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สรุปผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำ�นวน 3,682.20 ล้านบาท ลดลง 283.81 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ
7.16 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลดลง 123.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.01 จาก ไตรมาสที่ 1
ปี 2562 และรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ลดลง 106.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.44 จาก ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำ�นวน 539.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.11 จากไตรมาส
ที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง อัตรากำ�ไรขั้นต้นของกลุ่ม
บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.66 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.46 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำ�นวน 100.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.51 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 361.13 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และ ค่าตัดจำ�หน่ายใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำ�นวน 751.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562
กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำ�นวน 324.66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.26 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.48
จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สำ�หรับโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.40 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำ�เพียง 0.25 เท่า
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ผลการด�ำเนินงาน
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:
รายได้จากธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกเนือ้
ไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่ตัดแต่ง และการขายชิ้น
ส่วนไก่สดในประเทศ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.94 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัท
มีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจำ�นวน 1,544.42 ล้านบาท ลดลง 106.27
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.44 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ป ริ ม าณขายส่ ง ออกสิ น ค้ า
เนื้อไก่แปรรูปจำ�นวน 5,900 ตัน ลดลง 3,800 ตัน หรือลดลงร้อยละ 39.18
จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ส่วนใหญ่ลดลงจากปริมาณส่งออกเนื้อไก่สดไป
ประเทศจีน และปริมาณส่งออกเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกไปประเทศญี่ปุ่น

ธุรกิจอาหารสั ตว์:
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหาร
สัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ� และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.54 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จำ�นวน 719.68 ล้านบาท ลดลง
45.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.96 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1
ปี 2562
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการ
ขายอาหารสัตว์บก ลดลงร้อยละ 15.20 และรายได้จากการขายอาหารกุ้ง
ลดลงร้อยละ 16.58

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสั ตว์:
รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย
ไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และมีรายได้จากการขายลูกไก่ให้
แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 33.84 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ จำ � นวน 1,245.92
ล้านบาท ลดลง 123.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.01 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จากรายได้จากการขายไก่เนื้อลดลง

ผลการดำ�เนินงานและรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

รายได้
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รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารแปรรู ป จากเนื้ อ ไก่ มาจากการขายสิ น ค้ า
ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.68 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1
ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจำ�นวน
172.18 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 8.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.76
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปลดลงจากปริมาณขายอาหารแปรรูป
จากเนื้อไก่ลดลง ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งลดลงร้อยละ 6.43 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562
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รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย ปี 2562
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ความสามารถในการท�ำก�ำไร

ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น

ส่ วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กลุ่ ม บริ ษั ท มี ต้ น ทุ น ขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำ � นวน
3,142.49 ล้านบาท ลดลง 289.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.44
จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ในขณะที่กำ�ไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
จำ�นวน 539.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 1.11 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จากการที่ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง
กลุ่ ม บริ ษั ท มี อั ต ราส่ ว นต้ น ทุ น ขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
คิดเป็นร้อยละ 85.34 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 86.54
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ในขณะที่อัตรากำ�ไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.66 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.46
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามวิธสี ว่ นได้เสียของกลุม่ บริษทั มีจ�ำ นวนรวม 100.25 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จำ�นวน 78.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 361.13 จากไตรมาสที่ 1 ปี
2562 โดยบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำ�กัด (GFN) มีส่วนแบ่ง
กำ�ไรจำ�นวน 12.25 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 40.75 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 142.97 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณ
ส่งออกไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำ�กัด (McKey) มีส่วนแบ่งกำ�ไรจำ�นวน 88.01 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 37.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.16 จากไตรมาส
ที่ 1 ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากกำ�ลังการผลิตไก่แปรรูปปรุงสุกที่เพิ่ม
ขึ้นของโรงงานแปรรูปที่เปิดใหม่

รายได้จากการขายรวมและอัตรากำ�ไรสุทธิ
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สุทธิ จำ�นวน 227.86 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากส่วนแบ่งกำ�ไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น กำ�ไรสุทธิของกลุ่ม
บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของรายได้จากการ
ขายรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.74 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 19,584.34 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,772.63 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 29.48 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,229.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.13 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม
2,990.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.27 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 555.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของสินทรัพย์รวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,036.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิ่มขึ้น 764.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 588.11 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น 396.07 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สิน

20,000
2,294

1,937
5,713

5,772
3,268

สินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน

3,350
หนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
สวนของผูถือหุน

10,000
13,107

0

ป 2562

13,615

18,820

ลานบาท

13,812

พ.ค. 2563

13,940

19,584

ลานบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ รวมจำ�นวน 5,644.50
ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2,294.19 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 40.64 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันจำ�นวน 2,320.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.10 ของ
หนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำ�นวน 552.17 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.78 ของหนีส้ นิ รวม รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้าจำ�นวน
104.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.85 ของหนี้สินรวม หนี้สินตาม
สัญญาเช่าจำ�นวน 358.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.35 ของหนี้
สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจำ�นวน 15.18 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.27 ของหนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิ่มขึ้นจำ�นวน 439.45
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.44 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากการ
ที่กลุ่มบริษัทมีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี เพิ่มขึ้นจำ�นวน 393.00 ล้านบาท และหนี้สินตาม
สัญญาเช่า เพิ่มขึ้นจำ�นวน 358.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท
มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 274.40 ล้านบาท
ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื ระยะยาวและระยะสัน้ ของกลุม่ บริษทั เป็นการกูย้ มื ในสกุล
เงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน
13,939.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 324.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร เพิ่มขึ้นจำ�นวน 322.06 ล้านบาท ทำ�ให้มูลค่าหุ้นทางบัญชี ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 11.12 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
10.86 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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กิจกรรมนักลงทุนสั มพั นธ์
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัด
ประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 1 (Analyst Meeting) ณ อาคารจีเอฟพีที
เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และซักถาม
เกี่ยวกับผลประกอบการปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทาง
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการจัดประชุมนักวิเคราะห์
ครั้งที่ 1 นี้ มีนักวิเคราะห์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 24 ท่าน
เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
http://www.gfpt.co.th/ir_slide.php?lang=th

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
www.gfpt.co.th
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
0 2473 8017
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หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน
บทวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.gfpt.co.th/ir_downloads.php?lang=th
		
(อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
11.40 บาท ต่อหุ้น (ณ 30 เม.ย. 63)
1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อหุ้น)
14.29 พันล้านบาท
46.92%
14.33% (49.00%)
ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะของบริษั ท ฯ หลั ง หั ก เงิน ส�ำรองต่ า งๆ
ทุ ก ประเภทที่ ก ฎหมายและบริษั ท ฯ ก�ำหนด
(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
(10 มี.ค. 2563)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ir@gfpt.co.th

วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับย้อนหลัง สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง
http://www.gfpt.co.th/ir_newsletter.php

GFPT Profile
CG Score 2562
ลักษณะธุรกิจ
ราคาตลาด
หุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว
มูลค่าตลาด
%Free Float
%Foreign Holding
นโยบายปันผล

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

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

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

นอกจากนี้ ยังสามารถรับชม Analyst Meeting และ
ข้อมูล IR Present No.2/2020 ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
ระบบ webcast ได้ที่
http://www.gfpt.co.th/ir_slide.php?lang=en

Disclaimer
เอกสารฉบับนี้จัดท�ำโดย บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เพื่อใช้ในการน�ำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือ
เป็ น การเสนอขาย ชี้ช วนหรือ แนะน�ำให้ ซื้อ หรือ ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัย
ข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเนื่องมา
จากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ
วันที่ของเอกสารฉบับนี้ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
โดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกัน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความครบถ้วนของข้อมูล บริษทั ฯไม่มี
หน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนั ภายหลังจาก
วันที่ของเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนี้และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่
ถือว่าเป็นการให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำทางด้านกฎหมาย ภาษี และการ
ลงทุนหรือด้านอื่นๆ
นอกจากนี้ ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนี้
มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ณ
วันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ และขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ ผลทีเ่ กิดขึ้นจริง
จึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยส�ำคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในเอกสาร
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