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 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) หรือ ("บริษัท GFPT") เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร 
ครอบคลุมตัง้แต่ การผลติอาหารสตัว ์การเลีย้งไก่พนัธุ ์ฟารม์เลีย้งไก่เนื้อ การแปรรูปเนื้อไก่ การผลติเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก 
และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า เพื่อจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ GFPT มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมแปรรปูโดยเน้นมาตรฐานการผลติทีม่คีุณภาพและความปลอดภยัดา้น
อาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัทัง้ระบบห่วงโซ่อาหารตัง้แต่วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติอาหารสตัว์
ตลอดจนการสง่มอบผลติภณัฑอ์าหารใหก้บัลกูคา้ 

 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานฉบบันี้ถูกจดัท าเพื่อช่วยใหผู้้อ่านมคีวามเขา้ใจงบการเงนิของ
บรษิทั ผลการด าเนินงาน ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการด าเนินงานของบรษิทั และรวมถงึขอ้มูลภาวะอุตสาหกรรมที่เกีย่วขอ้ง
และแนวโน้มการด าเนินงานในอนาคต  

 ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานต่อไปนี้  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของ 
จเีอฟพทีแีละบรษิทัย่อย และรายการทีส่ าคญัที่มผีลต่องบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยงบการเงนิส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2556 
สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 ได้รวมบญัชขีองจเีอฟพทีแีละบรษิัทย่อย (รวมเรยีกว่า “บรษิทั”) ตามที่ระบุไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ ขอ้ 3. เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิรวม  

1. ผลการด าเนินงานของบริษทั  

 ผลการด าเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2556 เป็นทีน่่าพอใจเนื่องดว้ยยอดขายส่งออกไปยงัตลาดยุโรปทีเ่พิม่ขึน้
มากเมื่อเทยีบกบัปีก่อนๆ ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั จเีอฟพที ีนิชเิร (ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) ทีด่ขี ึน้จน
สามารถพลกิจากผลขาดทุนเป็นก าไรไดเ้รว็กว่าทีค่าดการณ์ไว ้ 

 ในไตรมาสแรกของปี 2556 บรษิทัมผีลมาจากการด าเนินงานทีด่ขี ึน้จากยอดขายส่งออกสนิคา้เนื้อไก่แปรรูปปรุง
สุกที่เพิม่ขึ้น ราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ (ลูกไก่ ไก่เป็น และชิ้นส่วนไก่) ที่ปรบัตวัดขีึ้น ท าให้บรษิัทมีรายได้จากการขายรวม
เพิม่ขึน้ 12%  จาก 3,422 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2555 เป็น 3,836 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2556 ประกอบกบัอตัราก าไร
ขัน้ตน้ของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 6% ในไตรมาส 1 ปี 2555 เป็น 8% ในไตรมาส 1 ปี 2556 จงึท าให ้GFPT สามารถมผีลก าไร
สุทธใินไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 130 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการฟ้ืนตวัที่น่าพอใจเมื่อเทียบกบัผลขาดทุน 33 ล้านบาท
ในช่วงเดยีวกนัของปี 2555 

 นอกจากนี้ GFN ยงัมผีลการด าเนินงานที่ดขี ึน้สามารถพลกิจากผลขาดทุนเป็นก าไรได้ ทีผ่่านมา GFN มผีลการ
ด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่องเป็นเวลาสามปีตัง้แต่เปิดด าเนินการ เน่ืองจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงและภาวะราคาสนิคา้โภคภณัฑ์
ในประเทศทีต่กต ่าอย่างมาก และจากการทีก่ลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมกีารประกาศยกเลกิการระงบัการน าเขา้ไก่สดแช่แขง็
จากประเทศไทยในไตรมาส 3 ปี 2555 ท าให ้ GFN สามารถมชี่องทางการขายสนิคา้สง่ออกไดเ้พิม่ขึน้ จะเหน็ไดจ้ากปรมิาณ
การสง่ออกของ GFN ไปยงัตลาดยุโรปเพิม่ขึน้มาก อกีทัง้ การที ่GFN ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากบรษิทัแม่ (GFPT และ Nichirei Foods 

Inc.) จ านวน 1,500 ลา้นบาท ท าให ้GFN สามารถลดภาระดอกเบีย้เงนิกูไ้ดม้าก จงึท าให ้GFN มผีลก าไรสุทธ ิ27 ลา้นบาทใน   
ไตรมาส 1 ปี 2556 จากที่มีผลขาดทุน 112 ล้านบาทในงวดเดยีวกนัในปี 2555 ด้วยสถานการณ์การแข่งขนัที่เริ่มดขีึ้น    
GFN น่าจะมคีวามสามารถในการท าก าไรไดด้ขีึน้จากการที ่GFN มกีารขยายก าลงัการผลติสนิคา้แปรรูปปรุงสุกทีค่าดว่าจะ
ตดิตัง้เสรจ็ในไตรมาส 2 ปี 2556 
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1.1 รายได้แยกตามประเภทธรุกิจ 

ประเภทธรุกิจ 
ของจีเอฟพีทีและบริษทัย่อย 

ไตรมาส 1 ปี 2556 ไตรมาส 1 ปี 2555 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

เน้ือไก่แปรรปู 1,564 40.77 1,228 35.88 336 27 
อาหารสตัว ์ 1,082 28.20 1,173 34.28 (91) (8) 
ฟารม์เลีย้งสตัวแ์ละจ าหน่ายลกูไก่ 1,006 26.23 887 25.92 119 (17) 
ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปู 184 4.80 134 3.92 50 37 
รายได้จากการขายรวม 3,836 100.00 3,422 100.00 414 12 
 

ธรุกิจเน้ือไก่แปรรปู: 

 ในไตรมาส 1 ปี 2556 รายไดข้องบรษิทัสว่นใหญ่มาจากธุรกจิเน้ือไก่แปรรปู จ านวน 1,564 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 336 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2555 บรษิทัมปีรมิาณการสง่ออกเน้ือไก่แปรรปู
ในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 5,223 ตนั เพิม่ขึน้ 2,175 ตนั หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 71  

ธรุกิจอาหารสตัว ์: 

 ธุรกจิอาหารสตัว ์ ในไตรมาส 1 ปี 2556 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายอาหารสตัว ์จ านวน 1,082 ลา้นบาท ลดลง 91 
ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 8 เมื่อเปรยีบเทยีบจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2555 สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณขายอาหารกุง้ที่
ลดลงซึง่เป็นผลกระทบมาจากโรคระบาด EMS  

ธรุกิจฟารม์เลี้ยงสตัวแ์ละจ าหน่ายลูกไก่: 

 ธุรกจิฟารม์เลีย้งไก่ไดก้ลายเป็นแหล่งรายไดท้ีส่ าคญัของบรษิทัจากการทีเ่ป็นผูข้ายไก่เป็นใหแ้ก่ GFN ในไตรมาส 1 
ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายไก่เป็น จ านวน 825 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อ
เปรยีบเทยีบจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2555 ซึง่มาจากการขายไก่เป็นใหก้บับรษิทั GFN 

ธรุกิจอาหารแปรรปู: 

 การเติบโตของธุรกจิอาหารแปรรูปมสีญัญาณที่ดจีากการขายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป เช่น ไสก้รอกไก่ ไก่ยอ 
ลกูชิน้ และอาหารแปรรปูอื่นๆ ในไตรมาส 1 ปี 2556 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายผลติภณัฑอ์าหารแปรรูปจ านวน 184 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 50 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 37 จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2555 การเตบิโตมาจากการขยายรา้นคา้ส่ง
เพิม่จ านวน 5 สาขา ใน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ภูเกต็ หาดใหญ่ นครปฐม บุรรีมัย ์และเชยีงใหม่ ทัง้นี้ บรษิทัมแีผนการขยายสาขา
อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 ซึง่บรษิทัมแีผนการเปิดสาขาเพิม่อกี 10 
สาขาใหม่ โดยเน้นสถานทีต่ัง้ใหอ้ยู่ใกลช้ายแดนของประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ลาว และกมัพชูา 
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1.2 ต้นทุนขายรวม  

ในไตรมาส 1 ปี 2556 บรษิทัมตีน้ทุนขายรวมจ านวน 3,516 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 304 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 
จากงวดเดยีวกนัของปี 2555 เนื่องจากราคาวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติอาหารสตัวม์กีารปรบัสงูขึน้ โดยเฉพาะถัว่เหลอืงและ
ปลาปน่ ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัส าคญัในการผลติอาหารสตัว ์โดยราคาถัว่เหลอืงปรบัเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 21 และราคาปลาป่นปรบั
เพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 17 เมื่อเทยีบจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  

1.3 ก าไรขัน้ต้น  

 บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 320 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 110 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 
52 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากอตัราการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขายทีต่ ่ากว่าอตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการ
ขาย ซึง่ส่งผลดต่ีอผลประกอบการโดยภาพรวมของกลุ่มบรษิทั จงึท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัในไตรมาส 1 ปี 2556 
เป็น 8% เพิม่ขึน้จาก 6% ในไตรมาส 1 ปี 2555 

1.4 รายได้อ่ืน  

 บรษิทัมรีายไดอ้ื่นในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 103 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 18 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 21 เนื่องจากบรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 1 ปี 2556 เพิม่ขึน้ 36 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้ 217% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 ในไตรมาส 1 ปี 2556 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม จ านวน 251 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 13 ลา้น
บาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 5 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน จากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการขนส่งสนิคา้ ไดแ้ก่ ค่าระวาง
เรอื ค่าขนสง่ และค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ ซึง่มาจากการทีบ่รษิทัมปีรมิาณการสง่ออกและปรมิาณการขายสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ 

1.6 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม  

 ในไตรมาส 1 ปี 2556 บรษิทัมสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนได้เสยีจ านวน 29 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จ านวน 64 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 183 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยบรษิทัมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมทัง้ 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิัท แมคคยี์ ฟู้ด เซอรว์สิเซส  (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) และ บรษิัท จเีอฟพที ีนิชเิร 
(ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานของบรษิทั GFN ทีส่ามารถพลกิจากขาดทุน มาเป็นก าไรไดใ้นไตรมาสนี้ 
มาจากการที ่GFN สามารถส่งออกสนิค้าเนื้อไก่แปรรูปไดม้ากขึน้โดยเฉพาะการส่งออกสนิคา้เนื้ออกไก่แช่แขง็ไปยงัตลาด
กลุ่มสหภาพยุโรป นบัตัง้แต่สหภาพยุโรปอนุญาตใหน้ าเขา้เน้ือไก่สดแช่แขง็จากประเทศไทยไดต้ัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2555 อกี
ทัง้ราคาสนิคา้ชิน้สว่นไก่ในประเทศมกีารปรบัตวัดขีึน้จงึท าใหผ้ลการด าเนินงานของ GFN ดขีึน้ตามล าดบั 

1.7 ต้นทุนทางการเงิน  

 ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทั ประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร  บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิใน
ไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 51 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2555 
เน่ืองจากบรษิทัมเีงนิกูย้มืจากธนาคารเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
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1.8 ก าไรสุทธิ  

 ในไตรมาส 1 ของปี 2556 บรษิัทมกี าไรสุทธ ิ130 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น เพิม่ขึน้จ านวน 163 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 494 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานงวดเดยีวกนัของปี 2555 ซึ่งมผีลการด าเนินงาน
ขาดทุนสทุธ ิจ านวน 33 ลา้นบาท ซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดได ้ดงันี้ 

 บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 110 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน จากปรมิาณการสง่ออกสนิคา้เน้ือไก่
แปรรปูทีเ่พิม่ขึน้ ยอดขายไก่มชีวีติทีเ่พิม่ขึน้ และราคาสนิคา้โภคภณัฑท์ีป่รบัตวัดขีึน้ จงึท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้น
ของบรษิทัดขีึน้เป็น 8% จาก 6% ในไตรมาส 1 ปี 2555 

 บรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นในไตรมาส 1 ปี 2556 เพิม่ขึน้ 36 ลา้นบาทจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 บรษิทัมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี เพิม่ขึน้ 64 ลา้นบาท เนื่องจากการที ่GFN 

สามารถพลกิจากขาดทุน มาเป็นก าไรไดใ้นไตรมาสนี้  

1.9 ก าไรก่อนค่าเส่ือม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

 ในไตรมาส 1 ของปี 2556 บรษิัทมกี าไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย 419 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
182 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 77 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2555 มาจากความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั 
ดขีึน้ จากการที่บรษิัทมีรายได้เพิม่ขึน้และยงัสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ 
บรษิทัมอีตัรา EBITDA Margin ในไตรมาสที ่1 ปี 2556 ที ่10.92% ดขีึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2555 ที ่6.93%  

             หน่วย : ลา้นบาท 

 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 1/2555 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 201 22 

ค่าเสือ่มราคาสนิทรพัย ์ 217 214 

ค่าตดัจ าหน่าย 1 1 

ก าไรก่อนหกัค่าเสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษ ี 
และค่าตดัจ าหน่าย 

419 237 

EBITDA Margin (%) 10.92 6.93 
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2. ฐานะการเงิน 

2.1 สินทรพัย ์

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556  บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 12,849 ลา้นบาท ประกอบดว้ย สนิทรพัย์
หมุนเวยีน 4,941 ลา้นบาท ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สทุธ ิ5,419 ลา้นบาท เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,459 ลา้นบาท ไก่ปู่ย่า
พนัธุแ์ละไก่พ่อแม่พนัธุ-์สทุธ ิ334 ลา้นบาท และเงนิลงทุนอื่นและสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 696 ลา้นบาท 

 สนิทรพัย ์ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 ลดลง 314 ลา้นบาทจากสิน้ปี 2555 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555)  หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 2.39  โดยการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัเกดิจากลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นลดลง 91 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอื-สุทธิ
ลดลง 364 ลา้นบาท  และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สทุธเิพิม่ขึน้ 194 ลา้นบาท 

2.2 หน้ีสิน 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สนิรวมจ านวน 6,805 ล้านบาท ประกอบด้วย  หนี้สิน
หมุนเวยีน 6,228 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 140 ลา้นบาท และหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 437 ลา้นบาท  

 หนี้สนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 ลดลงจากสิน้ปี 2555 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555) จ านวน 445 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 6.14 โดยการเปลีย่นแปลงลดลงส่วนใหญ่ เกดิจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จ านวน 
469  ลา้นบาท อกีทัง้ เงนิกูร้ะยะยาวจากผูเ้กีย่วขอ้งถูกจดัใหอ้ยู่ในหมวดหนี้สนิหมุนเวยีนเนื่องจากจะครบก าหนดในต้นปี 
2557 

2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น  

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 6,044 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2555 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555) จ านวน 130 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เนื่องจากบรษิทัมยีอดก าไรส าหรบังวด 3 เดอืน 
สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2556 จ านวน 130 ลา้นบาท  

3. สภาพคล่อง  

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานเป็นส่วนที่ส าคญัของสภาพคล่องของบรษิัท อย่างไรกต็ามบรษิัทมกีารใช้
เงนิกูเ้พื่อใหม้ัน่ใจว่ามสีถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง  

3.1 กระแสเงินสด 

 ในไตรมาส 1 ปี 2556 บรษิทัมกีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 804 ลา้นบาท  บรษิทัมี
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จ านวน 365 ล้านบาท โดยมีการซื้อสนิทรพัย์ถา วรจ านวน 223 ล้านบาท     
ลงทุนในไก่ปูย่่าพนัธุแ์ละไก่พ่อแม่พนัธุจ์ านวน 82 ลา้นบาท ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 81 ลา้นบาท บรษิทัม ี 
กระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 538 ลา้นบาท โดยเป็นการช าระคนืเงนิกูเ้จา้หนี้ทรสัต์รซีที เงนิกูย้มืระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงนิ และดอกเบีย้จ่าย บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 จ านวน 184 
ลา้นบาท 
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3.2 สภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากบั 0.79 เท่า ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2555 ซึง่อยู่ที ่1.18 เท่า บรษิทัไม่ประสบปญัหาการขาดสภาพคล่อง 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้สุทธ ิ (Net Debt to Equity) เท่ากบั 0.87 เท่า 
ลดลงจาก 0.98 เท่าในปี 2555 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555) เน่ืองจากบรษิทัมผีลการด าเนินงาน ในงวดไตรมาส 1 ปี 2556 
ทีด่ขี ึน้ และมกีารจ่ายช าระคนืเงนิกูเ้จา้หนี้ทรสัตร์ซีทีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

3.3 ระยะเวลาครบก าหนดหน้ีระยะสัน้ท่ีมีผลต่อสภาพคล่อง 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิหมุนเวยีน 6,228 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ 3,064 ล้านบาท  เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 1,084 ล้านบาท เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิครบ
ก าหนดช าระในหนึ่งปี 80 ลา้นบาท และเป็นส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 
2,000 ลา้นบาท  ทัง้นี้ เงนิกูร้ะยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 2,000 ลา้นบาทมกี าหนดช าระในวนัที ่31 มกราคม 
2557 จงึจดัหมวดเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2556 บรษิทัไม่ประสบปญัหาในการช าระหน้ีตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

4. รายจ่ายเงินลงทุน 

4.1 รายจ่ายเงินลงทุนท่ีผา่นมา 

 ในไตรมาส 1 ปี 2556 บรษิทัมรีายจ่ายจากกจิกรรมการลงทุนเป็นจ านวน 365 ลา้นบาท โดยมกีารซือ้สนิทรพัย์
ถาวรจ านวน 222 ลา้นบาท ลงทุนในไก่ปู่ย่าพนัธุแ์ละไก่พ่อแม่พนัธุจ์ านวน 82 ลา้นบาท ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน
จ านวน 81 ลา้นบาท 

4.2 แผนจ่ายเงินลงทุน 

 ในไตรมาส 1 ปี 2556 บรษิทัยงัคงขยายก าลงัการผลติอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการขยายฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ ์
โรงฟกั และฟารม์เลี้ยงไก่เน้ือ โดยใชเ้งนิลงทุนจากเงนิทุนหมุนเวยีน เงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงนิกู้ยมืระยะยาว อย่างไรกต็าม 
รายจ่ายในการลงทุนดงักล่าวอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

4.3 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556 อตัราหนี้สนิต่อทุนเท่ากบั 1.13 โดยในส่วนของหนี้สนิจ านวน 
6,805 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนี้สนิที่ไม่มภีาระดอกเบีย้และหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ านวน 1,521 ล้านบาท และ 5,284 
ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบัหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยประกอบด้วยเงนิกู้ยมืระยะสัน้จ านวน 5,144 ล้านบาท และเงนิกู้ยมื
ระยะยาวจ านวน 140 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวและระยะสัน้ของบรษิทัเป็นการกูย้มืในสกุลเงนิบาทเท่านัน้ บรษิทัไม่มเีงนิ
กูย้มืสกุลเงนิตราต่างประเทศ 
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5. ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงินในอนาคต 

5.1 ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

 บรษิทัมคีวามเสีย่งกบัความผนัผวนของค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เทยีบกบัค่าเงนิบาทของไทยจากธุรกรรมการค้า  
โดยเฉพาะการขายสนิคา้เน้ือไก่แปรรปูและการน าเขา้วตัถุดบิอาหารสตัว ์โดยทัว่ไป บรษิทัมกัถูกมองว่าจะมผีลกระทบเชงิ
ลบจากการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรฐัฯ เพราะบริษัทน่าจะมีรายได้จากการส่งออกเนื้อไก่ได้น้อยลง        
แต่ในทางปฏบิตับิรษิทัมทีัง้การน าเขา้และสง่ออกทีเ่ป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ จงึเรยีกไดว้่าบรษิทัมกีารป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่นแบบธรรมชาต ิ(Natural Hedge) อกีทัง้ บรษิทัยงัมกีารท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Forwards Contract) ใน
การท าธุรกรรมซือ้ขายต่างประเทศ เพื่อป้องกนัความเสีย่งของค่าเงนิบาท  
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6. สรปุข้อมูลตามงบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 
 

 
  

 ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท รอ้ยละ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด           184              1           283              2 (99) (35)
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น-สุทธิ           903              7           994              8 (91) (9)
สนิคา้คงเหลอื-สุทธิ        3,848             30        4,212             32 (364) (9)
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น              6   -              6   -  -  -
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน           4,941                 38           5,495                 42 (554) (10)

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม-สุทธิ        1,459             12        1,429             11 30 2
ไก่ปู่ย่าพนัธุ-์สุทธิ             41   -             38   - 3 8
ไก่พอ่แมพ่นัธุ-์สุทธิ           293              2           288              2 5 2
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน-สุทธิ           372              3           328              2 44 13
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ        5,419             42        5,225             40 194 4
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น           324              3           360              3 (36) (10)
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน           7,908                 62           7,668                 58 240 3
รวมสินทรพัย์         12,849               100         13,163               100 (314) (2)

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ        3,064             24        3,533             27 (469) (13)
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น        1,080              9        1,032              8 48 5
หนี้สนิระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี        2,080             16             80              1 2,000 2,500
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น              4   -             10   - (6) (60)
รวมหน้ีสินหมนุเวียน           6,228                 49           4,655                 36 1,573 34

หนี้สนิระยะยาว           140              1        2,160             16 (2,020) (94)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน           275              2           271              2 4 2
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น           162              1           163              1 (1) (1)
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน               577                   4           2,594                 19 (2,017) (78)
รวมหน้ีสิน           6,805                 53           7,249                 55 (444) (6)
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น           6,044                 47           5,914                 45 130 2
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น         12,849               100         13,163               100 (314) (2)

 ณ 31 มีนาคม 2556 ณ 31 ธนัวาคม 2555 เปล่ียนแปลง



บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรบั ไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2556  และ 2555 

 
 

งบกระแสเงินสดรวมของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 31  มนีาคม  2556  และ 2555 
 

 
 

 ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท รอ้ยละ
รายไดจ้ากการขาย 3,836 100 3,422 100 414 12
ตน้ทุนขาย (3,516) (92) (3,212) (94) 304 9
ก าไรขัน้ต้น 320 8 210 6 110 52

รายไดอ้ื่น 103 3 85 2 18 21
ค่าใชจ่้ายในการขาย (124) (3) (105) (3) 19 18
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (127) (3) (133) (4) (6) (5)
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 29  - (35) (1) 64 183
ตน้ทุนทางการเงนิ (51) (1) (32) (1) 19 59
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 150 4 (10) (1) 160 1,600

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (19) (1) (20)  - (1) (5)
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 131 3 (30) (1) 161 537

ก าไรสุทธทิี่เป็นของผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย (1)  - (3)  - (2) (67)
ก าไรสทุธิส่วนของ GFPT 130 3 (33) (1) 163 494

ก าไรต่อหุ้น ของ GFPT  (หน่วย : บาท) 0.10 (0.03)

 ไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 ไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 เปล่ียนแปลง

 ไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 ไตรมาสท่ี 1 ปี 2555

 ลา้นบาท  ลา้นบาท
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 804 430
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (365) (215)
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (538) (201)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) (99) 14
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ ตน้งวด 283 179
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินงวด 184 193


