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บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร 

บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานฉบบันี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกวา่ “กลุม่บริษัท GFPT”) ในไตรมาสที่ 3 ปี 

2560 และรวมถึงรายการท่ีส าคญัที่มีผลตอ่งบการเงินที่เกิดขึน้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการขายสินค้า และซือ้วัตถุดิบในสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศโดยมีการท าสญัญาซือ้-ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้ากบัสถาบนัการเงินหลายแหง่ 

ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจในไตรมำสที่ 3 ปี 2560 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ านวน 4,399.39 ล้านบาท ลดลง 11.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 0.25 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 รายได้สว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทมาจากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป จ านวน 1,966.03 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

121.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.59 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จากรายได้ทีเ่พิ่มขึน้ของการสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปและสง่ออก

ทางอ้อม ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ลดลง 217.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.49 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จาก

รายได้อาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์น า้ที่ลดลง 

กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ านวน 795.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 46.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.26 

โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.08 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 16.97 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

ของรายได้จากการขาย จากราคาต้นทนุวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์อยูใ่นระดบัที่ต ่า และปริมาณการสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูป

เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจ าหน่ายในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ านวน 896.18 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.05 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ านวน 505.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.40 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.03 จาก

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 นบัเป็นผลการด าเนินงานที่นา่ประทบัใจของกลุม่บริษัท ส าหรับโครงสร้างเงินทนุของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2560 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เทา่กบั 0.42: 1 และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้

ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.28: 1  

ข้อมูลส ำคัญ 
ทำงกำรเงนิ 

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2560 ไตรมำสท่ี 3 ปี 2559 เปล่ียนแปลง 9 เดือน ปี 2560 9 เดือน ปี 2559 เปล่ียนแปลง 

ล้ำนบำท 
% 

ยอดขำย  
ล้ำนบำท 

% 
ยอดขำย  

ล้ำนบำท %  ล้ำนบำท 
% 

ยอดขำย 
ล้ำนบำท 

% 
ยอดขำย  

ล้ำนบำท %  

 รายได้จากการขายรวม 4,399.39 100.00 4,410.51 100.00 (11.12) (0.25) 12,683.92 100.00 12,213.56 100.00 470.36 3.85 

 ก าไรขัน้ต้น 795.27 18.08 748.45 16.97 46.82 6.26 2,104.23 16.59 1,736.56 14.22 367.67 21.17 

 EBITDA 896.18 20.37 890.13 20.18 6.05 0.68 2,531.60 19.96 2,215.89 18.14 315.71 14.25 

 ก าไรสทุธิ 505.71 11.50 495.66 11.25 10.05 2.03 1,423.54 11.22 1,151.34 9.43 272.20 23.64 



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)  
บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที่ 3 ปี 2560 
   

หน้า 2 / 14 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้แต่ละสำยธุรกิจ 
ไตรมำสที่ 3 ปี 2560 ไตรมำสที่ 3 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 9 เดือน ปี 2560 9 เดือน ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 1,966.03 44.69  1,844.51 41.82  121.52  6.59  5,696.89 44.92  5,141.05 42.09  555.84  10.81  

ธุรกิจอาหารสตัว์ 898.27 20.42  1,115.77 25.30  (217.50) (19.49)  2,578.99 20.33  2,958.77 24.23  (379.78)  (12.84)  

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 

และจ าหนา่ยลกูไก ่
1,318.43 29.97 1,206.94 27.36 111.49 9.24 3,784.75 29.84 3,442.63 28.19 342.12 9.94 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์ 

อาหารแปรรูป 
216.66 4.92  243.29 5.52  (26.63)  (10.95) 623.29 4.91  671.11 5.49  (47.82)  (7.13) 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 4,399.39 100.00 4,410.51 100.00 (11.12) (0.25) 12,683.92 100.00 12,213.56 100.00 470.36 3.85 

 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ านวน 4,399.39 ล้านบาท ลดลงจ านวน 11.12 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 รายได้ของธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปเพิ่มขึน้ 121.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

6.59 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยา่งไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารสตัว์ ลดลง 217.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 19.49 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 12,683.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 470.36 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.85 เมื่อเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้ของธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปเพิ่มขึน้ 555.84 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.81 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 44.69 ธุรกิจอาหารสตัว์ มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 

20.42 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหนา่ยลกูไก่ มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 29.97 และธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป มีสดัสว่นคิดเป็น

ร้อยละ 4.92 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปของกลุม่บริษัทเติบโตอยา่งชดัเจนในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ประกอบด้วย

รายได้จากการสง่ออกเนือ้ไก่แปรรูปและเนือ้ไก่สด สง่ออกทางอ้อมเนือ้ไก่ตดัแตง่ และการขายชิน้สว่นไก่สดในประเทศ ในไตรมาสที่ 

3 ปี 2560 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 44.69 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ

เนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 1,966.03 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 121.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.59 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 

2559 
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กลุม่บริษัทมีปริมาณขายสง่ออกสนิค้าเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 8,300 ตนั เพิ่มขึน้ 300 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.75 จากไตรมาสที่ 

3 ปี 2559 สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากปริมาณสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุไปประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ปริมาณชิน้สว่นไก่สดในประเทศ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.41 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 5,696.89 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 555.84 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.81 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2559 จากรายได้การสง่ออก เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.63 

ธุรกิจอำหำรสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก และอาหารสตัว์น า้ ธุรกิจอาหารสตัว์มีรายได้คิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 20.42 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสตัว์ จ านวน 

898.27 ล้านบาท ลดลง 217.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.49 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะการแข่งขนัที่สงูขึน้ของธุรกิจอาหารสตัว์บก และอาหารสตัว์น า้ใน

ประเทศ โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ที่ลดลงสว่นใหญ่มาจากปริมาณขายอาหารสตัว์บก ลดลงร้อยละ 10.64 และปริมาณขาย

อาหารปลา ลดลงร้อยละ 17.69 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสตัว์ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 2,578.99 ล้านบาท ลดลง 379.78 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 12.84 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2559 จากรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก ลดลงร้อยละ 9.95 และ

รายได้จากการขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 13.44 

ธุรกิจฟำร์มเลีย้งสัตว์และจ ำหน่ำยลูกไก่ 

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลกูไก่ สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN (บริษัทร่วม

ทนุ) และบริษัทมีรายได้จากการขายลกูไก่ให้แก่ตลาดตา่งประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลกูไก่มีรายได้

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29.97 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และ

จ าหน่ายลกูไก่ จ านวน 1,318.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 111.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.24 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 

2559 

รายได้จากการขายลกูไก่เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จากปริมาณขายลกูไก่ที่เพิ่มขึน้ของบริษัท จีพี บรีดดิง้ 

จ ากดั นอกจากนี ้รายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN ใน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.52 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่ายลูกไก่ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 3,784.75 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 342.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.94 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2559 จากรายได้จากการขายลกูไก่และขาย

ไก่เนือ้เพิ่มขึน้ 
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ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรแปรรูป 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ มาจากการขายสนิค้า ไส้กรอกไก่ และผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ให้แก่ตลาด

ในประเทศ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.92 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจ านวน 216.66  ล้านบาท ลดลง 26.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.95 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 

3 ปี 2559 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูป ลดลงจากปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ลดลงร้อยละ 24.07 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อย่างไรก็ตาม ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.94 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 

2559 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 623.29 ล้านบาท ลดลง 47.82  

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.13 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2559 จากปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ในประเทศ

ลดลง 

ต้นทุนขำย   

กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ านวน 3,604.12 ล้านบาท ลดลงจ านวน 57.94  ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 1.58 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เนื่องจากราคาวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด ลดลงร้อยละ 4.89 

ท าให้กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 81.92 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 83.03 ในไตร

มาสที่ 3 ปี 2559 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 10,579.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 102.69  ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.98 จากงวด 9 เดือน ปี 2559 เนื่องจากปริมาณการขายและปริมาณการผลติรวมที่เพิ่มขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้น   

กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ านวน 795.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 46.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 

6.26 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จากการที่กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมลดลง นอกจากนี ้ปริมาณการสง่ออกของสินค้าไก่แปรรูปที่

เพิ่มขึน้ เป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัที่ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.08 เพิ่มขึน้จาก

ร้อยละ 16.97 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ของรายได้จากการขาย 

กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 2,104.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 367.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็น

ร้อยละ 21.17 จากงวด 9 เดือน ปี 2559 จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้ ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่

บริษัทส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.59 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 14.22 จากงวด 9 เดือน ปี 2559 ของรายได้จากการ

ขาย 
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รำยได้อื่น  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 รายได้อื่นของกลุม่บริษัทมีจ านวน 81.23 ล้านบาท ลดลงจ านวน 4.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.33 

จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยรายได้อื่นที่ลดลงสว่นใหญ่มาจากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนลดลง รายได้อื่นของกลุม่บริษัทในไตร

มาสที่ 3 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของรายได้จากการขาย ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 1.95 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

รายได้อื่นของกลุม่บริษัทส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 มีจ านวน 242.96  ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 4.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.70 จากงวด 9 เดือน ปี 2559 โดยรายได้อื่นท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากรับคืนภาษีม.19 ทวิ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 348.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 38.40 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 12.40 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากขาดทนุจาก

อตัราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.91 ของรายได้จากการ

ขาย เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 7.02 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 989.03 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 85.53 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 9.47 จากงวด 9 เดือน ปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากคา่ขนสง่

ออกจากปริมาณสง่ออกที่เพิ่มขึน้ 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทมีจ านวนรวม 64.92 ล้าน

บาท ลดลงจ านวน 16.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.82 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอวิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด (McKey) มีส่วนแบ่งก าไรจ านวน 42.02 ล้านบาท ลดลงจ านวน 20.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.87 

จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ในขณะที่บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด (GFN) มีส่วนแบ่งก าไรจ านวน 22.90 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 4.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.59 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559  

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวนรวม 254.92 ล้านบาท ลดลงจ านวน 40.01 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 13.57 จากงวด 9 เดือน ปี 2559 โดยกลุม่บริษัทมีสว่นแบง่ก าไรลดลงจาก McKey และ GFN 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จา่ยให้กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องและสถาบนัการเงิน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 17.11 ล้านบาท ลดลงจ านวน 7.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.28 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสที่ 3 ปี 2559 จากดอกเบีย้จ่ายให้กบัสถาบนัการเงินและบคุคลที่เก่ียวข้องลดลง ต้นทนุทางการเงินเฉลีย่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
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คิดเป็นร้อยละ 2.10 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.84 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 

2560 คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของรายได้จากการขาย ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 0.56 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงินส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 56.84 ล้านบาท ลดลงจ านวน 19.87 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 25.91 เมื่อเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2559 จากดอกเบีย้จ่ายให้กบัสถาบนัการเงินและบคุคลที่เก่ียวข้องลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้   

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 67.79 ล้านบาท ลดลงจ านวน 12.18 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 15.23 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัจากคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบั

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 126.50 ล้านบาท ลดลงจ านวน 2.19 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 1.70 เปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2559  

ก ำไรสุทธิ   

 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 505.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.40 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้จ านวน 10.05 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.03 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ซึง่มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 495.66 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก

ต้นทนุขายลดลงจากราคาวตัถดุิบหลกัลดลง และก าไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ก าไรสทุธิของกลุม่

บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.50 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 11.25 ในไตรมาสที่ 3 ปี 

2559 

 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 1,423.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 272.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 23.64 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้ ก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ 

และต้นทนุทางการเงินท่ีลดลง 

ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 

 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย จ านวน 896.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

6.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จากการท่ีกลุม่บริษัทมีต้นทนุขายลดลงและก าไรขัน้ต้นท่ี

เพิ่มขึน้ ซึง่ท าให้ EBITDA Margin ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 20.37 เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่ร้อยละ 20.18 

 ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย จ านวน 2,531.60 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 315.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.25 จากรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้      
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                        หนว่ย: ล้านบาท 

 ไตรมำส 3 

ปี 2560 

ไตรมำส 3 

ปี 2559 

เปล่ียนแปลง 

จ ำนวน 

เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 

9 เดือน  

ปี 2560 

9 เดือน  

ปี 2559 

เปล่ียนแปลง 

จ ำนวน 

เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
(EBIT) 

593.41 605.61 (12.20) (2.01) 1,613.08 1,366.90 246.18 18.01 

คา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ 300.65 283.15 17.50 6.18 912.09 844.91 67.18 7.95 

คา่ตดัจ าหนา่ย 2.12 1.37 0.75 54.27 6.43 4.08 2.35 57.55 

ก าไรก่อนหกัคา่เสื่อม 
ดอกเบีย้ ภาษี  
และคา่ตดัจ าหนา่ย 

896.18 890.13 6.05 0.68 2,531.60 2,215.89 315.71 14.25 

EBITDA Margin (%) 20.37 20.18  0.19 19.96 18.14  1.82 

 

ฐำนะทำงกำรเงนิ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน  

สินทรัพย์  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน  16,814.23 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 

4,983.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.64 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,850.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.69

ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,654.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.79 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่

พนัธุ์ 462.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของสนิทรัพย์รวม อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 862.46 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.13 ของสนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพิ่มขึน้ 653.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.05 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เนื่องจาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 419.96 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ่มขึน้ 381.68 ล้านบาท 

หนีส้ิน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวมจ านวน 4,981.43 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้นิหมนุเวียน 2,753.89 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.28 ของหนีส้นิรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1,700.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.13 ของหนีส้ิน

รวม ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 379.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.63 ของหนีส้ินรวม รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า

บริษัทร่วมมีจ านวน 93.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.88 ของหนีส้ินรวม และหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่นจ านวน 54.03 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 1.08 ของหนีส้นิรวม 
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หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ลดลงจ านวน 399.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.43 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาก

การกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลง 631.37 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวของกลุม่บริษัท เป็นการกู้ยืม

ในสกลุเงินบาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน 1,135.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 248.69 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.05 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 จ านวน 3,260.03 ล้านบาท ลดลงจากวนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 จ านวน 546.36 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลง 631.37 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 11,832.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,053.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 9.78 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากกลุม่บริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร เพิ่มขึน้จ านวน 1,047.52 ล้านบาท ท า

ให้มูลค่าหุ้ นทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 9.44 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 8.60 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2559 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 

2,352.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 450.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 991.42 ล้าน

บาท ลดลงจ านวน 117.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 979.51 ล้าน

บาท ลดลงจ านวน 60.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ดังนัน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 692.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 346.64 ล้านบาท 

สภำพคล่องทำงกำรเงนิ  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม  เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะทาง

การเงินที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากอตัราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 1.81 เท่า เพิ่มขึน้



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)  
บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที่ 3 ปี 2560 
   

หน้า 9 / 14 
 

เล็กน้อยจาก 1.54 เท่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่กบั 0.57 เท่า เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 0.37 เทา่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ระยะเวลำครบก ำหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภำพคล่อง 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนจ านวนรวม 2,753.89 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน 

1,460.00 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 1,135.16 ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวียนอื่นจ านวน 58.70 ล้านบาท และเงินกู้

ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินครบก าหนดช าระในหนึง่ปีจ านวน 100.03 ล้านบาท  

ส าหรับหนีส้ินระยะสัน้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปีทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้  กลุม่

บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  และเงินทนุ

หมุนเวียนจากการด าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 1.81 เท่า อตัราส่วน

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.28: 1 

กลุม่บริษัทยงัคงมีแหลง่เงินทนุกบัสถาบนัการเงินคงเหลือที่ยงัไม่ได้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 242.00 ล้านบาท 

และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิง้เครดิต และสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จ านวน 

7,733.02 ล้านบาท 

โครงสร้ำงเงนิทุน  

กลุม่บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมัน่คง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) เทา่กบั 0.42: 1 ลดลงเลก็น้อยจาก 0.50: 1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 3,260.03 ล้านบาท ลดลงจาก 3,806.39 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2559 ดงันัน้อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดบัต ่า 0.28: 1 ลดลงเล็กน้อยจาก 0.35: 1 ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทนุวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

แผนกำรขยำยก ำลังกำรผลิตของกลุ่มบริษัท 

ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า กลุ่มบริษัท มีแผนการขยายก าลงัการผลิตไก่เนือ้ทัง้วงจรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิต

ตัง้แตต้่นน า้ เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยตัง้งบลงทนุ ประมาณปีละ 1,000 – 1,200 ล้านบาท  

บริษัท GFPT มีแผนที่จะสร้างโรงงานเชือดไก่แห่งใหม่ ท่ีจังหวดัชลบุรี ซี่งจะเป็นโรงงานเชือดไก่แห่งที่ 3 จากปัจจุบนัที่มี

โรงงานเชือดไก่ 2 แห่ง เพื่อรองรับตลาดสง่ออกหลกั ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่ น และกลุม่สหภาพยโุรป โดยปัจจุบนั กลุม่บริษัท GFPT มี

ก าลงัเชือดไก่รวม 280,000 ตวัต่อวนั หลงัจากที่โรงงานแห่งใหม่เร่ิมด าเนินการแล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มก าลงัเชือดไก่

รวมเป็น 384,000 ตวัตอ่วนั ในปี 2563 
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นอกจากนี ้บริษัท McKey บริษัทร่วมทุน อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุก (Further 

Processing Factory) แห่งใหม่ เพื่อผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุก เพื่อขายให้แก่ร้านอาหาร QSRs ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ ปัจจุบนั McKey มีก าลงัผลิตผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปปรุงสกุ จ านวน 25,000 ตนัต่อปี หลงัจากที่โรงงาน

แหง่ใหมเ่ร่ิมด าเนินการผลติแล้ว บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถเพิ่มก าลงัการผลติอีก 25,000 ตนัตอ่ปี  

อยา่งไรก็ตาม การลงทนุดงักลา่วอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามสถานการณ์ เช่น สภาวะไก่ล้นตลาด และการแขง่ขนัท่ีรุนแรง 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559           

 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559     เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 692.55 4.12 310.87 1.92 381.68 122.78 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 941.55 5.60 932.66 5.77 8.89 0.95 

สินค้าคงเหลือ 3,324.63 19.77 3,653.32 22.61 (328.69) (9.00) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 25.24 0.15 18.15 0.11 7.09 39.07 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,983.97 29.64 4,915.00 30.41 68.97 1.40 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,654.67 15.79 2,448.75 15.15 205.92 8.41 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 103.89 0.62 121.19 0.75 (17.30) (14.27) 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 358.53 2.13 406.78 2.52 (48.25) (11.86) 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 355.67 2.12 360.42 2.23 (4.75) (1.32) 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 7,850.71 46.69 7,430.75 45.98 419.96 5.65 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 383.40 2.28 373.55 2.31 9.85 2.64 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 123.39 0.73 103.89 0.65 19.50 18.76 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,830.26 70.36 11,245.33 69.59 584.93 5.20 

รวมสินทรัพย์ 16,814.23 100.00 16,160.33 100.00 653.90 4.05 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,300.00 7.73 1,931.37 11.95 (631.37) (32.69) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้อง 160.00 0.95 - - 160.00 100.00 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,135.16 6.75 886.47 5.49 248.69 28.05 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 7.85 0.05 7.85 0.05 - - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 100.03 0.60 208.32 1.29 (108.29) (51.98) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 50.85 0.30 164.36 1.01 (113.51) (69.06) 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,753.89 16.38 3,198.37 19.79 (444.48) (13.90) 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,700.00 10.11 1,666.70 10.31   33.30 2.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 379.97 2.26 365.94 2.26 14.03 3.83 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 93.54 0.56 99.43 0.62 (5.89) (5.92) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 54.03 0.32 50.80 0.32 3.23 6.37 
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 30 กนัยำยน 2560 31 ธันวำคม 2559     เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,227.54 13.25 2,182.87 13.51 44.67 2.05 

รวมหนีส้ิน 4,981.43 29.63 5,381.24 33.30 (399.81) (7.43) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,832.80 70.37 10,779.09 66.70 1,053.71 9.78 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,814.23 100.00 16,160.33 100.00 653.90 4.05 

 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

ส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และ 2559 

 
   ไตรมำส 3 ปี 2560     ไตรมำส 3 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 4,399.39 100.00 4,410.51 100.00 (11.12) (0.25) 

ต้นทนุขาย (3,604.12) (81.92) (3,662.06) (83.03) (57.94) (1.58) 

ก ำไรขัน้ต้น 795.27 18.08 748.45 16.97 46.82 6.26 

รายได้อื่น 81.23 1.85 85.80 1.95 (4.57) (5.33) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (135.29) (3.08) (130.77) (2.96) 4.52 3.46 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (212.72) (4.84) (178.84) (4.06) 33.88 18.94 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  64.92 1.48 80.97 1.84 (16.05) (19.82) 

ต้นทนุทางการเงิน (17.11) (0.39) (24.90) (0.56) (7.79) (31.28) 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 576.30 13.10 580.71 13.18 (4.41) (0.76) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (67.79) (1.54) (79.97) (1.81) (12.18) (15.23) 

ก ำไรส ำหรับงวด 508.51 11.56 500.74 11.37 7.77 1.55 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (2.80) (0.06) (5.08) (0.12) (2.28) (44.89) 

ก ำไรสุทธิ 505.71 11.50 495.66 11.25 10.05 2.03 

 

 

 



บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)  
บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที่ 3 ปี 2560 
   

หน้า 13 / 14 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และ 2559 

 
   9 เดอืน ปี 2560     9 เดือน ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 12,683.92 100.00 12,213.56 100.00 470.36 3.85 

ต้นทนุขาย (10,579.69) (83.41) (10,477.00) (85.78) 102.69 0.98 

ก ำไรขัน้ต้น 2,104.23 16.59 1,736.56 14.22 367.67 21.17 

รายได้อื่น 242.96 1.92 238.91 1.96 4.05 1.70 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (399.02) (3.15) (366.77) (3.00) 32.25 8.79 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (590.01) (4.65) (536.73) (4.40) 53.28 9.93 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  254.92 2.01 294.93 2.41 (40.01) (13.57) 

ต้นทนุทางการเงิน (56.84) (0.45) (76.71) (0.63) (19.87) (25.91) 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 1,556.24 12.27 1,290.19 10.56 266.05 20.62 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (126.50) (1.00) (128.69) (1.05) (2.19) (1.70) 

ก ำไรส ำหรับงวด 1,429.74 11.27 1,161.50 9.51 268.24 23.10 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (6.20) (0.05) (10.16) (0.08) (3.96) (38.94) 

ก ำไรสุทธิ 1,423.54 11.22 1,151.34 9.43 272.20 23.64 

 

 

งบกระแสเงนิสดของบริษัท จีเอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                       

ส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 

 ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,352.62 1,902.04 450.58 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (991.42) (1,108.92) (117.50) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (979.51) (1,039.69) (60.18) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ  381.69 (246.57) 628.26 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 310.87 592.49 (281.62) 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 692.56 345.92 346.64 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญส ำหรับงบกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เทา่) 1.81 1.54 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.57 0.37 

อตัราก าไรขัน้ต้น 3 (%) 18.08 16.97 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 4 (%) 13.49 13.73 

อตัราก าไรสทุธิ 5 (%) 11.29 11.02 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 6 (เทา่) 0.42 0.50 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 7 (เทา่) 0.28 0.35 
 
หมำยเหตุ: 
1) อตัราส่วนสภาพคล่อง   =   สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 
2) อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว   =   (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ) / หนีส้ินหมนุเวียน 
3) อตัราก าไรขัน้ต้น   =   (ก าไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ) *100 
4) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน   =   (ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ) *100 
5) อตัราก าไรสทุธิ   =   (ก าไรสทุธิ / รายได้รวม) *100 
6) อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น  =   หนีส้ินรวม / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
7) อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 


