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บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานฉบับนี ้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท            

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

31 ธันวาคม 2564 รวมถึงรายการท่ีส าคญัที่มีผลต่องบการเงินท่ีเกิดขึน้ในปี 2564 

กลุ่มบริษัท GFPT เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ครอบคลมุตัง้แต่ การผลิตอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่

พนัธุ์ การเลีย้งไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ไก่ การผลิตเนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทและของลกูค้า เพื่อจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

บริษัท GFPT มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภยั

ด้านอาหาร นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัคงให้ความส าคญัในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นนโยบายการ

เลีย้งไก่ในฟาร์มของกลุ่มบริษัทเอง และการควบคมุต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภำพรวมอุตสำหกรรม 

การส่งออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ของไทยในปี 2564 มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 933,261 ตนั ลดลงประมาณร้อยละ 0.49 

จากปี 2563 และคิดเป็นมลูค่าการส่งออกรวมราว 107,636 ล้านบาท ที่เป็นเช่นนี ้เนื่องจากการส่งออกไปยงัประเทศองักฤษและ

จีนลดลง โดยสาเหตสุ าคญัเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัที่เป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19  

ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่ นยงัคงเป็นตลาดส่งออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ที่ส าคญัที่สดุของไทย โดยในปี 2564 ประเทศไทยส่งออก

ผลิตภัณฑ์เนือ้ไก่ไปยังญ่ีปุ่ นประมาณ 448,665 ตัน เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.81 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนตลาดสหภาพยุโรปและ

ประเทศองักฤษเป็นตลาดอนัดบั 2 ของไทยนัน้การส่งออกในปี 2564 มีปริมาณราว 265,456 ตนั ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 

1.23 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากประเทศองักฤษ ซึง่มีปริมาณส่งออก 138,194 ตนั หรือลดลงร้อยละ 6.21 จากปี 2563  

นอกจากตลาดหลกัทัง้ 2 แล้ว การส่งออกไปยงัตลาดอื่นๆ เช่น จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย แคนาดา และประเทศอื่นๆ 

มีปริมาณการส่งออกในปี 2564 ประมาณ 219,140 ตนั ลดลงร้อยละ 5.80 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ลดลงจากจีน ซึง่

มีปริมาณส่งออก 94,305 ตนั หรือลดลงร้อยละ 14.16 จากปี 2563 

 แนวโน้มกำรผลิตและกำรส่งออกของตลำดโลกในปี 2565  

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ว่า ปี 2565 อุตสาหกรรมเนือ้ไก่จะปรับตวัดีขึน้เล็กน้อย จากภาวะเศรษฐกิจ

ไทยและเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มค่อยๆ ฟืน้ตวัขึน้จากปี 2564 ความต้องการการบริโภคทัง้ภายในและต่างประเทศ น่าจะปรับตวัดี

ขึน้จากการผ่อนคลายมาตราการ Lockdown ท าให้การผลิตเนือ้ไก่ของไทยปี 2565 คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 1,569.85 ล้านตัว คิดเป็น

ปริมาณผลผลิตได้ 2.32 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.07 จากปี 2564 ซึง่สะท้อนจากการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะมีปริมาณ 1.37 



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)  
บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี 2564 
   
 

หน้า 2 / 17 
 

ล้านตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.90 เนื่องจากเนือ้ไก่น่าจะเป็นทางเลือกหน่ึงที่ดีที่สดุส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารโปรตีนที่มีไขมนั

ต ่ำและมีรำคำถกูกว่ำเนือ้สตัว์ชนิดอื่นๆ 

ปี 2565 คาดว่าปริมาณการส่งออกเนือ้ไก่แปรรูปของไทยน่าจะอยู่ที่ 945,000 ตัน เพิ่มขึน้ประมาณ 11,739 ตัน หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.26 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุ ได้แก่ (1) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป (2) ความต้องการ

บริโภคเนือ้ไก่ทัว่โลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง (3) ความเชื่อมัน่ของลกูค้าในต่างประเทศต่อมาตรฐานการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปของ

ไทย ที่ได้รับความเชื่อถือในเร่ืองความปลอดภยัด้านอาหาร (4) ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและประเทศคู่ค้ามีส่วน

เอือ้ให้ไทยสร้างความได้เปรียบและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั และ (5) การแพร่ระบาดเป็นระยะของโรคไข้หวดันกและโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสกุรในบางประเทศ ท าให้การผลิตเนือ้ไก่และเนือ้หมไูด้รับผลกระทบและต้องใช้เวลาในการฟืน้ตวั 

อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมเนือ้ไก่ของไทย ยงัมีควำมเส่ียงหลำยประกำรท่ีอำจส่งผลต่อกำรเติบโตของกำรส่งออกเนือ้ไก่ 

ดงันี ้(1) ต้นทุนกำรเลีย้งไก่เนือ้ที่สงูขึน้จำกรำคำวตัถดุิบอำหำรสตัว์ทัง้กำกถัว่เหลืองและข้ำวโพดที่ปรับสงูขึน้ (2) กำรขำดแคลนตู้

คอนเทนเนอร์เปล่ำเพื่อใช้ในกำรบรรจสิุนค้ำเพื่อกำรส่งออก (3) เศรษฐกิจโลกที่อำจเข้ำสู่ภำวะถดถอย และใช้ระยะเวลำฟืน้ตวัช้ำ 

และ (4) ควำมไม่แน่นอนของกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 

ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2564 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้เศรษฐกิจทัว่โลกต้องหยุดชะงกั กิจกรรมการผลิตเกิดการชะลอตวัไปพร้อมๆ 

กับก าลงัซือ้ที่ลดลง นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมเพิ่มขึน้จากราคาวตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ ได้แก่ 

ข้าวโพด และกากถัว่เหลือง 

ท าให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2564 จ านวน 13,780.57 ล้านบาท ลดลง 714.26 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 4.93 จากปี 2563 กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2564 จ านวน 1,072.65 ล้านบาท ลดลง 1,060.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 49.72 จากปี 2563 เนื่องจากรายได้จากการขายรวมลดลง และต้นทนุขายรวมเพิ่มขึน้ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในปี 2564 จ านวน 227.14 ล้านบาท ลดลง 127.78 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 36.00 จากปี 2563 ท าให้กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2564 จ านวน 209.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.17 บาทต่อ

หุ้น ลดลง 1,142.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84.51 จากปี 2563  

ส าหรับโครงสร้างเงินทนุของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) เท่ากบั 0.45 เท่า  
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ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้แต่ละสำยธุรกิจ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ธุรกิจอาหาร 8,603.26 51.02 6,744.55 46.53 7,108.94 51.59 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 5,088.53 30.17 4,720.56 32.57 3,826.96 27.77 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 3,171.95 18.81 3,029.72 20.90 2,844.67 20.64 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 16,863.74 100.00  14,494.83 100.00  13,780.57 100.00  

 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2564 จ านวน 13,780.57 ล้านบาท ลดลง 714.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

4.93 เมื่อเทียบกับปี 2563 จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวั โดยรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้ง

สตัว์ในปี 2564 จ านวน 3,826.96 ล้านบาท ลดลง 893.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.93 มีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขาย

ไก่เนือ้ลดลง  

ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ในปี 2564 จ านวน 2,844.67 ล้านบาท ลดลง 185.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

6.11 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายอาหารสัตว์บกลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารปลาและอาหารกุ้ง

เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจอาหารในปี 2564 จ านวน 7,108.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 364.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

5.40 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการส่งออกไก่แปรรูปเพิ่มขึน้  

โดยรายได้จากธุรกิจอาหาร คิดเป็นร้อยละ 51.59 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ คิดเป็นร้อยละ 27.77 และธุรกิจอาหารสตัว์ คิด

เป็นร้อยละ 20.64 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2564 

ธุรกิจอำหำร 

ในปี 2564 รายได้จากธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกเนือ้ไก่แปรรูปและเนือ้ไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนือ้

ไก่ตัดแต่ง การขายชิน้ส่วนไก่สดในประเทศ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ ในปี 2564 ธุรกิจอาหารมี

รายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51.59 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ านวน 7,108.94 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จ านวน 364.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึน้ 

350.91 ล้านบาท จากปริมาณส่งออกไก่แปรรูปเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.61 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศองักฤษ และ

สหภาพยโุรป  



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)  
บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี 2564 
   
 

หน้า 4 / 17 
 

ในขณะท่ีรายได้จากการขายชิน้ส่วนไก่ในประเทศ เพิ่มขึน้ 71.56 ล้านบาท จากปริมาณขายและราคาขายเฉล่ียชิน้ส่วนไก่

ในประเทศเพิ่มขึน้ และรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เพิ่มขึน้ 47.53 ล้านบาท จากปริมาณขายไส้กรอกไก่

ในประเทศเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม รายได้จากส่งออกทางอ้อม ลดลง 173.35 ล้านบาท จากปริมาณขายส่งออกทางอ้อมลดลง 

ธุรกิจฟำร์มเลีย้งสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์ในปี 2564 ประกอบด้วยรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) 

รายได้จากการขายลกูไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ และรายได้จากการขายไข่ไก่ Cage-Free ในประเทศ ธุรกิจฟาร์ม

เลีย้งสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.77 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 

จ านวน 3,826.96 ล้านบาท ลดลง 893.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.93 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยมีรายได้จากการขาย

ไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN ในปี 2564 ลดลง 789.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.03 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 จากปริมาณขาย

ไก่เนือ้ลดลง  

ในขณะที่รายได้จากการขายลกูไก่ลดลง 79.67 ล้านบาท จากปริมาณขายลกูไก่ลดลง และรายได้จากการขายไข่ไก่ใน
ประเทศ ลดลง 64.44 ล้านบาท จากปริมาณขายไข่ไก่ Cage-Free ในประเทศลดลง 

ธุรกิจอำหำรสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสตัว์

มีรายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.64 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสตัว์ จ านวน 

2,844.67 ล้านบาท ลดลง 185.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีรายได้จากการขายอาหาร

สตัว์บก ลดลง 253.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.84 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 จากปริมาณขายอาหารสตัว์บกลดลง  

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารกุ้ง เพิ่มขึน้ 72.79 ล้านบาท จากปริมาณขายและราคาขายอาหารกุ้งเพิ่มขึน้ และ

รายได้จากการขายอาหารปลา เพิ่มขึน้ 50.81 ล้านบาท จากปริมาณขายอาหารปลาเพิ่มขึน้ 

ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้น  

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2564 จ านวน 12,707.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 346.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.80 

จากปี 2563 ในขณะท่ีก าไรขัน้ต้นในปี 2564 จ านวน 1,072.65 ล้านบาท ลดลง 1,060.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.72 จากปี 

2563 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลง และราคาวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ ได้แก่ ข้าวโพด 

และกากถั่วเหลือง กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนต้นทุนขายในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 92.22 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 

85.28 ในปี 2563 ในขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 7.78 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อย

ละ 14.72 ในปี 2563 



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)  
บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี 2564 
   
 

หน้า 5 / 17 
 

รำยได้อื่น  

ในปี 2564 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจ านวน 340.70 ล้านบาท ลดลงจ านวน 146.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.04 

จากปี 2563 โดยรายได้อื่นท่ีลดลงมาจากปีก่อนมีการรับเคลมค่าสินไหมทดแทนจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทใน

ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 3.36 ในปี 2563 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 1,337.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 14.42 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.09 จากปี 2563 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากค่าขนส่งออกเพิ่มขึน้ เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของรายได้จากการขาย 

เพิ่มขึน้จากร้อยละ 9.13 ในปี 2563 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในปี 2564 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจ านวนรวม 227.14 ล้านบาท 

ลดลงจ านวน 127.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.00 จากปี 2563 โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งก าไรลดลงจากบริษัท จีเอฟพีที     

นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด (GFN) มีส่วนแบ่งขาดทุนจ านวน 92.54 ล้านบาท ลดลงจ านวน 125.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

378.91 จากปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณส่งออกไก่แปรรูปไปสหภาพยโุรปลดลง ในขณะท่ีบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) มีส่วนแบ่งก าไรจ านวน 319.68 ล้านบาท ลดลงจ านวน 2.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.64 จาก

ปี 2563  

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายให้กบัสถาบนัการเงินและบุคคลที่เก่ียวข้อง ในปี 2564 กลุ่ม

บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 70.20 ล้านบาท ลดลงจ านวน 20.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.88 เมื่อเทียบกับปี 2563 

เนื่องจากดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมบุคคลที่เก่ียวข้องลดลง โดยอัตราดอกเบีย้เฉล่ียของต้นทุนทางการเงินในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 

1.62 ลดลงจากร้อยละ 2.67 ในปี 2563 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของรายได้จากการขาย 

ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.63 ในปี 2563 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับัญชี ในปี 2564 กลุ่ม

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 21.74 ล้านบาท ลดลงจ านวน 182.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.35 เปรียบเทียบกบัปี 

2563 โดยมีสาเหตจุากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 
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ก ำไรสุทธิ   

  ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ 209.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น ลดลงจ านวน 1,142.39 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 84.51 จากปี 2563 ซึ่งมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 1,351.73 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษัทมี

รายได้จากการขายรวมลดลง และต้นทนุขายเพิ่มขึน้จากราคาวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 

2563 ก าไรสทุธิของกลุ่มบริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.52 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 9.33 ในปี 2563 

ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 
  ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีก าไรก่อนหักค่าเส่ือม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 1,536.60 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 1,442.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.41 เมื่อเทียบกบัปี 2563 จากการท่ีกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลง และ

ต้นทุนขายเพิ่มขึน้จากราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึน้  ซึ่งท าให้ EBITDA Margin ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 

11.15 ลดลงจากปี 2563 ที่ร้อยละ 20.55 

                    หน่วย: ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 1,540.24 1,652.04 302.84 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 1,303.10 1,310.78 1,219.20 

ค่าตดัจ าหน่าย 16.48 15.77 14.56 

ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย 2,859.82 2,978.59 1,536.60 

EBITDA Margin (%) 16.96 20.55 11.15 

 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีร้อยละ 1.42 ลดลงจากร้อยละ 9.54 ในปี 2563 จากประสิทธิภาพใน

การท าก าไรที่ลดลง ในขณะท่ีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ให้เกดิรายได้ลดลง และมีความเส่ียงเพิ่มขึน้เล็กน้อย จากปี 2563 ดงันี ้
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DuPont Analysis ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 9.08 9.54 1.42 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 9.13 11.40 2.20 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 0.93 0.76 0.68 

ตวัคณูความเส่ียง (Equity Multiplier) (เท่า) 1.40 1.39 1.42 

 

ฐำนะทำงกำรเงนิ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน  

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 21,224.09 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน   

5,753.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.11 ของสินทรัพย์รวม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,830.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.03 

ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,284.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.48 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่

หมนุเวียน 548.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของสินทรัพย์รวม อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 

808.22  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.81 ของสินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึน้ 814.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.99 จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563) เนื่องจาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 784.93 ล้านบาท ในปี 2564 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่ม

บริษัทอยู่ที่ร้อยละ 1.01 ลดลงจากร้อยละ 6.89 ในปี 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ จ านวน 11.65 ล้านบาท ลดลงจาก 29.60 ล้าน

บาท ในปี 2563 ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูยงัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.60 ของลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับรวม 

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย 19 วัน ในปี 2564 คงที่จากปี 2563 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า ในปี 2564 เท่ากับ 19.23 เท่า 

เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 18.68 เท่า ในปี 2563 

สินค้ำคงเหลือ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,498.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 122.95 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.64 จากปี 2563 จากสินค้าระหว่างผลิตเพิ่มขึน้ ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียในปี 2564 เท่ากับ 7 วนั เพิ่มขึน้จาก 6 

วนัในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จ านวน 2.88 ล้านบาท และค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือลดลง 
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จ านวน 5.90 ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.25 ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสินค้า

คงเหลือให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 6,538.94 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีสิ้นหมนุเวียน 4,032.02   

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.66 ของหนีสิ้นรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั จ านวน 1,500.00 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 22.94 ของหนีสิ้นรวม ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 567.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.68 ของหนีสิ้น

รวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า จ านวน 101.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.55 ของหนีสิ้นรวม หนีสิ้นตามสญัญาเช่าและหนีสิ้น

ไม่หมนุเวียนอื่น จ านวน 338.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.18 ของหนีสิ้นรวม    

หนีสิ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึน้ 838.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.71 จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563) จากการท่ีกลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 610.00 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะสัน้และ

ระยะยาวของกลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านัน้ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ของ

กลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 4,330.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.23 ของหนีสิ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน 1,102.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.06 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.04 จากปี 2563 อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า ในปี 2564 เท่ากับ 15.25 เท่า ลดลงจาก 16.17 เท่า 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉล่ีย ในปี 2564 ที่ 24 วนั เพิ่มขึน้จาก 22 วนัในปี 2563  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 14,685.16 ล้านบาท ลดลง 24.27 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 0.16 จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก าไรสะสมลดลงจ านวน 23.14 ล้านบาท ท าให้

มลูค่าหุ้นทางบญัชีปี 2564 เท่ากบั 11.71 บาทต่อหุ้น ลดลงเล็กน้อยจาก 11.73 บาทต่อหุ้นในปี 2563 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 805.43 ล้านบาท ลดลงจ านวน 

1,744.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ระยะเวลาหมนุเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2564 อยู่ที่ 2 วัน ลดลงจาก 3 วันในปี 

2563  
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กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ านวน 1,607.31 ล้านบาท ลดลงจ านวน 460.52 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ านวน 1,242.27 ล้านบาท การลงทุนในสินทรัพย์ชีวภาพส่วนท่ีไม่

หมนุเวียนจ านวน 539.07 ล้านบาท  

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 577.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 958.66 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกบัปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จ านวน 250.72 ล้านบาท 

ดังนัน้ ณ วันสิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 962.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 

จ านวน 224.73 ล้านบาท 

สภำพคล่องทำงกำรเงนิ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่

แข็งแกร่ง เห็นได้จากอตัราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1.43 เท่า ลดลงจาก 2.28 เท่า 

ในปี 2563 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่ากับ 0.42 เท่า ลดลงจาก 0.74 เท่า ในปี 2563 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 

เท่ากบั 0.25 เท่า ลดลงจาก 1.15 เท่า ในปี 2563 

ระยะเวลำครบก ำหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภำพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนจ านวนรวม 4,032.02 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน  

1,470.50 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 1,102.48 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนัท่ี

ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปีจ านวน 1,360.00 ล้านบาท และหนีสิ้นหมนุเวียนอื่นจ านวน 99.04 ล้านบาท  

ส าหรับหนีสิ้นระยะสัน้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปีทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้า เงินกู้ ระยะสัน้ และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้ 

กลุ่มบริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคนืได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินทนุ

หมนุเวียนจากการด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทยงัคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบนัการเงินคงเหลือที่ยงัไม่ได้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 242.00 ล้าน

บาท เงินกู้ ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิง้เครดิตจ านวน 6,708.00 ล้านบาท และสัญญาซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าจ านวน 941.65 ล้านบาท 

โครงสร้ำงเงนิทุน  

กลุ่มบริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่มัน่คง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to 

Equity Ratio) เท่ากบั 0.45 เท่า เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 0.39 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)  
บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี 2564 
   
 

หน้า 10 / 17 
 

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 4,330.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,413.00 ล้านบาท ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ดงันัน้อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดบัต ่า 0.29 เท่า เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 0.23 

เท่า ในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทนุว่าอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

รำยจ่ำยลงทุนและแหล่งเงนิทุน  

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจ านวน 1,607.31 ล้านบาท โดยมีการซือ้สินทรัพย์ถาวร

จ านวน 1,242.27 ล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมนุเวียนจ านวน 539.07 ล้านบาท การลงทุนในปี 2564 เป็นการ

ขยายฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ โดยเงินลงทนุของกลุ่มบริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เงินทุนหมนุเวียน เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

และเงินกู้ยืมระยะยาว  

โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่ และโรงานแปรรูปปรุงสกุแห่งใหม่ ไปพร้อมกับการทยอยสร้าง

ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้เพิ่มเติม ที่จงัหวดัชลบุรี เพื่อรองรับความต้องการทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการขยาย

ฐานลูกค้าอย่างครอบคลุม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายก าลังการแปรรูปเนือ้ไก่อยู่ที่ 

150,000 ตัวต่อวัน และก าลังการผลิตไก่แปรรูปปรุงสุก 24,000 ตันต่อปี ขณะเดียวกัน บริษัทฯ วางแผนการขยายโรงงานผลิต

อาหารไก่ เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตให้สอดรับกบัแผนการขยายก าลงัการผลิตไก่เนือ้ทัง้วงจร 

โดยที่กลุ่มบริษัทตัง้งบลงทุนไว้ประมาณปีละ 1,200 - 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการ

ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป  

ภำระผูกพันด้ำนหนีส้ิน          

    หน่วย : ล้านบาท 

ภำระข้อผูกพนั รวม 
ระยะเวลำกำรช ำระ 

น้อยกว่ำ 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

ภาระผกูพนัด้านหนีสิ้นระยะยาว 2,860.00 1,360.00 600.00 - 900.00 

ภาระผกูพนัด้านสญัญาเช่าทางการเงิน 345.10 19.47 37.44 36.96 251.23 

ภาระผกูพนัด้านสญัญาเช่าด าเนินการ 0.13 0.13 - - - 

ภาระผกูพนัด้านการซือ้ 69.47 63.06 6.41 - - 

ภาระผกูพนัด้านหนีสิ้นอื่นๆ 267.07 267.07 - - - 

รวม 3,541.77 1,709.73 643.85 36.96 1,151.23 
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ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่จะมีผลต่อฐำนะกำรเงนิหรือกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

ความเส่ียงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ ความเส่ียง

ด้านการด าเนินงาน ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ความเส่ียงด้านชื่อเสียง และ

ภาพลกัษณ์ ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหลกัทรัพย์ ความเส่ียงด้านอื่นๆ และความเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ ส าหรับข้อมลู

เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงและการบริหารจดัการความความเส่ียง สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ได้ระบุในหวัข้อ ปัจจยัเส่ียง (แบบ 

56-1 One Report ประจ าปี 2564)  
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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สรุปข้อมูลตำมงบกำรเงนิรวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                         

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 2563 และ 2564 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,087.26 5.78 1,187.46 5.82 962.73 4.54 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 889.86 4.73 715.06 3.50 780.06 3.68 

สินค้าคงเหลือ 3,716.83 19.75 3,375.64 16.54 3,498.59 16.48 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนท่ีหมนุเวียน - - 422.66 2.07 454.53 2.14 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 19.60 0.10 37.00 0.18 57.11 0.27 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,713.54 30.36 5,737.82 28.11 5,753.03 27.11 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,891.82 15.37 3,159.11 15.48 3,284.49 15.48 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนท่ีไม่หมนุเวียน 538.29 2.86 504.32 2.47 548.15 2.58 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 346.91 1.84 340.52 1.67 276.60 1.30 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 9,038.06 48.02 10,045.27 49.22 10,830.20 51.03 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 379.48 1.86 354.43 1.67 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 180.28 0.96 118.29 0.58 121.02 0.57 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 111.20 0.59 124.95 0.61 56.17 0.26 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,106.56 69.64 14,671.94 71.89 15,471.07 72.89 

รวมสินทรัพย์ 18,820.10 100.00 20,409.77 100.00 21,224.09 100.00 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 830.00 4.41 700.00 3.43 1,310.00 6.17 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย 

และบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
- - - - 160.50 0.76 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 982.01 5.22 1,080.43 5.30 1,102.48 5.19 

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 553.00 2.71 1,360.00 6.41 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 125.00 0.66 182.30 0.89 99.04 0.47 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,937.02 10.29 2,515.73 12.33 4,032.02 19.00 
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 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 2,594.40 13.79 2,160.00 10.58 1,500.00 7.07 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - 344.35 1.69 325.63 1.53 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 551.45 2.93 568.12 2.78 567.36 2.67 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 106.76 0.57 98.00 0.48 101.04 0.48 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 15.43 0.08 14.14 0.07 12.87 0.06 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 3,268.03 17.36 3,184.61 15.60 2,506.91 11.81 

รวมหนีส้ิน 5,205.05 27.66 5,700.34 27.93 6,538.94 30.81 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,615.04 72.34 14,709.43 72.07 14,685.16 69.19 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,820.10 100.00 20,409.77 100.00 21,224.09 100.00 
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งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 2563 และ 2564 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 16,863.74 98.42 14,494.83 96.75 13,780.57 97.59 

รายได้อื่น 270.64 1.58 487.02 3.25 340.70 2.41 

รวมรำยได้ 17,134.38 100.00 14,981.85 100.00 14,121.27 100.00 

ต้นทุนขาย (14,443.47) (84.30) (12,361.50) (82.51) (12,707.92) (89.99) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,406.57) (8.21) (1,323.23) (8.83) (1,337.65) (9.47) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (15,850.04) (92.50) (13,684.73) (91.34) (14,045.57) (99.46) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  255.90 1.49 354.92 2.37 227.14 1.61 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 1,540.24 8.99 1,652.04 11.03 302.84 2.14 

ต้นทุนทางการเงิน (79.39) (0.46) (91.03) (0.61) (70.20) (0.50) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (257.80) (1.50) (204.02) (1.36) (21.74) (0.15) 

ก ำไรหลังภำษีเงินได้ 1,203.05 7.02 1,356.99 9.06 210.90 1.49 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (7.60) (0.04) (5.27) (0.04) (1.56) (0.01) 

ก ำไรสุทธิ 1,195.45 6.98 1,351.73 9.02 209.34 1.48 
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งบกระแสเงนิสดของบริษทั จเีอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                       

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 2563 และ 2564 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,021.24 2,549.54 805.43   

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,765.91) (2,067.83) (1,607.31) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (408.17) (381.50) 577.16 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) (152.84) 100.21 (224.73) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 1,240.10 1,087.26 1,187.46 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ปี 1,087.26 1,187.46 962.73 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญส ำหรับงบกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 2.95 2.28 1.43 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.99 0.74 0.42 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า) 0.82 1.15 0.25 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4 (เท่า) 18.54 18.68 19.23 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 5 (วนั) 19 19 19 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เท่า) 69.01 56.17 51.96 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7 (วนั) 5 6 7 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 8 (เท่า) 17.94 16.17 15.25 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย 9 (วนั) 20 22 24 

Cash Cycle 10 (วนั) 5 3 2 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

อตัราก าไรขัน้ต้น 11 (%) 14.35 14.72 7.78 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 9.13 11.40 2.20 
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 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร 13 (%) 131.23 154.33 265.96 

อตัราก าไรสทุธิ 14 (%) 6.98 9.02 1.48 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%) 9.08 9.54 1.42 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%) 6.47 6.89 1.01 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%) 19.62 19.17 9.48 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 0.93 0.76 0.68 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 19 (เท่า) 0.38 0.39 0.45 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 20 (เท่า) 0.25 0.23 0.29 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ 21 (เท่า) 19.34 22.54 7.70 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 22 (เท่า) 0.25 0.31 0.16 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 23 (%) 78.76 22.54   N/A * 

  หมำยเหตุ: 

1) อตัราส่วนสภาพคล่อง   =   สินทรัพย์หมนุเวยีน / หนีสิ้นหมนุเวียน 

2) อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว   =   (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ) / หนีสิ้น

หมนุเวยีน 

3) อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หนีสิ้นหมนุเวียนเฉล่ีย 

4) อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า   =   ขายสทุธิ / ลกูหนีก้ารค้ากอ่นหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า (เฉล่ีย) 

5) ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย   =   360 / อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า 

6) อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ   =   ต้นทนุขาย / สินค้าคงเหลือ + สินทรัพย์ชีวภาพส่วนท่ีหมนุเวียน (เฉล่ีย) 

7) ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย   =   360 / อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ 

8) อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า   =   ต้นทนุขาย / เจ้าหนีก้ารค้า (เฉล่ีย) 

9) ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย  = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 

10) Cash Cycle   =   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย - ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 

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

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

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

15) อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   =   (ก าไรสทุธิ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เฉล่ีย)) x 100 

16) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   =   (ก าไรสทุธิ / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย)) x 100 

17) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร   =   ((ก าไรสทุธิ + ค่าเส่ือมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉล่ีย))  x 100 

18) อตัราการหมนุของสินทรัพย์   =   รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) 

19) อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  =   หนีสิ้นรวม / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

20) อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  =   หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

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

ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงานและลงทนุ 

22) อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน /  

(การจ่ายช าระหนีสิ้น + รายจ่ายลงทนุ + ซือ้สินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 

23) อตัราการจ่ายเงินปันผล   =   (เงนิปันผล / ก าไรสทุธิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ) x 100 

* อตัราการจ่ายเงินปันผลปี 2564 ขึน้อยู่กบัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 

 

 

 


