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กลุม่บรษิทัมรีายได้จากการขายรวมในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2559 จ�านวน 4,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�านวน 174 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.08 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักจากรายได้ของธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น 
149 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.75 จาก
ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูปเพิ่มข้ึน และรายได้
จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.22 จากปริมาณขายไก่เนื้อ
ให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้น 

กลุ ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 3 
ปี 2559 จ�านวน 3,662 ล้านบาท ลดลง 79 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.12 จากไตรมาส
ที่ 3 ปี 2558 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน

การผลิตอาหารสัตว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด และ
กากถั่วเหลือง ซึ่งลดลงร้อยละ 13.64 และ 7.45 
ตามล�าดับ

กลุม่บรษิทัมกี�าไรขัน้ต้นในไตรมาสที ่3 ปี 2559 
จ�านวน 749 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 253 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 50.86 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน จากรายได้จากการขายรวม
เพิ่มขึ้น และต้นทุนขายรวมลดลง

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ 
496 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น เพิ่ม
ขึ้น 170 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.93 จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานก�าไร
สุทธิ จ�านวน 326 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.26 
บาทต่อหุ้น

สรุปผลการด�าเนินงาน  
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
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ลงร้อยละ 13.64 และ 7.45 ตามล�าดับ นอกจาก
นี้ ปริมาณส่งออกของสินค้าไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ้น 
ท�าให้กลุม่บรษิทัมอีตัราส่วนต้นทนุขายในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 83.03 ของรายได้
จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 88.29 ในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2558

ก�าไรขั้นต้น

กลุม่บรษิทัมกี�าไรขัน้ต้นในไตรมาสที ่3 ปี 2559 
จ�านวน 749 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 253 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 50.86 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน จากรายได้จากการขายรวม
เพ่ิมขึ้น และต้นทุนขายรวมลดลง นอกจากนี้ 
ปริมาณการส่งออกของสินค้าไก่แปรรูปที่เพิ่ม
ขึ้น เป็นอีกหน่ึงปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้อัตราก�าไร
ขั้นต้นของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.71 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เป็นร้อยละ 16.97 ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน 
บริษัทร่วม  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมมีจ�านวนรวม 81 ล้านบาท 
ลดลงจ�านวน 13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
13.83 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่ม

ธุรกิจเน้ือไก่แปรรูป:

รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง นับเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มบริษัท 
โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ประกอบด้วย
รายได้จากการส่งออกไก่แปรรูป ส่งออกทางอ้อม
ไก่สด และการขายไก่สดในประเทศ ธุรกิจเนื้อไก่
แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.81 ของ
รายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 
กลุม่บรษัิทมรีายได้จากธรุกจิเนือ้ไก่แปรรูปจ�านวน 
1,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 8.75 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 
ปี 2558 โดยมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่
แปรรูปในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จ�านวน 8,000 ตัน 
เพ่ิมขึน้ 2,700 ตนั หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 50.94 จาก
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากปรมิาณ
ส่งออกสินค้าไก่แปรรูปไปประเทศญี่ปุ่น 

ธุรกิจอาหารสัตว์:

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วย
รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก อาหารปลา 
และอาหารกุ ้ง โดยธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.30 ของรายได้จาก
การขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 กลุ ่ม
บริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จ�านวน 
1,116 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 6.84 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 
ปี 2558 รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากภาวะการแข่งขันท่ีสูงขึ้นของธุรกิจ
อาหารสตัว์บก และอาหารสัตว์น�า้ในประเทศ โดย
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ลดลงส่วนใหญ่มา
จากปริมาณขายอาหารกุ้ง ลดลงร้อยละ 19.10 
และปรมิาณขายอาหารสตัว์บก ลดลงร้อยละ 4.04 

ธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์และจ�าหน่ายลูกไก่:

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�าหน่าย
ลูกไก่ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนื้อ
ให้กับบรษิทั GFN (บรษิทัร่วมทนุ) และบรษิทัมรีาย
ได้จากการขายลูกไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ ธุรกิจ

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
27.37 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที ่3 
ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ จ�านวน 1,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 82 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.22 เมื่อเปรียบ
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เนื่องจากปริมาณ
ขายไก่เนือ้ให้กบับริษทั GFN เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.66 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มา
จากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.52 ของรายได้จากการ
ขายรวม ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 กลุ่มบริษัท
มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
จ�านวน 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.51 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2558 
จากปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22.73 

ต้นทุนขาย

 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 
2559 จ�านวน 3,662 ล้านบาท ลดลง 79 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 2.12 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2558 
เนือ่งจากราคาวตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติอาหาร
สตัว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด และกากถัว่เหลอืง ซึง่ลด

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
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FINANCIAL POSITION

สินทรัพย์

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัทมี
สินทรัพย์รวมจ�านวน 15,455 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย สนิทรพัย์หมุนเวียน 4,484   ล้านบาท คดิเป็น
ร้อยละ 29.01 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,212 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.66 เงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 2,372 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.35 
ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 525 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 3.40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
360 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 378 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.45 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 124 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.80 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
เพิ่มขึ้น 479 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.20 
จากส้ินปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
เนื่องจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 476 
ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 
246 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีเงินสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลดลง 247 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัทมี
หนี้สินรวมจ�านวน 5,171 ล้านบาท ประกอบด้วย 
หนีส้นิหมนุเวยีน 2,961 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อย
ละ 57.26 ของหน้ีสินรวม เงินกู้ยืมระยะยาว
จ�านวน 1,700 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 32.88 
ของหนีส้นิรวม ภาระผกูพันผลประโยชน์พนกังาน
จ�านวน 358 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.92 
ของหนีส้นิรวม รายได้ค่าเช่ารบัล่วงหน้าจากบรษิทั
ร่วมมีจ�านวน 101 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
1.96 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ�านวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.99 
ของหนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ลดลง 
362 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.54 จากสิ้นปี 
2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) จากเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจ�านวน 230 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.90 และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากบคุคลท่ีเกีย่วข้อง ลดลงจ�านวน 200 
ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 11.11 จากสิน้ปี 2558 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นจ�านวน 10,284 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
841 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 จากสิ้นปี 
2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) เนื่องจากกลุ่ม
บรษิทัมกี�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จัดสรรเพิม่ขึน้จ�านวน 
838 ล้านบาท ท�าให้มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 
30 กันยายน 2559 เท่ากับ 8.20 บาทต่อหุ้น เพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อยจาก 7.53 บาทต่อหุ้น จากสิ้นปี 2558 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (McKey) ซึ่งมีส่วนแบ่งก�าไร
จ�านวน 63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 
2558 ในอตัราร้อยละ 44.64 และบรษิทั จเีอฟพทีี 
นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ากัด (GFN) มีส่วนแบ่งก�าไร
จ�านวน 18 ล้านบาท ซึง่ลดลงอัตราร้อยละ 63.73 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 

ก�าไรสุทธิ 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ 
496 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น เพิ่ม
ขึ้น 170 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.93 จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานก�าไร
สทุธ ิจ�านวน 326 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 0.26 บาท
ต่อหุ้น ก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 

ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 11.25 ของรายได้จาก
การขาย เพิม่ขึน้จากร้อยละ 7.72 ในไตรมาสที ่3 ปี 
2558 จากรายได้จากการขายทีเ่พิม่ขึน้จากการส่ง
ออก ต้นทนุขายทีล่ดลงจากต้นทนุทีใ่ช้ในการผลติ
อาหารสัตว์ลดลง และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น
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“มื้อนี้ทานอะไรดีคะ? คิดไม่ออกว่าจะทาน
อะไร ขอเป็น กะเพราะไก่ราดข้าวละกันค่ะ”

ใครหลายๆ คนอาจเคยเป็นแบบนี้ จึงท�าให้
ร้านอาหารตามสั่งชั้นดีจนกระทั่งรถเข็นข้างทาง 
ยกให้เมนู “กะเพราะไก่ราดข้าว” เป็นเมนูยอดฮิต
ของคนไทย เพราะความสะดวก รวดเร็ว หาทาน
ง่าย อีกทั้งความหอมของใบกะเพรา และรสชาติ
ที่จัดจ้าน จับมาทานคู่กับไข่ดาวสักฟอง ยิ่งเพิ่ม
ความอร่อยจนเมนนูีก้ลายเป็นเมนตูดิปากของคน
ส่วนใหญ่ในทันที

แต่ทราบกันหรือไม่คะว่า “กะเพราไก่” เป็น
อาหารที่มีคุณประโยชน์มากมาย และยังอุดม
ไปด้วยสารอาหารหลากหลายที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ เราจะพาคุณไปท�าความรู้จักกับเมนู
นี้กันเลย

เริม่จาก “เนือ้ไก่” ทีอ่ดุมไปด้วยวิตามนิมากมาย 
อาทิเช่น  วิตามินบีช่วยบ�ารุงสมอง วิตามินบี 12 
ช่วยบ�ารุงผิวพรรณ วิตามินเอช่วยบ�ารุงสายตา 
ทั้งยังเป็นแหล่งรวมไอโอดีนซึ่งช่วยรักษาต่อม
ไทรอยด์ แหล่งรวมธาตุเหล็กช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
และต้านทานโรค 

ข้าวกะเพราไก่สับ

ส่วนผสม ส�าหรับ 2 ที่

วิธีท�ำ

ส่วนใครอยากเพิ่มความอร่อยด้วยการเติม
เคร่ืองในอย่าง “ตับไก่” ลงไปด้วย จะช่วยสร้าง
และบ�ารงุรกัษาผิวหนงัและผนงัเยือ่จมกู และท�าให้
เนือ้เยือ่ในตาแขง็แรง ทีส่�าคญัตบัไก่ เหมาะส�าหรบั
คุณแม่ต้ังครรภ์ เพราะช่วยบ�ารุง และเสริมสร้าง
การเจริญเติบโตให้กับลูกน้อยในครรภ์ได้อีกด้วย 
แต่ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะ

นอกจากน้ียังอุดมไปด้วยโปรตีน ช่วยเสริม
สร้างส่วนที่สึกหรอของร่ายกาย แต่ส�าหรับคนรัก
สุขภาพหรือก�าลังฟิตหุ่นกันอยู่ ขอแนะน�าให้ใช้ 
“อกไก่” เพราะบริเวณนี้มีไขมันน้อย ให้โปรตีนสูง 
และมีแคลอรีต�่ากว่า ถ้าทานเนื้อไก่ควบคู่กับการ
ออกก�าลังกายจะสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็ว
เลยทีเดียว

มาถึงพระเอกของเรา คือ “ใบกะเพรา” 
ซึ่งจัดเป ็นสมุนไพรชั้นยอด เรียกได ้ว ่าเป ็น
ยาอายุวัฒนะ (The elixir of life) เลยก็ว่าได้ มี
สรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด ช่วย
ในการย่อยอาหาร แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม 
มแีคลเซยีม เบต้าแคโรทนี ช่วยบ�ารงุธาต ุเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ และต้านมะเร็ง

อีกส่วนส�าคัญที่ขาดไม่ได้เลยในเมนูนี้ นั่นคือ
รสชาติเผ็ดร้อนท่ีได้จาก “พริก” ซ่ึงให้วิตามินซี 
เบต้าแคโรทนี ความเผด็จากสารแคปไซซนิ ในพรกิ
มคีณุสมบัตต้ิานอนมุลูอสิระ และช่วยขดัขวางสาร
มะเร็งไม่ให้ท�าร้ายเซลล์ในร่างกาย

สุดท้าย คือ “กระเทียม” มีสารออร์กาโน
ซัลเฟอร์ต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
บางชนิดที่ก่อมะเร็งได้ และสามารถกระตุ้นระบบ
ท�าลายสารพิษจึงมีฤทธ์ิต้านสารก่อมะเร็ง พร้อม
ทั้งผักต่างๆ ที่น�ามาใส่ ซึ่งมีเส้นใยอาหารจะช่วย
ระบาย และป้องกันมะเร็งล�าไส้

เห็นคุณค่า และประโยชน์มากมายที่ได้รับจาก
อาหารจานนี้แล้ว กะเพราไก่ คงไม่ใช่แค่ “อาหาร
สิ้นคิด” อีกต่อไป ถ้ายังคิดเมนูมื้อไหนไม่ออก ขอ
แนะน�า “กะเพราไก่ราดข้าว” เสิร์ฟความอร่อย
พร้อมคุณประโยชน์ให้แก่ร่างกายกันดีมั๊ยคะ 

1. ท�าความสะอาดเนื้ออกไก่และสับเนื้อไก่พอ
หยาบ แล้วพักเอาไว้

2. จากนั้นใส่น�้ามันลงในกระทะ ต้ังไฟร้อน
ปานกลาง และใส่กระเทียมลงไปผัดให้มี
กลิ่นหอม 

3. แล้วน�าไก่สับที่พักเอาไว้ ลงไปผัดในกระทะ
จนสุกดี

4. ใส่พริก ซีอ๊ิวด�า และน�้ามันหอย ลงไปผัด
จนมีกลิ่นหอม แล้วปรุงรสด้วยน�้าตาลทราย 
น�้าปลา ผัดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดี

5. ปิดไฟใส่ใบกะเพราแล้วผัดให้เข้ากัน เสิร์ฟ
เป็นกับข้าว หรือตักราดลงบนข้าวเลยก็ได้

เนื้ออกไก่สับ 450 กรัม

กระเทียม 5 กลีบ

พริกสับหยาบ 5-10 เม็ด

ใบกะเพรา 1 ก�ามือ

น�้ามันพืช 2 ช้อนโต๊ะ

ซีอิ๊วด�า 2 ช้อนชา

น�้าตาลทราย 1 ช้อนชา

น�้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ

น�้ามันหอย 2 ช้อนโต๊ะ

ข้าวสวย

UPDATE
เรือ่งน่ารู้ กับเมนกูะเพราไก่
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:  (อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ)

: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

: 14.70 บาท ต่อหุ้น

: 1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อ:หุ้น)

: 18.43 พันล้านบาท

: 44.19%

: 15.89% (49.00%)

:  ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลัง
หักเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษัทฯ ก�าหนด (โดย
มีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

Disclaimer 
เอกสารฉบับนี้จัดท�าโดย บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้

ในการน�าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย  
ชี้ชวนหรือแนะน�าให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจ
ลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจาก
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ีเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ของ
เอกสารฉบบันี ้และอาจมกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูดังกล่าวโดยมต้ิองมกีารบอก
กล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม  
หรือความครบถ้วนของข้อมูล บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันภายหลังจากวันที่ของเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนี้
และข้อมูลในเอกสารฉบับน้ีไม่ถือว่าเป็นการให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าทางด้าน
กฎหมาย ภาษี และการลงทุนหรือด้านอื่นๆ 

นอกจากน้ี ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะ
เป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต โดยอาศยัข้อมลู ณ วนัทีข่องเอกสารฉบบันี้  
และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัย
ส�าคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในเอกสาร

CG Score 2559

ลักษณะธุรกิจ

ราคาตลาด ณ 30 มิ.ย. 59

หุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

มูลค่าตลาด

%Free Float

%Foreign Holding

นโยบายปันผล

ข้อมูลหลักทรัพย์ GFPT

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  (10 มี.ค. 2559)

1.   กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม              
2.   Nichirei Foods Inc.   
3.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด        
4.   น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย             
5.   Norbax, Inc.                    
6.   ด.ช.ก้องภพ ลิมทรง
7.   นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล                      
8.   นายสงคราม ชีวประวัติด�ารงค์              
9.   State Street Bank and Trust         

                       Company
10.  Chase Nominees Limited

55.80%
4.52%
3.54%
3.19%
2.26%
2.00%
1.60%
1.13%
0.93%

0.92%

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุม
นักวิเคราะห์ครั้งที่ 3 (Analyst Meeting) ณ อาคารจีเอฟพีที เพื่อเปิด
โอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และซักถามเกี่ยวกับ
ผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการจัดประชุมนักวิเคราะห์
ครั้งที่ 3 นี้ มีนักวิเคราะห์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 ท่าน 

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง

เว็บไซต์ http://www.gfpt.co.th/ir_slide.php?lang=th

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559

GFPT INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

W W W.G F P T.C O.T H

ir@gfpt.co.th0 2473 8017

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน และบทวิเคราะห ์
และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่  
http://www.gfpt.co.th/ir_financial_statement.php

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


