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สรุปผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยรายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3
ปี 2557 เป็นจ�ำนวน 4,815.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.18 จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายเนื้อไก่ส่งออก ในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2557 จ�ำนวน 7,000.00 ตัน เพิ่มขึ้น
1,700.00 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.08 จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 โดยมีปริมาณการส่งออก
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อยู่ที่ร้อยละ 15.30 ของ
ปริมาณการส่งออกของประเทศทั้งหมด (คิดรวม
ยอดส่งออกของบริษัทร่วม)

ยอดขาย โดยมีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น

อั ต ราก� ำ ไรขั้ น ต้ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ปรั บ ลดลง
จากร้อยละ 17.91 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เป็น
ร้อยละ 13.39 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 อันเป็น
ผลมาจากต้นทุนขายรวมเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ งู กว่า

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ
มีกำ� ไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จ�ำนวน 505.59
ล้านบาท ลดลง 101.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
16.76 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2556

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัท
ร่วมของกลุ่มบริษัทฯ จ�ำนวน 110.14 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 32.31 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.51
จากส่วนแบ่งก�ำไร จ�ำนวน 77.83 ล้านบาทใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2556

รายได้จากการขาย ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
รายได้จากการขายรวม
กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จ�ำนวน 4,815.91 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 444.81
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.18 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2556

ธุ ร กิ จ เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป :

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป เป็ น แหล่ ง รายได้ ห ลั ก ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปมีรายได้จำ� นวน 1,896.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.37
ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึ้น 45.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
ที่ 3 ปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่ จ�ำนวน 7,000.00 ตัน เพิ่มขึ้น 1,700.00 ตัน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.08 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556
ส�ำหรับรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ส�ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จ�ำนวน 5,489.20
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 284.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.46 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2556

ธุรกิจอาหารสัตว์ : ธุรกิจอาหารสัตว์ มีรายได้คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 28.31 ของรายได้จากการขาย
รวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จ�ำนวน 1,363.15 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 91.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.16 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 โดยมีรายได้ที่เพิ่ม
ขึ้นส่วนใหญ่มาจากปริมาณการขายอาหารสัตว์บกที่เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ส�ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จ�ำนวน 3,635.19
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2556

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่ : ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งไก่ได้กลายเป็นแหล่งรายได้ทสี่ ำ� คัญ

ของกลุ่มบริษัทฯ จากการขายไก่เนื้อมีชีวิต (Live Broiler) ให้แก่ GFN ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ
มีรายได้จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่ จ�ำนวน 1,316.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 292.67 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.58 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เนื่องจากปริมาณจากการขายไก่เป็นให้กับ
บริษัท GFN ที่เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่ ส�ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ
มีรายได้จ�ำนวน 3,531.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 568.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.18 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวด 9 เดือน ปี 2556

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป : ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ และไก่ยอ มีการ

เติบโตที่ดีขึ้นมาก ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน
239.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.75 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.03 จาก ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 โดยมีปัจจัย
หลักมาจากปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ทเี่ พิม่ ขึน้ จากร้านค้าส่งตามจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมภิ าคต่างๆ
ส�ำหรับรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ส�ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จ�ำนวน
676.83 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 58.98 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.55 เมือ่ เปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2556
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีร้านค้าส่งตามภูมิภาคทั่วประเทศจ�ำนวน 12 สาขา ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา
นครปฐม บุรีรัมย์ ล�ำปาง สุราษฏร์ธานี นครสวรรค์ เชียงราย อุบลราชธานี ตาก เพชรบุรี และพิษณุโลก
เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
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NP Margin

ต้นทุนขาย
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จ�ำนวน 4,171.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 583.13 ล้านบาท
จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ในขณะที่อัตราส่วนต้นทุนขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 86.61 ของ
ยอดขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.09 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 อันเป็นผลมาจาก ราคาเฉลี่ยของกากถั่วเหลือง
และข้าวโพด ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.02 และร้อยละ 5.69 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายจ�ำนวน 11,448.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 697.15
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.48 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2556 ซึ่งจะเห็นว่าโดยภาพรวมในปี
2557 ในช่วง 9 เดือนทีผ่ า่ นมานัน้ ต้นทุนรวมไม่ได้เพิม่ ขึน้ มากนัก เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556
อีกทั้งยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น ในช่วงเวลา 9 เดือน ปี 2557

ก�ำไรขั้นต้น
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นเป็นจ�ำนวน 644.62 ล้านบาท ลดลง 138.33 ล้านบาท
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.67 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ปัจจัยมาจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายรวม
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ายอดขาย โดยมีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ทั้ง
ในส่วนของราคากากถั่วเหลือง และราคาข้าวโพด จึงท�ำให้อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 17.91 ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เป็นร้อยละ 13.39 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
ส�ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุม่ บริษทั ฯ มีกำ� ไรขัน้ ต้น จ�ำนวน 1,884.29 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 348.78 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.71 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2556 ซึ่งจะเห็นว่าโดยภาพรวมในปี 2557 ใน
ช่วง 9 เดือนทีผ่ า่ นมานัน้ ก�ำไรขัน้ ต้นยังเพิม่ ขึน้ ตามความคาดหมาย เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท GFN และบริษัท McKey มี
จ�ำนวนรวม 110.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เป็น
จ�ำนวน 32.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 41.51 โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ส่วนแบ่งก�ำไรที่มา
จาก GFN จ�ำนวน 79.88 ล้านบาท และ McKey จ�ำนวน 30.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2556
อัตราร้อยละ 42.93 และ 37.90 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 272.54 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 102.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.18 เมื่อเปรียบ
เทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2556

ก�ำไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 505.59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น ลดลง
จ�ำนวน 101.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.76 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ซึ่งลดลงจากการที่กลุ่มบริษัทฯ
ต้นทุนขายรวมเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย รายได้อื่นๆ รวมทั้งมีส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมมากขึ้น
ท�ำให้โดยภาพรวมก�ำไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2557 แม้ว่าจะดูต�่ำกว่าไตรมาส 3 ปี 2556 แต่ก็มีก�ำไรสุทธิอยู่
ในระดับที่ดีกว่าไตรมาส 2 ปี 2557 ที่ผ่านมา โดยอัตราส่วนก�ำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 10.50 ของยอดขาย
ลดลงจากร้อยละ 13.90 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556
ส�ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,411.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356.69 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.83 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2556 ซึ่งจะเห็นว่าโดยภาพรวมในปี
2557 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมานั้น ก�ำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น จากยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนขายที่เพิ่ม
ขึ้นในระดับที่ไม่สูงมากนัก รวมทั้งส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2556
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Update

GFPT : Feed Segment
KT: Animal and Aqua Feed

จากการประกอบธุรกิจผลิตไก่แบบครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจอาหารสัตว์ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที มียอดขายคิดเป็นประมาณ 30% ของยอดขายรวม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสาม
ธุรกิจหลักทีส่ ร้างรายได้ให้กบั กลุม่ บริษทั ฯ โดยบริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีอตั ราส่วนการถือหุน้ 98.03% นอกจากนี้
บริษัท กรุงไทยอาหาร ยังประกอบธุรกิจฟาร์มไก่ไข่เพื่อผลิตไข่เชื้อขายให้กับเกษตรกรทั่วไป โดยมีฟาร์มไก่ทั้งหมด 3 ฟาร์ม
ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัท กรุงไทยอาหาร ประกอบไปด้วย 2 โรงงานหลัก คือ:
กรุงไทยอาหาร

KT1

Location : Phrapradang

KT2

Location : Banbeung
GFPT Group

4

KT1

KT2

เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกและสัตว์น�้ำ ส�ำหรับเป็ด วัว ไก่ไข่
สุนัข ปลา กุ้ง และ กบ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อรองรับตลาด
ภายในประเทศหรื อ เกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ทั่ ว ไปในประเทศไทย
บริษัท กรุงไทยอาหาร มีก�ำลังการผลิตอาหารสัตว์บก 500,000 ตัน
ต่อปี และอาหารสัตว์น�้ำ 150,000 ตันต่อปี โดยจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์น�้ำ ภายใต้ชื่อแบรนด์ของบริษัทเอง
เช่น ป.เจริญพันธ์ (อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์นำ�้ ) KT (อาหาร
สัตว์บกและอาหารสัตว์น้�ำ) จีเอฟฟีด (อาหารไก่ไข่และอาหารปลา)
และพีซีฟีด (อาหารสัตว์น�้ำ)

เป็นโรงงานผลิตอาหารไก่เนื้อ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2552 เพื่อจ�ำหน่าย
ให้บริษัท จีพีบรีดดิ้ง (ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์) บริษัท เอฟเคที (ฟาร์ม
ไก่พ่อแม่พันธุ์) และบริษัท เอ็มเคเอส (ฟาร์มไก่เนื้อ) ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะ โดยบริษัท กรุงไทยอาหาร
มีก�ำลังการผลิตอาหารไก่เนื้อ 512,000 ตันต่อปี ส่วนประกอบของ
อาหารไก่เนื้อประกอบไปด้วย ข้าวโพด 50% กากถั่วเหลือง 35%
และอื่ น ๆ อี ก 15% โดยใช้ ข ้ า วโพดภายในประเทศ และ
กากถั่วเหลืองน�ำเข้าจากประเทศบราซิลและประเทศอาร์เจนตินา
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 13,568.87 ล้าน
บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,487.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.07
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6,032.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.46 เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 1,858.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.70 ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่
พันธุ์-สุทธิ 462.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 727.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.36
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 547.35 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 4.20 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ที่
เพิ่มขึ้น 346.43 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ เพิ่มขึ้นเป็น
จ�ำนวน 243.14 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง
283.30 ล้านบาท

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

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 5,210.38 ล้านบาท
ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2,416.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.39 ของ
หนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 2,277.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.71
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�ำนวน 309.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.94
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากบริษัทร่วมมีจ�ำนวน 124.94 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ
2.40 และหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นจ�ำนวน 81.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.56
ของหนี้สินรวม
หนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ลดลงจ�ำนวน 435.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
7.71 จากสิน้ ปี 2556 จากการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ลดลงจ�ำนวน 871.89 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน -สุทธิเพิม่ ขึน้ 352.50 ล้านบาท ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวของ
กลุม่ บริษทั ฯ เป็นการกูย้ มื ในสกุลเงินบาทเท่านัน้ ไม่มเี งินกูย้ มื สกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี ลด
ลงจ�ำนวน 1,850.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.94 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556
เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 มีเพียงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
เฉพาะทีก่ ยู้ มื จากสถาบันการเงินจ�ำนวน 230.00 ล้านบาทเท่านัน้ เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ฯ
ได้รบั อนุมตั เิ งินกูร้ ะยะยาวจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้
ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จึงท�ำให้ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ครบก�ำหนด
ช�ำระใน 1 ปี จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถูกจัดหมวดให้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ มีจ�ำนวน 8,358.48
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 982.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.32 จากสิ้นปี 2556
จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานที่ดีในระยะเวลา 9 เดือนของปี 2557 ส่วน
ด้านมูลค่าหุน้ ทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 6.67 บาทต่อหุ้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน และบทวิเคราะห์
และค�ำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ ประจ�ำไตรมาสที่ 3
ปี 2557 สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.gfpt.co.th/ir/th/index.php

ปฎิทินงานนักลงทุนสัมพันธ์
18/08/2557 :
29/08/2557 :
08/09/2557 :
18/09/2557 :

การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2557
Thailand Focus 2014
โครงการพบปะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โครงการเยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก [05 มี.ค. 2557]
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		

17.77%
17.55%
14.36%
6.49%
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
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

ir@gfpt.co.th

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

www.gfpt.co.th

