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บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร 

ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานต่อไปนี  ้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของ  

บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (รวมเรียกวา่ “กลุม่บริษัท”) ตามที่ระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 3. เกณฑ์การจดัท างบ

การเงินรวมระหวา่งกาลและนโยบายบญัชี 

กลุม่บริษัทเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ครอบคลมุตัง้แต ่การผลติอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่พนัธุ์ การเลีย้ง

ไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ไก่ การผลติเนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุ และผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทและของ

ลกูค้า เพื่อจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

บริษัท GFPT มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้าน

อาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบัทัง้ระบบหว่งโซอ่าหารตัง้แตว่ตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์จนถึงการ

ส่งมอบผลิตภณัฑ์อาหารให้กบัลกูค้า นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัคงให้ความส าคญัในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ โดยมุง่เน้นนโยบายการเลีย้งไก่ในฟาร์มของกลุม่บริษัทเองทัง้หมด และการควบคมุต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ  

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการขายสินค้า และซือ้วัตถุดิบในสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศโดยมีการท าสญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้ากบัสถาบนัการเงินหลายแหง่ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 จ านวน 3,902 ล้านบาท ลดลงจ านวน 131 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 3.24 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ของ

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปเพิ่มขึน้ 56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.48 จากการสง่ออกไก่แปรรูป และสง่ออกทางอ้อมไก่สดเพิ่มขึน้ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

0.04 จากรายได้ของธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.63  

กลุ่มบริษัทมีรายได้จาก 4 ธุรกิจหลกั ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 42.58 ธุรกิจอาหารสตัว์       

คิดเป็นร้อยละ 23.59 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลกูไก่ คิดเป็นร้อยละ 28.39 และธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็น 

ร้อยละ 5.44 
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ตำรำง : รำยได้จำกกำรขำยรวม แยกตำมประเภทธุรกิจ 

รำยได้แต่ละสำยธุรกิจ 

ไตรมำสที่ 2 

ปี 2559 

ไตรมำสที่ 2 

ปี 2558 
เปลี่ยนแปลง 

ไตรมำสที่ 1 

ปี 2559 
เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

   ธุรกิจเนือ้ไกแ่ปรรูป 1,662 42.58 1,606 39.81 56  3.48 1,635 41.91 27  1.63 

   ธุรกิจอาหารสตัว์ 920 23.59 1,123 27.84 (203) (18.01) 922 23.65 (2) (0.20) 

   ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 

   และจ าหนา่ยลกูไก ่
1,108 28.39 1,096 27.19 12 1.03 1,128 28.91 (20)  (1.77) 

   ธุรกิจผลติภณัฑ์ 

   อาหารแปรรูป 
212 5.44 208  5.16 4  2.00 216  5.53 (4)  (1.58) 

 รำยได้จำกกำรขำยรวม 3,902 100.00 4,033 100.00 (131) (3.24) 3,901 100.00 1 0.04 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป: 

รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปเติบโตอย่างต่อเนื่อง นบัเป็นแหลง่รายได้หลกัของกลุม่บริษัท โดยกลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ

เนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 1,662 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.48 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2558     

กลุม่บริษัทมีปริมาณขายสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 5,800 ตนั เพิ่มขึน้ 500 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.43 จากไตรมาสที่ 2          

ปี 2558 สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากปริมาณสง่ออกสนิค้าไก่สดแช่แข็ง นอกจากนี ้รายได้สง่ออกทางอ้อม เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.36 เมื่อเทียบ

กบัไตรมาสที ่2 ปี 2558 จากปริมาณขายสนิค้าชิน้สว่นไก่สดที่เพิ่มขึน้จาก 3,500 ตนั เป็น 4,300 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.86 โดย

รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการสง่ออกไก่แปรรูป สง่ออกทางอ้อมไก่สด และการขายไก่สดในประเทศ 

ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 42.58 ของรายได้จากการขายรวม 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป เพิ่มขึน้ 27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

1.63 โดยรายได้สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากปริมาณสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุ เพิ่มขึน้จาก 5,400 ตนั เป็น 5,800 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 7.41 

ธุรกิจอำหำรสัตว์: 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง จากภาวะการแขง่ขนัที่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องของธุรกิจอาหารสตัว์บก และอาหาร

สตัว์น า้ในประเทศ โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ ง 

ธุรกิจอาหารสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 23.59 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จาก

การขายอาหารสตัว์ จ านวน 920 ล้านบาท ลดลง 203 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.01 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2558 
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โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ที่ลดลงสว่นใหญ่มาจากปริมาณขายอาหารกุ้ง ลดลงร้อยละ 28.21 และรายได้จากการขายอาหาร

สตัว์บก ลดลงร้อยละ 16.02 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ลดลง 2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.20 

โดยรายได้ส่วนใหญ่ลดลงจากปริมาณขายอาหารสตัว์บก ลดลงร้อยละ 5.17 อย่างไรก็ตาม ปริมาณขายอาหารปลาเพิ่มขึน้       

ร้อยละ 7.78 

ธุรกิจฟำร์มเลีย้งสัตว์และจ ำหน่ำยลูกไก่:  

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลกูไก่ สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN (บริษัทร่วม

ทนุ) และบริษัทมีรายได้จากการขายลกูไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 28.39 ของ

รายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ จ านวน 1,108 ล้านบาท เพิ่มขึน้

เล็กน้อยจ านวน 12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.03 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เนื่องจากรายได้จากการขาย        

ลกูไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เพิ่มขึน้ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลกูไก่ ลดลง 20 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 1.77 โดยรายได้สว่นใหญ่ลดลงจากรายได้จากการขายลกูไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ลดลง 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรแปรรูป: 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ มาจากการขายสนิค้า ไส้กรอกไก่ และผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ให้แก่ตลาด

ในประเทศ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.44 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจ านวน 212 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.00 จากไตรมาสที ่2 ปี 2558 จากปริมาณ

ขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่เพิ่มขึน้เลก็น้อย 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ ลดลงเล็กน้อยจ านวน 4 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 1.58 โดยรายได้สว่นใหญ่ลดลงจากราคาอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ลดลงเลก็น้อย 

ต้นทุนขำย   

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 จ านวน 3,363 ล้านบาท ลดลง 245 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.78     

จากไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เนื่องจากราคาวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ลดลง ได้แก่ กากถัว่เหลือง และข้าวโพด ซึ่งลดลง     

ร้อยละ 15.22 และ 6.43 ตามล าดบั นอกจากนี ้ปริมาณสง่ออกของสินค้าไก่แปรรูป และปริมาณสง่ออกทางอ้อมที่เพิ่มขึน้ ท าให้

กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นต้นทนุขายในไตรมาสที ่2 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 86.19 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 89.46 ใน

ไตรมาสที ่2 ปี 2558 
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เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวม ลดลง 90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.58 โดยต้นทนุขาย

รวมสว่นใหญ่ลดลงจากราคากากถัว่เหลอืงที่ลดลงร้อยละ 12.49 

ก ำไรขัน้ต้น    

กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที ่2 ปี 2559 จ านวน 539 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 114 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 26.78 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากราคาวัตถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ลดลง ได้แก่ กากถั่วเหลือง และข้าวโพด 

นอกจากนี ้ปริมาณการสง่ออกของสินค้าไก่แปรรูป และปริมาณสง่ออกทางอ้อมที่เพิ่มขึน้ ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัท

เพิ่มขึน้จากร้อยละ 10.54 ในไตรมาสที ่2 ปี 2558 เป็นร้อยละ 13.81 ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้น เพิ่มขึน้ 91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.20 โดยก าไร

ขัน้ต้นสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากต้นทนุขายรวมลดลง โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้จากร้อยละ 11.49 เป็นร้อยละ 13.81 

รำยได้อื่น   

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 รายได้อื่นของกลุม่บริษัทมีจ านวน 97 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.31 

จากไตรมาสที่ 2 ปี 2558 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้

เล็กน้อยจากร้อยละ 1.80 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการขายไม้ยคูาลิปตสั และ

ก าไรจากการขายไก่พอ่แมพ่นัธุ์ปลดระวาง 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้อื่น เพิ่มขึน้ 33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.03 โดยรายได้อื่น 

สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากรายได้จากการขายไม้ยคูาลปิตสั 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 307 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 27 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 9.48 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้มาจากต้นทุนเบ็ดเตล็ด

เพิ่มขึน้ คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในไตรมาสที ่2 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.86 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้

เลก็น้อยจากร้อยละ 6.95 ในไตรมาสที ่2 ปี 2558 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

4.26 โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากต้นทนุเบ็ดเตลด็เพิ่มขึน้ 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมมีจ านวนรวม 108 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 99 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1,062.49 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง 
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ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) ซึง่มีสว่นแบง่ก าไรจ านวน 60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 

2 ปี 2558 ในอตัราร้อยละ 180.78 และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) มีสว่นแบง่ก าไรจ านวน 47 ล้านบาท ซึง่

เพิ่มขึน้อตัราร้อยละ 488.05 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2558 ซึง่ขาดทนุ 12 ล้านบาท  

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.39 โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท McKey 

เพิ่มขึน้ 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 25 ล้านบาท ลดลงจ านวน 8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.02

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.65 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 3.13           

ในไตรมาสที ่2 ปี 2558 จากดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมบคุคลที่เก่ียวข้องลดลง ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทในไตรมาสที ่2 ปี 2559 

คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของรายได้จากการขาย ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 0.81 ในไตรมาสที ่2 ปี 2558 

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน ลดลง 2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.66 โดยต้นทนุ

ทางการเงิน สว่นใหญ่ลดลงจากดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมบคุคลที่เก่ียวข้องลดลง 

(ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงนิได้    

ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ จ านวน 29 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

385.42 เปรียบเทียบกบัรายได้จากภาษีเงินได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จ านวน 10 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล

เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึน้ 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 50.03   

โดยคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้ 

ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 
 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 721 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

227 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 46.15 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2558 จากการท่ีกลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ และสว่นแบ่ง

ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ ซึ่งท าให้ EBITDA Margin ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 18.48 เพิ่มขึน้จากไตรมาส

ที่ 2 ปี 2558 ที่ร้อยละ 12.24 

 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีก าไรก่อนหกัค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย เพิ่มขึน้ 117 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.33 โดยก าไรก่อนหกัคา่เสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากก าไรขัน้ต้น 

และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
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                             (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ไตรมำส 2 

ปี 2559 

ไตรมำส 2 

ปี 2558 

เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ไตรมำส 1 

ปี 2559 

เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 437 227 210 92.91 324 113 34.96 
คา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ 283 266 17 6.38 279 4 1.21 
คา่ตดัจ าหนา่ย 1 1 - - 1 - - 
ก าไรก่อนหกัคา่เสื่อม ดอกเบีย้ 
ภาษี และคา่ตดัจ าหน่าย 

721 494 227 46.15 604 117 19.33 

EBITDA Margin (%) 18.48 12.24  6.24 15.50  2.98 
 

ก ำไรสุทธิ   

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 381 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้ 181 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 90.53 จากไตรมาสที ่2 ปี 2558 ซึง่มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.16 บาทตอ่หุ้น ก าไร

สทุธิของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 4.97 ในไตรมาสที่ 2   

ปี 2558 จากต้นทนุขายที่ลดลงจากต้นทนุที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์ลดลง และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่

ที่เพิ่มขึน้  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิ เพิ่มขึน้จ านวน 106 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.53       

โดยก าไรสทุธิ สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากต้นทนุขายรวมลดลง รายได้อื่นเพิ่มขึน้ และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่

เพิ่มขึน้  

ฐำนะทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 15,154 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,525   

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.86 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,007 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.24 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,291   

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.12 ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์  489 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.23 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

362 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.39 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 และสินทรัพย์               

ไมห่มนุเวียนอื่น 113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74  

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เพิ่มขึน้ 178 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.19 จากสิน้ปี 2558 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558) เนื่องจาก สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึน้ 296 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 271 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม          

กลุม่บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ลดลง 304 ล้านบาท 
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หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 5,370 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินหมนุเวียน 3,135 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 58.37 ของหนีส้ินรวม เงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 1,733 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.28 ของหนีส้ินรวม 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 349 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.50 ของหนีส้ินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจาก

บริษัทร่วมมีจ านวน 103 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.92 ของหนีส้ินรวม และหนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่นจ านวน 50 ล้านบาท หรือ   

คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของหนีส้นิรวม 

หนีส้ินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลง 163 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.94 จากสิน้ปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง ลดลงจ านวน 200 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.11 จากสิน้ปี 2558 (ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558) 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 กลุม่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี จ านวน  283 ล้าน

บาท ซึง่อยูใ่นระดบัเดิม เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2558 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) อยา่งไรก็ตาม หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จ านวน 3,811 ล้านบาท ลดลงจ านวน 334 ล้านบาท จากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ลดลงจ านวน 200 ล้านบาท จากสิน้ปี 2558 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสัน้ของกลุม่บริษัท เป็นการกู้ยืมในสกลุเงินบาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 9,784 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 341 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

3.60 จากสิน้ปี 2558 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) เนื่องจากกลุม่บริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรเพิ่มขึน้จ านวน 342 ล้านบาท 

ท าให้มลูค่าสทุธิตามบญัชีในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เท่ากบั 7.80 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 7.53 บาทต่อหุ้น จากสิน้ปี 2558 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็น

จ านวน 1,058 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 239 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีก าไรก่อนภาษี

เงินได้เพิ่มขึน้จ านวน 300 ล้านบาท  
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กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 632 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากเงินสดจา่ยในการซือ้ที่ดิน อาคารและ

อปุกรณ์ 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 705 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 761 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ดังนัน้ ณ วันสิน้งวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 313    

ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 206 ล้านบาท 

สภำพคล่องทำงกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเหมาะสม เพียงพอตอ่การด าเนินงาน และยงัคงมีฐานะทาง

การเงินท่ีแข็งแกร่ง จะเห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เทา่กบั 1.44 เทา่ ลดลงจาก

เดิมที่ 1.63 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.31 เท่า ลดลงจาก 0.53 เท่า ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2558  

ระยะเวลำครบก ำหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภำพคล่อง  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียน 3,135 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,795   

ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 984 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบก าหนดช าระในหนึ่งปี  283        

ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 65 ล้านบาท และรายได้คา่เช่ารับลว่งหน้าที่ถึงก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 8 ล้านบาท 

กลุม่บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี มีสภาพคลอ่งเพียงพอ เนื่องจากสามารถจ่ายช าระคืนหนีส้นิระยะสัน้ท่ีจะครบก าหนดช าระ

ในหนึ่งปี ทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ยืมระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายได้จากกระแสเงินสด และเงินทุนหมุนเวียนจาก       

การด าเนินงาน  

อีกทัง้ กลุม่บริษัทยงัคงมีวงเงินกู้คงเหลอืจากสถาบนัการเงินหลายแหง่ที่ยงัไมไ่ด้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ยมื

ระยะสัน้จ านวนรวม 4,333 ล้านบาท และวงเงิน Trade Finance ที่เป็นวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทอีกจ านวน 3,706 

ล้านบาท 
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โครงสร้ำงเงนิทุน 

กลุม่บริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่มัน่คง ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) เท่ากับ 0.55:1 ลดลงเล็กน้อย จาก 0.59:1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากมีการกู้ ยืมเงินระยะยาวจากบุคคลที่

เก่ียวข้องลดลง 

อีกทัง้ กลุม่บริษัทมีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 จ านวน 3,811 ล้านบาท ลดลงจาก 4,145 ล้านบาท 

(31 ธันวาคม 2558) หรือลดลงจ านวน 334 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ใน

ระดบัต ่าเพียง 0.39: 1 ลดลงเลก็น้อยจาก 0.44:1 จากสิน้ปี 2558 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ผลกระทบจำก Brexit 

การขอถอนตวัออกจากสมาชิกสหภาพยโุรปของประเทศองักฤษ (Brexit) สง่ผลกระทบตอ่กลุม่บริษัทค่อนข้างจ ากดั เนื่องจาก

กลุม่บริษัทมีการสง่ออกผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปไปประเทศองักฤษ ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้รวมทัง้หมด นอกจากนี ้สกุลเงินหลกัที่

ใช้ในการส่งออก คือดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนที่ผนัผวน โดยการท าสญัญา forward contract

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทคาดวา่ปริมาณสง่ออกไปประเทศองักฤษอาจจะลดลงเลก็น้อยจากการออ่นคา่ของเงินปอนด์ (GBP) 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 31 ธันวำคม 2558           

 30 มิถุนำยน 2559 31 ธันวำคม 2558 เปลี่ยนแปลง 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 313 2.07 593 3.96 (280) (47.11) 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 723 4.77 1,027 6.85 (304) (29.60) 
สนิค้าคงเหลอื 3,469 22.89 3,173 21.19 296 9.32 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 20 0.13 16 0.11 4 19.67 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,525 29.86 4,809 32.11 (284) (5.90) 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,291 15.12 2,126 14.20 165 7.76 
ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ 101 0.67 99 0.66 2 2.88 
ไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 388 2.56 387 2.58 1 0.20 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 362 2.39 364 2.43 (2) (0.75) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 7,007 46.24 6,736 44.98 271 4.03 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 367 2.42 358 2.39 9 2.40 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 113 0.74 97 0.65 16 16.52 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,629 70.14 10,167 67.89 462 4.54 
รวมสนิทรัพย์ 15,154 100.00 14,976 100.00 178 1.19 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,795 11.85 1,787 11.93 8 0.44 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 984 6.49 814 5.43 170 20.88 
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 8 0.05 8 0.05 - - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 283 1.87 283 1.89 - - 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 65 0.43 61 0.41 4 7.11 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,135 20.69 2,953 19.71 182 6.17 
เงินกู้ยืมระยะยาว 1,733 11.44 2,075 13.85   (342) (16.47) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 349 2.30 339 2.26 10 2.96 
รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าบริษัทร่วม 103 0.68 107 0.72 (4) (3.66) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 50 0.33 59 0.40 (9) (15.25) 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,235 14.75 2,580 17.23 (345) (13.35) 

รวมหนีส้ิน 5,370 35.44 5,533 36.94 (163) (2.94) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,784 64.56 9,443 63.06 341 3.60 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 15,154 100.00 14,976 100.00 178 1.19 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

ส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 

 
   ไตรมำส 2 ปี 2559     ไตรมำส 2 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง ไตรมำส 1 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 3,902 100.00 4,033 100.00 (131) (3.24) 3,901 100.00 1 0.04 

ต้นทนุขาย (3,363) (86.19) (3,608) (89.46) (245) (6.78) (3,453) (88.51) (90) (2.58) 

ก ำไรขัน้ต้น 539 13.81 425 10.54 114 26.78 448 11.49 91 20.20 

รายได้อื่น 97 2.50 73 1.80 24 34.31 64 1.63 33 53.03 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (120) (3.07) (120) (2.97) - - (116) (2.98) 4 3.14 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (187) (4.79) (160) (3.97) 27 16.60 (178) (4.56) 9 4.99 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม  

108 2.76 9 0.23 99 1,062.49 106 2.72 2 1.39 

ต้นทนุทางการเงิน (25) (0.65) (33) (0.81) (8) (23.02) (27) (0.68) (2) (4.66) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 412 10.56 194 4.82 218 112.56 297 7.62 115 38.49 

(คา่ใช้จ่าย) รายได้
ภาษีเงินได้ 

(29) (0.75) 10 0.25 39 385.42 (19) (0.50) 10 50.03 

ก ำไรส ำหรับงวด 383 9.81 204 5.07 179 87.56 278 7.12 105 37.68 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสีย
ที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 

(2) (0.05) (4) (0.10) (2) (53.43) (3) (0.08) (1) (37.08) 

ก ำไรสุทธิ 381 9.76 200 4.97 181 90.53 275 7.04 106 38.53 
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งบกระแสเงนิสดของบริษัท จีเอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                       

ส ำหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 

 ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,058 819 239 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (632) (626) 6 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (705) 56 761 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ  (279) 249 (528) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 592 270 322 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 313 519 (206) 

 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญส ำหรับงบกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1 (เทา่) 1.44 1.63 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 2 (เทา่) 0.31 0.53 

อตัราก าไรขัน้ต้น 3 (%) 13.81 10.54 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 4 (%) 11.21 5.62 

อตัราก าไรสทุธิ 5 (%) 9.55 4.87 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 6 (เทา่) 0.55 0.59 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 7 (เทา่) 0.39 0.44 

 
หมำยเหตุ: 
1) อตัราสว่นสภาพคลอ่ง     =   สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวยีน 
2) อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว     =   (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ)  

                  / หนีส้นิหมนุเวียน 
3) อตัราก าไรขัน้ต้น      =   (ก าไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ) *100 
4) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน     =   (ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ) *100 
5) อตัราก าไรสทุธิ      =   (ก าไรสทุธิ / รายได้รวม) *100 
6) อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   =   หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 
7) อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้น 


