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กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จำานวน 3,619.65 ล้านบาท ลดลง 924.60 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 

20.35 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ลดลง 842.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.27 จาก ไตรมาสที่ 3 

ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปลดลง 

กลุ่มบริษัทมีกำาไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จำานวน 569.93 ล้านบาท ลดลง 143.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.14 จาก

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เนื่องจากรายได้จากการขายรวมลดลง อัตรากำาไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 15.75 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 15.70 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จำานวน 68.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.17 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.49 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีกำาไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และ ค่าตัดจำาหน่ายใน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จำานวน 752.72 ล้านบาท ลดลง 58.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.22 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2562

กลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จำานวน 342.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.27 บาทต่อหุ้น ลดลง 33.54 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 8.93 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สำาหรับโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.40 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำาเพียง 0.25 เท่า

สรุุปผลการุดำำาเนิินิงานิ ปรุะจำำาไตรุมาสท่ี่� 3 ป ี2563
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ผลการุดำำาเนิินิงานิ
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจิ

ธุรุกิจำเนิื้อไก่แปรุรุูป:

ธุรุกิจำอาหารุสัตว์:
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสัตว์บก 

อาหารสัตว์น้ำา และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

22.19 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้

จากการขายอาหารสัตว์ จำานวน 803.17 ล้านบาท ลดลง 64.20 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 7.40 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ปี 2562

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ท่ีลดลง ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย

อาหารสัตว์บก ลดลงร้อยละ 19.79

ธุรุกิจำฟารุ์มเล่้ยงสัตว์:

ธุรุกิจำผลิตภัณฑ์อาหารุแปรุรุูป:
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเน้ือไก่ มาจากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ 

และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเน้ือไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 5.46 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 กลุ่มบริษัท

มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจำานวน 197.78 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน

จำานวน 15.47 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.49 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส

ท่ี 3 ปี 2562

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนจากปริมาณ

ขายอาหารแปรรูปจากเน้ือไก่ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.01 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ปี 2562

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เน้ือ

ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และมีรายได้จากการขายลูกไก่ให้แก่ตลาด

ต่างประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

33.15 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำานวน 1,199.99 

ลา้นบาท ลดลง 32.94 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.67 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายไก่เนื้อลดลง
ผลการุดำำาเนิินิงานิและรุายไดำ้แยกตามปรุะเภที่ธุรุกิจำ
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2563
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รายได้จากธุรกิจเน้ือไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกเน้ือไก่

แปรรูปและเน้ือไก่สด ส่งออกทางอ้อมเน้ือไก่ตัดแต่ง และการขายช้ินส่วนไก่สด

ในประเทศ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ธุรกิจเน้ือไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 39.20 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจ

เน้ือไก่แปรรูปจำานวน 1,418.71 ล้านบาท ลดลง 842.94 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 37.27 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจาก

รายได้จากการส่งออกเน้ือไก่แปรรูปลดลง

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเน้ือไก่แปรรูป

จำานวน 4,800 ตัน ลดลง 3,900 ตัน หรือลดลงร้อยละ 44.83 จากไตรมาสท่ี 

3 ปี 2562 ส่วนใหญ่ลดลงจากปริมาณส่งออกเน้ือไก่แปรรูปไปประเทศญ่ีปุ่น

และสหภาพยุโรป
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เนื้อไก�แปรรูป

อาหารสัตว�

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�

ผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป

5.46%

22.19%

39.20%

33.15%

รุายไดำ้แต่ละสายธุรุกิจำของจำ่เอฟพ่ที่่และบรุิษัที่ย่อย
ไตรุมาสที่่� 3 ปี 2563 

ผลการุดำำาเนิินิงานิ
ความสามารถในการท�าก�าไร

ต้นิทีุ่นิขายและกำาไรุขั้นิต้นิ
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จำานวน 

3,049.73 ล้านบาท ลดลง 780.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.39 

จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ในขณะที่กำาไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

จำานวน 569.93 ล้านบาท ลดลง 143.72 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น

ร้อยละ 20.14 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้

จากการขายลดลง

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 คิดเป็น

ร้อยละ 84.25 ของรายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 84.30 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ในขณะที่อัตรากำาไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทใน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 15.75 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 

15.70 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 กำาไรุสุที่ธิ 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิ จำานวน 342.07 

ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.27 บาทต่อหุ้น ลดลงจำานวน 33.54 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 8.93 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ซึ่งมีผลการดำาเนินงาน

กำาไรสุทธิ จำานวน 375.61 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จาก

การขายรวมลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 กำาไรสุทธิของกลุ่ม

บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.45 ของรายได้จากการ

ขายรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.26 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ส่วนิแบ่งกำาไรุจำากเงินิลงทุี่นิในิบรุิษัที่รุ่วม
ในไตรมาสที่  3 ปี  2563 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจำานวนรวม 68.43 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 15.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.49 

จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดยบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 

จำากัด (GFN) มีส่วนแบ่งกำาไรจำานวน 10.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 

9.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 667.10 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 

นอกจากนี้ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด 

(McKey) มีส่วนแบ่งกำาไรจำานวน 57.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 5.69 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.98 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562

อัตรากำไรสุทธ� (%) กำไรสุทธ� (ล�านบาท)
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สินิที่รุัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำานวน 19,966.10 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,661.19 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 28.35 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,759.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.88 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

3,055.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.30 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 531.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.66 ของสินทรัพย์รวม 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 958.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เพิ่มขึ้น 1,146.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.09 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 721.33 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 635.17 ล้านบาท

หนิ่้สินิ

ส่วนิของผู้ถือหุ้นิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำานวน 

5,718.73 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2,370.58 ล้านบาท 

หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 41.45 ของหนีส้นิรวม เงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลที่

เกี่ยวข้องกันจำานวน 2,320.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.57 ของ

หนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำานวน 566.31 ล้านบาท 

หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 9.90 ของหนีส้นิรวม รายไดค้า่เชา่รบัลว่งหนา้จำานวน 

99.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของหนี้สินรวม หนี้สินตาม

สัญญาเช่าจำานวน 347.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.08 ของ

หนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจำานวน 14.20 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของหนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เพิ่มขึ้นจำานวน 513.67 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.87 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

จากการที่กลุ่มบริษัทมีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กนัทีถ่งึกำาหนดชำาระในหนึง่ป ีเพิม่ขึน้ 393.00 ลา้นบาท และหนีส้นิตาม

สัญญาเช่า เพิ่มขึ้น 347.77 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 274.40 ล้านบาท ทั้งนี้ 

เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของกลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงิน

บาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 

14,247.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 632.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64 

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีกำาไรสะสมที่ยัง

ไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นจำานวน 636.37 ล้านบาท ทำาให้มูลค่าหุ้นทางบัญช ี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 11.36 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จาก 10.86 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ฐานิะที่างการุเงินิ



GFPT IR-Newsletter - พฤศจิกายน 2563 บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) 5

กิจำกรุรุมนิักลงทีุ่นิสัมพันิธ์ 
ในิไตรุมาสท่ี่� 3 ปี 2563

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมนัก

วิเคราะห์ครั้งที่ 3 (Analyst Meeting) ณ อาคารจีเอฟพีทีเพื่อเปิดโอกาส

ให้นักวิเคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และซักถามเกี่ยวกับผล

ประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทาง

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการจัดประชุมนักวิเคราะห ์

ครั้งที่ 3 นี้ มีนักวิเคราะห์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 21 ท่าน 

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์  

http://www.gfpt.co.th/ir_slide.php?lang=th

Disclaimer 

เอกสารฉบับนี้จัดทำาโดย บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
เพ่ือใช้ในการนำาเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่าน้ัน เอกสารฉบับน้ีไม่ถือ
เป็นการเสนอขาย ชี้ชวนหรือแนะนำาให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุนหรอืตัดสินใจใดๆ โดยอาศัย
ข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเน่ืองมา
จากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ 
วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี และอาจมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว
โดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกัน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความครบถ้วนของข้อมลู บริษทัฯไม่มี
หน้าท่ีต้องดำาเนินการปรบัปรงุข้อมลูดังกล่าวให้เป็นปัจจบัุนภายหลังจาก
วันที่ของเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนี้และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่
ถือว่าเป็นการให้คำาปรึกษาหรือคำาแนะนำาทางด้านกฎหมาย ภาษ ีและการ
ลงทุนหรือด้านอื่นๆ

นอกจากน้ี ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับน้ี
มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ณ 
วนัทีข่องเอกสารฉบับน้ี และข้ึนอยูกั่บปัจจยัหลายประการ ผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
จึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยสำาคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในเอกสาร

1.   กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
2.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
3.   NICHIREI FOODS INC.
4.   น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
5.   นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
6.   STATE STREET EUROPE LIMITED 
7.   นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล                    
8.   นายก้องภพ ลิมทรง     
9.   SE ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
10.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

ผู้ถือหุ้นิรุายใหญ่ 10 อันิดำับแรุก

53.08%
5.69%
4.52%
3.19%
2.01%
1.97%
1.60%
1.60%
1.25%
0.80%

CG Score 2562
ลักษณะธุรกิจ
ราคาตลาด
หุ้นที่จำาหน่ายแล้ว
มูลค่าตลาด
%Free Float
%Foreign Holding                
นโยบายปันผล  

     (อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
11.40 บาท ต่อหุ้น (ณ 31 ต.ค. 63)
1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อหุ้น)
14.29 พันล้านบาท
46.92%
14.33% (49.00%)                

ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ หลังหักเงินสำารองต่างๆ
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กำาหนด  
(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

:
:
:
:
:
:
:             
:

GFPT Profile

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

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ir@gfpt.co.th0 2473 8017

วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับย้อนหลัง สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง

http://www.gfpt.co.th/ir_newsletter.php

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน 
บทวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ 

http://www.gfpt.co.th/ir_downloads.php?lang=th

(10 ม่.ค. 2563)

นอกจากนี้ ยังสามารถรับชม Analyst Meeting และ
ข้อมูล IR Present No.4/2020 ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
ระบบ webcast ได้ที่
http://www.gfpt.co.th/ir_slide.php?lang=en


