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“
LETTER
สรุปผลการด�ำเนินงาน
กลุ่มบริษัทประจ�ำปี 2559
บริษัท GFPT มีผลการด�ำเนินงานเป็นที่น่าพอใจในปี 2559
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้กลุ่มบริษัทเติบโต ได้แก่ ปริมาณการส่งออก
สินค้าไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ต�่ำ และส่วนแบ่ง
ก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขายรวมในปี 2559 จ�ำนวน 16,693
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 227 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.38 โดยราย
ได้สว่ นใหญ่จากธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูป เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.43 ซึง่ มีราย
ได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ
28.05 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลง

ปี 2559 กลุ่มบริษัท
มีก�ำไรสุทธิ 1,644 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 1.31 บาทต่อหุ้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.56

”

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2559 ลดลง 272 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 1.88 จากปี 2558 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในปี 2559 มีจ�ำนวน 371 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.20 จากปี 2558
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ ในปี 2559 จ�ำนวน 1,644 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 1.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.56 นับเป็นอีก
ปีที่กลุ่มบริษัทมีผลการด�ำเนินงานที่น่าประทับใจ
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Revenue

รายได้จากการขายประจ�ำปีี 2559
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ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
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กลุม่ บริษทั มีตน้ ทุนขายรวมในปี 2559 จ�ำนวน
14,191 ล้านบาท ลดลง 272 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 1.88 จากปี 2558 เนื่องจากราคาวัตถุดิบ
หลั ก ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต อาหารสั ต ว์ ล ดลง ได้ แ ก่
ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง ซึ่งลดลงร้อยละ 8.25
และร้อยละ 9.41 ตามล�ำดับ ท�ำให้กลุ่มบริษัทมี
อัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ
85.01 ของรายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ
87.83 ในปี 2558

GFPT IR-Newsletter - กุมภาพันธ์ 2560

03

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:

ร้อยละ 23.41 ของรายได้จากการขายรวม ในปี
ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้น
2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ GFN เริ่มด�ำเนินธุรกิจในปี
ธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปของกลุม่ บริษทั เติบโตอย่าง จ�ำนวน 3,908 ล้านบาท ลดลง 550 ล้านบาท หรือ 2553 โดยปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN
ชัดเจนในปี 2559 โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่ ลดลงร้อยละ 12.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 เมื่อเปรียบเทียบ
แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกเนื้อ
กับปี 2558
ไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่
รายได้จากธุรกิจอาหารสัต ว์ลดลงอย่างต่อ
ตัดแต่ง และการขายชิน้ ส่วนไก่สดในประเทศ ในปี เนือ่ งจากภาวะการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ของธุรกิจอาหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:
2559 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วน สัตว์บก และอาหารสัตว์น�้ำในประเทศ โดยราย
ร้อยละ 43.19 ของรายได้จากการขายรวม โดย ได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจาก
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มา
กลุม่ บริษทั มีรายได้จากธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปจ�ำนวน ปริมาณขายอาหารกุ้ง ลดลงร้อยละ 23.40 และ
จากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์
7,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 561 ล้านบาท หรือเพิ่ม ปริมาณขายอาหารสัตว์บก ลดลงร้อยละ 8.96
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ
ขึ้นร้อยละ 8.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.37 ของรายได้จากการ
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่: ขายรวม ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการ
กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่
ขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน 896 ล้าน
แปรรูปจ�ำนวน 28,300 ตัน เพิม่ ขึน้ 6,200 ตัน หรือ
รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มา บาท เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.05 จากปี 2558 ส่วนใหญ่เพิ่ม
5.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
ขึน้ จากปริมาณส่งออกสินค้าไก่แปรรูปไปประเทศ จากรายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN
มาเลเซียและประเทศญีป่ นุ่ โดยเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในส่วน (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมีรายได้จากการขาย
ปริ ม าณขายอาหารแปรรู ป จากเนื้ อ ไก่ ใ น
ลู ก ไก่ ใ ห้ แ ก่ ต ลาดต่ า งประเทศและในประเทศ
ของไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปปรุงสุก
ประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่กลุ่ม
ธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ มี ร ายได้ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 28.03 ของรายได้จากการขายรวม ใน บริษัทขยายโรงงานแปรรูปไส้กรอกไก่ เพื่อเพิ่ม
ธุรกิจอาหารสัตว์:
ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยง ก�ำลังการผลิต โดยปริมาณขายอาหารแปรรูปจาก
สัตว์ จ�ำนวน 4,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173 ล้าน เนือ้ ไก่ในประเทศ ในปี 2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.65
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยราย บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 เมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
ได้จากการขายอาหารสัตว์บก อาหารสัตว์นำ�้ และ กับปี 2558
อาหารกุง้ ธุรกิจอาหารสัตว์มรี ายได้คดิ เป็นสัดส่วน

ก�ำไรขั้นต้น

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ก�ำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในปี 2559 จ�ำนวน
2,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.88 จากปี 2558 จากการที่
กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขายรวมเพิม่ ขึน้ ต้นทุน
ขายรวมลดลง นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกของ
สินค้าไก่แปรรูปทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ บริษทั ในปี 2559
คิดเป็นร้อยละ 14.99 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.17
ในปี 2558

ในปี 2559 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษั ท ร่ ว มตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของกลุ ่ ม บริ ษั ท
มี จ� ำ นวนรวม 371 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน
122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.20 จากปี
2558 โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งก�ำไรเพิ่มขึ้นจาก
บริษทั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN)
มีส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.70
จากปี 2558 นอกจากนี้ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์
วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey) มีส่วนแบ่ง
ก�ำไรจ�ำนวน 236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 51
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.77 จากปี 2558

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ 1,644 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 1.31 บาทต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
449 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.56 จาก
ปี 2558 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน
1,195 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้
จากการขายรวมเพิ่มขึ้น ต้นทุนขายรวมลดลง
และส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้ง
2 แห่งเพิม่ ขึน้ ก�ำไรสุทธิของกลุม่ บริษทั ในปี 2559
คิดเป็นร้อยละ 9.85 ของรายได้จากการขาย เพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ 7.26 ในปี 2558
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FINANCIAL POSITION
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมี
สินทรัพย์รวมจ�ำนวน 16,160 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,915 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.41 ของสินทรัพย์รวม ทีด่ นิ 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
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น 837 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.18
ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 10.56 เพิ่ม บริษทั มีการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ลดลงจ�ำนวน 208 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
ขึ้นจากร้อยละ 8.32 ในปี 2558
บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิม่ ขึน้ 144 ล้านบาท ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื ระยะยาวและ
หนี้สิน
ระยะสั้นของกลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้ บาทเท่านัน้ ไม่มเี งินกูย้ มื สกุลเงินตราต่างประเทศ
สินรวมจ�ำนวน 5,381 ล้านบาท ประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน 3,198 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 59.44 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาว ส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�ำนวน 1,667 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.97
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วน
ของหนีส้ นิ รวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 10,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.80 1,336 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.15 จาก
ของหนีส้ นิ รวม รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้าจากบริษทั สิน้ ปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) เนือ่ งจาก
ร่วมมีจ�ำนวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ กลุม่ บริษทั มีกำ� ไรสะสมเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 1,330 ล้าน
1.85 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น บาท ท�ำให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีปี 2559 เท่ากับ
จ�ำนวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94 8.60 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 7.53 บาทต่อหุ้น
ของหนี้สินรวม
ในปี 2558

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่ม
ขึน้ 1,184 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.91 จาก
สิน้ ปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) เนือ่ งจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 678 ล้านบาท
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง
สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท และกลุ่ม
152 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.74 จากสิ้นปี
บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน
2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) จากการที่กลุ่ม
323 ล้านบาท ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจาก

UPDATE
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แนวโน้มภาวะธุรกิจ
การผลิตไก่เนื้อ
ปี 2560

เช่นนี้ จะส่งผลให้ปริมาณผลิตขยายตัวขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคและความเสี่ยงหลาย
ประการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการ
ผลิตและท�ำให้ผลผลิตลดลงต�่ำกว่าที่คาดหมาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแข่งขันและ
กีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งการ
คาดหมายด้านราคาน�้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต
ส�ำคัญทั้งในการผลิตและการขนส่ง มีแนวโน้ม
จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่ง
จะท�ำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อสูงขึ้นตามไปด้วย

การผลิต :

การตลาด :

ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปีนี้ มีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อ
จะมีประมาณ 1,414.531 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณ
ผลผลิต 2.001 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ราว
ร้ อ ยละ 1.22 1 เนื่ อ งจากคาดการณ์ ว ่ า ภาวะ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มจะเติบโตดีขึ้น จนท�ำให้การ
บริโภคภายในขยายตัวได้ดี และศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงในตลาดต่างประเทศ ก็น่าจะท�ำให้
สามารถส่งออกได้ดีขึ้น ด้วยระดับอุปสงค์ต่อ
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อทั้งจากภายในและต่างประเทศ

ด้วยภาวะการเมืองที่คาดว่าจะมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้นและการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปีนี้จะสามารถขยายตัวได้ดี
กว่าปีทผี่ า่ นมา ซึง่ แม้จะยังไม่สงู มากนักแต่กน็ า่ จะ
ท�ำให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อภายในประเทศ
สามารถเติบโตขึ้นได้พอสมควร เป็นเพราะโดย
ปกติแล้วผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ดีทสี่ ดุ ส�ำหรับผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ นอกจากนั้น
การขยายตัวของการท่องเทีย่ วซึง่ ได้มกี ารส่งเสริม

อย่างจริงและต่อเนื่องก็ท�ำให้เกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อแปรรูปประเภทต่างๆ มากขึ้น
โดยคาดว่าการบริโภคภายในประเทศในปี 2560
จะมีปริมาณราว 1.291 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี
2559 ประมาณร้อยละ 2.841
ด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ
ในปีนี้น้ัน มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดย
คาดหมายว่าปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ
2.29 จาก 742,969 ตันในปี 2559 เป็นประมาณ
760,000 ตันในปี 2560 จากปัจจัยเกื้อหนุนที่ว่า
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงคาดหมายว่า
ยังเติบโตได้ดี ท�ำให้การส่งออกยังคงมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ต่อไป
นอกจากนั้ น การที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ก่ เ นื้ อ จาก
ประเทศไทยที่ปลอดจากเชื้อไข้หวัดนกซึ่งมีการ
ระบาดอยู่เป็นครั้งคราวในหลายประเทศก็เป็น
ปัจจัยเสริมที่ส�ำคัญ เพราะการได้รับความเชื่อ
ถื อ ในเรื่ อ งความปลอดภั ย ด้ า นอาหารนี้ ท� ำ ให้
ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยัง
ตลาดต่าง ๆ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้ม ปี 2560, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัด
ประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 4 (Analyst Meeting) ณ อาคารจีเอฟ
พีที เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั วิเคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และ
ซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ผ่านมา รวมถึงแนว
โน้มและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการ
จัดประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 4 นี้ มีนักวิเคราะห์เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 30 ท่าน
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ข้อมูลหลักทรัพย์ GFPT
CG Score 2559
ลักษณะธุรกิจ
ราคาตลาด ณ 30 ธ.ค. 59
หุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
มูลค่าตลาด
%Free Float
%Foreign Holding
นโยบายปันผล

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

:
(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�ำไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลัง
หักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษัทฯ ก�ำหนด (โดย
มีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (30 ธ.ค. 2559)
1. กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
55.22%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
5.69%
3. NICHIREI FOODS INC.
4.52%
4. น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
3.19%
5. นายก้องภพ ลิมทรง
2.00%
6. นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล
1.63%
7. CHASE NOMINEES LIMITED
1.09%
8. กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ 0.99%
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
0.90%
10. STATE STREET BANK AND TRUST
0.85%
COMPANY

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

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

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
0 2473 8017

วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับย้อนหลัง สามารถดาวน์ โหลดผ่านทาง

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

Disclaimer

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

