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สรุปผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นับเป็นอีกหนึ่งไตรมาสที่ท้าทายของกลุ่มบริษัท
โดยมีรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ�ำนวน 4,516.69 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 117.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.67 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2560
โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป และรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ
จ�ำหน่ายลูกไก่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.06 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16 ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จากรายได้จากการส่งออกทางอ้อม
และขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) เพิ่มขึ้น
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ�ำนวน 705.91 ล้านบาท
ลดลง 89.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.24 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เนื่องจาก
ต้นทุนขายรวมเพิ่มขึ้น อัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2561
คิดเป็นร้อยละ 15.63 ลดลงจากร้อยละ 18.08 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี
2561 จ�ำนวน 78.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 13.40 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.64
จากไตรมาสที่ 3 ปี 2560 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย
ภาษี และค่าตัดจ�ำหน่ายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ�ำนวน 851.02 ล้านบาท
ลดลง 45.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.04 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ�ำนวน 436.87 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 0.35 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 13.61 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ส�ำหรับ
โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.43 เท่า และอัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต�่ำเพียง 0.29 เท่า

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำ�กัด
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:
รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ประกอบด้วย
รายได้จากการส่งออกเนือ้ ไก่แปรรูปและเนือ้ ไก่สด
ส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่ตัดแต่ง และการขายชิ้น
ส่วนไก่สดในประเทศ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปมีรายได้คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ
45.73 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุม่ บริษทั
มีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 2,065.47
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.06 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3
ปี 2560 จากรายได้การส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่
ตัดแต่งเพิ่มขึ้น
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีปริมาณ
ขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 8,700 ตัน
เพิ่มขึ้น 400 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.82 จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จากปริมาณ
ส่งออกไปกลุ่มสหภาพยุโรป และมีตลาดส่งออก
ใหม่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ได้แก่ ประเทศจีน

ธุรกิจอาหารสัตว์:
รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ ประกอบด้ ว ย
รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น�้ำ
และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.16 ของรายได้จากการขาย
รวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากการขายอาหารสัตว์ จ�ำนวน 865.60 ล้านบาท
ลดลง 32.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.64
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560
รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ ล ดลงอย่ า ง
ต่อเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจ
อาหารสั ต ว์ ในประเทศ โดยรายได้ จ ากธุ ร กิ จ
อาหารสั ต ว์ ที่ ล ดลงส่ ว นใหญ่ ม าจากรายได้
การขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 18.42 จากปริมาณ
ขายอาหารปลาลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการ
ขายอาหารกุ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.14 เมื่อเปรียบ
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จากปริมาณขาย
และราคาขายอาหารกุ้งเพิ่มขึ้น
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ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และจ�ำหน่าย
ลูกไก่:

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูป มาจากการขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ เช่น ไส้กรอกไก่
ฯลฯ ให้ แ ก่ ต ลาดในประเทศ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้ อ ยละ 4.12 ของรายได้ จ ากการขายรวม
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแปรรู ป จ�ำนวน
186.04 ล้ า นบาท ลดลง 30.62 ล้ า นบาท
หรือลดลงร้อยละ 14.13 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่าย
ลูกไก่ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนื้อ
ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัท
มีรายได้จากการขายลูกไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศ
และในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์และจ�ำหน่าย
ลูกไก่มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.99 ของ
รายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์
และจ�ำหน่ายลูกไก่ จ�ำนวน 1,399.58 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูป ในไตรมาสที่
เพิ่มขึ้น 81.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16
3 ปี 2561 ลดลงจากราคาขายและปริมาณขาย
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ในประเทศลดลง เมื่อ
โดยรายได้จากการขายไก่เนือ้ ให้กบั บริษทั GFN เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.09 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560
REVENUE BREAKDOWN BY BUSINESS SEGMENT

ผลการดำ�เนินงานและความสามารถในการทำ�กำ�ไร
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ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น
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กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 3
ปี 2561 จ�ำนวน 3,810.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
206.66 ล้านบาท ห รือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.73
จากไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ในขณะที่ก�ำไรขั้นต้น
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ�ำนวน 705.91 ล้าน
บาท ลดลง 89.36 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 11.24 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จากการ
ที่กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมเพิ่มขึ้นจากราคา
เฉลี่ยข้าวโพด เพิ่มขึ้นจาก 8.29 บาทต่อกิโลกรัม
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เป็น 8.96 บาทต่อกิโลกรัม
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.04
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 84.37 ของรายได้
จากการขาย เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 81.92 ในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2560 ในขณะที่อัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่ม
บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ
15.63 ลดลงจากร้อยละ 18.08 ในไตรมาสที่ 3
ปี 2560

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม		
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ส่ ว นแบ่ ง ก�ำไร
จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ของกลุ่มบริษัทมีจ�ำนวนรวม 78.32 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 13.40 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
20.64 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยกลุ่มบริษัท
มีส่วนแบ่งก�ำไรเพิ่มขึ้นจาก บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey) มีส่วน
แบ่งก�ำไรจ�ำนวน 56.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
14.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.44 จาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดด�ำเนินการโรงงาน
แปรรูปไก่แห่งใหม่

ก�ำไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ 436.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.35 บาทต่อหุ้น ลดลงจ�ำนวน 68.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.61
จากไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 505.71 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนขายรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.67 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 11.50
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

หนี้สินหมุนเวียน 3,103.15 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 57.43 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจ�ำนวน 1,760.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 32.57 ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผล
ประโยชน์พนักงานจ�ำนวน 401.93 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.44 ของหนี้สินรวม รายได้ค่า
เช่ารับล่วงหน้าจ�ำนวน 118.22 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.19 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 20.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.37 ของหนี้สินรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัท
มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมจ�ำนวน 17,904.41 ล้ า นบาท
ประกอบด้ ว ย สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น 5,772.85
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.25 ของสินทรัพย์
รวม ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ 8,300.27 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 46.36ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 2,634.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 14.71 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และ
ไก่พ่อแม่พันธุ์ 458.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
หนี้สินรวม ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561
2.56 ของสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนและสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น 738.32 จ�ำนวน 5,403.32 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ�ำนวน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.12 ของสินทรัพย์รวม 198.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการที่กลุ่มบริษัทมี
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มขึ้น 625.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ กันที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 284.00
3.62 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากเงินสด ล้านบาท ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวของ
และรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 752.91 กลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สินค้าคงเหลือ ลดลง ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
373.42 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

Financial Position
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้ ของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 12,501.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
สินรวมจ�ำนวน 5,403.32 ล้านบาท ประกอบด้วย 426.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.53 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากกลุ่มบริษัท

มี ก�ำไรสะสมที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด สรร เพิ่ ม ขึ้ น จ�ำนวน
418.31 ล้ า นบาท ท�ำให้ มู ล ค่ า หุ ้ น ทางบั ญ ชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 9.97 บาท
ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 9.63 บาทต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

GFPT Profile

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
(14 มี.ค. 2561)

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการ
จั ด ประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ ค รั้ ง ที่ 3 (Analyst Meeting)
ณ อาคารจีเอฟพีที เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ได้เข้าร่วมฟัง
การบรรยาย และซั ก ถามเกี่ ย วกั บ ผลประกอบการประจ�ำ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยการจัดประชุมนักวิเคราะห์
ครัง้ ที่ 3 นี้ มีนกั วิเคราะห์เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 39 ท่าน เอกสาร
การประชุมนักวิเคราะห์ โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
http://www.gfpt.co.th/ir_slide.php?lang=th

CG Score 2560 :
(อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ)
ลักษณะธุรกิจ
: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ราคาตลาด
: 14.80 บาท ต่อหุ้น (ณ 28 ก.ย. 61)
หุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว : 1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อ:หุ้น)
: 18.56 พันล้านบาท
มูลค่าตลาด
: 45.30%
%Free Float
%Foreign Holding: 12.75% (≤49.00%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

www.gfpt.co.th

นโยบายปันผล

: ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการ
เงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักเงินส�ำรอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ
ก�ำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
0 2473 8017

ir@gfpt.co.th

วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด (ISSUE 3 ประจำ�ปี 2561) สามารถ
ดาวน์โหลดผ่านทาง http://www.gfpt.co.th/newsletter/th/2561/
GFPT_IR%20Newsletter_TH_2018_q2.pdf

กลุม่ ตระกูลศิรมิ งคลเกษม
NICHIREI FOODS INC.
น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำ�กัด
นายก้องภพ ลิมทรง
นางเพียงใจ ชยาวิวฒ
ั น์กลุ
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
นายวันจักร กิจธนามงคลชัย

54.70%
4.52%
3.19%
2.52%
1.60%
1.60%
1.14%
1.05%
0.83%
0.71%

วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับย้อนหลัง สามารถดาวน์โหลด
ผ่านทาง http://www.gfpt.co.th/ir_newsletter.php
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน
และบทวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.gfpt.co.th/
ir_downloads.php?lang=th
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UPDATE
GFPT กับการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในสังคม
และการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและการ
รั ก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เ วศนั บ เป็ น ภารกิ จ
ร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการรั ก ษาความมั่ น คง
ทางอาหาร และการด�ำรงไว้ ซึ่ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ ดี ข องคนในสั ง คม ด้ ว ยเหตุ นี้ จี เ อฟพี ที
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารครบ
วงจร จึงค�ำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มาอย่ า งต่ อ เนื่อ ง โดยมี เป้ า หมาย “บรรเทา
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม” ควบคู ่ ไ ปกั บ
“การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อ
การคงอยูข่ องทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ต่อไป

ปรับเปลีย่ น และพัฒนาต่อยอดทัง้ ในกระบวนการ
(Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) ภายใต้
นโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และพลั ง งาน ซึ่ ง
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ควบคู่
การสร้างรากฐาน ความเข้าใจในแผนการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ด้วยหลัก
การ“ลดการใช้ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตส�ำนึก
รักษ์สงิ่ แวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม” ดังเช่น
โครงการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก โดยมีการ
รณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง และลดความผิด
พลาดในการบรรจุสินค้า, โครงการส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานด้วยการใช้หลอด LED, โครงการ
ในปี 2561 จี เ อฟพี ที ตระหนั ก ถึ ง ความ เปลี่ ย น Compressor ที่ ใช้ ในระบบท�ำความ
รับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ จ�ำเป็นต้องพึง่ พา เย็ น ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ก ารใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ในระบบ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการ ท�ำความเย็นลดลง, การติดตามเฝ้าระวังผลการ

ตรวจระบบก�ำจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอก
โรงงานและการควบคุมระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนด
การเปิ ด มุ ม มองในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
และพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอ คือสิ่งส�ำคัญที่จะช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งบุคลากรภายใน และ
สั ง คมภายนอกให้ ก ้ า วหน้ า ต่ อ ไปได้ อ ย่ า งไม่ มี
วันสิ้นสุด จีเอฟพีที จึงให้ความส�ำคัญกับการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี รวมทัง้ การจัดการด้านการควบคุม
ผลกระทบที่เกิดจากการด�ำเนิน งานของบริษัท
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ ม ชน และสั ง คม โดยถื อ
เป็ น หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ ของบริ ษั ท ที่ จ ะต้ อ งใส่ ใจ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและลด ผลก
ระทบที่จะเกิดขึ้น

Disclaimer

เอกสารฉบั บ นี้ จั ด ท�ำโดย บริ ษั ท จี เ อฟพี ที จ�ำกั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) เพื่อ ใช้ ในการน�ำเสนอหรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล เท่ า นั้ น เอกสารฉบั บ นี้ ไ ม่ ถื อ เป็ น การเสนอขาย
ชี้ชวนหรือแนะน�ำให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ข้อมูลในเอกสารฉบั ปัจจุบัน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ และอาจมีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความครบถ้วนของข้อมูล บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้อง
ด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนั ภายหลังจากวันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนีแ้ ละข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ไม่ถอื ว่าเป็นการให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำทางด้าน
กฎหมาย ภาษี และการลงทุนหรือด้านอื่นๆ
นอกจากนี้ ข้ อ มู ล และข้ อ ความบางส่ ว นบางตอนในเอกสารฉบั บ นี้ มี ลั ก ษณะเป็ น การคาดการณ์ เหตุ ก ารณ์ ในอนาคต โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้
และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยส�ำคัญจากที่ได้คาดการณ์ ไว้ในเอกสาร

