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รายได้จากการขายประจ�าปี 2557
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กลุม่บรษิทัมรีายได้จากการขายรวมในปี 2558 
จ�านวน 16,466 ล้านบาท ลดลง 1,363 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 7.64 โดยรายได้ส่วนใหญ่ลด
ลงจากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ซึ่งมีรายได้ลดลงจาก
ปริมาณส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปลดลง และ
ราคาขายเฉลี่ยชิ้นส่วนไก่ในประเทศลดลง

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของ
กลุ่มบริษัทในปี 2558 มีจ�านวน 249 ล้านบาท 
ลดลง 76 ล้านบาท หรือลดลง  ร้อยละ 23.58 
จากปี 2557 โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (McKey) มีส่วนแบ่งก�าไร

จ�านวน 185 ล้านบาท และบริษัท จีเอฟพีที  
นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ากัด (GFN) มีส่วนแบ่งก�าไร
จ�านวน 64 ล้านบาท ซึ่งบริษัทร่วมทั้งสองแห่งมี
ส่วนแบ่งการตลาดยอดขายเนื้อไก่แปรรูปส่งออก 
ร้อยละ 4.29 และ 5.56 ตามล�าดับ 

กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ ในปี 2558 จ�านวน 
1,195 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.95 บาทต่อหุ้น 
ลดลงจ�านวน 585 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
32.85 จากปี 2557 ที่มีผลการด�าเนินงานก�าไร
สุทธิ จ�านวน 1,780 ล้านบาท 
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ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน 
บริษัทร่วม  

ในปี 2558 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ ่มบริษัทมี
จ�านวนรวม 249 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 76 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.58 จากปี 2557 
โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรลดลงจาก บริษัท 
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ากัด (GFN) มีส่วน
แบ่งก�าไรจ�านวน 64 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 155 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.66 จากปี 2557

อย่างไรก็ตาม บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (McKey) มีส่วนแบ่งก�าไร
จ�านวน 185 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 78 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.28 จากปี 2557

ก�าไรสุทธิ 

ในปี 2558 กลุม่บรษิทัมกี�าไรสทุธ ิ1,195 ล้านบาท  
หรือคิดเป็น 0.95 บาทต่อหุ้น ลดลงจ�านวน 585 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.85 จากปี 2557 
ซ่ึงมีผลการด�าเนินงานก�าไรสุทธิ จ�านวน 1,780 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการ
ขายรวมลดลง อัตราส่วนต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น  
และส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลง 
ก�าไรสทุธขิองกลุม่บรษิทัในปี 2558 คดิเป็นร้อยละ  
7.26 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 

ธุรกิจเน้ือไก่แปรรูป:

รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ประกอบด้วย
รายได้จากการส่งออกไก่แปรรูป ส่งออกทางอ้อม
ไก่สด และการขายไก่สดในประเทศ ในปี 2558 
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 40.38 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่ม
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�านวน 
6,648 ล้านบาท ลดลง 548 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 7.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 กลุ่ม
บริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเน้ือไก่แปรรูป
จ�านวน 22,100 ตัน ลดลง 4,100 ตัน หรือลดลง
ร้อยละ 15.65 จากปี 2557 

ธุรกิจอาหารสัตว์:

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยราย
ได้จากการขายอาหารสัตว์บก อาหารปลา และ
อาหารกุง้ ธรุกจิอาหารสตัว์มีรายได้คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 27.07 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 
2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ 
จ�านวน 4,458 ล้านบาท ลดลง 429 ล้านบาท หรอื
ลดลงร้อยละ 8.78 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 
โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากปริมาณขาย
อาหารกุ้งและอาหารปลา ลดลงร้อยละ 21.34 
และ 9.35 ตามล�าดับ 

ธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์:

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มา
จากรายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN 
(บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมีรายได้จากการขาย
ลกูไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ ธรุกจิฟาร์มเลีย้งสตัว์
มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.37 ของรายได้
จากการขายรวม ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากธรุกจิฟาร์มเลีย้งสตัว์ จ�านวน 4,507 ล้านบาท 
ลดลง 333 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.88 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2557  

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มา
จากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ ลูกชิ้นไก่ และ

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเน้ือไก่ให้แก่ตลาด
ในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.18 ของราย
ได้จากการขายรวม ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีราย 
ได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�านวน 
853 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 5.79 จากปี 2557 

ต้นทุนขาย

 กลุม่บริษทัมต้ีนทนุขายรวมในปี 2558 จ�านวน 
14,463 ล้านบาท ลดลง 873 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 5.69 จากปี 2557 เนื่องจากปริมาณการ
ขายและปริมาณการผลิตรวมที่ลดลง โดยเฉพาะ
ปริมาณส่งออกของสินค้าไก่แปรรูป และปริมาณ
ขายอาหารกุง้ท่ีลดลง ท�าให้กลุม่บรษิทัมอีตัราส่วน
ต้นทุนขายในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 87.83 ของ
รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 
86.02 ในปี 2557

ก�าไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีก�าไรขั้นต้นในปี 2558 จ�านวน 
2,003 ล้านบาท ลดลง 490 ล้านบาท หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 19.64 จากปี 2557 จากการที่กลุ่ม
บรษิทัมรีายได้จากการขายรวมลดลงจากธรุกจิเนือ้
ไก่แปรรปูและธรุกิจอาหารสตัว์ จงึท�าให้อตัราก�าไร
ขั้นต้นของกลุ่มบริษัทลดลงจากร้อยละ 13.98 ใน
ปี 2557 เป็นร้อยละ 12.17 ในปี 2558
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
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FINANCIAL  
POSITION

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 14,976 ล้านบาท ประกอบด้วย 
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,809 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6,736 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.98 เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ 2,126 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.20  
ไก่ปูย่่าพนัธุแ์ละไก่พ่อแม่พนัธุ-์สทุธิ 486 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.24 อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.47

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน 5,533 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้
สินหมุนเวียน 2,953 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.36 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 
2,075 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.50 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�านวน 339 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.12 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากบริษัทร่วมมีจ�านวน 107 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 1.94 และหนีส้นิไม่หมนุเวียนอืน่จ�านวน 59 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.07 ของหนีส้นิรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 9,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 710 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 จากสิ้นปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) เนื่องจากกลุ่มบริษัท
มีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นจ�านวน 692 ล้านบาท ท�าให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีปี 2558 เท่ากับ 7.53 บาทต่อหุ้น 
เพิ่มขึ้นจาก 6.97 บาทต่อหุ้น ในปี 2557

(มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 
10,000 - 30,000 ล้านบาท)

GFPT ได้เข้ารบัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best IR Awards 
2015) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

Best IR Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นด้านการ
ด�าเนินกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึง่จะให้ความ
ส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการ
ด�าเนินกิจกรรม

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ GFPT ม ี
นโยบายพืน้ฐานในการมุ่งเน้นมมุมองจากผูถ้อื
หุน้และผู้บริหาร เพือ่ให้มัน่ใจว่ามคีวามโปร่งใส 
เป็นธรรม และทันกาลต่อทุกฝ่าย

ความส�าเร็จนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
แนวทางการบริหารของ GFPT ที่มิได้มุ่งเน้นที่
ความส�าเร็จเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้
ความส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

UPDATE
BEST IR AWARDS 2015

SET AWARDS 2015 

Best Investor Relation 

Awards

9.98 ในปี 2557จากรายได้จากการขายรวมลดลง อัตราส่วนต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งก�าไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลง
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:  (อยู่ในเกณฑ์ดีมาก)

: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

: 9.90 บาท ต่อหุ้น

: 1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อ:หุ้น)

: 12.41 พันล้านบาท

: 44.00%

: 16.06% (49.00%)
: ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลัง
หักเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษัทฯ ก�าหนด (โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม)

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

ในการน�าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย  
ชี้ชวนหรือแนะน�าให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจ
ลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจาก
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ีเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ของ
เอกสารฉบบันี ้และอาจมกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูดังกล่าวโดยมต้ิองมกีารบอก
กล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม  
หรือความครบถ้วนของข้อมูล บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันภายหลังจากวันที่ของเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนี้
และข้อมูลในเอกสารฉบับน้ีไม่ถือว่าเป็นการให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าทางด้าน
กฎหมาย ภาษี และการลงทุนหรือด้านอื่นๆ 

นอกจากน้ี ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะ
เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศยัข้อมลู ณ วนัทีข่องเอกสารฉบบันี้  
และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัย
ส�าคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในเอกสาร

CG Score 2558

ลักษณะธุรกิจ

ราคาตลาด ณ 30 ธ.ค. 58

หุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

มูลค่าตลาด

%Free Float

%Foreign Holding

นโยบายปันผล

ข้อมูลหลักทรัพย์ GFPT

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  (11 มี.ค. 2558)

1.   กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม              
2.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด   
3.   NICHIREI FOODS INC.       
4.   นายอนุชา  กิจธนามงคลชัย             
5.   ด.ช. ก้องภพ  ลิมทรง                    
6.   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%

ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้มกีารจัดประชมุ
นักวิเคราะห์ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2558 (Analyst Meeting) ณ อาคาร 
จเีอฟพีที เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัวเิคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และ
ซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้ม
และทิศทางการด�าเนนิธุรกจิของบริษทัฯ ในอนาคต โดยการจดัประชมุ
นักวิเคราะห์ในครั้งนี้ มีนักวิเคราะห์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 26 ท่าน

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

GFPT INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

W W W.G F P T.C O.T H

ir@gfpt.co.th0 2473 8017

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน และบทวิเคราะห ์
และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส�าหรับปี 2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่  
http://www.gfpt.co.th/ir_financial_statement.php

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


