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สรุปผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ผลการด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยรายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทฯ
จ�ำนวน 4,497.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.28 จากไตรมาสที่ 2
ปี 2556

รายได้จากการขาย ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
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กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายเนื้อไก่ส่งออก ในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2557 จ�ำนวน 7,000.00 ตัน เพิ่มขึ้น
1,300.00 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.81 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 โดยมีปริมาณการส่งออก
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อยู่ที่ร้อยละ 16.32 ของ
ปริมาณการส่งออกของประเทศทั้งหมด (คิดรวม
ยอดส่งออกของบริษัทร่วม)
อั ต ราก� ำ ไรขั้ น ต้ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ปรั บ สู ง ขึ้ น
จากร้อยละ 10.78 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เป็น
ร้อยละ 14.58 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 อันเป็น
ผลมาจากต้นทุนการผลิตรวมต่อหน่วยที่ลดลง

จากปริมาณการขายที่มากขึ้น ประกอบกับราคา
เฉลี่ยของข้าวโพดลดลง
นอกจากนีใ้ นไตรมาสที่ 2 ปี 2557 กลุม่ บริษทั ฯ มีสว่ น
แบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมจ�ำนวน 80.48 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 17.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
27.87 จากส่วนแบ่งก�ำไร จ�ำนวน 62.94 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556
จากปั จ จั ย ข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
มีกำ� ไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จ�ำนวน 481.21
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177.23 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 58.31 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2556
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ต้นทุนขาย

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขายรวม
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จ�ำนวน 4,497.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 419.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.28 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2556

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป : รายได้จากธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุม่ บริษทั ฯ

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.63 ของรายได้จาก
การขายรวม โดยในไตรมาสที่ 2 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 1,872.51
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2
ปี 2556 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่ จ�ำนวน 7,000.00 ตัน เพิ่มขึ้น
1,300.00 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.81 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ซึ่งรายได้จากการส่งออกส่วน
ใหญ่เพิม่ ขึน้ จากปริมาณการส่งออกไก่ไปยังกลุม่ ตลาดในประเทศแถบเอเชีย แปซิฟกิ เช่น ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศมาเลเซีย

ธุรกิจอาหารสัตว์ : ธุรกิจอาหารสัตว์ มีรายได้คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ 27.41 ของรายได้จากการ

ขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 โดยกลุม่ บริษทั ฯมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จ�ำนวน 1,232.70
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.60 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2
ปี 2556 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากปริมาณการขายอาหารสัตว์บกที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่ : ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ได้กลายเป็นแหล่ง

รายได้ที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ จากการขายไก่เนื้อมีชีวิต (Live Broiler) ให้แก่ บริษัท GFN
(บริษัทร่วมที่เริ่มด�ำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2554) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จาก
ฟาร์มเลีย้ งสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่ จ�ำนวน 1,160.07 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 226.81 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 24.30 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เนื่องจากปริมาณการขายไก่เป็นให้กับ
บริษัท GFN เพิ่มขึ้น

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป : จากการขยายร้านค้าส่งตามจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมภิ าค

ต่างๆ ท�ำให้ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ และไก่ยอ มีการเติบโตที่ดีขึ้นมาก
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน 232.31
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 22.85 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.91 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2556 โดยมีปจั จัย
หลักมาจากปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีร้านค้าส่ง
ตามภูมิภาคทั่วประเทศจ�ำนวน 12 สาขา ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา นครปฐม บุรีรัมย์
ล�ำปาง สุราษฏร์ธานี นครสวรรค์ เชียงราย อุบลราชธานี ตาก เพชรบุรี และพิษณุโลก เพื่อเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
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NP Margin

กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
จ�ำนวน 3,842.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 203.24 ล้านบาท
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2556 สอดคล้องกับยอดขายที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนต้นทุนขายในไตรมาสที่ 2
ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 85.42 ของยอดขาย ลดลง
จากร้อยละ 89.22 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 อันเป็นผล
มาจากต้นทุนการผลิตรวมต่อหน่วยทีล่ ดลงจากปริมาณ
การขายในกลุม่ บริษทั ฯ ทีม่ ากขึน้ ประกอบกับราคาเฉลีย่
ของข้าวโพดซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ลดลง

ก�ำไรขั้นต้น
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นเป็น
จ�ำนวน 655.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215.92 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 49.11 จากไตรมาสที่ 2
ปี 2556 โดยมีปัจจัยจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้
จากการขายรวมมากขึ้น ได้แก่ ปริมาณเนื้อไก่ส่งออก
ปริมาณชิ้นส่วนไก่ขายในประเทศ ปริมาณขายอาหาร
สัตว์บก ปริมาณขายไก่เนื้อไปยังบริษัท GFN และ
ปริมาณขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่ในประเทศ
ที่มากขึ้น ประกอบกับต้นทุนการผลิตรวมต่อหน่วย
ที่ ล ดลง จึ ง ท� ำ ให้ อั ต ราส่ ว นก� ำ ไรขั้ น ต้ น เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ร้อยละ 10.78 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เป็นร้อยละ 14.58
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมคือ บริษทั GFN และบริษทั McKey มีจำ� นวน
รวม 80.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2556
เป็นจ�ำนวน 17.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 27.87 โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ส่วนแบ่งก�ำไร
ที่มาจาก บริษัท GFN จ�ำนวน 53.42 ล้านบาท และ
บริษัท McKey จ�ำนวน 27.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 2 ปี 2556 อัตราร้อยละ 22.82 และ 39.15
ตามล�ำดับ

ก�ำไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 กลุม่ บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิ 481.21
ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.38 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
177.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.31 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทฯ
มีปริมาณขายสูงขึ้น ต้นทุนขายลดลง และมีส่วนแบ่ง
ก�ำไรจากบริษัทร่วมมากขึ้น โดยอัตราส่วนก�ำไรสุทธิคิด
เป็นร้อยละ 10.70 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
7.45 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556

ข้อมูลหลักทรัพย์ GFPT

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 13,759.43 ล้าน
บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,847.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.23
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,977.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.44 เงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม 1,778.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.92 ไก่ปยู่ า่ พันธุแ์ ละไก่พอ่ แม่พนั ธุ-์ สุทธิ
446.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.25 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น 709.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.15
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 737.92 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 5.67 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จากสินค้าคงเหลือ-สุทธิที่เพิ่มขึ้น 227.42
ล้านบาท และกลุ่มบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 162.40
ล้านบาทและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 291.30 ล้านบาท
แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ มีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ -สุทธิลดลง 68.13 ล้านบาท

CG Score :
ลักษณะธุรกิจ :		
ราคาตลาด ณ 30 มิ.ย. 57 :
หุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว :		
มูลค่าตลาด :		
%Free Float ณ 05 มี.ค. 57 :
%Foreign Holding :		
นโยบายปันผล :		

[อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก]
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
12.80 บาท ต่อหุ้น
1,253.82 ล้านหุ้น [1.00 บาทต่อหุ้น]
16.05 ล้านบาท
44.00%
18.99% [49.00%]
ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลัง
หักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษทั ฯ ก�ำหนด (โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม)

หนี้สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 5,911.67 ล้านบาท
ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 3,071.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.96 เงินกู้ยืม
ระยะยาวจ�ำนวน 2,340.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.58 ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานจ�ำนวน 303.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจาก
บริษทั ร่วมมีจำ� นวน 130.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.21 และหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนเป็น
จ�ำนวน 65.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.12 ของหนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 266.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.72 จากสิน้ ปี 2556 จากการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 260.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของ
กลุม่ บริษทั ฯ เป็นการกูย้ มื ในสกุลเงินบาทเท่านัน้ ไม่มเี งินกูย้ มื สกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 304.66 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 33.07 เพิ่มขึ้นจาก 921.12 ล้านบาทในสิ้นปี 2556 มาเป็น 1,225.77
ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่ง
ปีลดลงจ�ำนวน 1,850.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.94 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี
2556 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 มีเพียงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน
หนึ่งปี เฉพาะที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินเท่านั้น ในขณะที่ปี 2556 มีเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีที่กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จึงท�ำให้ส่วนของ
เงินกู้ระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถูกจัดหมวดให้เป็น
หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 457.39 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 22.35 เมื่อเปรียบเทียบกับในสิ้นปี 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ มีจ�ำนวน 7,847.76 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 471.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.39 จากสิ้นปี 2556 จาก
การที่กลุ่มบริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานที่ดีในครึ่งปีแรกของปี 2557 ส่วนด้านมูลค่าหุ้น
ทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีค่าเท่ากับ 6.26 บาทต่อหุ้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน และบทวิเคราะห์
และค�ำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ ประจ�ำไตรมาสที่ 2
ปี 2557 สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.gfpt.co.th/ir_home.php?lang=TH
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1. นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม		
2. นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม		
3. นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม		
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด		
5. NICHIREI FOODS INC.		
6. SOMERS (U.K.) LIMITED		
7. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย		
8. นาย สมเกียรติ ลิมทรง		
9. นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม		
10. NORBAX INC.,79		

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศอังกฤษ
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17.55%
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4.52%
3.56%
3.54%
2.00%
1.82%
1.71%

Disclaimer

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำโดยบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อใช้ในการน�ำ
เสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย ชี้ชวนหรือแนะน�ำ
ให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใด ๆ
โดยอาศัยข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้
บริ ษั ท ฯ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายใด ๆ อั น เนื่ อ งมาจากข้ อ มู ล
ในเอกสารฉบั บ นี้ ข้ อ มู ล ในเอกสารฉบั บ นี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ณ วั น ที่ ข องเอกสาร
ฉบั บ นี้ และอาจมี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วโดยมิ ต ้ อ งมี ก ารบอก
กล่ า วล่ ว งหน้ า บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ รองหรื อ รั บ ประกั น ความถู ก ต้ อ ง ความเหมาะสม
หรือความครบถ้วนของข้อมูล บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบนั ภายหลังจากวันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนีแ้ ละข้อมูลในเอกสาร
ฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำทางด้านกฎหมาย ภาษี และการลงทุน
หรือด้านอื่น ๆ
นอกจากนี้ ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะเป็นการคาด
การณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ และขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยส�ำคัญจากที่ได้คาด
การณ์ไว้ในเอกสาร

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
0 2473 8000

ปฎิทินงานนักลงทุนสัมพันธ์
01/04/2557 :
04/04/2557 :
20/05/2557 :
03/06/2557 :

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก [05 มี.ค. 2557]

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

ir@gfpt.co.th
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