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สรุปผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เป็นทีน่ า่ พอใจ
อย่างมาก รายได้จากการขายรวมของกลุม่ บริษทั ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
เป็นจ�ำนวน 4,016.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 จากไตรมาสที่ 1
ปี 2556

รายได้จากการขาย ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
Revenue
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บริ ษั ท ฯ มี ย อดขายเนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป ส่ ง ออกใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จ�ำนวน 6,008 ตัน เพิ่มขึ้น
784 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.02 จากไตรมาสที่ 1
ปี 2556 โดยมีปริมาณการส่งออกทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อยู่ที่ร้อยละ 16.25 ของปริมาณการ
ส่งออกของประเทศทั้งหมด (คิดรวมยอดส่งออก
ของบริษัทร่วม)
อัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทปรับสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 8.12 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เป็นร้อยละ
14.48 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ

เน้นการขายสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุกทีม่ กี ำ� ไรขัน้ ต้น
สูงและราคาไม่ผันผวนตามราคาตลาด
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัท
ร่วมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 52.54 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 182.76 จากส่วนแบ่งก�ำไร จ�ำนวน
29.38 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัท มี
ก�ำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จ�ำนวน 424.25
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 281.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 196.66 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2556
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ก�ำไรขั้นต้น

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป : รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มบริษัท

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.83 ของรายได้จาก
การขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 1,720.46
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.02 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1
ปี 2556 บริษัทฯ มีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น 784 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
15.22 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในกลุ่มตลาดส่งออกหลักทั้งประเทศญี่ปุ่น
และประเทศในสหภาพยุโรป รวมทั้งราคาขายส่งออกเฉลี่ยสินค้าเนื้อไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ธุรกิจอาหารสัตว์ : ธุรกิจอาหารสัตว์ มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.82 ของรายได้จาก

การขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จ�ำนวน 1,036.90
ล้านบาท ลดลง 45.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.18 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2556
โดยเป็นการลดลงในส่วนของรายได้จากการขายอาหารสัตว์นำ�้ ซึ่งมีปริมาณการขายลดลงจาก
ผลกระทบต่อเนื่องของโรคตายด่วน หรือ Emergency Mortality Syndrome (EMS)

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่ : ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ได้กลายเป็นแหล่ง

รายได้ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ จากการขายไก่เนื้อมีชีวิต (Live Broiler) ให้แก่ GFN (บริษัทร่วมที่เริ่ม
ด�ำเนินกิจการตัง้ แต่ปี 2554) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายไก่เนือ้ และลูกไก่
จ�ำนวน 1,054.30 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 48.86 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.86 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ส่วนใหญ่มาจากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN ที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป : จากการขยายร้านค้าส่งตามจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมภิ าค

ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ธรุ กิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ และไก่ยอ มีการเติบโต
ที่ดีขึ้นมาก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน
204.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.05 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556
จากปริมาณขายสินค้าไส้กรอกไก่และไก่ยอเพิ่มขึ้น และราคาขายมีการปรับเพิ่มขึ้น ตามราคา
ตลาดในประเทศเช่นกัน
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านค้าส่งตามภูมิภาคทั่วประเทศจ�ำนวน 13 สาขา ใน 13 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต
สงขลา นครปฐม บุรีรัมย์ เชียงใหม่ ล�ำปาง สุราษฏร์ธานี นครสวรรค์ เชียงราย อุบลราชธานี ตาก
เพชรบุรี และพิษณุโลก อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความ
พร้อมส�ำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ต้นทุนขายรวม
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จ�ำนวน 3,434.85 ล้านบาท ลดลง 89.22 ล้าน
บาท จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 อัตราส่วนต้นทุนขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ลดลงจากร้อยละ
91.88 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เหลือเพียงร้อยละ 85.52 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2556
เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ราคาข้าวโพดซึ่งเป็น
หนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ ลดลงอย่างต่อเนื่องตามราคาตลาดโลก
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NP Margin

กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จ�ำนวน
581.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 270.01 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 86.64 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 จาก
การทีบ่ ริษทั ฯ เน้นการส่งออกสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุกทีม่ ี
ก�ำไรขั้นต้นสูงและราคาขายไม่ผันผวนตามราคาตลาด
ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยของสินค้ากลุ่มอื่นๆ ส่วน
ใหญ่ปรับสูงขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 อีกทั้งราคา
ข้าวโพดลดลงตามตลาดโลก จึงท�ำให้ต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์และไก่เนื้อลดลง จึงท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้น
ของกลุ่มบริษัทปรับสูงขึ้นจากร้อยละ 8.12 ในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2556 เป็นร้อยละ 14.48 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสียของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีจ�ำนวน
รวม 81.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 52.54 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 182.76 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556
โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey) จ�ำนวน 24.49 ล้านบาท
และจากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(GFN) จ�ำนวน 57.43 ล้านบาท ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นมาจากผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท GFN เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
GFN สามารถส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปได้มากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้าเนื้ออกไก่แช่แข็งไปยังตลาด
ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป อีกทั้ง GFN ได้มีการเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตเนือ้ ไก่แปรรูปปรุงสุกจาก 16,800 ตัน เพิม่
เป็น 21,600 ตัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 จึงท�ำให้
GFN มีผลการด�ำเนินงานดีขึ้นตามล�ำดับ

ก�ำไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ 424.25
ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.34 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
281.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 196.66 จาก
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 143.01 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากรายได้
จากการขายที่เพิ่มขึ้น ราคาขายสินค้าเฉลี่ยปรับสูงขึ้น
และส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจน ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1
ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของรายได้จากการขาย
ดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ที่
ร้อยละ 3.73

Update

GFPT : WHO ARE WE?

WE ARE “INTEGRATED CHICKEN PRODUCTION”

ด้วยความมุ่งมั่นกว่า 30 ปี กลุ่มบริษัท GFPT ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมชั้นน�ำด้านการเกษตร ซึ่งประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ มี GFPT เป็นบริษัทแม่ บริษัทย่อย 5 บริษัท และ
บริษัทร่วมทุนอีก 2 บริษัท โดยมีขอบเขตของการด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ดังนี้

ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน) (KT) ผลิต ฟาร์มเลี้ยงไก่ของเรานั้น เป็นฟาร์มระบบปิดที่ทัน
อาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์นำ�้ โดยมีโรงงานผลิต สมัย ได้มาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ฟาร์มไก่ปู่ย่า
อาหารสัตว์ 2 แห่ง ดังนี้
พันธุ์ไปจนถึงฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ มุ่งเน้นนโยบายการ
เลี้ยงไก่เองทั้งหมด (OWN FARM POLICY) เพื่อ
KT1 (พระประแดง) ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดสมุทรปราการ ควบคุมคุณภาพแหล่งทีม่ าของไก่เนือ้ ของกลุม่ GFPT
ด�ำเนินการผลิตอาหารสัตว์บก (หมู เป็ด วัว ไก่ไข่ โดยฟาร์มทั้งหมดของเรา ประกอบด้วย
สุนัข) และสัตว์น�้ำ (ปลา กุ้ง กบ) เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่
ผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
GP ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ด�ำเนินธุรกิจ ฟาร์มเลี้ยง
บริษัท
ไก่ปู่ย่าพันธุ์ โดยน�ำเข้าลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์มาจากต่าง
ประเทศ เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ แล้วจ�ำหน่าย
KT2 (บ้านบึง) ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ด�ำเนินการ ให้กับ FKT
ผลิตอาหารไก่พันธุ์และไก่เนื้อ โดยจ�ำหน่ายให้แก่
FKT ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ด�ำเนินธุรกิจ ฟาร์มเลี้ยง
บริษัทย่อย ได้แก่ GP, FKT, MKS
ไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อแล้วจ�ำหน่าย
ให้กับ MKS

ผลิตภัณฑ์จากเนือ้ ไก่ของเรา มีความหลากหลาย ทัง้
ในด้านประเภทของสินค้า (ไก่สด ไก่แปรรูปปรุงสุก)
และในด้านของกลุม่ ลูกค้า (ลูกค้าต่างประเทศ ลูกค้า
ในประเทศ) ประกอบด้วย

GFPT โรงงานตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดสมุทรปราการ ด�ำเนิน

ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ก่ ส ดแช่ แข็ ง
เนื้อไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่โดย
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก
เพื่อการส่งออก ชิ้นส่วนไก่สดเพื่อการส่งออกและ
ขายในประเทศ รวมถึงผลพลอยได้จากการช�ำแหละ
ไก่เพื่อขายในประเทศ

GFF โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ด�ำเนิน

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ได้จากการตัดแต่ง
ชิ้นส่วนไก่ ได้แก่ ไส้กรอกไก่ ไก่ยอ โดยจ�ำหน่ายใน
MKS ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยง ประเทศทั้งหมด
ไก่ เ นื้ อ โดยบริ ษั ท จะรั บ ซื้ อ ลู ก ไก่ เ นื้ อ ทั้ ง หมดจาก Joint Ventures ประกอบด้วยบริษทั McKey Food
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด เพื่อเลี้ยงจนไก่เนื้ออายุ Services (แปรรูปเนื้อไก่) และ GFN (ช�ำแหละและ
ครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจึงขายให้กับ GFPT และ แปรรูปเนื้อไก่)
GFN (บริษัทร่วมทุน)
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ข้อมูลหลักทรัพย์ GFPT

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 13,626.18 ล้านบาท
ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,978.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.54 ทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์-สุทธิ 5,834.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.82 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
1,697.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.46 ไก่ปยู่ า่ พันธุแ์ ละไก่พอ่ แม่พนั ธุ-์ สุทธิ 432.96 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.18 เงินลงทุนอืน่ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 681.87 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.00
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เพิ่มขึ้น 604.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.64 จากสิน้ ปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) เนือ่ งจากสินค้าคงเหลือ-สุทธิ
เพิ่มขึ้น 608.50 ล้านบาท จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะข้าวโพดลดลง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิม่ ขึน้ 148.60 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้ 81.92
ล้านบาท ไก่ปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้น 20.46 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 214.36 ล้านบาท

CG Score :
ลักษณะธุรกิจ :		
ราคาตลาด ณ 31 มี.ค. 57 :
หุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว :		
มูลค่าตลาด :		
%Free Float ณ 05 มี.ค. 57 :
%Foreign Holding :		
นโยบายปันผล :		

[อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก]
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
14.50 บาท ต่อหุ้น
1,253.82 ล้านหุ้น [1.00 บาทต่อหุ้น]
18.18 ล้านบาท
44.00%
18.04% [49.00%]
ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลัง
หักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษทั ฯ ก�ำหนด (โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม)

หนี้สิน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก [05 มี.ค. 2557]

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 5,823.02 ล้านบาท
ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 3,268.57 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
2,554.44 ล้านบาท

1. นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม		
2. นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม		
3. นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม		
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด		
5. NICHIREI FOODS INC.		
6. SOMERS (U.K.) LIMITED		
7. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย		
8. นาย สมเกียรติ ลิมทรง		
9. นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม		
10. NORBAX INC.,79		

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เพิ่มขึ้น 177.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.15 จากสิน้ ปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) เงินกูร้ ะยะยาวจากผูเ้ กีย่ วข้องจ�ำนวน
2,000.00 ล้านบาท เดิมทีถ่ กู จัดให้อยูใ่ นหมวดหนีส้ นิ หมุนเวียนเนือ่ งจากจะครบก�ำหนด
ใน วันที่ 31 มกราคม 2557 จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติให้
ต่ออายุวงเงินกู้ดังกล่าว จึงท�ำให้มีการจัดประเภทให้อยู่ในหมวดหนี้สินระยะยาว ทั้งนี้
เงินกูย้ มื ระยะยาวและระยะสัน้ ของกลุม่ บริษทั เป็นการกูย้ มื ในสกุลเงินบาทเท่านัน้ ไม่มี
เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจ�ำนวน 1,128.17
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 207.05 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.48 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2556
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จ�ำนวน 4,181.00
ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) จ�ำนวน 25.89 ล้านบาท
กลุ่มบริษัท มีต้นทุนทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ที่อัตราร้อยละ 3.7 และร้อยละ
3.4 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 กลุม่ บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 7,803.16 ล้านบาท เพิม่
ขึ้น 427.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.79 จากสิ้นปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 424.25 ล้านบาทจากผล
ประกอบการของกลุม่ บริษทั ทีด่ ขี นึ้ มากในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ท�ำให้มลู ค่าหุน้ ทางบัญชี
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เท่ากับ 6.22 บาทต่อหุ้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน และบทวิเคราะห์
และค�ำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ ประจ�ำไตรมาสที่ 1
ปี 2557 สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.gfpt.co.th/ir/th/index.php

Disclaimer

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำโดยบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อใช้ในการน�ำ
เสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย ชี้ชวนหรือแนะน�ำ
ให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใด ๆ
โดยอาศัยข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้
บริ ษั ท ฯ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายใด ๆ อั น เนื่ อ งมาจากข้ อ มู ล
ในเอกสารฉบั บ นี้ ข้ อ มู ล ในเอกสารฉบั บ นี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ณ วั น ที่ ข องเอกสาร
ฉบั บ นี้ และอาจมี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วโดยมิ ต ้ อ งมี ก ารบอก
กล่ า วล่ ว งหน้ า บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ รองหรื อ รั บ ประกั น ความถู ก ต้ อ ง ความเหมาะสม
หรือความครบถ้วนของข้อมูล บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบนั ภายหลังจากวันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนีแ้ ละข้อมูลในเอกสาร
ฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำทางด้านกฎหมาย ภาษี และการลงทุน
หรือด้านอื่น ๆ
นอกจากนี้ ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะเป็นการคาด
การณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ และขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยส�ำคัญจากที่ได้คาด
การณ์ไว้ในเอกสาร

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ปฎิทินงานนักลงทุนสัมพันธ์
18/02/2557 : Analyst Meeting 1/2557

17.77%
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6.49%
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3.54%
2.00%
1.82%
1.71%

ประเทศไทย
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