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IR NEWS
LETTER

บริษัท GFPT มีผลการด�าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในปี 2559 
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มบริษัทเติบโต ได้แก่ ปริมาณการส่งออก
สินค้าไก่แปรรูปเพิ่มข้ึน ราคาต้นทุนวัตถุดิบท่ีต�่า และส่วนแบ่ง
ก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

กลุม่บรษิทัมรีายได้จากการขายรวมในปี 2559 จ�านวน 16,693 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 227 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.38 โดยราย
ได้ส่วนใหญ่จากธรุกจิเนือ้ไก่แปรรปู เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.43 ซึง่มรีาย
ได้เพ่ิมขึ้นจากปริมาณส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 
28.05 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลง

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2559 ลดลง 272 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 1.88 จากปี 2558 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในปี 2559 มีจ�านวน 371 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.20 จากปี 2558

กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ ในปี 2559 จ�านวน 1,644 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 1.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.56 นับเป็นอีก
ปีที่กลุ่มบริษัทมีผลการด�าเนินงานที่น่าประทับใจ

สรุปผลการด�าเนินงาน 
กลุ่มบริษัทประจ�าปี 2559

ISSUE1/2017 | 23 Feb 2016

“ปี 2559 กลุ่มบริษัท 
มีก�ำไรสุทธิ 1,644 ล้ำนบำท  
หรือคิดเป็น 1.31 บำทต่อหุ้น  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.56 ”
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กลุม่บรษัิทมต้ีนทนุขายรวมในปี 2559 จ�านวน 
14,191 ล้านบาท ลดลง 272 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 1.88 จากปี 2558 เนื่องจากราคาวัตถุดิบ
หลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง ได้แก่ 
ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง ซึ่งลดลงร้อยละ 8.25 
และร้อยละ 9.41 ตามล�าดับ ท�าให้กลุ่มบริษัทมี
อัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 
85.01 ของรายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 
87.83 ในปี 2558

ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร

รำยได้จำกกำรขำยประจ�ำปีี 2559

OVERALL FINANCIAL 
PERFORMANCE  AND 
PROFITABILITY
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ธุรกิจเน้ือไก่แปรรูป:

ธรุกิจเนือ้ไก่แปรรปูของกลุม่บรษิทัเตบิโตอย่าง
ชัดเจนในปี 2559 โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่
แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกเนื้อ
ไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่
ตดัแต่ง และการขายชิน้ส่วนไก่สดในประเทศ ในปี 
2559 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 43.19 ของรายได้จากการขายรวม โดย
กลุม่บรษัิทมรีายได้จากธรุกจิเนือ้ไก่แปรรูปจ�านวน 
7,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 561 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 8.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 

กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่
แปรรปูจ�านวน 28,300 ตนั เพิม่ขึน้ 6,200 ตนั หรอื
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.05 จากปี 2558 ส่วนใหญ่เพิ่ม
ขึน้จากปรมิาณส่งออกสนิค้าไก่แปรรปูไปประเทศ
มาเลเซยีและประเทศญีปุ่น่ โดยเพิม่ขึน้ทัง้ในส่วน
ของไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปปรุงสุก

ธุรกิจอำหำรสัตว์:

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยราย
ได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารสตัว์น�า้ และ
อาหารกุง้ ธรุกจิอาหารสตัว์มีรายได้คดิเป็นสดัส่วน

รำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ

ร้อยละ 23.41 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 
2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ 
จ�านวน 3,908 ล้านบาท ลดลง 550 ล้านบาท หรอื
ลดลงร้อยละ 12.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลงอย่างต่อ
เนือ่งจากภาวะการแข่งขนัทีสู่งขึน้ของธรุกจิอาหาร
สัตว์บก และอาหารสัตว์น�้าในประเทศ โดยราย
ได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจาก
ปริมาณขายอาหารกุ้ง ลดลงร้อยละ 23.40 และ
ปริมาณขายอาหารสัตว์บก ลดลงร้อยละ 8.96

ธุรกิจฟำร์มเล้ียงสัตว์และจ�ำหน่ำยลูกไก่:

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส่วนใหญ่มา
จากรายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN 
(บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมีรายได้จากการขาย
ลูกไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ 
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 28.03 ของรายได้จากการขายรวม ใน
ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ จ�านวน 4,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2558

ก�ำไรสุทธิ 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ 1,644 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็น 1.31 บาทต่อหุน้ เพ่ิมข้ึนจ�านวน 
449 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.56 จาก
ปี 2558 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานก�าไรสุทธิ จ�านวน 
1,195 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้
จากการขายรวมเพิ่มขึ้น ต้นทุนขายรวมลดลง 
และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้ง 
2 แห่งเพิม่ขึน้ ก�าไรสุทธขิองกลุม่บรษัิทในปี 2559 
คิดเป็นร้อยละ 9.85 ของรายได้จากการขาย เพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ 7.26 ในปี 2558

ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ GFN เริ่มด�าเนินธุรกิจในปี 
2553 โดยปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN 
ในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2558

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป:

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มา
จากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.37 ของรายได้จากการ
ขายรวม ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�านวน 896 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

ปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเน้ือไก ่ใน
ประเทศ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากการที่กลุ ่ม
บริษัทขยายโรงงานแปรรูปไส้กรอกไก่ เพื่อเพิ่ม
ก�าลงัการผลติ โดยปรมิาณขายอาหารแปรรูปจาก
เนือ้ไก่ในประเทศ ในปี 2559 เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.65 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

ในปี 2559 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมตามวิธีส ่วนได้เสียของกลุ ่มบริษัท
มีจ�านวนรวม 371 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 
122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.20 จากปี 
2558 โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรเพิ่มขึ้นจาก 
บริษทั จีเอฟพที ีนชิเิร (ประเทศไทย) จ�ากัด (GFN) 
มีส่วนแบ่งก�าไรจ�านวน 135 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
จ�านวน 71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.70 
จากปี 2558 นอกจากนี้ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์
วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด (McKey) มีส่วนแบ่ง
ก�าไรจ�านวน 236 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ�านวน 51 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.77 จากปี 2558

ก�ำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีก�าไรขั้นต้นในปี 2559 จ�านวน 
2,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.88 จากปี 2558 จากการที่
กลุม่บรษัิทมรีายได้จากการขายรวมเพิม่ขึน้ต้นทุน
ขายรวมลดลง นอกจากนี ้ปรมิาณการส่งออกของ
สนิค้าไก่แปรรปูทีเ่พิม่ขึน้ เป็นอกีหนึง่ปัจจยัส�าคญั
ท่ีท�าให้อัตราก�าไรขัน้ต้นของกลุม่บรษิทัในปี 2559 
คิดเป็นร้อยละ 14.99 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.17 
ในปี 2558
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FINANCIAL POSITION

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมี
สินทรัพย์รวมจ�านวน 16,160 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย สนิทรพัย์หมุนเวยีน 4,915 ล้านบาท คดิเป็น
ร้อยละ 30.41 ของสนิทรพัย์รวม ทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์ 7,431 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.98 
ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,449 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของสินทรัพย์
รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 528 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของสินทรัพย์รวม 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น 837 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 
ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่ม
ขึน้ 1,184 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.91 จาก
สิน้ปี 2558 (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558) เนือ่งจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 678 ล้านบาท 
สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท และกลุ่ม
บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วม เพิม่ขึน้เป็นจ�านวน 
323 ล้านบาท ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 10.56 เพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ 8.32 ในปี 2558

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้
สินรวมจ�านวน 5,381 ล้านบาท ประกอบด้วย 
หนี้สินหมุนเวียน 3,198 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 59.44 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาว
จ�านวน 1,667 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 30.97 
ของหนีส้นิรวม ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
จ�านวน 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.80 
ของหนีส้นิรวม รายได้ค่าเช่ารบัล่วงหน้าจากบรษิทั
ร่วมมีจ�านวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.85 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ�านวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94 
ของหนี้สินรวม   

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 
152 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.74 จากสิ้นปี 
2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) จากการที่กลุ่ม

บรษิทัมกีารกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
ลดลงจ�านวน 208 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เพิม่ขึน้ 144 ล้านบาท ท้ังนี ้เงินกูย้มืระยะยาวและ
ระยะส้ันของกลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงิน
บาทเท่านัน้ ไม่มีเงนิกูย้มืสกลุเงนิตราต่างประเทศ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นจ�านวน 10,779 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
1,336 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.15 จาก
สิน้ปี 2558 (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558) เนือ่งจาก
กลุม่บรษิทัมกี�าไรสะสมเพิม่ขึน้จ�านวน 1,330 ล้าน
บาท ท�าให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีปี 2559 เท่ากับ 
8.60 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 7.53 บาทต่อหุ้น 
ในปี 2558

ฐานะทางการเงิน

UPDATE

แนวโน้มภาวะธุรกิจ
การผลิตไก่เน้ือ 
ปี 2560

กำรผลิต : 

ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปีนี้ มีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าปริมาณการเลี้ยงไก่เน้ือ
จะมีประมาณ 1,414.531 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณ
ผลผลิต 2.001 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ราว
ร้อยละ 1.221 เนื่องจากคาดการณ์ว่าภาวะ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มจะเติบโตดีขึ้น จนท�าให้การ
บริโภคภายในขยายตัวได้ดี และศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงในตลาดต่างประเทศ ก็น่าจะท�าให้
สามารถส่งออกได้ดีขึ้น ด้วยระดับอุปสงค์ต่อ
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อทั้งจากภายในและต่างประเทศ

เช่นนี้ จะส่งผลให้ปริมาณผลิตขยายตัวขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคและความเส่ียงหลาย
ประการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการ
ผลิตและท�าให้ผลผลิตลดลงต�่ากว่าท่ีคาดหมาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแข่งขันและ
กีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งการ
คาดหมายด้านราคาน�้ามันซ่ึงเป็นปัจจัยการผลิต
ส�าคัญทั้งในการผลิตและการขนส่ง มีแนวโน้ม
จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซ่ึง
จะท�าให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อสูงขึ้นตามไปด้วย

กำรตลำด : 

ด้วยภาวะการเมืองที่คาดว่าจะมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้นและการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปีน้ีจะสามารถขยายตัวได้ดี
กว่าปีท่ีผ่านมา ซึง่แม้จะยังไม่สงูมากนกัแต่กน่็าจะ
ท�าให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อภายในประเทศ
สามารถเติบโตขึ้นได้พอสมควร เป็นเพราะโดย
ปกติแล้วผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ดทีีส่ดุส�าหรับผูบ้รโิภคท่ีต้องการอาหารท่ีมคีณุค่า
และราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ นอกจากนั้น
การขยายตวัของการท่องเทีย่วซึง่ได้มกีารส่งเสรมิ

อย่างจริงและต่อเนื่องก็ท�าให้เกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อแปรรูปประเภทต่างๆ มากขึ้น 
โดยคาดว่าการบริโภคภายในประเทศในปี 2560 
จะมีปริมาณราว 1.291 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 
2559 ประมาณร้อยละ 2.841 

ด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ
ในปีน้ีน้ัน มีโอกาสท่ีจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดย
คาดหมายว่าปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.29 จาก 742,969 ตันในปี 2559  เป็นประมาณ 
760,000 ตันในปี 2560 จากปัจจัยเกื้อหนุนที่ว่า 
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังอยู่ในช่วงคาดหมายว่า
ยังเติบโตได้ดี ท�าให้การส่งออกยังคงมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ต่อไป

นอกจากนั้นการที่ผลิตภัณฑ์ไก ่ เนื้อจาก
ประเทศไทยท่ีปลอดจากเช้ือไข้หวัดนกซึ่งมีการ
ระบาดอยู่เป็นคร้ังคราวในหลายประเทศก็เป็น
ปัจจัยเสริมท่ีส�าคัญ เพราะการได้รับความเชื่อ
ถือในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารนี้ท�าให้
ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยัง
ตลาดต่าง ๆ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

1     รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญและแนวโน้ม ปี 2560, ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
      http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf
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: (อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ)

: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

: 14.70 บาท ต่อหุ้น

: 1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อ:หุ้น)

: 18.43 พันล้านบาท

: 44.78%

: 13.91% (≤49.00%)

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

CG Score 2559

ลักษณะธุรกิจ

ราคาตลาด ณ 30 ธ.ค. 59

หุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

มูลค่าตลาด

%Free Float

%Foreign Holding

นโยบายปันผล

ข้อมูลหลักทรัพย์ GFPT

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก  (30 ธ.ค. 2559)

1.   กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
2.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด
3.   NICHIREI FOODS INC.
4.   น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
5.   นายก้องภพ ลิมทรง
6.   นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล
7.   CHASE NOMINEES LIMITED
8.    กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์
9.   NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
10. STATE STREET BANK AND TRUST  
     COMPANY

55.22%
5.69%
4.52%
3.19%
2.00%
1.63%
1.09%
0.99%
0.90%
0.85%

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัด
ประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 4 (Analyst Meeting) ณ อาคารจีเอฟ
พทีี เพือ่เปิดโอกาสให้นกัวเิคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และ
ซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ผ่านมา รวมถึงแนว
โน้มและทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการ
จัดประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 4 นี้ มีนักวิเคราะห์เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 30 ท่าน 

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน

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

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2559

ติดต่อฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

www.gfpt.co.th

ir@gfpt.co.th0 2473 8017

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

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหำชน)
312 ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

Disclaimer 
เอกสารฉบับน้ีจัดท�าโดย บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้ในการน�าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย  

ชี้ชวนหรือแนะน�าให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้

บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อความสญูเสยีหรอืเสยีหายใดๆ อันเนือ่งมาจากข้อมลูในเอกสารฉบบัน้ี ข้อมลูในเอกสารฉบบัน้ีเป็นข้อมลูปัจจบุนั ณ วนัทีข่องเอกสารฉบบั
นี้ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความครบ
ถ้วนของข้อมูล บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันภายหลังจากวันที่ของเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนี้และข้อมูลในเอกสาร
ฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าทางด้านกฎหมาย ภาษี และการลงทุนหรือด้านอื่นๆ 

นอกจากน้ี ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  
และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยส�าคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในเอกสาร

วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับย้อนหลัง สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง  

http://www.gfpt.co.th/ir_newsletter.php


