.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 7.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.44 จากไตรมาส

ที่ 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณส่งออกไก่แปรรูปปรุงสกุเพิ่มขึน้ 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ต้นทนุทางการเงินของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายให้กับสถาบนัการเงินและบคุคลที่เก่ียวข้อง ในไตรมาสที่ 

1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 20.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.34 เมื่อ
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เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เก่ียวข้องเพิ่มขึน้ ท าให้ดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ต้นทุนทางการเงิน

ของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของรายได้จากการขายรวม ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.56 ในไตรมาส

ที่ 1 ปี 2564 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้   

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ จ านวน 37.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 16.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 76.72 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลกัจากการที่กลุ่มบริษัทมีก าไรในไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้ จึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

ก ำไรสุทธิ  

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิ 455.74 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.36 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้จ านวน 395.12 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 651.83 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึ่งมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 60.62 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ

หลกัจากรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้ และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ ก าไรสทุธิของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 

1 ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 11.36 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.84 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 

                               หน่วย: ล้านบาท 

 ไตรมำส 1 

ปี 2565 

ไตรมำส 1 

ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 514.13 101.69 412.44 405.62 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 317.60 314.78 2.82 0.89 

ค่าตดัจ าหน่าย 3.64 3.80 (0.16) (4.18) 

ก าไรก่อนหกัคา่เส่ือม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดั
จ าหน่าย 

835.37 420.27 415.10 98.77 

EBITDA Margin (%) 20.84 12.72  8.12 

  

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีก าไรก่อนหกัค่าเส่ือม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 835.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จ านวน 415.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 98.77 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย

รวมเพิ่มขึน้ ซึง่ท าให้ EBITDA Margin ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 20.84 เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่ร้อยละ 12.72 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน  

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 21,923.75 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน 6,214.06 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.34 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,889.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.67 ของ

สินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,465.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.81 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่

หมนุเวียน 556.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.54 ของสินทรัพย์รวม อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  

798.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของสินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึน้ 699.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.30 จากสิน้ปี 2564 (ณ 31 ธันวาคม 

2564) เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 415.61 ล้านบาท 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 6,782.32 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีสิ้นหมนุเวียน 3,553.85 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.40 ของหนีสิ้นรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกนัจ านวน 2,220.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 32.73 ของหนีสิ้นรวม ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 574.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.47 ของหนีสิ้นรวม 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจ านวน 98.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.45 ของหนีสิ้นรวม หนีสิ้นตามสญัญาเช่าจ านวน 322.61 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.76 ของหนีสิ้นรวม และหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่นจ านวน 12.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของ

หนีสิ้นรวม 

หนีสิ้นรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึน้จ านวน 243.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.72 จากสิน้ปี 2564 (ณ 31 

ธันวาคม 2564) จากการที่กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน เพิ่มขึน้ 720.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่ม

บริษัทมีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกนัท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี ลดลง 400.00 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะ

ยาวและระยะสัน้ของกลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกลุเงินบาทเท่านัน้ ไม่มีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน 1,185.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 82.98 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.53 จากสิน้ปี 2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564) 

หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 4,500.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้สุทธิจ านวน 169.50 

ล้านบาท จากสิน้ปี 2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 15,141.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 456.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 3.11 จากสิน้ปี 2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร เพิ่มขึน้ 455.74 ล้านบาท 

ท าให้มูลค่าหุ้นทางบญัชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 12.08 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 11.71 บาทต่อหุ้น จากสิน้ปี 

2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564) 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน   

532.62 ล้านบาท ลดลงจ านวน 67.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปใน

กิจกรรมการลงทุน จ านวน 259.35 ล้านบาท ลดลงจ านวน 235.73 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม

จดัหาเงินจ านวน 142.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 99.72 ล้านบาท  

ดังนัน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,378.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 43.32 ล้านบาท 

สภำพคล่องทำงกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะทางการเงนิ

ที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากอตัราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 1.75 เท่า เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก     

1.43 เท่า จากสิน้ปี 2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564) อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่ากับ 0.60 เท่า เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 0.42 เท่า 

จากสิน้ปี 2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564) 

ระยะเวลำครบก ำหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภำพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนจ านวนรวม 3,553.85 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินจ านวน 1,320.00 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 1,185.47 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่

เก่ียวข้องกนัท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปีจ านวน 960.00 ล้านบาท และหนีสิ้นหมนุเวียนอื่นจ านวน 88.38 ล้านบาท 

ส าหรับหนีสิ้นระยะสัน้ทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้ กลุ่มบริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีดี มี

สภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินทนุหมนุเวียนจากการด าเนินงาน ซึง่จะ

เห็นได้จากอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.75 เท่า อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วน  ผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดบัต ่าเพียง 0.30 

เท่า 
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กลุ่มบริษัทยงัคงมีแหล่งเงินทุนกบัสถาบนัการเงินคงเหลือที่ยงัไม่ได้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 242.00 ล้านบาท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิง้เครดิตจ านวน 6,919.07 ล้านบาท และสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าจ านวน 941.65 ล้านบาท 

โครงสร้ำงเงนิทุน  

กลุ่มบริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่มัน่คง ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) เท่ากบั 0.45 เท่า คงทีจ่ากสิน้ปี 2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564) 

หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 4,500.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 4,330.50 ล้านบาท จากสิน้ปี 

2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564) อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดบัต ่าเพียง 0.30 เท่า เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 

0.29 เท่าจากสิน้ปี 2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564) แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทนุว่าอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

แผนกำรขยำยก ำลังกำรผลิตของกลุ่มบริษัท 

ในอนาคต กลุ่มบริษัทมีแผนการขยายก าลงัการผลิตไก่เนือ้ทัง้วงจรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตตัง้แต่ต้นน า้ เพื่อ

เป็นรากฐานส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่แห่งใหม่ โดยจะมีก าลงั

การเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน และมีโครงการสร้างโรงงานแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ ด้วยก าลังการผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่งออก

ประมาณ 24,000 ตันต่อปี ขณะเดียวกัน บริษัทฯ วางแผนการขยายโรงงานผลิตอาหารไก่ เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตให้สอดรับกับ

แผนการขยายก าลงัการผลิตไก่เนือ้ทัง้วงจร 

โดยที่กลุ่มบริษัทตัง้งบลงทนุไว้ประมาณปีละ 1,200 - 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทนุดงักล่าวอาจมีการปรับเปล่ียน

ได้ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564           

 31 มนีำคม 2565 31 ธันวำคม 2564     เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,378.35 6.29 962.73 4.54 415.61 43.17 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 834.53 3.81 780.06 3.68 54.46 6.98 

สินค้าคงเหลือ 3,454.51 15.76 3,498.59 16.48 (44.08) (1.26) 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนท่ีหมนุเวียน 490.12 2.24 454.53 2.14 35.60 7.83 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 56.55 0.26 57.11 0.27 (0.56) (0.99) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,214.06 28.34 5,753.03 27.11 461.03 8.01 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 3,465.37 15.81 3,284.49 15.48 180.88 5.51 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนท่ีไม่หมนุเวียน 556.01 2.54 548.15 2.58 7.86 1.43 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 274.84 1.25 276.60 1.30 (1.76) (0.64) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 10,889.73 49.67 10,830.20 51.03 59.52 0.55 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 351.68 1.60 354.43 1.67 (2.75) (0.78) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 115.06 0.52 121.02 0.57 (5.96) (4.93) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 57.01 0.26 56.17 0.26 0.84 1.50 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,709.69 71.66 15,471.07 72.89 238.63 1.54 

รวมสินทรัพย์ 21,923.75 100.00 21,224.09 100.00 699.65 3.30 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,320.00 6.02 1,310.00 6.17 10.00 0.76 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย 

และบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
- - 160.50 0.76 (160.50) (100.00) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,185.47 5.41 1,102.48 5.19 82.98 7.53 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้อง

กนัท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 
960.00 4.38 1,360.00 6.41 (400.00) (29.41) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 19.79 0.09 19.47 0.09 0.32 1.64 

ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถึงก าหนดรับรู้

ในหน่ึงปี 
10.95 0.05 10.95 0.05 - - 

หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ์ 1.07 0.00 26.08 0.12 (25.01) (95.91) 



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)  
บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที่ 1 ปี 2565 
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 31 มนีำคม 2565 31 ธันวำคม 2564     เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 44.78 0.20 18.47 0.09 26.31 142.42 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 11.80 0.05 24.07 0.11 (12.27) (50.98) 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,553.85 16.21 4,032.02 19.00 (478.17) (11.86) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 2,220.00 10.13 1,500.00 7.07 720.00 48.00 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 322.61 1.47 325.63 1.53 (3.03) (0.93) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 574.52 2.62 567.36 2.67 7.16 1.26 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 98.61 0.45 101.04 0.48 (2.44) (2.41) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 12.74 0.06 12.87 0.06 (0.13) (1.03) 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 3,228.47 14.73 2,506.91 11.81 721.56 28.78 

รวมหนีส้ิน 6,782.32 30.94 6,538.94 30.81 243.39 3.72 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,141.43 69.06 14,685.16 69.19 456.27 3.11 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,923.75 100.00 21,224.09 100.00 699.65 3.30 
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งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

ส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 

 
       ไตรมำส 1 ปี 2565     ไตรมำส 1 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 4,008.51 100.00 3,303.99 100.00 704.52 21.32 

ต้นทนุขาย (3,439.76) (85.81) (2,983.45) (90.30) 456.32 15.29 

ก ำไรขัน้ต้น 568.75 14.19 320.54 9.70 248.20 77.43 

รายได้อื่น 109.61 2.73 72.25 2.19 37.36 51.71 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (0.65) (0.02) (12.54) (0.38) (11.89) (94.84) 

ก าไรจากสญัญาอนพุนัธ์ 29.46 0.73 32.96 1.00 (3.50) (10.61) 

ค่าใช้จา่ยในการขาย (180.60) (4.51) (133.16) (4.03) 47.44 35.62 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร (204.53) (5.10) (210.21) (6.36) (5.68) (2.70) 

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 322.04 8.02 69.84 2.12 252.20 361.12 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  192.09 4.79 31.85 0.96 160.25 503.19 

ต้นทนุทางการเงิน (20.77) (0.52) (18.65) (0.56) 2.12 11.34 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 493.37 12.29 83.03 2.52 410.33 494.19 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (37.10) (0.93) (20.99) (0.64) 16.11 76.72 

ก ำไรส ำหรับงวด 456.27 11.36 62.04 1.88 394.23 635.46 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (0.53) (0.00) (1.42) (0.04) (0.89) (62.74) 

ก ำไรสุทธ ิ 455.74 11.36 60.62 1.84 395.12 651.83 
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งบกระแสเงนิสดของบริษทั จเีอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                       

ส ำหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 

 ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน   532.62    600.03 (67.41) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (259.35) (495.08) (235.73) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน   142.34   42.62 99.72 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ  415.61  147.57 268.04 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 962.73 1,187.46 (224.73)   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,378.35 1,335.03 43.32 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญส ำหรับงบกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2565 ปี 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 1.75 1.43 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.60 0.42 

อตัราก าไรขัน้ต้น 3 (%) 14.19 9.70 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 4 (%) 12.83 3.08 

อตัราก าไรสทุธิ 5 (%) 10.99 1.78 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 6 (เท่า) 0.45 0.45 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 7 (เท่า) 0.30 0.29 

 
หมำยเหตุ: 
1) อตัราส่วนสภาพคล่อง   =   สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 
2) อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว   =   (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + 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) อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  =   หนีส้ินรวม / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
7) อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 

 


