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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

ประจำ�ปี 2557

สรุปผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปี 2557

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

รายได้จากการขาย ประจ�าปี 2557 ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2557 ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
โดยรายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2557 มีจ�านวน 17,829 
ล้านบาท เพิ่มข้ึนเป็นจ�านวน 1,137 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.81  
จากปี 2556
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ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากปริมาณการ
ขายสินค้าของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ยอดส่ง
ออกเนือ้ไก่แปรรปู ยอดขายชิน้ส่วนไก่ในประเทศ 
ยอดขายอาหารสัตว์บกในประเทศ และยอดขาย
ไก่เนื้อมีชีวิตที่ขายให้กับบริษัท GFN

ในปี 2557 ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมของกลุ่ม
บริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.06 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อน จากส่วนแบ่งก�าไรจ�านวน 106 

ล้านบาท จากบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส  
(ประเทศไทย) จ�ากัด (McKey) และส่วนแบ่งก�าไร
จ�านวน 219 ล้านบาท จากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (GFN) 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี
ก�าไรสุทธิปี 2557 จ�านวน 1,780 ล้านบาท เพิ่ม
ขึน้ 264 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 17.40 เมือ่เทยีบ
กับงบปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

INVESTOR NEWSLETTER     

ประจำ�ปี 2557

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ในปี 2557 รายได้จากการขายทีคิ่ดเป็นจ�านวน 
17,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,137 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 6.81% จากปีก่อน สามารถแบ่งได้ดังนี้

ธุรกิจเน้ือไก่แปรรูป:

รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปเป็นแหล่งราย
ได้หลักของกลุ่มบริษัทโดยในปี 2557 มีรายได้
จ�านวน 7,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2556 ซึ่งมาจากการที่กลุ ่มบริษัทมีปริมาณ

ผลการ 
ด�าเนินงาน

ต้นทุนขาย
กลุม่บรษัิทมต้ีนทนุขายรวมใน ปี 2557 จ�านวน 

15,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 883 ล้านบาท จากปี 
2556 ในขณะที่อัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2557 
คิดเป็นร้อยละ 86.01 ของยอดขาย ลดลงเล็ก
น้อยจากร้อยละ 86.57 ในปี 2556 แม้ว่าราคากาก
ถ่ัวเหลืองอันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิต
อาหารสัตว์จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 13.11 แต่ด้วย
การบรหิารต้นทนุอย่างรอบคอบของกลุม่บรษัิทจงึ

ท�าให้ต้นทุนขายในปี 2557 ไม่ปรับสูงขึ้นมากนัก

ก�าไรข้ันต้น 

ในปี 2557 กลุม่บรษิทัมกี�าไรขัน้ต้นเป็นจ�านวน 
2,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 254 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.30 จากปี 2556 จากการที่
กลุ่มบริษัทเน้นการส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปที่
มีก�าไรขั้นต้นสูง และมีราคาขายที่ไม่ผันผวนตาม
ราคาตลาด จึงท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นของกลุ่ม
บริษัท ปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 13.43 ใน
ปี 2556 เป็นร้อยละ 13.99 ในปี 2557

ส ่วนแบ ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

ในปี 2557 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมคือ บริษัท GFN และบริษัท McKey มี
จ�านวนรวม 325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 
เป็นจ�านวน 104 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 47.06 โดยในปี 2557 ส่วนแบ่งก�าไรที่มา
จาก GFN มีจ�านวน 219 ล้านบาท และ McKey 
จ�านวน 106 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่
อัตราร้อยละ 56.28 และ 32.21 ตามล�าดับ

ก�าไรสุทธิ 

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ 1,780 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็น 1.42 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้จ�านวน 
264 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.40 จากปี 
2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทมียอดขายที่
เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง และมีส่วนแบ่งก�าไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 
ก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทคิดเป็นร้อยละ 9.85  
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 8.92

ขายส่งออกสนิค้าเนือ้ไก่แปรรปูเพิม่ขึน้ 3,700 ตนั  
จากปี 2556 เป็น 26,200 ตนั ในปี 2557 หรอืเพิม่
ขึน้ร้อยละ 16.44 โดยกลุม่สนิค้าเนือ้ไก่สดแช่แขง็ที่
ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และประเทศมาเลเซีย 
ที่เป็นตลาดใหม่ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น

ธุรกิจอาหารสัตว์:

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย
อาหารสัตว์ จ�านวน 4,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2556 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
มาจากปริมาณการขายอาหารสัตว์บกท่ีเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 8.67  

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�าหน่ายลูกไก่:

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากฟาร์มเล้ียงสัตว์และ
จ�าหน่ายลูกไก่ จ�านวน 4,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
835 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.85 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากปริมาณขายไก่
เป็นให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.51 
หรือ เพิ่มขึ้น 521 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:

ธรุกจิอาหารแปรรปูจากเน้ือไก่ เช่น ไส้กรอกไก่  
และไก่ยอ มีการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 
ในปี 2557 กลุ ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�านวน 906 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 
จากปี 2556 โดยมีปัจจัยหลักมาจากปริมาณขาย
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น จากร้านค้าส่ง
ตามจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ

ปัจจบุนั กลุม่บรษิทัมร้ีานค้าส่งตามภมูภิาคทัว่
ประเทศจ�านวน 12 สาขา ใน 12 จงัหวดั นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายร้านค้าในจังหวัด
อื่นๆ ในอนาคต เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
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ฟาร์มเลี้ยงไก่ของเราทุกฟาร์ม เลี้ยงด้วยระบบปิดที่เรียกว่า Evaporative Cooling System เป็นการปรับอุณหภูมิโรงเลี้ยงให้คงที่ตลอดเวลา รวมถึงมีระบบ 
Bio-Security ที่ป้องกันการเกิดโรคระบาดในไก่ และจากการเลี้ยงไก่ทั้งหมดในทุกขั้นตอนเองภายในเครือ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงเลี้ยงด้วย
อาหารที่ผลิตเองเพื่อใช้ภายในเครือโดยเฉพาะ จึงท�าให้มั่นใจได้ว่า ไก่ทุกตัวที่เลี้ยงจากฟาร์มในเครือจีเอฟพีที มีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

GP

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ากัด หรือ GP เป็นบริษัท
ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู ่ย ่าพันธุ ์ ด�าเนินการผลิตเพื่อ
จ�าหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ให้กับFKT และผู้เลี้ยง
ไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป โดย GP จะน�าเข้าลูกไก่ปู่ย่า
พนัธุเ์นือ้ทีมี่อายุ 1 วัน จากต่างประเทศ เพือ่น�ามา
เลีย้งเป็นเวลาประมาณ 25 สปัดาห์ จงึจะสามารถ
ให้ผลผลติลกูไก่พ่อแม่พนัธ์ุได้ และเมือ่เลีย้งจนถงึ
ประมาณสปัดาห์ที ่64 กจ็ะปลดระวางและขายให้
กับพ่อค้าคนกลางทั่วไปในประเทศ

MKS

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ากัด หรือ MKS 
เป็นบรษิทัฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ โดย MKS จะน�าลกูไก่
เนื้อจาก FKT มาเลี้ยงต่อเป็นระยะเวลาประมาณ 
41-43 วัน จนไก่เน้ือโตเต็มวัย ได้น�้าหนักตามท่ี
ต้องการ แล้วจึงจ�าหน่ายไก่เป็นให้กับ GFPT ซึ่ง
เป็นบริษัทแม่ และ GFPT Nichirei หรือ GFN 
ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อเชือดเข้ากระบวนการ
ช�าแหละ แปรรูป และส่งออกต่อไป

FKT

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ากัด หรือ FKT เป็น
บริษัทฟาร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พันธุ์ ด�าเนินการผลิต
เพื่อจ�าหน่ายลูกไก่เนื้อให้กับ MKS โดย FKT จะ
น�าลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจาก GP มาเล้ียงต่อ มี
ระยะเวลาการเล้ียงและระยะเวลาการให้ผลผลิต
คล้ายกับ GP นอกจากนี้ FKT ยังท�าฟาร์มเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่ เพื่อผลิตและจ�าหน่ายลูกไก่พันธุ์ไข่ให้
กับเกษตรกรทั่วไปในประเทศ

UPDATE 
GFPT : FARM SEGMENT

นำเข�าลูกไก�
จากต�างประเทศ ไข�พ�อแม�พันธุ�

ฟาร�มไก�ปู�ย�าพันธุ�

บร�ษัท จ�พ� บร�ดดิ�ง จำกัด บร�ษัท ฟาร�มกรุงไทย จำกัด บร�ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร�ม จำกัด 

ฟาร�มไก�พ�อแม�พันธุ�

ฟ�กไข�ไก�เนื้อ ฟาร�มไก�เนื้อ

ไก�ทุกตัวผลิตจาก
ฟาร�มของเรา

ฟ�กไข�พ�อแม�พันธุ� ไข�ไก�เนื้อ

จากอาหารสัตว์สู่ฟาร์มเลี้ยงไก่ บริษัท จีพี บรีดด้ิง จ�ากัด (GP) บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ากัด (FKT) และบริษัท 
เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ากัด (MKS) ล้วนเป็นบริษัทฟาร์มเลี้ยงไก่ในเครือจีเอฟพีที ฟาร์มท้ังหมดตั้งอยู่ท่ีจังหวัด
ชลบุรี โดยบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนการถือหุ้น 99.99% ของท้ัง 3 บริษัท
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ปฎิทินงานนักลงทุนสัมพันธ์

30/10/2557 2014 Thailand Conference, United States of America Roadshow

18/11/2557 การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 4/2557

20/11/2557 Thai Corporate Day, Singapore Roadshow

27/11/2557 J.P. Morgan Asia Rising Dragons Forum 2014, Hong Kong Roadshow

Disclaimer 
เอกสารฉบับนี้จัดท�าโดย บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้ในการน�าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูล

เท่านั้น เอกสารฉบับน้ีไม่ถือเป็นการเสนอขาย ชี้ชวนหรือแนะน�าให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่
ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเน่ืองมาจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ข้อมูล
ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดัง
กล่าวโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม  
หรือความครบถ้วนของข้อมูล บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันภายหลังจาก
วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี และเอกสารฉบับนี้และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�า
ทางด้านกฎหมาย ภาษี และการลงทุนหรือด้านอื่นๆ 

นอกจากน้ี ข้อมลูและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบบันีม้ลีกัษณะเป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต 
โดยอาศยัข้อมลู ณ วนัทีข่องเอกสารฉบบันี ้และขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ ผลท่ีเกดิข้ึนจริงจงึอาจแตกต่างไปอย่าง
มีนัยส�าคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในเอกสาร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน และ 
บทวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส�าหรับปี 2557  
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.gfpt.co.th/ir_financial_statement.php

CG Score 2014:   (อยูใ่นเกณฑ์ดมีาก) 
ลักษณะธุรกิจ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ราคาตลาด ณ 30 ธ.ค. 57 : 17.80 บาท ต่อหุ้น

หุน้ท่ีจ�าหน่ายแล้ว :  1,253.82 ล้านหุน้ 
   [1.00 บาทต่อหุน้]

มลูค่าตลาด :  22.32 ล้านบาท

%Free Float ณ 05 มี.ค. 57 :  44.00%   

%Foreign Holding :  18.04% [49.00%]

นโยบายปันผล :  

ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ หลังหักเงินส�ารองต่างๆ  
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก�าหนด  
(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ข้อมูลหลักทรัพย์ GFPT

1.  นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม  17.77%

2.  นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 17.55%

3.  นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม  14.36%

4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 6.49%

5.  NICHIREI FOODS INC.  4.52%

6.  SOMERS (U.K.) LIMITED  3.56%

7.  นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 3.54%

8.  นาย สมเกียรติ ลิมทรง   2.00%

9.  นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม  1.82%

10. NORBAX INC.,79  1.71%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  
(05 มี.ค. 2557)

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

www.gfpt.co.th
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)

ir@gfpt.co.th0 2473 8000

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 13,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 
715 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.50 จากวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จากที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์-สทุธ ิทีเ่พิม่ข้ึนจ�านวน 460 ล้านบาท เป็น 6,146 ล้านบาท และเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม-สทุธิ  
เพิ่มขึ้นจ�านวน 296 ล้านบาท เป็น 1,912 ล้านบาท นอกจากนี้สินทรัพย์รวมยังประกอบด้วย 
สินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 4,468 ล้านบาท ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์-สุทธิ จ�านวน 478  
ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน จ�านวน 733 ล้านบาท  
แต่อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ลดลง 195 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน 5,004 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 642 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.37 จากสิ้นปี 2556 จากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินที ่
ลดลงจ�านวน 870 ล้านบาท อย่างไรกต็าม กลุม่บรษัิทมกีารกูยื้มเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ 
เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น 
นอกจากนี้หนี้สินรวมยังประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 2,339 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว
จ�านวน 2,167 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 315 ล้านบาท รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
จากบริษัทร่วมจ�านวน 115 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจ�านวน 68 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมีจ�านวน 8,733 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 1,357 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.40 จากสิ้นปี 2556 เนื่องด้วยผลประกอบ
การของกลุ่มบริษัทที่ดีขึ้นมาก จึงท�าให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีปี 2557 เท่ากับ 6.97 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น
จาก 5.88 บาทต่อหุ้นในปีก่อน 

ฐานะทางการเงิน


