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บทวิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร 

บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานฉบบันี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูตามงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที 

จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และรวมถึงรายการที่

ส าคญัที่มีผลตอ่งบการเงินที่เกิดขึน้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

กลุม่บริษัท GFPT เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ครอบคลมุตัง้แต่ การผลิตอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่พนัธุ์ 

การเลีย้งไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ไก่ การผลติเนือ้ไก่แปรรูปปรุงสกุ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท

และของลกูค้า เพื่อจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

บริษัท GFPT มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้าน

อาหาร นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัคงให้ความส าคญัในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นนโยบายการ

เลีย้งไก่ในฟาร์มของกลุม่บริษัทเอง และการควบคมุต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 

ข้อมูลส ำคัญ 
ทำงกำรเงิน 

ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 9 เดือน ปี 2564 9 เดือน ปี 2563 เปล่ียนแปลง 
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รายได้จากการขายรวม 3,264.28 100.00 3,619.65 100.00 (355.37) (9.82) 10,268.78 100.00 10,622.91 100.00 (354.14) (3.33) 

ก าไรขัน้ต้น 176.02 5.39 569.93 15.75 (393.90) (69.11) 870.31 8.48 1,584.47 14.92 (714.16) (45.07) 

EBITDA 213.25 6.53 752.72 20.80 (539.46) (71.67) 1,162.11 11.32 2,125.32 20.01 (963.22) (45.32) 

ก าไรสทุธิ (87.29) (2.67) 342.07 9.45 (429.35) (125.52) 155.15 1.51 889.68 8.38 (734.53) (82.56) 

 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ านวน 3,264.28 ล้านบาท ลดลง 355.37 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 9.82 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ลดลง 343.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.63 จาก     

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ลดลง 

กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ านวน 176.02 ล้านบาท ลดลง 393.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 69.11 

จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เนื่องจากรายได้จากการขายรวมลดลงและต้นทนุขายรวมเพิ่มขึน้ อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในไตร

มาสที่ 3 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.39 ลดลงจากร้อยละ 15.75 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ านวน 19.91 ล้านบาท ลดลง 48.52 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 70.90 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 นอกจากนี ้กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ านวน 213.25 ล้านบาท ลดลง 539.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.67 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 

2563 
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กลุม่บริษัทมีขาดทนุสทุธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ านวน 87.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทนุ 0.07 บาทต่อหุ้น ลดลง 429.35 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 125.52 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ส าหรับโครงสร้างเงินทนุของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เทา่กบั 0.44 เทา่ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 

รำยได้แต่ละสำยธุรกิจ 
ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 9 เดือน ปี 2564 9 เดือน ปี 2563 เปล่ียนแปลง 

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

ธุรกิจอาหาร 1,612.17 49.39 1,616.49 44.66 (4.32) (0.27) 5,169.84 50.35 4,849.45 45.65 320.39 6.61 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 856.41 26.23 1,199.99 33.15 (343.58) (28.63) 2,882.16 28.07 3,489.61 32.85 (607.45) (17.41) 

ธุรกิจอาหารสตัว ์ 795.71 24.38 803.17 22.19 (7.46) (0.93) 2,216.78 21.59 2,283.85 21.50 (67.07) (2.94) 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 3,264.28 100.00 3,619.65 100.00 (355.37) (9.82) 10,268.78 100.00 10,622.91 100.00 (354.13) (3.33) 

 

รำยได้จำกกำรขำยรวม 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ านวน 3,264.28 ล้านบาท ลดลงจ านวน 355.37 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 9.82 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้ของธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ลดลง 343.58 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 28.63 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ลดลง 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวน 10,268.78 ล้านบาท ลดลงจ านวน 354.13 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 3.33 เมื่อเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้ของธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ลดลง 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 รายได้จากธุรกิจอาหาร มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 49.39 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 

26.23 และธุรกิจอาหารสตัว์ มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 24.38 

ธุรกิจอำหำร 

รายได้จากธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยรายได้จากการสง่ออกเนือ้ไก่แปรรูปและเนือ้ไก่สด สง่ออกทางอ้อมเนือ้ไก่ตดัแตง่ การขาย

ชิน้สว่นไก่สดและผลพลอยได้จากไก่ในประเทศ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

ธุรกิจอาหารมีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.39 ของรายได้จากการขายรวม  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ านวน 1,612.17 ล้านบาท ลดลง 4.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

0.27 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้จากการส่งออกทางอ้อมเนือ้ไก่ตัดแต่งลดลง จาก

ปริมาณขายลดลง  
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ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีปริมาณขายสง่ออกสนิค้าเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 5,400 ตนั เพิ่มขึน้ 600 ตนั หรือเพิม่ขึน้ร้อย

ละ 12.50 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากปริมาณสง่ออกไกแ่ปรรูปปรุงสกุไปประเทศญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรปเพิ่มขึน้ 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวน 5,169.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 320.39 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.61 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายชิน้สว่นไก่สดและผลพลอย

ได้จากไก่ในประเทศเพิ่มขึน้ 

ธุรกิจฟำร์มเลีย้งสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN (บริษัทร่วมทนุ) รายได้จากการขาย

ลกูไก่ให้แก่ตลาดตา่งประเทศและในประเทศ และรายได้จากการขายไขไ่ก่ Cage-Free ในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์มีรายได้คดิ

เป็นสดัสว่นร้อยละ 26.23 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ จ านวน 856.41 ล้านบาท ลดลง 343.58 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 28.63 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ลดลง 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวน 2,882.16 ล้านบาท ลดลง 607.45 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 17.41 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ลดลง 

ธุรกิจอำหำรสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารสตัว์น า้ และอาหารกุ้ ง ธุรกิจอาหารสตัว์มี

รายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.38 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมรีายได้จากการขายอาหาร

สตัว์ จ านวน 795.71 ล้านบาท ลดลง 7.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.93 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก ลดลง 29.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.12 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณขายอาหารสตัว์บกลดลง 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสตัว์ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวน 2,216.78 ล้านบาท ลดลง 67.07 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 2.94 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายอาหารสตัว์บกลดลง 

ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้น  

กลุ่มบริษัทมีต้นทนุขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ านวน 3,088.26 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 38.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

1.26 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในขณะท่ีก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ านวน 176.02 ล้านบาท ลดลง 393.90 ล้านบาท หรือ

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 69.11 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จากการท่ีราคาวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ ได้แก่ ข้าวโพด 

และกากถัว่เหลอืง 
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กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนต้นทุนขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 94.61 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 

84.25 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.39 ลดลงจากร้อย

ละ 15.75 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวน 9,398.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 360.03 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.98 จากงวด 9 เดือน ปี 2563 และมีก าไรขัน้ต้นส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวน 870.31 ล้านบาท ลดลง 

714.16 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 45.07 จากงวด 9 เดือน ปี 2563 จากการท่ีราคาวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์

เพิ่มขึน้ 

รำยได้อื่น   

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 รายได้อื่นของกลุม่บริษัทมีจ านวน 106.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 46.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

77.79 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยรายได้อื่นท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากก าไรจากการขายทรัพย์สนิและทรัพย์สนิเสือ่มสภาพ รายได้

อื่นของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 3.26 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.66 ในไตรมาสที่ 3 

ปี 2563 

รายได้อื่นของกลุม่บริษัทส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 มีจ านวน 250.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 56.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 28.83 จากงวด 9 เดือน ปี 2563 

ขำดทุนจำกสัญญำอนุพันธ์ 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีผลขาดทนุจากสญัญาอนพุนัธ์ จ านวน 60.90 ล้านบาท ลดลงจ านวน 73.40 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 587.20 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งมีผลก าไรจากสญัญาอนพุนัธ์ จ านวน 12.50 ล้านบาท โดยขาดทนุจาก

สญัญาอนุพนัธ์ส่วนใหญ่มาจากบริษัท GFPT ขาดทุนจากสญัญาอนุพนัธ์ของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คิดเป็นขาดทนุ

ร้อยละ 1.87 ของรายได้จากการขายรวม ลดลงจากก าไรร้อยละ 0.35 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

ขาดทุนจากสญัญาอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษัทส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 มีจ านวน 37.39 ล้านบาท ลดลงจ านวน 51.66 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 362.19 จากงวด 9 เดือน ปี 2563 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 353.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 46.63 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 15.22 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากคา่ขนสง่ออก

เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 10.81 ของรายได้จากการขายรวม 

เพิ่มขึน้จากร้อยละ 8.46 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 
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กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวน 1,027.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 66.48 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 6.92 จากงวด 9 เดือน ปี 2563 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากคา่

ขนสง่ออกเพิ่มขึน้ 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทมีจ านวนรวม 19.91 ล้าน

บาท ลดลงจ านวน 48.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.90 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 

จ ากดั (GFN) มีสว่นแบง่ขาดทนุจ านวน 42.80 ล้านบาท ลดลงจ านวน 53.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 492.57 จากไตรมาสที่ 3 

ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณสง่ออกไก่แปรรูปลดลงและราคาขายเฉลี่ยชิน้สว่นไก่สดและผลพลอยได้จากไก่ในประเทศ

ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (McKey) มีส่วนแบ่งก าไรจ านวน 62.71 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 5.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.01 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวนรวม 147.25 ล้านบาท ลดลงจ านวน 106.40 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.95 จากงวด 9 เดือน ปี 2563 โดยกลุม่บริษัทมีสว่นแบง่ก าไรสว่นใหญ่ลดลงจากบริษัท GFN 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ   

ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จา่ยให้กบัสถาบนัการเงินและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

กลุ่มบริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 16.89 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.76 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสที่ 3 ปี 2563 เนื่องจากดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมบคุคลที่เก่ียวข้องลดลง โดยอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของต้นทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 

3 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.73 ซึง่ลดลงจากร้อยละ 2.56 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ทัง้นี ้ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทในไตรมาส

ที่ 3 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของรายได้จากการขายรวม ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 0.62 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงินส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวน 52.84 ล้านบาท ลดลงจ านวน 17.31 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 24.68 เมื่อเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้   

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ จ านวน 16.49 ล้านบาท ลดลงจ านวน 69.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 131.04 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 

2563 ที่มีผลก าไรสทุธิ  

กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวน 21.27 ล้านบาท ลดลงจ านวน 147.33 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 87.38 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 
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ก ำไรสุทธิ   

 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีขาดทนุสทุธิ จ านวน 87.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทนุ 0.07 บาทต่อหุ้น ลดลงจ านวน 

429.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 125.52 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 342.07 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายรวมลดลง และต้นทนุขายเพิ่มขึน้จากราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ เมื่อ

เทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ขาดทนุสทุธิของกลุม่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คิดเป็นขาดทนุร้อยละ 2.67 ของรายได้จากการ

ขายรวม ลดลงจากร้อยละ 9.45 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

      กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 จ านวน 155.15 ล้านบาท ลดลงจ านวน 734.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

82.56 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้จากการขายรวมลดลง และต้นทุนขายเพิ่มขึน้จาก

ราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ 

ก ำไรก่อนหักค่ำเสื่อม ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 

                                          หนว่ย: ล้านบาท 

 ไตรมำส 3 

ปี 2564 

ไตรมำส 3 

ปี 2563 

เปล่ียนแปลง 

จ ำนวน 

เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 

9 เดือน  

ปี 2564 

9 เดือน  

ปี 2563 

เปล่ียนแปลง 

จ ำนวน 

เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
(EBIT) 

(87.34) 419.36 (506.69) (120.83) 231.18 1,133.68 (902.50) (79.61) 

คา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ 297.09 329.50 (32.41) (9.84) 920.13 979.73 (59.60) (6.08) 

คา่ตดัจ าหนา่ย 3.50 3.86 (0.36) (9.35) 10.80 11.92 (1.12) (9.37) 

ก าไรก่อนหกัคา่เสื่อม 
ดอกเบีย้ ภาษี 

และคา่ตดัจ าหนา่ย 
(EBITDA) 

213.25 752.72 (539.46) (71.67) 1,162.11 2,125.32 (963.22) (45.32) 

EBITDA Margin (%) 6.53 20.80  (14.26) 11.32 20.01  (8.69) 

 

 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย จ านวน 213.25 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 539.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.67 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากการที่กลุ่มบริษัทมี

รายได้จากการขายรวมลดลง และต้นทนุขายเพิ่มขึน้ โดย EBITDA Margin ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 6.53 ลดลงจาก

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ที่ร้อยละ 20.80 
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       ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย จ านวน 1,162.11 ล้านบาท 

ลดลง 963.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.32 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากการท่ีกลุม่บริษัทมี

รายได้จากการขายรวมลดลง และต้นทนุขายเพิ่มขึน้ 

ฐำนะทำงกำรเงนิ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน  

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 20,983.93 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน    

5,745.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.38 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 10,632.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.67 

ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,200.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.25 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่

พนัธุ์ 483.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.31 ของสนิทรัพย์รวม อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 921.35

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของสนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มขึน้ 574.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.81 จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563) เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 587.47 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 

182.37 ล้านบาท  

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวมจ านวน 6,370.87 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้นิหมนุเวียน 2,879.92 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.20 ของหนีส้ินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนัจ านวน 2,460.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 38.61 ของหนีส้ินรวม ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 585.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.19 ของหนีส้นิรวม 

รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้ามีจ านวน 103.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.63 ของหนีส้นิรวม หนีส้นิตามสญัญาเช่าจ านวน 328.84 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.16 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นจ านวน 12.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของ

หนีส้นิรวม 

หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 เพิ่มขึน้จ านวน 670.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.76 จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2563) จากการที่กลุม่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 354.52 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว

จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั เพิ่มขึน้ 147.00 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวของกลุม่บริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงิน

บาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน 1,297.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

217.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.09 จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 
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หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 3,914.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 501.52 ล้านบาท จาก

สิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 354.52 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว

จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั เพิ่มขึน้ 147.00 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 14,613.06 ล้านบาท ลดลง 96.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 0.66 จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) เนื่องจากกลุม่บริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ลดลง 95.58 ล้านบาท ท า

ให้มลูคา่หุ้นทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เทา่กบั 11.65 บาทตอ่หุ้น ลดลงเลก็น้อยจาก 11.73 บาทตอ่หุ้น จากสิน้ปี 2563 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 

1,238.07 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,224.92 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ านวน 1,237.78 

ล้านบาท ลดลงจ านวน 332.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 182.08 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จ านวน 439.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนที่มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

ดงันัน้ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,369.83 ล้านบาท ลดลงจาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 352.59 ล้านบาท 

สภำพคล่องทำงกำรเงนิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะทาง

การเงินที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 1.99 เท่า ลดลงจาก  

2.28 เท่า จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่ากบั 0.71 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.74 

เทา่ จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 
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ระยะเวลำครบก ำหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภำพคล่อง 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนจ านวนรวม 2,879.92 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน    

1,054.52 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 1,297.46 ล้านบาท สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนัท่ี

ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปีจ านวน 400.00 ล้านบาท และหนีส้นิหมนุเวียนอื่นจ านวน 127.94 ล้านบาท 

ส าหรับหนีส้ินระยะสัน้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปีทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้ กลุม่

บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินทนุ

หมนุเวียนจากการด าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 1.99 เท่า และอตัราสว่น

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.27 เทา่ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุม่บริษัทยงัคงมีแหลง่เงินทนุกบัสถาบนัการเงินคงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชี

จ านวน 242.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิง้เครดิตจ านวน 7,064.71 ล้านบาท และสญัญา

ซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าจ านวน 896.11 ล้านบาท 

โครงสร้ำงเงนิทุน  

กลุม่บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมัน่คง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) เทา่กบั 0.44 เทา่ เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 0.39 เทา่ จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 3,914.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,413.00 ล้านบาท จากสิน้ปี 

2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.27 เทา่ เพิ่มขึน้เลก็น้อย

จาก 0.23 เทา่ จากสิน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทนุวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

แผนกำรขยำยก ำลังกำรผลิตของกลุ่มบริษัท 

ในอนาคต กลุม่บริษัทมีแผนการขยายก าลงัการผลติไก่เนือ้ทัง้วงจรอยา่งตอ่เนื่อง โดยเน้นการขยายการผลติตัง้แตต้่นน า้ เพื่อ

เป็นรากฐานส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุม่บริษัทมีเปา้หมายที่จะขยายก าลงัการเลีย้งไก่เนือ้สูร่ะดบั 380,000 ตวัตอ่วนั อีก

ทัง้ กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่แห่งใหม่  โดยจะมีก าลงัการเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน และมี

โครงการการสร้างโรงงานแปรรูปปรุงสกุแหง่ใหม ่ด้วยก าลงัการผลติไก่แปรรูปเพื่อสง่ออกประมาณ 24,000 ตนัตอ่ปี 

โดยที่กลุม่บริษัทตัง้งบลงทนุไว้ประมาณปีละ 1,200 - 1,500 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม การลงทนุดงักลา่วอาจมีการปรับเปลีย่น

ได้ตามสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563           

 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563     เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,369.83 6.53 1,187.46 5.82 182.37 15.36 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 743.76 3.54 715.06 3.50 28.70 4.01 

สินค้าคงเหลือ 3,573.83 17.03 3,798.30 18.61 (224.48) (5.91) 

สินทรัพย์สญัญาอนพุนัธ์ 14.02 0.07 3.55 0.02 10.47 295.10 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 43.85 0.21 33.45 0.16 10.41 31.11 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,745.30 27.38 5,737.82 28.11 7.47 0.13 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 3,200.64 15.25 3,159.11 15.48 41.52 1.31 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 105.23 0.50 101.98 0.50 3.25 3.19 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 378.68 1.80 402.34 1.97 (23.66) (5.88) 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 380.51 1.81 340.52 1.67 39.99 11.74 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 10,632.74 50.67 10,045.27 49.22 587.47 5.85 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 360.82 1.72 379.48 1.86 (18.67) (4.92) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 126.79 0.60 118.29 0.58 8.50 7.18 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 53.23 0.25 124.95 0.61 (71.71) (57.40) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,238.63 72.62 14,671.94 71.89 566.68 3.86 

รวมสินทรัพย์ 20,983.93 100.00 20,409.77 100.00 574.16 2.81 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,054.52 5.03 700.00 3.43 354.52 50.65 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,297.46 6.18 1,080.43 5.29 217.03 20.09 

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้อง

กนัท่ีถงึก าหนดช าระในหนึง่ปี 
400.00 1.91 553.00 2.71 (153.00) (27.67) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถงึก าหนดช าระในหนึง่ปี 19.68 0.09 19.13 0.09 0.55 2.89 

ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึก าหนดรับรู้

ในหนึง่ปี 
10.95 0.05 9.76 0.05 1.19 12.22 

หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ์ 65.76 0.31 17.89 0.09 47.87 267.51 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 20.21 0.10 97.69 0.48 (77.48) (79.31) 
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 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563     เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 11.34 0.05 37.84 0.19 (26.50) (70.04) 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,879.92 13.72 2,515.73 12.33 364.19 14.48 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 2,460.00 11.72 2,160.00 10.58 300.00 13.89 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 328.84 1.57 344.35 1.69 (15.51) (4.50) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 585.71 2.79 568.13 2.78 17.59 3.10 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 103.59 0.49 98.00 0.48 5.59 5.71 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 12.81 0.06 14.14 0.07 (1.33) (9.38) 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 3,490.95 16.64 3,184.61 15.60 306.34 9.62 

รวมหนีส้ิน 6,370.87 30.36 5,700.34 27.93 670.53 11.76 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,613.06 69.64 14,709.43 72.07 (96.37) (0.66) 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,983.93 100.00 20,409.77 100.00 574.16 2.81 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

ส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 

 
       ไตรมำส 3 ปี 2564     ไตรมำส 3 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 3,264.28 100.00 3,619.65 100.00 (355.37) (9.82) 

ต้นทนุขาย (3,088.26) (94.61) (3,049.73) (84.25) 38.53 1.26 

ก ำไรขัน้ต้น 176.02 5.39 569.93 15.75 (393.90) (69.11) 

รายได้อื่น 106.56 3.26 59.93 1.66 46.62 77.79 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 24.09 0.74 14.96 0.41 9.13 61.02 

ก าไร (ขาดทนุ) จากสญัญาอนพุนัธ์ (60.90) (1.87) 12.50 0.35 (73.40) (587.20) 

คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย (146.39) (4.48) (111.24) (3.07) 35.14 31.59 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (206.63) (6.33) (195.15) (5.39) 11.48 5.88 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (107.25) (3.29) 350.92 9.69 (458.18) (130.56) 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  19.91 0.61 68.43 1.89 (48.52) (70.90) 

ต้นทนุทางการเงิน (16.89) (0.52) (22.45) (0.62) (5.56) (24.76) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ (104.23) (3.19) 396.90 10.97 (501.13) (126.26) 

รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 16.49 0.51 (53.11) (1.47) (69.60) (131.04) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (87.75) (2.69) 343.79 9.50 (431.54) (125.52) 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.46 0.01 (1.72) (0.05) (2.18) (126.71) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (87.29) (2.67) 342.07 9.45 (429.35) (125.52) 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษัท จเีอฟพทีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 

 
   9 เดอืน ปี 2564     9 เดือน ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 10,268.78 100.00 10,622.91 100.00 (354.14) (3.33) 

ต้นทนุขาย (9,398.47) (91.52) (9,038.44) (85.08) 360.03 3.98 

ก ำไรขัน้ต้น 870.31 8.48 1,584.47 14.92 (714.16) (45.07) 

รายได้อื่น 250.57 2.44 194.50 1.83 56.07 28.83 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 27.62 0.27 47.50 0.45 (19.88) (41.85) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากสญัญาอนพุนัธ์ (37.39) (0.36) 14.26 0.13 (51.66) (362.19) 

คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย (416.57) (4.06) (350.70) (3.30) 65.87 18.78 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (610.60) (5.95) (609.99) (5.74) 0.61 0.10 

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 83.94 0.82 880.04 8.28 (796.10) (90.46) 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 147.25 1.43 253.64 2.39 (106.40) (41.95) 

ต้นทนุทางการเงิน (52.84) (0.51) (70.15) (0.66) (17.31) (24.68) 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 178.34 1.74 1,063.53 10.01 (885.19) (83.23) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (21.27) (0.21) (168.60) (1.59) (147.33) (87.38) 

ก ำไรส ำหรับงวด 157.08 1.53 894.94 8.42 (737.86) (82.45) 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (1.93) (0.02) (5.26) (0.05) (3.33) (63.31) 

ก ำไรสุทธิ 155.15 1.51 889.68 8.38 (734.53) (82.56) 
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งบกระแสเงนิสดของบริษัท จเีอฟพีท ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                       

ส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 

 ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,238.07 2,462.99 (1,224.92) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,237.78) (1,570.59) (332.81) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 182.08 (257.23) (439.31) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 182.37 635.17 (452.80) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,187.46 1,087.26 100.21 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 1,369.83 1,722.43 (352.59) 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญส ำหรับงบกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2564 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 1.99 2.28 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.71 0.74 

อตัราก าไรขัน้ต้น 3 (%) 5.39 15.75 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 4 (%) (2.68) 11.59 

อตัราก าไรสทุธิ 5 (%) (2.62) 9.23 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 6 (เทา่) 0.44 0.39 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 7 (เท่า) 0.27 0.23 

 
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 


