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IR NEWS
LETTER “
สรุปผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
บริษัท GFPT มีผลการด�ำเนินงานเป็นที่น่าพอใจในไตรมาสที่
2 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี
2560 จ�ำนวน 4,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 263 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 6.74 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2559
รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
จ�ำนวน 1,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.43 จากปริมาณการส่งออกสินค้าไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 29.31
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จ�ำนวน 679
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.89
ล้านบาท โดยอัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี

กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2560 จ�ำนวน 494 ล้านบาท
หรื อ คิ ด เป็ น 0.39 บาทต่ อ หุ ้ น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.69

”

2560 คิดเป็นร้อยละ 16.32 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 13.83 ในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2559 จากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
อยู่ในระดับที่ต�่ำ และปริมาณการส่งออกสินค้าไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี
และค่าตัดจ�ำหน่ายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จ�ำนวน 869 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 148 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.54 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จ�ำนวน 494
ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.39 บาทต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.69 จาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 นับเป็นผลการด�ำเนินงานทีน่ า่ ประทับใจของ
กลุ่มบริษัท
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รายได้จากการขายประจ�ำไตรมาสที่ 2 ปีี 2560

OVERALL FINANCIAL
PERFORMANCE AND
PROFITABILITY
ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
ต้นทุนขาย
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 2 ปี
2560 จ�ำนวน 3,486 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 124
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.66 จากไตรมาสที่
2 ปี 2559 เนื่องจากปริมาณการขายและปริมาณ
การผลิตรวมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปริมาณการ
ขายของธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ
ส่งออกของสินค้าไก่แปรรูป อย่างไรก็ตาม ราคา
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต อาหารสั ต ว์ ล ดลง
ได้แก่ ข้าวโพด ลดลงร้อยละ 10.52 ท�ำให้กลุ่ม
บริษทั มีตน้ ทุนขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 83.68 ของรายได้จากการขาย ลดลงจาก
ร้อยละ 86.17 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการ
ขายอาหารสัตว์ จ�ำนวน 823 ล้านบาท ลดลง 98
ธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปของกลุม่ บริษทั เติบโต อย่าง ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.60 เมื่อเปรียบ
ชัดเจนในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 โดยรายได้จากธุรกิจ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2559
เนือ้ ไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออก
รายได้จากธุรกิจอาหารสัต ว์ลดลงอย่างต่อ
เนื้อไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อ
ไก่ตดั แต่ง และการขายชิน้ ส่วนไก่สดในประเทศ ใน เนือ่ งจากภาวะการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ของธุรกิจอาหาร
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้ สัตว์บก และอาหารสัตว์น�้ำในประเทศ โดยราย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.25 ของรายได้จากการ ได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจาก
ขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนื้อ รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก ลดลงร้อยละ
ไก่แปรรูปจ�ำนวน 1,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224 9.33 และรายได้จากการขายอาหารกุ้ง ลดลง
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.43 เมื่อเปรียบ ร้อยละ 15.24
เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:

กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ป ริ ม าณขายส่ ง ออกสิ น ค้ า เนื้ อ
ไก่แปรรูปจ�ำนวน 7,500 ตัน เพิ่มขึ้น 1,700 ตัน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.31 จากไตรมาสที่ 2 ปี
2559 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณส่งออกสินค้า
ไก่แปรรูปไปประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้
โดยเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในส่ ว นของไก่ ส ดแช่ แข็ ง และไก่
แปรรูปปรุงสุก นอกจากนี้ ปริมาณชิ้นส่วนไก่สด
ในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ธุรกิจอาหารสัตว์:

กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ รายได้
จากการขายไก่เนือ้ ให้กบั บริษทั GFN เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยปริมาณขายไก่เนือ้ ให้กบั บริษทั GFN
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มา
จากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.96 ของรายได้จากการ
ขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีราย
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่:
ได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน
206 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่าย 2.72 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ลูกไก่ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนื้อ
ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมี
รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารแปรรู ป ลดลงจาก
รายได้จากการขายลูกไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศ ปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ ในไตรมาส
และในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์และจ�ำหน่าย ที่ 2 ปี 2560 ลดลงร้อยละ 9.30 เมื่อเปรียบเทียบ
ลูกไก่มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.03 ของ กับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อย่างไรก็ตาม ราคาขาย
รายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.77 เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
จ�ำหน่ายลูกไก่ จ�ำนวน 1,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
143 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.92 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2559

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยราย
รายได้จากการขายลูกไก่ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ได้จากการขายอาหารสัตว์บก อาหารสัตว์นำ�้ และ
เมื
อ
่
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ส่วนใหญ่
อาหารกุง้ ธุรกิจอาหารสัตว์มรี ายได้คดิ เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 19.76 ของรายได้จากการขายรวม ใน เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายลูกไก่ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

ก�ำไรขั้นต้น

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก�ำไรสุทธิ

กลุม่ บริษทั มีกำ� ไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2560
จ�ำนวน 679 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 139 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.89 จากไตรมาสที่ 2 ปี
2559 จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย
รวมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกของ
สินค้าไก่แปรรูปทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ บริษทั ในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.32 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 13.83 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ส่วนแบ่งก�ำไรจาก
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของ
กลุ่มบริษัทมีจ�ำนวนรวม 108 ล้านบาท เท่ากับ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โดยบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN) มีสว่ นแบ่งก�ำไรจ�ำนวน
58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.32 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ
494 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.39 บาทต่อหุ้น เพิ่ม
ขึ้นจ�ำนวน 113 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
29.69 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ซึ่งมีผลการ
ด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 381 ล้านบาท โดย
มีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น
และต้นทุนขายลดลงจากราคาวัตถุดิบหลักลดลง
ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2560
คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของรายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.76 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
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FINANCIAL POSITION
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมี
สินทรัพย์รวมจ�ำนวน 16,912 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,343 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.60 ของสินทรัพย์รวม ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์ 7,664 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.32
ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,590
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.31 ของสินทรัพย์
รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 487 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของสินทรัพย์รวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น 828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.89
ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
เพิ่มขึ้น 752 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท

UPDATE
THAIFEX – WORLD OF
FOOD ASIA 2017
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมงาน THAIFEX - World of Food
Asia 2017 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถนุ ายน
2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
ซึ่ ง จั ด โดยกรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย และ
โคโลญเมสเซ่ ป ระเทศเยอรมนี โดยมี ก ารน� ำ
เสนอผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปที่ผ่านกระบวนการ
ผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ชมการสาธิต
การประกอบอาหาร พร้อมทัง้ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ในราคาพิเศษ
โดยสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป ของจี เ อฟพี ที ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
http://www.gfpt.co.th/product_further.
php?lang=th

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 233 ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้า
และสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท
หนีอ้ ื่น เพิ่มขึ้น 607 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ลดลง 271 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
หนี้สิน
ระยะยาวของกลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงิน
บาทเท่านัน้ ไม่มเี งินกูย้ มื สกุลเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้
สินรวมจ�ำนวน 5,588 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้
สินหมุนเวียน 3,365 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ส่วนของผู้ถือหุ้น
60.23 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน
1,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.42 ของหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วน
สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�ำนวน ของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 11,324 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 545
373 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.68 ของหนี้ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.06 ณ วันที่ 31
สินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากบริษัทร่วมมี ธันวาคม 2559 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก�ำไรสะสม
จ�ำนวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.71 ของ ที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 542 ล้านบาท
หนีส้ นิ รวม และหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่ จ�ำนวน 54 ท�ำให้มูลค่าหุ้นทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96 ของหนีส้ นิ รวม 2560 เท่ากับ 9.03 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จาก 8.60 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เพิม่ ขึน้
จ�ำนวน 207 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.84 ณ
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 ณ อาคารจีเอฟพีที เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและสถาบันได้เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในระเบียบวาระการประชุม และซักถามกับผู้บริหารโดยตรง โดยการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ทีผ่ า่ นมา มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม
ทัง้ หมด 480 ท่าน จ�ำนวนหุน้ 902.66 ล้านหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 71.99
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 สามารถ
ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
http://www.gfpt.co.th/ir_minutes.php?lang=th
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุม
นักวิเคราะห์ครั้งที่ 2 (Analyst Meeting) ณ อาคารจีเอฟพีที เพื่อเปิด
โอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และซักถามเกี่ยวกับผล
ประกอบการไตรมาส 1 ทีผ่ า่ นมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการด�ำเนิน
ธุรกิจของ บริษัทฯ ในอนาคต โดยการจัดประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 2 นี้
มีนักวิเคราะห์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 28 ท่าน
เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
http://www.gfpt.co.th/ir_slide.php?lang=th
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ข้อมูลหลักทรัพย์ GFPT
CG Score 2559
ลักษณะธุรกิจ
ราคาตลาด ณ 31 มิ.ย. 60
หุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
มูลค่าตลาด
%Free Float
%Foreign Holding
นโยบายปันผล

:
(อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ)
: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
: 19.40 บาท ต่อหุ้น
: 1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อ:หุ้น)
: 24.32 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

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

