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สรุปผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ประจำ�ไตรมาสที่ 2/2558

รายได้จากการขาย ประจ�ำไตรมาสที่ 2/2558
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ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมจ�ำนวน 4,033 ล้านบาท ลดลง
464 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.33 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จากรายได้ส่งออก
เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป ลดลงร้ อ ยละ 21.33 ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ล ดลงจากปริ ม าณส่ ง ออกไก่ ส ดแช่ แ ข็ ง
อย่างไรก็ตาม ราคาขายเฉลี่ยของเนื้อไก่แปรรูปส่งออก (ดอลลาร์/ตัน) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

2Q2014

Chicken
Meat

Farm

Processed
Food

Feed

2Q2015

นอกจากนี้ รายได้จากการขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศลดลงร้อยละ 13.82 จากราคาขายในประเทศ
ลดลง รวมทั้งรายได้จากการขายลูกไก่และอาหารกุ้งที่ลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีปริมาณขาย
ไก่เนื้อมีชีวิตให้แก่บริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.10 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมของกลุม่ บริษทั ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จ�ำนวน 9 ล้านบาท
ลดลง 71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 88.49 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ก�ำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีจ�ำนวน 200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.16 บาทต่อหุ้น ลดลง
ร้อยละ 58.47 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 481 ล้านบาท
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ธุรกิจอาหารสัตว์:

ต้นทุนขาย

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ ป ระกอบด้ ว ย
รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก อาหารปลา
และอาหารกุ้ง โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 27.84
ของรายได้ จ ากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2
ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหาร
สัตว์ จ�ำนวน 1,123 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.92
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2557

ต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีจำ� นวน
3,608 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.10 จากไตรมาสที่ 2
ปี 2557 เนื่องจากปริมาณการขายและผลิตรวม
ที่ลดลง โดยเฉพาะปริมาณขายส่งออกเนื้อไก่
แปรรูปและปริมาณขายอาหารกุง้ ท�ำให้กลุม่ บริษทั
มีอัตราส่วนต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 89.46 ของ
ยอดขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85.43 ในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2557

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์:

ผลการ
ด�ำเนินงาน

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ ป ระกอบ
ด้วยรายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN
(บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ) และขายลู ก ไก่ ส� ำ หรั บ ตลาด
ในประเทศ โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 27.19
ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี
2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายไก่เนื้อและ
ลูกไก่จ�ำนวน 1,096 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.48
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2557 อย่างไรก็ตาม
ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้นเป็น
120,000 ตัวต่อวัน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:

ธุ ร กิ จ อาหารแปรรู ป จากเนื้ อ ไก่ ประกอบ
ด้วย ไส้กรอกไก่ ลูกชิ้นไก่ และผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปจากเนื้อไก่อื่นๆ ส�ำหรับตลาดในประเทศ
โดยมี ร ายได้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.16 ของรายได้
จากการขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2558
รายได้ จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแปรรู ป มี
จ�ำนวน 208 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.45 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จากราคาขายและปริมาณ
ขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ที่ลดลงตามราคา
ตลาด

ประจำ�ไตรมาสที่ 2/2558

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป ประกอบ
ด้ วยรายได้ จ ากการส่ ง ออกไก่แ ปรรูป ส่ง ออก
ไก่ ส ดทางอ้ อ ม และการขายไก่ ส ดในประเทศ
โ ด ย มี ร า ย ไ ด ้ คิ ด เ ป ็ น ร ้ อ ย ล ะ 3 9 . 8 1
ของรายได้จากการขายรวม กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 1,606 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 14.25 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2
ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้า
เนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 5,300 ตัน ลดลงร้อยละ
24.29 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2557
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ก�ำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีจ�ำนวน
425 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.12 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากการขายรวมลดลง จึงท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้น
ลดลงจากร้อยละ 14.57 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
เป็นร้อยละ 10.54 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ส่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไรจากเงิ น ลงทุ น ใน
บริษัทร่วม
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ส่วนแบ่งก�ำไรจาก
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของ
กลุม่ บริษทั มีจำ� นวนรวม 9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
88.49 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมี
ส่วนแบ่งก�ำไรจาก บริษทั แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey) จ�ำนวน 21 ล้านบาท
ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ในอัตราร้อยละ
20.64 และมีสว่ นแบ่งขาดทุนจากบริษทั จีเอฟพีที
นิชเิ ร (ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN) จ�ำนวน 12 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ที่อัตราร้อยละ
122.87

ก�ำไรสุทธิ

8%

Net Profit (THB million)

ก�ำไรขั้นต้น

Net Profit Margin (%)

0%

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ก�ำไรสุทธิมจี ำ� นวน 200
ล้านบาท คิดเป็น 0.16 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.96 ของรายได้จากการขาย ลดลงจาก
ร้อยละ 10.70 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จากรายได้
จากการขายรวมลดลง อั ต ราส่ ว นต้ น ทุ น การ
ผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น และส่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไรจากเงิ น ลงทุ น
ในบริษัทร่วมที่ลดลง

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สินทรัพย์รวมมีจ�ำนวน 14,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.74
จากสิ้นปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 283 ล้าน
บาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 249 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท
มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 30 ล้านบาท นอกจากนี้ สินทรัพย์รวมยังประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,822 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,903 ล้านบาท ไก่ปู่ย่าพันธุ์และ
ไก่พ่อแม่พันธุ์ 462 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 367 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี 332 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 73 ล้านบาท

หนี้สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 หนี้สินรวมมีจ�ำนวน 5,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.51 จากสิ้นปี
2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 478 ล้านบาท
นอกจากนี้ หนี้สินรวมยังประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 3,011 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน
2,217 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�ำนวน 326 ล้านบาท รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
จากบริษัทร่วมมีจ�ำนวน 111 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 65 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 8,658 ล้าน ลดลงร้อยละ 0.86 จากสิ้นปี
2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มีกำ� ไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรลดลงจ�ำนวน 83
ล้านบาท ท�ำให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เท่ากับ 6.90 บาทต่อหุ้น ลดลงเล็กน้อย
จาก 6.97 บาทต่อหุ้น จากสิ้นปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
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High
Low
Avg.

Closing Price

Volume

13.70
11.60
12.65

7,577,716
423,487
2,883,439

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558
ณ อาคารจีเอฟพีที เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทัง้ รายย่อยและสถาบันได้เข้าร่วมประชุม เพือ่ พิจารณา
อนุมตั ใิ นระเบียบวาระการประชุม และซักถามกับผูบ้ ริหารโดยตรง โดยการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2558 ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 249 ท่าน จ�ำนวนหุ้น 849 ล้านหุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 67.73
ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมงานประชุมพบ
นักลงทุนต่างประเทศ (International Roadshow) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 2 (Analyst
Meeting) ณ อาคารจีเอฟพีที เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และซักถาม
เกีย่ วกับผลประกอบการไตรมาส 1 ทีผ่ า่ นมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ในอนาคต โดยการจัดประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 2 นี้ มีนักวิเคราะห์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 ท่าน

สรุปเหตุการณ์น่าสนใจที่ผ่านมา
THAIFEX World of Food Asia 2015
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน THAIFEX World of Food Asia 2015 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม
2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คอารีนา่ เมืองทองธานี ซึง่ จัด
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และ Koelnmesse GmbH

ข้อมูลหลักทรัพย์ GFPT
CG Score 2014: 		
(อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก)
ลักษณะธุรกิจ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ราคาตลาด ณ 30 มิ.ย. 58 : 12.00 บาท ต่อหุน้
หุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้ว :
1,253.82 ล้านหุน้
		
[1.00 บาทต่อหุน้ ]
มูลค่าตลาด
:
15.05 พันล้านบาท
%Free Float
:
44.00%
%Foreign Holding :
16.06% [49.00%]
นโยบายปันผล
:		
ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก�ำหนด (โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
(11 มี.ค. 2558)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน และ
บทวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ ส�ำหรับไตรมาสที่ 2/2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.gfpt.co.th/ir_financial_statement.php

Disclaimer

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำโดย บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้ในการน�ำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูล
เท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย ชี้ชวนหรือแนะน�ำให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่
ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้
บริ ษั ท ฯ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายใดๆ 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 องเอกสารฉบั บ นี้ และอาจมี ก ารแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ดั ง
กล่ า วโดยมิ ต ้ อ งมี ก ารบอกกล่ 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�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันภายหลังจาก
วันที่ของเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนี้และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ
ทางด้านกฎหมาย ภาษี และการลงทุนหรือด้านอื่นๆ
นอกจากนี้ ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนีม้ ลี กั ษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
โดยอาศัยข้อมูล ณ วันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ และขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจึงอาจแตกต่างไปอย่าง
มีนัยส�ำคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในเอกสาร
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กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
NICHIREI FOODS INC.
นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
ด.ช. ก้องภพ ลิมทรง
STATE STREET AND TRUST
COMPANY
7. NORBAX INC., 79
8. นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล
9. STATE STREET BANK EUROPE
LIMITED
10. NORTRUST NOMINEES
LTD. – CL AC

55.59%
5.01%
4.52%
3.58%
2.00%
1.73%
1.60%
1.60%
1.31%
1.12%

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
0 2473 8017
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

ir@gfpt.co.th

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
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