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สิิงหาคม 2563

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน ประจำำ�ไตรมาสที่่� 2 ปีี 2563
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จำ�นวน 3,321.06 ล้านบาท ลดลง 1,025.54 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ
23.59 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ลดลง 811.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.48 จาก ไตรมาสที่ 2
ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปลดลง
กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จำ�นวน 474.83 ล้านบาท ลดลง 127.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.23 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เนื่องจากรายได้จากการขายรวมลดลง อัตรากำ�ไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.30
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 13.87 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จำ�นวน 84.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.44 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.57 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจำ�หน่ายใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จำ�นวน 614.59 ล้านบาท ลดลง 157.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.38 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562
กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จำ�นวน 222.96 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.18 บาทต่อหุ้น ลดลง 118.54 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 34.71 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สำ�หรับโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.43 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำ�เพียง 0.25 เท่า
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ผลการด�ำเนินงาน
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:
รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออก
เนื้อไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่ตัดแต่ง และการขาย
ชิ้นส่วนไก่สดในประเทศ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมี
รายได้คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ 40.75 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุม่ บริษทั
มีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจำ�นวน 1,353.24 ล้านบาท ลดลง 811.14
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.48 เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562
โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการส่งออกเนือ้ ไก่แปรรูปลดลง
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ป ริ ม าณขายส่ ง ออกสิ น ค้ า
เนือ้ ไก่แปรรูปจำ�นวน 6,100 ตัน ลดลง 3,200 ตัน หรือลดลงร้อยละ 34.41
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ส่วนใหญ่ลดลงจากปริมาณส่งออกเนือ้ ไก่แปรรูปไป
ประเทศสหภาพยุโรป

ธุรกิจอาหารสั ตว์:
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสัตว์บก
อาหารสัตว์น�ำ้ และอาหารกุง้ ธุรกิจอาหารสัตว์มรี ายได้คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ
22.91 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กลุม่ บริษทั มีรายได้
จากการขายอาหารสัตว์ จำ�นวน 761.00 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4.70 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.62 เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย
อาหารสัตว์น�ำ้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.39

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสั ตว์:
รายได้ จ ากธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ ส่ ว นใหญ่ ม าจากรายได้ จ ากการ
ขายไก่เนือ้ ให้กบั บริษทั GFN (บริษทั ร่วมทุน) และมีรายได้จากการขายลูกไก่
ให้แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์มรี ายได้คดิ เป็น
สัดส่วนร้อยละ 31.43 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
กลุม่ บริษทั มีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์ จำ�นวน 1,043.70 ล้านบาท
ลดลง 200.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.12 เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2
ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ ลดลง

ผลการดำ�เนินงานและรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

รายได้
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รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ มาจากการขายสินค้าไส้กรอกไก่
และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.91 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กลุ่ม
บริษทั มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจำ�นวน 163.12 ล้านบาท
ลดลงจำ�นวน 18.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.22 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลงจากปริมาณขาย
และราคาขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ซึง่ ลดลงร้อยละ
5.12 และร้อยละ 5.43 ตามลำ�ดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562
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รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
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ผลการด�ำเนินงาน
ความสามารถในการท�ำก�ำไร

ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น

ส่ วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กลุม่ บริษทั มีตน้ ทุนขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จำ�นวน 2,846.23
ล้านบาท ลดลง 897.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.97 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ในขณะที่กำ�ไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
จำ�นวน 474.83 ล้านบาท ลดลง 127.99 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 21.23 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากการขายรวมลดลง
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 85.70 ของรายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 86.13
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ในขณะที่อัตรากำ�ไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.30 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ
13.87 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจำ�นวนรวม 84.96 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 11.44 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.57 จากไตรมาสที่ 2
ปี 2562 โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด
(McKey) มีส่วนแบ่งกำ�ไรจำ�นวน 77.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 13.46
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.18 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 อย่างไร
ก็ตาม บริษทั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย) จำ�กัด (GFN) มีสว่ นแบ่งกำ�ไร
จำ�นวน 7.36 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 3.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
33.44 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562

กำ�ไรสุทธิและอัตรากำ�ไรสุทธิ
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กำไรสุทธ� (ลานบาท)

ก�ำไรสุ ทธิ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 222.96 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 0.18 บาทต่อหุ้น ลดลงจำ�นวน 118.54 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 34.71 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ซึ่งมีผลการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 341.50 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จาก
การขายรวมลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กำ�ไรสุทธิของกลุ่ม
บริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 6.71 ของรายได้จากการ
ขายรวม ลดลงจากร้อยละ 7.86 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 19,897.52 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,807.83 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 29.19 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,457.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.53 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม
3,074.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.45 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 549.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของสินทรัพย์รวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,008.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้น 1,077.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.72 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 777.02 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 419.61 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวมจำ� นวน
5,993.49 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2,642.56 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 44.09 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันจำ�นวน 2,320.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.71
ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำ� นวน 558.65
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.32 ของหนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับ
ล่วงหน้ามีจำ�นวน 102.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.70 ของ
หนี้สินรวม หนี้สินตามสัญญาเช่าจำ�นวน 355.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.94 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจำ�นวน 14.36
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.24 ของหนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้นจำ�นวน 788.44
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.15 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จาก
การทีก่ ลุม่ บริษทั มีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ 385.60 ล้านบาท
และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 393.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 274.40 ล้านบาท
ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของกลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืม
ในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน
13,904.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 288.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.12
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร เพิ่มขึ้นจำ�นวน 294.31 ล้านบาท ทำ�ให้มูลค่าหุ้นทางบัญชี ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 11.09 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จาก 10.86 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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กิจกรรมนักลงทุนสั มพั นธ์
ในไตรมาสที่่� 2 ปีี 2563
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัด
ประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 2 (Analyst Meeting) ณ อาคารจีเอฟพีที
เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และซักถาม
เกี่ยวกับผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้ม
และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการจัดประชุม
นักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2 นี้ มีนักวิเคราะห์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 23 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
13.30 บาท ต่อหุ้น (ณ 31 ก.ค. 63)
1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อหุ้น)
16.68 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.3/2020 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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