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ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 นบัเป็นอกีหนึง่ไตรมาสทีท้่าทายของกลุม่บรษิทั โดยมรีายได้
จากการขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำานวน 3,982.32 ล้านบาท ลดลง 182.87 
ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 4.39 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2560 โดยรายได้จากธุรกิจ
เนื้อไก่แปรรูป ลดลง 126.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.73 จากไตรมาสที่ 2 ปี 
2560 จากรายได้จากการขายชิ้นส่วนไก่สดในประเทศลดลง 

กลุ่มบริษัทมีกำาไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำานวน 587.79 ล้านบาท ลดลง 
91.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.51 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เนื่องจาก
รายได้จากการขายรวมลดลง อตัรากำาไรขัน้ต้นของกลุ่มบรษิทัในไตรมาสที ่2 ปี 2561 
คิดเป็นร้อยละ 14.76 ลดลงจากร้อยละ 16.32 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมของกลุม่บรษิทัในไตรมาสที ่2 ปี 2561 
จำานวน 22.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 120.60 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีกำาไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี 
และ ค่าตัดจำาหน่ายในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำานวน 631.26 ล้านบาท ลดลง 238.21 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.40 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

กลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำานวน 211.58 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 57.15 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2560 สำาหรับ
โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.45 เท่า และอัตราส่วนหนี้สิน
ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับตำ่าเพียง 0.30 เท่า

สรุปผลการดำาเนินงาน ประจำาไตรมาสที่ 2 ปี 2561
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ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:

รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ประกอบด้วย
รายได้จากการส่งออกเน้ือไก่แปรรูปและเนื้อ
ไก่สด ส่งออกทางอ้อมเน้ือไก่ตัดแต่ง และการ
ขายชิ้นส่วนไก่สดในประเทศ ในไตรมาสที่ 2 ปี 
2561 ธุรกิจเน้ือไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 44.15 ของรายได้จากการขายรวม โดย
กลุม่บรษิทัมรีายได้จากธรุกจิเนือ้ไก่แปรรปูจำานวน 
1,758.03 ล้านบาท ลดลง 126.79 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 6.73 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 
2 ปี 2560 จากรายได้จากการขายชิ้นส่วนไก่สดใน
ประเทศลดลง

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีปริมาณ
ขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปจำานวน 7,900 ตัน 
เพิ่มขึ้น 400 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.33 จาก
ไตรมาสที ่2 ปี 2560 ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากปรมิาณ
ส่งออกไปกลุ่มสหภาพยุโรป และมีตลาดส่งออก
ใหม่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ได้แก่ ประเทศจีน

ธุรกิจอาหารสัตว์:

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วย
รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก อาหารสัตว์นำ้า 
และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.06 ของรายได้จากการขาย
รวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากการขายอาหารสัตว์ จำานวน 758.87 ล้านบาท 
ลดลง 64.14 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 7.79 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2560

รายได ้จากธุรกิจอาหารสัตว ์ลดลงอย ่าง
ต่อเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจ
อาหารสัตว์ ในประเทศ โดยรายได้จากธุรกิจ
อาหารสตัว์ทีล่ดลงส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการ
ขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 27.52 จากปริมาณ
ขายอาหารปลาลดลง อย่างไรกต็าม รายได้จากการ
ขายอาหารกุ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.41 เมื่อเปรียบ
เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จากปริมาณขาย
และราคาขายอาหารกุ้งเพิ่มขึ้น

ธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์ และจำาหน่าย
ลูกไก่:

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์และจำาหน่าย
ลกูไก่ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้
กบับรษิทั GFN (บรษิทัร่วมทนุ) และบรษิทัมรีายได้
จากการขายลูกไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศและใน
ประเทศ ธรุกจิฟาร์มเลีย้งสตัว์และจำาหน่ายลกูไก่มี
รายได้คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 32.67 ของรายได้จาก
การขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัท
มีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์และจำาหน่าย
ลูกไก่ จำานวน 1,301.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.24 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.02 เม่ือเปรียบ
เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ GFN เริ่มดำาเนินธุรกิจในปี 
2553 โดยรายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร
REVENUE BREAKDOWN BY BUSINESS SEGMENT

GFN ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 เพิม่ขึน้ร้อยละ 17.99 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูป มาจากการ
ขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเน้ือไก่ เช่น 
ไส้กรอกไก่ ฯลฯ ให้แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.12 ของรายได้จากการขายรวม 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจำานวน 164.25 
ล้านบาท ลดลง 42.18 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 
20.43 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2560

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูป ในไตรมาสที่ 
2 ปี 2561 ลดลงจากปริมาณขายและราคาขาย
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ในประเทศลดลง เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2560

OVERALL FINANCIAL
PERFORMANCE
AND PROFITABILITY 
FOR 2Q2018
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OVERALL FINANCIAL 
PERFORMANCE  AND 
PROFITABILITY ต้นทุนขายและกำาไรขั้นต้น  

 

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสท่ี 2 ปี 
2561 จำานวน 3,394.53 ล้านบาท ลดลง 91.09 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.61 จากไตรมาส
ที่ 2 ปี 2560 ในขณะที่กำาไรขั้นต้นในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2561 จำานวน 587.79 ล้านบาท ลดลง 
91.78 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.51 
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จากการที่กลุ่มบริษัทมี
รายได้จากการขายรวมลดลง

นอกจากนี้ ราคาเฉล่ียข้าวโพด เพิ่มขึ้นจาก 
8.11 บาทต่อกิโลกรัมในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เป็น 
10.57 บาทต่อกโิลกรมัในไตรมาสที ่2 ปี 2561 หรอื
เพิม่ขึน้ร้อยละ 30.29 ทำาให้กลุม่บรษิทัมอีตัราส่วน
ต้นทุนขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 
85.24 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
83.68 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ในขณะที่อัตรา
กำาไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 
คิดเป็นร้อยละ 14.76 ลดลงจากร้อยละ 16.32 ใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ส ่วนแบ ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
บริษัทร่วม  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
ของกลุ่มบริษัทมีจำานวนรวม 22.19 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจำานวน 129.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 120.60 จากไตรมาสที ่2 ปี 2560 โดยกลุม่
บริษัทมีส่วนแบ่งกำาไรลดลงจาก บริษัท จีเอฟพีที 
นิชิเร (ประเทศไทย) จำากัด (GFN) ซึ่งมีส่วนแบ่ง
ขาดทุนจำานวน 44.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 
102.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 177.44 
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจาก
ราคาขายผลิตภัณฑ์ไก่ในประเทศลดลง นอกจาก
นี้ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จำากัด (McKey) มีส่วนแบ่งกำาไรจำานวน 22.71 
ล้านบาท ลดลงจำานวน 27.04 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 54.35 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2560 
โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการ
เปิดดำาเนินการโรงงานแปรรูปไก่แห่งใหม่

กำาไรสุทธิ  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิ 211.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น ลดลงจำานวน 282.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
57.15 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ซึ่งมีผลการดำาเนินงานกำาไรสุทธิ จำานวน 493.73 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายรวมลดลง และ
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง กำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.31 ของรายได้จากการขาย ลดลงจาก
ร้อยละ 11.85 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560
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FINANCIAL POSITION

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ์
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับย้อนหลัง สามารถดาวน์โหลด
ผ่านทาง http://www.gfpt.co.th/ir_newsletter.php

วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด (ISSUE1 ประจำาปี 2561) สามารถ
ดาวน์โหลดผ่านทาง http://www.gfpt.co.th/newsletter/th/2561/
TH_Q4_IR%20Newsletter_2017_01.pdf

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ir@gfpt.co.th0 2473 8017 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน 
และบทวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.gfpt.co.th/
ir_downloads.php?lang=th

GFPT Profile

:                          (อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ)

: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

: 12.00 บาท ต่อหุ้น (ณ 29 มิ.ย. 61)

: 1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อ:หุ้น)

: 15.05 พันล้านบาท

: 45.30%

: 12.75% (≤49.00%)               

: ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำาไรสทุธขิองงบการ                                  

CG Score 2560

ลักษณะธุรกิจ

ราคาตลาด 

หุ้นที่จำาหน่ายแล้ว

มูลค่าตลาด

%Free Float

%Foreign Holding

นโยบายปันผล

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
(14 มี.ค. 2561)

1.   กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม

2.   NICHIREI FOODS INC. 

3.   น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย

4.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด

5.   นายก้องภพ ลิมทรง

6.   นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล                    

7.   STATE STREET BANK EUROPE LIMITED       

8.   NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

9.   SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC

10.  นายวันจักร กิจธนามงคลชัย

54.70%

4.52%

3.19%

2.52%

1.60%

1.60%

1.14%

1.05%

0.83%

0.71%

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มี

การจดัประชมุนกัวเิคราะห์ครัง้ที ่2 (Analyst Meeting) ณ อาคาร

จเีอฟพที ีเพื่อเปิดโอกาสให้นักวเิคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 

และซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการประจำาไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

ทีผ่่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 

ในอนาคต โดยการจดัประชมุนักวิเคราะห์ครัง้ท่ี 2 นี ้มีนกัวเิคราะห์

เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 28 ท่าน

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ โดยสามารถดาวน์โหลด

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

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัท
มีสินทรัพย์รวมจำานวน 17,460.18 ล้านบาท 
ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,481.54 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.39 ของสินทรัพย์
รวม ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 8,212.52 ล้านบาท 
คดิเป็นร้อยละ 47.04 ของสนิทรพัย์รวม เงนิลงทนุ
ในบริษัทร่วม 2,555.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
14.64 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อ
แม่พันธุ์ 490.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.81 
ของสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 719.89 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.12 ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
เพิม่ขึน้ 180.78 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.05 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากเงินสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ 556.67 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม สินค้าคงเหลือ ลดลง 438.61 
ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้
สินรวมจำานวน 5,399.02 ล้านบาท ประกอบด้วย 

หนี้สินหมุนเวียน 3,263.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 60.45 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาว
จำานวน 1,600.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
29.64 ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานจำานวน 393.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.29 ของหนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วง
หน้าจำานวน 120.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.23 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จำานวน  21.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.39 
ของหนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
จำานวน 5,399.02 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจำานวน 194.44 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 จากการที่กลุ่มบริษัทมีส่วนของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกันที่ถึง
กำาหนดชำาระในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 284.00 ล้านบาท 
ทั้งนี้ เงินกู ้ยืมระยะส้ันและระยะยาวของกลุ่ม
บริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มี
เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทมี
ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 12,061.16 ล้านบาท 
ลดลง 13.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.11 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากกลุ่มบริษัท

มีกำาไรสะสมที่ยังไม่ได ้จัดสรร ลดลงจำานวน 
18.56 ล้านบาท ทำาให้มูลค่าหุ้นทางบัญชี ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 9.62 บาทต่อหุ้น 
ลดลงเล็กน้อยจาก 9.63 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560

www.gfpt.co.th

บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

Financial Position

เงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักเงินสำารอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ 
กำาหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)



GFPT IR-Newsletter - สิงหาคม 256105

การเป็นบรษิทัคณุภาพ ให้พนกังานมัน่ใจได้ถงึความมัน่คง และเกดิความไว้วางใจองค์กรในอนาคต สร้างได้อย่างไร? 
นี่คือ 1 ในคำาถามที่พนักงานขององค์กร ต้องการทราบ...

เช่นเดียวกับบริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) เรามีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 5,000 คน ท่ีได้รับการดูแลด้วย
ความเป็นธรรม และความเท่าเทียม เรากำาหนดนโยบาย Social Accountability ไว้ดังน้ี “การปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนษุยชนตามข้อกำาหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจรยิธรรมของผูป้ระกอบการต่อพนกังาน” โดยมุง่เป้าความสำาคญั
ไปที่นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดค่าตอบแทน การฝึก
อบรม การพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ 

อีกทั้งในด้านการคุ้มครองแรงงาน จีเอฟพีที ดำาเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดมาตรฐานสากล กฎหมาย และจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถาน
ที่ทำางาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการทำางานท่ีดี มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ด้านสุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ที่นำามาซึ่งความก้าวหน้าทางการงานก็เป็นสิ่งสำาคัญ จีเอฟพีที
จัดให้มีโครงการสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยต่างๆ กับพนักงาน อาทิเช่น โครงการ NEAR MISS, โครงการกิจกรรม 
5ส, โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน, โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และโครงการวารสารสาน
ความรู้ความปลอดภัย ควบคู่ไปกับความใส่ใจด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พัก
อาศัยบริเวณใกล้ที่ทำางานจำานวนรวม 3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้อง ที่มีระบบรักษา
ความปลอดภัย พร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคครบครัน

จากการยึดหลักการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อพนักงานข้างต้น จึงทำาให้ จีเอฟพีที ได้รับการรับรองและ
ประกาศตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) และได้รับการรับรองจาก
กระทรวงแรงงานว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย 

จเีอฟพทีี เชื่อมัน่ว่าการเป็นองค์กรทีม่จีติสำานกึในการสร้างดลุยภาพอนัเหมาะสมระหว่างพนกังาน ธุรกจิ สิง่แวดล้อม 
และสังคม ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานอย่างมีส่วนร่วม จะก่อเกิดความสุข ทั้งกาย และใจ คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของพนักงาน จะนำาไปสู่ผลการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด

Disclaimer 

เอกสารฉบับนี้จัดทำาโดย บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้ในการนำาเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย  
ชี้ชวนหรือแนะนำาให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือ
ความครบถ้วนของข้อมลู บรษิทัฯ ไม่มหีน้าทีต้่องดำาเนนิการปรบัปรงุข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจบัุนภายหลังจากวนัทีข่องเอกสารฉบบัน้ี และเอกสารฉบบัน้ีและข้อมลู
ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้คำาปรึกษาหรือคำาแนะนำาทางด้านกฎหมาย ภาษี และการลงทุนหรือด้านอื่นๆ 

นอกจากนี้ ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  
และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยสำาคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในเอกสาร

UPDATE
GFPT เติมเต็มคุณภาพชีวิต และความ
มั่นคงของพนักงาน


