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IR NEWS
LETTER “
สรุปผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
จ�ำนวน 4,399.39 ล้านบาท ลดลง 11.12 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 0.25 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
บริษัทมาจากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป จ�ำนวน 1,966.03 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 121.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 จากไตรมาส
ที่ 3 ปี 2559 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้าไก่แปรรูป
และส่งออกทางอ้อม ในขณะทีร่ ายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ลดลง
217.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.49 จากไตรมาสที่ 3 ปี
2559 จากรายได้อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้ำที่ลดลง
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ�ำนวน
795.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.26 โดยอัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560

กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2560 จ�ำนวน 505.71 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03

”

คิดเป็นร้อยละ 18.08 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.97 ในไตรมาสที่
3 ปี 2559 ของรายได้จากการขาย จากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์อยู่ในระดับที่ต�่ำ และปริมาณการส่งออก
สินค้าไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีก�ำไรก่อนหักค่า
เสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจ�ำหน่ายในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
จ�ำนวน 896.18 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 6.05 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 0.68 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จ�ำนวน 505.71
ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 นับเป็นผลการด�ำเนินงานที่น่าประทับใจ
ของกลุ่มบริษัท
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รายได้จากการขายประจ�ำไตรมาสที่ 3 ปีี 2560
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
จ�ำนวน 4,399.39 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 11.12 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 รายได้ของ
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น 121.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.59 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 รายได้จากธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูป มีสดั ส่วน
คิดเป็นร้อยละ 44.69 ธุรกิจอาหารสัตว์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ
20.42 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่ มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 29.97 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 4.92

รายได้จากการขายประจ�ำ 9 เดือน ปี 2560
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมส�ำหรับงวด 9 เดือน ปี
2560 จ�ำนวน 12,683.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 470.36 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.85 เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2559
โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ของธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปเพิม่ ขึน้ 555.84
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.81
ส�ำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 44.91 ธุรกิจอาหารสัตว์ มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 20.33 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่ มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 29.84 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป มีสดั ส่วน
คิดเป็นร้อยละ 4.91

OVERALL FINANCIAL
PERFORMANCE AND
PROFITABILITY
ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
ต้นทุนขาย
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี
2560 จ�ำนวน 3,604.12 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน
57.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.58 จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด
ลดลงร้อยละ 4.89 ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขาย
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 81.92
ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 83.03
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559

GFPT IR-Newsletter - พฤศจิกายน 2560

03

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:
ธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปของกลุม่ บริษทั เติบโตอย่าง
ชัดเจนในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยรายได้จากธุรกิจ
เนือ้ ไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออก
เนื้อไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อ
ไก่ตดั แต่ง และการขายชิน้ ส่วนไก่สดในประเทศ ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.69 ของรายได้จากการ
ขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนื้อ
ไก่แปรรูปจ�ำนวน 1,966.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
121.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559
กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่
แปรรูปจ�ำนวน 8,300 ตัน เพิ่มขึ้น 300 ตัน หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.75 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณส่งออกสินค้าไก่แปรรูป
ปรุงสุกไปประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ปริมาณชิ้น
ส่วนไก่สดในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.41 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ธุรกิจอาหารสัตว์:
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยราย
ได้จากการขายอาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์น�้ำ
ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
20.42 ของรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่
3 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหาร
สัตว์ จ�ำนวน 898.27 ล้านบาท ลดลง 217.50

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.49 เมื่อเปรียบ เนื้อให้กับบริษัท GFN ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 8.52 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
ที่ 3 ปี 2559
รายได้จากธุรกิจอาหารสัต ว์ลดลงอย่างต่อ
เนื่ อ งจากภาวะการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ของธุ ร กิ จ ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:
อาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์นำ�้ ในประเทศ โดย
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ลดลงส่วนใหญ่มา
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มา
จากปริ ม าณขายอาหารสั ต ว์ บ ก ลดลงร้ อ ยละ จากการขายสิ น ค้ า ไส้ ก รอกไก่ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
10.64 และปริมาณขายอาหารปลา ลดลงร้อย อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ
ละ 17.69
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.92 ของรายได้จากการ
ขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีราย
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่:
ได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน
216.66 ล้านบาท ลดลง 26.63 ล้านบาท หรือ
รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่าย ลดลงร้อยละ 10.95 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
ลูกไก่ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนื้อ ที่ 3 ปี 2559
ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมี
รายได้จากการขายลูกไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศ
รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารแปรรู ป ลดลงจาก
และในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์และจ�ำหน่าย ปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ ในไตรมาส
ลูกไก่มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.97 ของ ที่ 3 ปี 2560 ลดลงร้อยละ 24.07 เมือ่ เปรียบเทียบ
รายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อย่างไรก็ตาม ราคาขาย
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.94 เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ�ำหน่ายลูกไก่ จ�ำนวน 1,318.43 ล้านบาท เพิ่ม ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ขึ้น 111.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559
รายได้จากการขายลูกไก่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบ
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จากปริมาณขาย
ลู ก ไก่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของบริ ษั ท จี พี บรี ด ดิ้ ง จ� ำ กั ด
นอกจากนี้ รายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท
GFN เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณขายไก่

ก�ำไรขั้นต้น

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก�ำไรสุทธิ

กลุม่ บริษทั มีกำ� ไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
จ�ำนวน 795.27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 46.82 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.26 จากไตรมาสที่ 3
ปี 2559 จากการที่กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวม
ลดลง นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกของสินค้า
ไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่
ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.08 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 16.97 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จากราย
ได้จากการขาย

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่ม
บริษทั มีจำ� นวนรวม 64.92 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน
16.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.82 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยบริษัท แมคคีย์
ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey)
มีส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 42.02 ล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 20.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.87
จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีก�ำไร
สุทธิ 505.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.40 บาทต่อ
หุ้น เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 10.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.03 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนขายลด
ลงจากราคาวัตถุดิบหลักลดลง และก�ำไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
คิดเป็นร้อยละ 11.50 ของรายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 11.25 ในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2559
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FINANCIAL POSITION
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 กลุ ่ ม บริ ษั ท
มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 16,814.23 ล้านบาท
ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,983.97
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.64 ของสินทรัพย์รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,850.71 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 46.69 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 2,654.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
15.79 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปยู่ า่ พันธุแ์ ละไก่พอ่ แม่
พันธุ์ 462.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของ
สินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 862.46 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 5.13 ของสินทรัพย์รวม

และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น
381.68 ล้านบาท

Financial Position

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้
สินรวมจ�ำนวน 4,981.43 ล้านบาท ประกอบด้วย
หนีส้ นิ หมุนเวียน 2,753.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 55.28 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาว
จ�ำนวน 1,700.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
34.13 ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานจ�ำนวน 379.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.63 ของหนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วง
หน้าบริษัทร่วมมีจ�ำนวน 93.54 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของหนี้สินรวม และหนี้สิน
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ไม่หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 54.03 ล้านบาท หรือคิด
เพิ่มขึ้น 653.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
เป็นร้อยละ 1.08 ของหนี้สินรวม
4.05 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจาก ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 419.96 ล้านบาท

UPDATE
GFPT ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ท�ำ
ด้วยใจ 9,999 ดอก ส�ำหรับพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เครือจีเอฟพีที และ เครือ ป.เจริญพันธ์ ส่ง
มอบดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
นายชยพล โอเลย ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารบุคคล
กลาง บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย
ตัวแทนพนักงาน ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน
9,999 ดอก จากกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ของ
บริษัทฯ ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้แก่ นางสาวโชติรส เหล่า
มานะ ผูอ้ ำ� นวยการเขตจอมทอง ณ ส�ำนักงานเขต
จอมทอง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

ดอกไมจันทน ทำดวยใจ ถวายพอหลวง

เครือจีเอฟพีที และ เครือ ป .เจริญพันธ
ร ว มส ง มอบดอกดารารั ต น ให ก ั บ สำนั ก งานเขตจอมทอง

จำนวน

๙,๙๙๙ ดอก

เพื ่ อ ถวายในพระราชพิ ธ ี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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หนี้ สิ น รวม ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560
ลดลงจ�ำนวน 399.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 7.43 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากการกู้
ยืมเงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ลดลง 631.37
ล้านบาท ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวของ
กลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น
ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ

CG Score 2559
ลักษณะธุรกิจ
ราคาตลาด ณ 30 ก.ย. 60
หุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
มูลค่าตลาด
%Free Float
%Foreign Holding
นโยบายปันผล

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทมี
ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 11,832.80 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,053.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
9.78 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากกลุ่ม
บริษทั มีกำ� ไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
1,047.52 ล้านบาท ท�ำให้มูลค่าหุ้นทางบัญชี ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 9.44 บาทต่อ
หุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 8.60 บาทต่อหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมนัก
วิเคราะห์ครั้งที่ 3 (Analyst Meeting) ณ อาคารจีเอฟพีที เพื่อเปิดโอกาส
ให้นกั วิเคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และซักถามเกีย่ วกับผลประกอบ
การไตรมาส 2 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการจัดประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 3 นี้ มีนัก
วิเคราะห์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 27 ท่าน
เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
http://www.gfpt.co.th/ir_slide.php?lang=th
วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับย้อนหลัง สามารถดาวน์ โหลดผ่านทาง

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

Disclaimer

:
(อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ)
: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
: 19.90 บาท ต่อหุ้น
: 1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อ:หุ้น)
: 24.95 พันล้านบาท
: 44.19%
: 14.72% (≤49.00%)
: ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลัง
หักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษัทฯ ก�ำหนด (โดย
มีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (10 มี.ค. 2560)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
NICHIREI FOODS INC.
น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
นายก้องภพ ลิมทรง
นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล
N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
CHASE NOMINEES LIMITED
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

55.11%
6.34%
4.52%
3.19%
2.00%
1.60%
1.12%
1.10%
0.94%
0.90%

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
www.gfpt.co.th

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
0 2473 8017

ir@gfpt.co.th

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน และบทวิเคราะห์
และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ สามารถดาวน์ โหลดได้ที่
http://www.gfpt.co.th/ir_financial_statement.php

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำโดย บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้ในการน�ำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย
ชี้ชวนหรือแนะน�ำให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเนือ่ งมาจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนีเ้ ป็นข้อมูลปัจจุบนั ณ วันทีข่ องเอกสารฉบับ
นี้ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความครบ
ถ้วนของข้อมูล บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันภายหลังจากวันที่ของเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนี้และข้อมูลในเอกสาร
ฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำทางด้านกฎหมาย ภาษี และการลงทุนหรือด้านอื่นๆ
นอกจากนี้ ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยส�ำคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในเอกสาร

