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สรุปผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จ�ำนวน
4,346.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 367.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.22 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป เพิ่มขึ้น 382.40
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.46 จาก ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จากรายได้จาก
การขายชิ้นส่วนไก่สดในประเทศเพิ่มขึ้น
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จ�ำนวน 602.83 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 13.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2561
เนื่องจากรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น อัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 13.87 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 14.81
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 2
ปี 2562 จ�ำนวน 73.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ

408.30 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 นอกจากนี้ กลุม
่ บริษท
ั มีกำ� ไรก่อนหักค่าเสือ่ ม
ดอกเบี้ย ภาษี และ ค่าตัดจ�ำหน่ายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จ�ำนวน 771.86
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.27 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จ�ำนวน 341.50 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 0.27 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.40จากไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ส�ำหรับโครงสร้างเงินทุนของกลุม
่ บริษท
ั ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2562 อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.42 เท่า และ
อัตราส่วนหนีส้ น
ิ ทีม
่ ภ
ี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน
้ อยูใ่ นระดับต�ำ่ เพียง 0.26 เท่า
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ผลการดำ�เนินงาน

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:
รายได้ จ ากธุ ร กิ จ เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป ประกอบด้ ว ยรายได้ จ ากการส่ ง ออก
เนือ้ ไก่แปรรูปและเนือ้ ไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนือ้ ไก่ตด
ั แต่ง และการขายชิน
้ ส่วน
ไก่สดในประเทศ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.79 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุม
่ บริษท
ั มีรายได้จาก
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 2,164.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 382.40 ล้านบาท หรือ
เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 21.46 เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จากรายได้จาก
การขายชิ้นส่วนไก่สดในประเทศเพิ่มขึ้น
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กลุม
่ บริษท
ั มีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนือ้ ไก่แปรรูป
จ�ำนวน 9,300 ตัน เพิม
่ ขึน
้ 1,400 ตัน หรือเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 17.72 จากไตรมาสที่ 2
ปี 2561 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณส่งออกเนื้อไก่สดไปประเทศจีน

ธุรกิจอาหารสัตว์:
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสัตว์บก
อาหารสัตว์น�้ำ และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 17.40 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กลุ่มบริษัท
มีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จ�ำนวน 756.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.11
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2561
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย
อาหารกุ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.77

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์:
รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนือ้
ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และมีรายได้จากการขายลูกไก่ให้แก่ตลาด
ต่างประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์มรี ายได้คด
ิ เป็นสัดส่วนร้อยละ
28.63 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน 1,244.24 ล้านบาท
ลดลง 56.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.38 เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2
ปี 2561 จากรายได้จากการขายไก่เนื้อลดลง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ มาจากการขายสินค้าไส้กรอกไก่
และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.18 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กลุม
่ บริษท
ั
มี ร ายได้ จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแปรรู ป จ� ำ นวน 181.68 ล้ า นบาท
เพิม
่ ขึน
้ จ�ำนวน 17.43 ล้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 10.61 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูป เพิ่มขึ้นจากราคาขายอาหารแปรรูปจาก
เนือ้ ไก่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 9.65 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
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ความสามารถในการท�ำก�ำไร

ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น		

ผลการด�ำเนินงานและรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

รายได

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จ�ำนวน 3,743.78
ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 353.63 ล้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 10.43 จากไตรมาสที่ 2
ปี 2561 ในขณะทีก่ ำ� ไรขัน
้ ต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จ�ำนวน 602.83 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 13.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.27 จากไตรมาสที่ 2
ปี 2561 จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น
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อาหารสัตว

อาหารแปรรูป

ฟารม

ไตรมาสที่ 2
ป 2562

กลุ ่ ม บริ ษั ท มี อั ต ราส่ ว นต้ น ทุ น ขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 คิ ด เป็ น
ร้อยละ 86.13 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 85.19
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ในขณะที่ อั ต ราก� ำ ไรขั้ น ต้ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 13.87 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 14.81
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

28.63%
ฟารมเลี้ยงสัตว

49.79%
เนื้อไกแปรรูป

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม
วิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจ�ำนวนรวม 73.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
97.36 ล้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 408.30 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดย
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN) มีส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน
13.21 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จ�ำนวน 59.64 ล้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 128.47
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์ไก่ในประเทศ
เพิม
่ ขึน
้ นอกจากนี้ บริษท
ั แมคคีย์ ฟูด
้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey)
มีสว่ นแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 60.30 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จ�ำนวน 37.72 ล้านบาท หรือ
เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 167.03 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากก�ำลังการ
ผลิตไก่แปรรูปปรุงสุกทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของโรงงานแปรรูปแห่งใหม่

ก�ำไรสุทธิ
17.40%

4.18%

อาหารสัตว

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

รายได้จากการขายรวมและอัตราก�ำไรสุทธิ
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ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กลุม
่ บริษท
ั มีกำ� ไรสุทธิ 341.50 ล้านบาท หรือคิดเป็น
0.27 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 129.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.40
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 211.59
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่ง
ก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วมเพิม
่ ขึน
้ ก�ำไรสุทธิของกลุม
่ บริษท
ั ในไตรมาสที่ 2
ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.86 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
5.32 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561
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รายไดจากการขายรวม(ลานบาท)
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ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 กลุ ่ ม บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมจ� ำ นวน
18,389.20 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,777.70 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 31.42 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,678.59
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.19 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม
2,733.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.86 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์
และไก่พ่อแม่พันธุ์ 529.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของสินทรัพย์รวม
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่ 670.27 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้น 259.54 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 274.17 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เพิ่มขึ้น 231.44 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
20,000
18,000

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 5,403.42
ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ น
ิ หมุนเวียน 2,777.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
51.40 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 1,960.00 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 36.27 ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ� ำ นวน 539.18 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.98 ของหนี้ สิ น รวม
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้ามีจ�ำนวน 111.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.06
ของหนีส้ น
ิ รวม และหนีส้ น
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
่ จ�ำนวน 15.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.29 ของหนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลงเล็กน้อยจ�ำนวน 0.05
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการที่
กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 450.00 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
445.40 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของกลุ่มบริษัท เป็นการ
กู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ส ่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น จ� ำ นวน
12,985.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 259.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
เพิม
่ ขึน
้ จ�ำนวน 255.94 ล้านบาท ท�ำให้มลู ค่าหุน
้ ทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน
2562 เท่ากับ 10.36 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 10.15 บาทต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมนัก
วิเคราะห์ครั้งที่ 2 (Analyst Meeting) ณ อาคารจีเอฟพีที เพื่อเปิดโอกาสให้
นักวิเคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษท
ั ฯในอนาคต โดยการจัดประชุมนักวิเคราะห์ครัง้ ที่ 2 นี้ มีนก
ั วิเคราะห์
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 ท่าน
เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
http://www.gfpt.co.th/ir_slide.php?lang=th

:
:
:
:
:
:
:
:

		
(อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
18.10 บาท ต่อหุ้น (ณ 31 ก.ค. 62)
1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อหุ้น)
22.69 พันล้านบาท
45.99%
16.04% (49.00%)
ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษัทฯ หลังหักเงิน ส�ำรองต่างๆทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษัทฯก�ำหนด (โดยมีเงือ่ นไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
(7 มี.ค. 2562)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
0 2473 8017

ir@gfpt.co.th

วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับย้อนหลัง สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง
http://www.gfpt.co.th/ir_newsletter.php
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน บทวิเคราะห์
และคำ�อธิ บ ายของฝ่ า ยจั ด การสามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่
http://www.gfpt.co.th/ir_downloads.php?lang=th

GFPT Profile
CG Score 2561
ลักษณะธุรกิจ
ราคาตลาด
หุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว
มูลค่าตลาด
%Free Float
%Foreign Holding
นโยบายปันผล

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

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
NICHIREI FOODS INC.
น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
STATE STREET EUROPE LIMITED
นายก้องภพ ลิมทรง
นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล
SE ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

54.01%
5.77%
4.52%
3.19%
2.12%
1.60%
1.60%
1.36%
1.01%
0.90%

Disclaimer
เอกสารฉบับนีจ้ ด
ั ท�ำโดย บริษท
ั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษท
ั ฯ”)
เพื่อใช้ในการน�ำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือ
เป็นการเสนอขาย ชี้ชวนหรือแนะน�ำให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูล
ใดๆ ในเอกสารฉบับนี้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเนื่อง
มาจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนีเ้ ป็นข้อมูลปัจจุบน
ั
ณ วันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ และอาจมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลดังกล่าว
โดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกัน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความครบถ้วนของข้อมูล บริษัทฯ
ไม่มห
ี น้าทีต
่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบน
ั ภายหลัง
จากวันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนีแ้ ละข้อมูลในเอกสารฉบับ
นีไ้ ม่ถอื ว่าเป็นการให้คำ� ปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำทางด้านกฎหมาย ภาษี และ
การลงทุนหรือด้านอื่นๆ
นอกจากนี้ ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนี้
มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ณ
วันที่ของเอกสารฉบับนี้ และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผลที่เกิด
ขึ้นจริง จึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยส�ำคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ใน
เอกสาร
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