
        13 สิงหาคม 2551 
 
 
เร่ือง ขอนําสงงบการเงินและคําช้ีแจงผลการดําเนินงานในรอบไตรมาสที่ 2/2551  
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
  บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ขอนําสงงบการเงินในรอบไตรมาสท่ี 2/2551 สิ้นสุดวันท่ี 30 

มิถุนายน 2551 และบริษัทฯ ขอเรียนช้ีแจงถึงผลการดําเนินงานท่ีมีการเปลีย่นแปลงเกินกวารอยละ 20 ดังน้ี 

 

ผลการดําเนินงานรวมในรอบไตรมาสท่ี 2/2551 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 234.09 ลานบาท หรือ

กําไรตอหุนเทากบั 1.87 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานรวมในรอบเดียวกันของปท่ีแลว บริษัทขาดทุน

สุทธิเทากับ 6.10 ลานบาท หรือขาดทุนตอหุนเทากับ 0.05 บาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 3,937 สาเหตุทีผ่ลการ

ดําเนินงานรวมเพิ่มข้ึนรอบไตรมาสท่ี 2/2551 เนื่องจากรายไดจากการขายเพิม่ข้ึนถึงรอยละ 35.60 ท้ังน้ีเปนเพราะ

ราคาขายเนื้อไกและปริมาณการขายเน้ือไกเพิ่มข้ึนรอยละ 32 และรอยละ 17 ตามลําดับ 

 

สําหรับผลการดาํเนินงานรวมในรอบ 6 เดือน ในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 343.13 ลาน

บาท หรือกําไรตอหุนเทากับ 2.74 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานรวมในรอบเดยีวกนัของปท่ีแลว บริษัท

ขาดทุนสุทธิเทากบั 45.89 ลานบาท หรือขาดทุนตอหุนเทากับ 0.37 บาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 847 สาเหตุท่ีผล

การดําเนินงานรวมในรอบ 6 เดอืนของปน้ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากรายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 32 ท้ังน้ีเปนเพราะ

ราคาขายเนื้อไกและปริมาณการขายเน้ือไกเพิ่มข้ึนรอยละ 28 และรอยละ 11 ตามลําดับ 

   
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                    
         (นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม) 

                          ประธานกรรมการบริหาร 



13 August 2008 
 
 
President 
The Stock Exchange of Thailand 
 
 
Subject: To submit the reviewed financial statements for the quarter ended on June 

30, 2008 and the clarification on its performance. 
 
 
GFPT Public Company Limited would like to submit the reviewed financial statements for 
the quarter ended on June 30, 2008 and the company would like to report on its 
performance which was changed exceed 20 percent as follows: 
 
The consolidated financial statements of quarter 2 in 2008 showed net profit of 234.09 
million baht, or earning per share was 1.87 baht, comparing to the same period of the 
previous year, the company had net loss of 6.10 million baht or loss per share was 0.05 baht 
or increased by 3,937%. The company’s performance in Q2/2008 was sharply increased 
because the revenue from sale was increased by 35.60% due to the selling price and the 
selling quantity was dramatically increased by 32% and 17% respectively. 
 
The consolidated financial statements of six-month period in 2008 showed net profit of 
343.13 million baht, or earning per share was 2.74 baht, comparing to the same period of the 
previous year, the company had net loss of 45.89 million baht or loss per share was 0.37 baht 
or increased by 847%. The company’s performance of six-month period in 2008 was sharply 
increased because the revenue from sale was increased by 32% due to the selling price and 
the selling quantity was dramatically increased by 28% and 11% respectively. 
 
 
 
Sincerely yours, 
 
 
 
 
Dr Anan Sirimongkolkasem 
Chairman of Executive Committee 


