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บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) หรือ ("บริษัท GFPT") เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ครอบคลมุตัง้แต ่

การผลติอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่พนัธุ์ การเลีย้งไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ไก่ การผลติเนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุ และผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทและของลกูค้า เพื่อจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

บริษัท GFPT มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคณุภาพและความปลอดภยัด้าน

อาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบัทัง้ระบบหว่งโซอ่าหารตัง้แตว่ตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์จนถึงการ

สง่มอบผลติภณัฑ์อาหารให้กบัลกูค้า 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานฉบบันีถ้กูจดัท าขึน้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในงบการเงินของกลุม่

บริษัท ผลการด าเนินงาน ปัจจัยส าคญัที่มีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและ

แนวโน้มการด าเนินงานในอนาคตมากขึน้ 

ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานต่อไปนี  ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของ  

บริษัท GFPT และบริษัทย่อย และรายการที่ส าคญัที่มีผลต่องบการเงินเฉพาะกิจการ โดยงบการเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ได้รวมงบการเงินของบริษัท GFPT และบริษัทยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุม่บริษัท”) ตามที่ระบไุว้ในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 3. เกณฑ์การจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลและนโยบายบญัชี 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุม่บริษัท มีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จ านวน 3,856 ล้านบาท ลดลง 163 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 4.06 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จากปัจจยัต่างๆ ได้แก่ ปริมาณสง่ออกเนือ้ไก่แปรรูปที่ลดลงร้อยละ 19.67 

ปริมาณขายอาหารกุ้งลดลงร้อยละ 8.99 นอกจากนี ้ราคาขายชิน้สว่นไก่ในประเทศปรับลดลงร้อยละ 14.31 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 

1 ปี 2557 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายไก่เนือ้มีชีวิตให้แก่บริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.52 และมี

ปริมาณขายชิน้สว่นไก่ (สง่ออกทางอ้อม) เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.89 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2557  

กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จ านวน 463 ล้านบาท ลดลง 121 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.66 

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากการที่กลุม่บริษัทมีปริมาณการขายลดลง และราคาข้าวโพดสงูขึน้  จึงท าให้อตัราสว่นต้นทนุ

ขายเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 85.48 ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นร้อยละ 87.99 ในไตรมาส 1 ปี 2558  

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมของกลุม่บริษัท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จ านวน 12 ล้านบาท ลดลง 70 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 85.72 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 

กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จ านวน 218 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น ลดลงจ านวน 206 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 48.57 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ซึง่มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 424 ล้านบาท  

 

 



บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)  
บทวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2558 
 

หน้า 2 / 10 
 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายรวม 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จ านวน 3,856 ล้านบาท ลดลงจ านวน 163 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 4.06 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2557 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจช าแหละไก่และแปรรูปผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่คิดเป็นร้อยละ 

38.64 ธุรกิจอาหารสตัว์คิดเป็นร้อยละ 26.45 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลกูไก่คิดเป็นร้อยละ 29.62 และธุรกิจผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 5.29  

รายได้แต่ละสายธุรกิจ 

ของจีเอฟพทีีและบริษัทย่อย 

 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 1,490  38.64  1,720  42.81  (230)  (13.39)  

ธุรกิจอาหารสตัว์ 1,020  26.45  1,039  25.86  (19)  (1.87)  

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหนา่ยลกูไก่ 1,142  29.62 1,054  26.23 87  8.28 

ธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 204  5.29  205  5.10  (1)  (0.41) 

รายได้จากการขายรวม 3,856  100.00  4,019  100.00  (163)  (4.06)  

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป: 

รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปเป็นแหลง่รายได้หลกัของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 38.64 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 1,490 ล้านบาท ลดลง 

230 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.39 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2557 กลุม่บริษัทมีปริมาณขายสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่แปร

รูปจ านวน 4,900 ตนั ลดลง 1,200 ตนั หรือลดลงร้อยละ 19.67 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 สว่นใหญ่ปริมาณขายลดลงในกลุม่สนิค้า

เนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุที่สง่ออกไปยงัตลาดหลกัของกลุม่บริษัท ได้แก่ กลุม่สหภาพยโุรปและประเทศญ่ีปุ่ น อยา่งไรก็ตาม การส่งออก

สนิค้าเนือ้ไก่สดแช่แข็งไปประเทศมาเลเซียปรับเพิ่มขึน้เลก็น้อย 

ธุรกิจอาหารสัตว์: 

ธุรกิจอาหารสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 26.45 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีรายได้

จากการขายอาหารสตัว์ จ านวน 1,020 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.87 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 

2557 โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากยอดขายอาหารกุ้ งที่ยงัได้รับผลกระทบจากโรคตายด่วน หรือ Emergency Mortality 

Syndrome (EMS) ท าให้ปริมาณขายอาหารกุ้งลดลงร้อยละ 8.99 อยา่งไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารสตัว์บกเพิ่มขึน้เลก็น้อย 

จากราคาขายเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ 
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ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่: 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลกูไก่มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29.62 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 

2558 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายไก่เนือ้และลกูไก่ จ านวน 1,142 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 87 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.28  เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จากรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN (บริษัทร่วมทนุ) ที่เพิ่มขึน้ 124 ล้านบาท   

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.20 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป: 

ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ และไก่ยอ มีรายได้จากการขายอยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงเดิม ในไตรมาสที่ 1 ปี 

2558 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจ านวน 204 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.41 จาก

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จากราคาขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ที่ลดลงเลก็น้อยตามราคาตลาด  

ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีร้านค้าสง่ตามภมูิภาคทัว่ประเทศจ านวน 12 สาขา ใน 12 จงัหวดั ตามภมูิภาคตา่งๆ นอกจากนีก้ลุม่บริษัท

ยงัมีแผนที่จะขยายร้านค้าส่งในจังหวดัอื่นๆ ในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเร่ิมขึน้

ตัง้แตป่ลายปี 2558 

ต้นทุนขาย 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จ านวน 3,393 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.24 จาก

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลง กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นต้นทนุขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 87.99 

ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 85.48 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 แม้ว่าราคาเฉลี่ยของข้าวโพด ซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิต

อาหารสตัว์ปรับสงูขึน้ถึงร้อยละ 14.75 แตอ่ยา่งไรก็ตาม ราคาเฉลีย่ของกากถัว่เหลอืง ซึง่เป็นหนึง่ในวตัถดุิบหลกัเช่นกนั ปรับลดลง

ร้อยละ 7.68 ท าให้อตัราสว่นต้นทนุขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ไมไ่ด้ปรับขึน้มากนกัเมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2557 

ก าไรขัน้ต้น 

กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จ านวน 463 ล้านบาท ลดลง 121 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.66 

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากการท่ีกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลง ประกอบกบัอตัราสว่นต้นทนุขายที่เพิ่มขึน้ จึง

ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัท ลดลงจากร้อยละ 14.52 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เป็นร้อยละ 12.01 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 มีจ านวน 55 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.63 

จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 รายได้อื่นของกลุม่บริษัทไตรมาสที่ 1 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้
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เล็กน้อยจากร้อยละ 1.32 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รายได้ค่า

บรรทกุ และก าไรจากการขายทรัพย์สนิท่ีเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 283 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 19 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 7.38 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากค่าขนส่งออก ในขณะที่

คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ จากขาดทนุจากการขายไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ และไก่พอ่แมพ่นัธุ์ปลดระวาง เงินเดือน โบนสั และต้นทนุขาย

เบ็ดเตล็ด  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทไตรมาสที่ 1 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.35 ของรายได้จากการขาย 

เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 6.57 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 มีจ านวนรวม 12 ล้านบาท 

ลดลงจ านวน 70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 85.72 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยกลุม่บริษัทมีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุ

ในบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่ ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) มีสว่นแบ่งก าไรจ านวน 26 ล้านบาท 

ซึ่งเพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ที่อตัราร้อยละ 5.82 และจากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) มีสว่นแบ่ง

ขาดทนุจ านวน 14 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ทีอ่ตัราร้อยละ 124.75  

ต้นทุนทางการเงนิ  

ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จา่ยให้กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องและสถาบนัการเงิน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 30 ล้านบาท ลดลงจ านวน 9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.34 เมื่อเทียบกบั      ไตรมาสที่ 

1 ปี 2557 ต้นทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 3.15 ลดลงจากร้อยละ 3.77 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ต้นทนุ

ทางการเงินของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 0.98 ในไตรมาส

ที่ 1 ปี 2557 

ก าไรสุทธิ  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 218 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น ลดลงจ านวน 206 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 48.57 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ซึง่มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 424 ล้านบาท ก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทใน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.66 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 10.56 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 
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ก าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย 508 ล้านบาท ลดลง 178 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 25.91 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มาจากความสามารถในการท าก าไรของกลุม่บริษัทลดลง จากการ

ที่กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลง อตัราสว่นต้นทนุการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ ท าให้ EBITDA 

Margin ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 13.18 ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ที่ร้อยละ 17.07 

(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
ไตรมาส 1 ปี 2558 ไตรมาส 1 ปี 2557 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 246 455 (45.83) 

คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 261 231 13.16 

คา่ตดัจ าหนา่ย 1 1 26.56 

ก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย 508 686 (25.91) 

EBITDA Margin (%) 13.18 17.07 (3.89) 

 

ฐานะทางการเงนิและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 14,331 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน 4,887 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 34.10 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 6,326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.14 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,924 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 13.42 ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์  442 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.09 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 368 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.57 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.20 และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

อื่น 70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึน้ 594 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.32 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2557) เนื่องจากสนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 373 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ที่เพิ่มขึน้ 180 ล้านบาท แต่อย่างไร

ก็ตาม กลุม่บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ลดลง 31 ล้านบาท 
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หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 5,376 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินหมนุเวียน 2,891 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 53.78 ของหนีส้ินรวม เงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 1,988 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.97 ของหนีส้ินรวม 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 321 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.96 ของหนีส้ินรวม รายได้ค่าเช่ารับลว่งหน้าจาก

บริษัทร่วมมีจ านวน 113 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นจ านวน 64 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 1.18 ของหนีส้นิรวม    

หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึน้ 371 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.42 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2557) จากการที่กลุม่บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้จ านวน 463 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทมี

การกู้ยืมเงินระยะยาว ลดลง 180 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสัน้ของกลุม่บริษัท เป็นการกู้ยืมในสกลุเงินบาทเทา่นัน้ 

ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน 1,012 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 117 ล้านบาทหรือ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.06 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557)  

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จ านวน 3,837 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 263 ล้านบาท จาก

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 463 ล้านบาท จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 8,955 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 222 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

2.55 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) เนื่องจากกลุม่บริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรเพิ่มขึน้จ านวน 218 ล้านบาท 

ท าให้มลูคา่หุ้นทางบญัชีในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เทา่กบั 7.14 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้จาก 6.97 บาทตอ่หุ้น จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557) 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 147 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 193 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากก าไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 303 ล้านบาท ลดลงจ านวน 32 ล้าน

บาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสว่นใหญ่ลดลงจากเงินสดจ่ายในการซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ลดลงจ านวน 

43 ล้านบาท  
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กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 232 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 297 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสว่นใหญ่เป็นการรับเงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  

ดงันัน้ ณ วนัสิน้งวด กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 346 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 

จ านวน 95 ล้านบาท 

สภาพคล่องทางการเงนิ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเหมาะสม เพียงพอตอ่การด าเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่

แข็งแกร่ง จะเห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เท่ากบั 1.69 เท่า ลดลงจากเดิมที่ 1.91 

เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่กบั 0.40 เทา่ ลดลงจาก 0.46 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

ระยะเวลาครบก าหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภาพคล่อง  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียน 2,891ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,640 

ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,012 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินครบก าหนดช าระในหนึ่งปี 210 ล้าน

บาท หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 21 ล้านบาท และรายได้คา่เช่ารับลว่งหน้าที่ถึงก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 8 ล้านบาท 

ส าหรับหนีส้ินระยะสัน้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปี ทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ยืมระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้ 

กลุม่บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีดี มีสภาพคลอ่งเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคนืได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินทนุ

หมนุเวียนจากการด าเนินงาน ซึง่จะเห็นได้จากอตัราสภาพคลอ่ง เทา่กบั 1.69 เทา่ อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้

ถือหุ้นอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.43 : 1 อีกทัง้ ยงัคงมีแหลง่เงินทนุกบัสถาบนัการเงินคงเหลอืที่ยงัไม่ได้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชี

และวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวนรวม 4,201 ล้านบาท และวงเงิน Trade Finance ทัง้ที่เป็นวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท

อีกจ านวน 3,214 ล้านบาท 

โครงสร้างเงนิทุน 

กลุม่บริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่มัน่คง ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) เท่ากบั 0.60: 1 เพิ่มขึน้เล็กน้อย จาก 0.57: 1 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินเพิ่มขึน้ 

อีกทัง้ มีหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จ านวน 3,837 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,574 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 

2557) หรือเพิ่มขึน้จ านวน 263 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยู่ในระดบัต ่าเพียง  0.43 : 1 แม้

จะเพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 0.41 : 1 จากสิน้ปี 2557 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557)  
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งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557           

 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลง 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 346 2.42 270 1.96 77 28.41 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 875 6.10 905 6.59 (31) (3.39) 

สินค้าคงเหลือ 3,647 25.45 3,274 23.83 373 11.39 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 18 0.13 19 0.14 (1) (5.19) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,887 34.10 4,469 32.53 418 9.35 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,924 13.42 1,912 13.92 12 0.61 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 65 0.45 71 0.51 (6) (8.54) 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 378 2.64 407 2.96 (29) (7.12) 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 368 2.57 369 2.69 (1) (0.37) 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 6,326 44.14 6,146 44.74 180 2.93 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 315 2.20 299 2.18 16 5.33 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 70 0.49 65 0.48 5 7.31 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,444 65.90 9,269 67.47 176 1.90 

รวมสินทรัพย์ 14,331 100.00 13,737 100.00 594 4.32 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,640 11.44 1,177 8.57 463 39.32 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,012 7.06 895 6.52 117 13.06 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 8 0.05 8 0.06 0 0 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 210 1.47 230 1.67 (20) (8.70) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 21 0.14 29 0.21 (8) (27.84) 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,891 20.17 2,339 17.03 552 23.60 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,988 13.87 2,167 15.78   (180) (8.29) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 321 2.24 315 2.29 5 1.74 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 113 0.79 115 0.84 (2) (1.70) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 64 0.44 68 0.50 (5) (6.62) 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,485 17.34 2,665 19.40 (181) (6.78) 
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 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลง 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมหนีส้ิน 5,376 37.51 5,004 36.43 371 7.42 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,955 62.49 8,733 63.57 222 2.55 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,331 100.00 13,737 100.00 594 4.32 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 

 
   ไตรมาส 1 ปี 2558     ไตรมาส 1 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 3,856 100.00 4,019 100.00 (163) (4.06) 

ต้นทุนขาย (3,393) (87.99) (3,435) (85.48) (43) (1.24) 

ก ำไรขั้นต้น 463 12.01 584 14.52 (121) (20.66) 

รายได้อื่น 55 1.42 53 1.32 2 3.63 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (115) (2.98) (127) (3.16) (12) (9.49) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (168) (4.37) (137) (3.41) 32 23.02 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  12 0.30 82 2.04 (70) (85.72) 

ต้นทุนทางการเงิน (30) (0.78) (39) (0.98) (9) (23.34) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 216 5.60 415 10.33 (199) (47.97) 

รายได้ภาษีเงินได้ 6 0.16 12 0.30 (6) (46.87) 

ก ำไรส ำหรับงวด 222 5.77 427 10.63 (205) (47.94) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (4) (0.11) (3) (0.07) 1 48.82 

ก ำไรสุทธิ 218 5.66 424 10.56 (206) (48.57) 

หมายเหตุ: งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัท าขึน้ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปีปัจจบุนั 
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งบกระแสเงนิสดของบริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                       

ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 

 ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 147 341 (193) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (303) (335) (32) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 232 (65) 297 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 77 (59) 136 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 270 311 (41) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 346 252 95 

หมายเหตุ: งบกระแสเงินสดปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัท าขึน้ใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปีปัจจบุนั 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญส าหรับงบการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เทา่) 1.69 1.91 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.40 0.46 

อตัราก าไรขัน้ต้น 3 (%) 12.01 14.52 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 4 (%) 6.39 11.31 

อตัราก าไรสทุธิ 5 (%) 5.66 10.56 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 6 (เทา่) 0.60 0.57 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 7 (เทา่) 0.43 0.41 

 
หมายเหตุ: 

1) อตัราส่วนสภาพคล่อง   =   สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 
2) อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว   =   (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ) / หนีส้ินหมนุเวียน 
3) อตัราก าไรขัน้ต้น   =   ก าไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ 
4) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน   =   ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ 
5) อตัราก าไรสทุธิ   =   ก าไรสทุธิ / ขายสทุธิ 
6) อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น  =   หนีส้ินรวม / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
7) อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 


