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สรุปผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2560
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2560 จ�ำนวน 16,928.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 235.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 จากปี 2559 โดยรายได้ส่วนใหญ่
เพิม่ ขึน้ จากธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์ และธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูป เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.43 และ
ร้อยละ 4.78 ตามล�ำดับ
ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขายรวมเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ปริมาณขาย
ไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณส่งออกที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลง
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในปี 2560 จ�ำนวน 2,777.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.81
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.02 จากปี 2559 โดยอัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่ม
บริษัทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.41 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
14.99 ในปี 2559 จากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง และปริมาณ
การส่งออกสินค้าไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น
จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิในปี 2560 จ�ำนวน
1,748.35 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 1.39 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37 จากปี 2559
นับเป็นอีกปีที่กลุ่มบริษัทมีผลการด�ำเนินงานที่น่าประทับใจ
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป:
ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
30.53%
Farm
ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกเนื้อไก่แปรรูป
และเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่ตัดแต่ง
และการขายชิ้นส่วนไก่สดในประเทศ ในปี 2560
ธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปมีรายได้คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์:
44.62 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุม่ บริษทั
รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มา
มีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 7,554.13 จากรายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมีรายได้จากการขาย
ร้อยละ 4.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559
ลูกไก่ ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์มรี ายได้คดิ เป็นสัดส่วน
กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่ ร้อยละ 30.53 ของรายได้จากการขายรวม ในปี
แปรรูปจ�ำนวน 30,600 ตัน เพิ่มขึ้น 2,300 ตัน 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยง
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 จากปี 2559 ส่วนใหญ่ สัตว์ จ�ำนวน 5,167.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 488.16
เพิม่ ขึน้ จากปริมาณส่งออกสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2559
ไปประเทศญี่ปุ่น

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป:
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มา
จากการขายสิ น ค้ า ไส้ ก รอกไก่ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.88 ของรายได้จากการ
ขายรวม ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่จ�ำนวน
826.66 ล้านบาท ลดลง 69.62 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 7.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารแปรรู ป ลดลงจาก
ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้น ปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ ในปี 2560
อย่
า
งต่อเนื่องตั้งแต่บริษัท GFN เริ่มด�ำเนินธุรกิจ ลดลงร้อยละ 13.90 อย่างไรก็ตาม ราคาขายเฉลีย่
ธุรกิจอาหารสัตว์:
ในปี 2553 โดยปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559
รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ ประกอบด้ ว ย GFN ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.56 เมื่อเปรียบ
รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก อาหารปลา เทียบกับปี 2559
และอาหารกุ ้ ง ธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ มี ร ายได้ คิ ด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 19.97 ของรายได้จากการ
REVENUE BREAKDOWN BY BUSINESS SEGMENT
ขายรวม ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการ
ผลการดำ�เนินงานและความสามารถในการทำ�กำ�ไร
ขายอาหารสัตว์ จ�ำนวน 3,379.98 ล้านบาท ลดลง
Revenue
527.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.51 เมื่อ
(THB Million)
เปรียบเทียบกับปี 2559
18,000

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ ล ดลงอย่ า ง
ต่อเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจ
อาหารสั ต ว์ บ ก และอาหารสั ต ว์ น�้ ำ ในประเทศ
นอกจากนี้ ธุรกิจอาหารหมูยังได้รับผลกระทบ
จากราคาหมูที่ตกต�่ำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในขณะ
ที่ธุรกิจอาหารสัตว์น�้ำได้รับผลกระทบจากภาวะ
ภัยแล้งในประเทศไทย โดยรายได้จากธุรกิจอาหาร
สัตว์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย
อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้ำ ลดลงร้อยละ
10.06 และร้อยละ 16.14 ตามล�ำดับ
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กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2560 จ�ำนวน
14,150.92 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจ�ำนวน 40.36
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.28 จากปี 2559
เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตอาหาร
สัตว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง ซึ่ง
ลดลงร้อยละ 5.07 และร้อยละ 3.58 ตามล�ำดับ
ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2560
คิดเป็นร้อยละ 83.59 ของรายได้จากการขาย
ลดลงจากร้อยละ 85.01 ในปี 2559
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กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในปี 2560 จ�ำนวน
2,777.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.81 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 11.02 จากปี 2559 จาก
การที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น
และต้นทุนขายรวมลดลง เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
อัตราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ บริษทั ในปี 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 16.41 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 14.99 ในปี 2559
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ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม
ในปี 2560 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษั ท ร่ ว มตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของกลุ ่ ม บริ ษั ท มี
จ�ำนวนรวม 272.02 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 99.17
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.72 จากปี 2559
โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งก�ำไรลดลงจาก บริษัท
แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(McKey) มีสว่ นแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 171.95 ล้านบาท
ลดลงจ�ำนวน 63.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
27.07 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จา่ ย
ที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดด�ำเนินการโรงงานแปรรูปไก่
แห่งใหม่ในปี 2560 นอกจากนี้ บริษัท จีเอฟพีที
นิชเิ ร (ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN) มีสว่ นแบ่งก�ำไร
จ�ำนวน 100.07 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 35.36
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.11 จากปี 2559

ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ 1,748.35
ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.39 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 104.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.37 จากปี 2559 ซึง่ มีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 1,643.70 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
รายได้จากการขายรวมเพิม่ ขึน้ และต้นทุนขายรวม
ลดลง ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 10.33 ของรายได้จากการขาย เพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 9.85 ในปี 2559
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Financial Position
(THB Million)

ฐานะทางการเงิน

18,000

สินทรัพย์

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัท
มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมจ� ำ นวน 17,365.56 ล้ า นบาท
ประกอบด้ ว ย สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น 5,371.82
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.93 ของสินทรัพย์
รวม ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ 8,012.60 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 46.14 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 2,671.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
15.39 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อ
แม่พันธุ์ 477.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.75
ของสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น 832.32 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.79 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้
สินรวมจ�ำนวน 5,204.58 ล้านบาท ประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน 2,975.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 57.17 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาว
จ�ำนวน 1,700.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
32.66 ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานจ�ำนวน 384.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.40 ของหนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วง
หน้าจากบริษทั ร่วมมีจำ� นวน 91.58 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของหนีส้ นิ รวม และหนีส้ นิ ไม่
หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 52.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.01 ของหนี้สินรวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น 1,205.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.46 จากสิ้นปี 2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559) เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น
581.85 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ น สดเพิ่ ม ขึ้ น 425.40 ล้ า นบาท และกลุ ่ ม
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 223.02
ล้ า นบาท ในปี 2560 อั ต ราผลตอบแทนจาก
สิ น ทรั พ ย์ ข องกลุ ่ ม บริ ษั ท อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 10.43
ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 10.56 ในปี 2559

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง
2017
17,366
2016
16,160
mm Bt
mm Bt
176.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.28 จากสิ้น
ปี 2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) จากการที่
กลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการ ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงิน ลดลงจ�ำนวน 281.37 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วน
ยืมระยะสัน้ และระยะยาวของกลุม่ บริษทั เป็นการ ของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 12,160.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
กู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงิน 1,381.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.82
ตราต่างประเทศ
จากสิ้นปี 2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
เนือ่ งจากกลุ่มบริษัทมีก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
1,372.33 ล้านบาท

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560

GFPT Profile

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
(10 มี.ค. 2560)

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการ
จัดประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 4 (Analyst Meeting) ณ อาคาร
จีเอฟพีที เพื่อเปิดโอกาสให้นกั วิเคราะห์ ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
และซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ผ่านมา รวม
ถึงแนวโน้มและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
โดยการจัดประชุมนักวิเคราะห์ครั้งที่ 4 นี้ มีนักวิเคราะห์เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 28 ท่าน

CG Score 2559 :
(อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ)
ลักษณะธุรกิจ
: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ราคาตลาด
: 14.10 บาท ต่อหุ้น (ณ 30 ธ.ค. 60)
หุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว : 1,253.82 ล้านหุ้น (1.00 บาทต่อ:หุ้น)
: 17.67 พันล้านบาท
มูลค่าตลาด
: 44.19%
%Free Float
%Foreign Holding: 14.72% (≤49.00%)

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ โดยสามารถดาวน์ โหลด
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ HTTP://WWW.GFPT.CO.TH/IR_SLIDE.

นโยบายปันผล

1. กลุม่ ตระกูลศิรมิ งคลเกษม
2. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำ�กัด
3. NICHIREI FOODS INC.
4. น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
5. นายก้องภพ ลิมทรง
6. นางเพียงใจ ชยาวิวฒ
ั น์กลุ
7. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
8. CHASE NOMINEES LIMITED
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

www.gfpt.co.th
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

16,000

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

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
0 2473 8017

ir@gfpt.co.th

วารสารนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ฉบับย้อนหลัง สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง

HTTP://WWW.GFPT.CO.TH/IR_NEWSLETTER.PHP

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

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบการเงิน
และบทวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
HTTP://WWW.GFPT.CO.TH/IR_FINANCIAL_
STATEMENT.PHP
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UPDATE

GFPT กับการบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

หากพูดกันถึงเรื่องของความยัง่ ยืนในปัจจุบนั เกือบทุกบริษทั ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้มสี ว่ นสอดคล้องกับความยัง่ ยืนต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคมมากยิง่ ขึน้ ในฉบับนีเ้ ราจึงขอกล่าวถึงรายละเอียดความยัง่ ยืนของเครือ จีเอฟพีที ให้มากยิง่ ขึน้ อะไรคือสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ จีเอฟพีที เติบโต
อย่างมั่นคง และคงอยู่ซึ่งความยั่งยืนในระยะยาว
ตลอดปี 2560 ทีผ่ า่ นมา จีเอฟพีที ตระหนักถึงการบริหารงานทีค่ วบคูก่ ารสร้างรากฐาน ความเข้าใจในแผนการพัฒนาความยัง่ ยืนให้แก่พนักงาน
และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มาโดยตลอด เราผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินงานตามแผนงานความยัง่ ยืนอย่างมีระบบ เพื่อเกิดประสิทธิภาพความ
เป็นเลิศตามแนวทาง ค�ำตอบทีส่ ร้างคุณค่าต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ “GFPT is the answer for quality” ทัง้ ในด้านการเป็นผูผ้ ลิตสินค้าคุณภาพที่
ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อมัน่ เป็นทีท่ ำ� งานคุณภาพทีพ่ นักงานเห็นถึงความมัน่ คงและความไว้วางใจในอนาคต เป็นหลักทรัพย์คณ
ุ ภาพทีผ่ ถู้ อื หุน้ รับ
ทราบถึงธรรมาภิบาล และเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจคุณภาพทีค่ คู่ า้ เชื่อถือในจริยธรรม และสุดท้ายการเป็นผูป้ ระกอบการคุณภาพทีช่ มุ ชนสามารถพึง่ พิงได้
สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ จีเอฟพีที ขยายตัวสู่การด�ำเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกองค์กร จนกระทั่งท�ำให้บริษัทฯ ได้รับ
รางวัล และการรับรองต่างๆ ที่น�ำมาซึ่งความภูมิใจ เช่น
• การรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC)
• การคัดเลือกให้อยูใ่ นรายชื่อหุน้ ยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2560 (Thailand Sustainability Investment: THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวัลจากงาน SET Awards 2017 จ�ำนวน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�ำเนินงานดีเด่น และรางวัล

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท

จีเอฟพีที ยังคงเชื่อมั่นว่า องค์กรที่ดีต้องมีจิตส�ำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงจะก่อก�ำเนิด
ผลลัพธ์ปลายทางที่ดี อันน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจได้
ในฉบับหน้าเราจะมาท�ำความรู้จักรายละเอียดการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของ เครือจีเอฟพีที แบบเจาะลึก ในด้านของการเป็นผู้ผลิต
สินค้าและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในด้านต่างๆ คอยติดตามกันนะคะ
Disclaimer

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำโดย บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้ในการน�ำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ ไม่ถือเป็นการเสนอขาย
ชี้ชวนหรือแนะน�ำให้ซื้อหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือ
ความครบถ้วนของข้อมูล บริษทั ฯ ไม่มหี น้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนั ภายหลังจากวันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับนีแ้ ละข้อมูล
ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ถือว่าเป็นการให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำทางด้านกฎหมาย ภาษี และการลงทุนหรือด้านอื่นๆ
นอกจากนี้ ข้อมูลและข้อความบางส่วนบางตอนในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยส�ำคัญจากที่ได้คาดการณ์ ไว้ในเอกสาร

