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สรุุปผลการุดำำาเนินิิงานิ ปรุะจำำาปี 2563

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำำาให้้เศรษฐกิจทำ่�วโลกต้้อง
ห้ยุุดชะง่ก กิจกรรมการผลิต้เกิดการชะลอต้่วไปพร้อมๆ ก่บกำาล่งซื้้�อทำ่�
ลดลง ทำ่�งต้ลาดในประเทำศ และต้ลาดต้า่งประเทำศ นอกจากน่� กำาลง่การ
ผลิต้ไก่แปรรูปปรุงสุุกของบริษ่ทำฯ ลดลงจาก 24,000 ต้่นต้่อปี เห้ลือ 
12,000 ต้่นต้่อปีในปี 2563 จากผลกระทำบไฟไห้ม้ทำ่�โรงงานแปรรูปปรุง
สุุกในไต้รมาสุทำ่� 4 ปี 2562

ทำำาให้้กลุ่มบริษ่ทำม่รายุได้จากการขายุรวมในปี 2563 จำานวน 
14,471.02 ล้านบาทำ ลดลง 2,392.72 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลง ร้อยุ
ละ 14.19 จากปี 2562 กลุ่มบริษ่ทำม่กำาไรข่�นต้้นในปี 2563 จำานวน 
2,109.53 ล้านบาทำ ลดลง 310.74 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 12.84 
จากปี 2562 เนื�องจากรายุได้จากการขายุรวมลดลง 

อยุ่างไรก็ต้าม สุ่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทำุนในบริษ่ทำร่วมของกลุ่ม
บริษ่ทำในปี 2563 จำานวน 354.92 ล้านบาทำ เพิ�มข้�น 99.01 ล้านบาทำ 
ห้ร้อเพิ�มข้�นร้อยุละ 38.69 จากปี 2562 ทำำาให้้กลุ่มบริษ่ทำม่กำาไรสุุทำธิิ
ในปี 2563 จำานวน 1,351.73 ล้านบาทำ ห้ร้อคิดเป็น 1.08 บาทำต้่อหุ้้น 
เพิ�มข้�น 156.28 ล้านบาทำ ห้ร้อเพิ�มข้�นร้อยุละ 13.07 จากปี 2562 

สุำาห้ร่บโครงสุร้างเงินทำุนของกลุ่มบริษ่ทำ ณ ว่นทำ่� 31 ธิ่นวาคม 
2563 อ่ต้ราสุ่วนห้น่�สุินต้่อสุ่วนของผู้ถืือหุ้้น (Debt to Equity Ratio) 
เทำ่าก่บ 0.39 เทำ่า

กมุภาพัันิธ์ ์2564
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รุายไดำแ้ยกตามปรุะเภทธ์รุุกจิำ

ธ์รุุกจิำอาหารุ

ในป ี2563 รายุไดจ้ากธิรุกจิอาห้าร ประกอบดว้ยุรายุไดจ้ากการสุง่
ออกเนื�อไก่แปรรูปและเนื�อไก่สุด สุ่งออกทำางอ้อมเนื�อไก่ต้่ดแต้่ง การ
ขายุชิ�นสุ่วนไก่สุดในประเทำศ และผลิต้ภั่ณฑ์์อาห้ารแปรรูปจากเนื�อไก่ 
เช่น ไสุ้กรอกไก่ ในปี 2563 ธิุรกิจอาห้ารม่รายุได้คิดเป็นสุ่ดสุ่วนร้อยุ
ละ 46.61 ของรายุไดจ้ากการขายุรวม โดยุกลุม่บรษิท่ำมร่ายุไดจ้ากธิรุกจิ
เนื�อไก่แปรรูปจำานวน 6,744.55 ล้านบาทำ ลดลงจำานวน 1,858.71 ล้าน
บาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 21.60 เมื�อเปรียุบเทำ่ยุบก่บปี 2562 

รายุได้จากการสุ่งออกลดลง 1,345.75 ล้านบาทำ จากปริมาณสุ่ง
ออกไก่แปรรูปลดลงร้อยุละ 36.25 โดยุสุ่วนให้ญ่่ลดลงจากประเทำศ
ญ่่�ปุ�น ประเทำศอ่งกฤษ และสุห้ภัาพยุุโรป รายุได้จากการขายุชิ�นสุ่วน
ไก่ในประเทำศ ลดลง 333.03 ล้านบาทำ จากราคาขายุเฉล่�ยุและปริมาณ
ขายุชิ�นสุ่วนไก่ในประเทำศลดลง และรายุได้จากสุ่งออกทำางอ้อม ลดลง 
191.35 ล้านบาทำ จากราคาขายุเฉล่�ยุสุ่งออกทำางอ้อมลดลง อยุ่างไร
ก็ต้าม รายุได้จากการขายุผลิต้ภั่ณฑ์์อาห้ารแปรรูปจากเนื�อไก่ เพิ�มข้�น 
9.29 ล้านบาทำ จากปริมาณขายุไสุ้กรอกไก่ในประเทำศเพิ�มข้�น

รุายได้ำจำากการุขายรุวม

กลุ่มบริษ่ทำม่รายุได้จากการขายุรวมในปี 2563 จำานวน 14,471.02 ล้านบาทำ ลดลง 2,392.72 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 14.19 เมื�อเทำ่ยุบ
ก่บปี 2562 จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเศรษฐกิจทำ่�วโลกชะลอต้่ว โดยุม่รายุได้จากธิุรกิจอาห้ารในปี 2563 จำานวน 6,744.55 
ล้านบาทำ ลดลง 1,858.71 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 21.60 โดยุม่สุาเห้ตุ้ห้ล่กจากปริมาณสุ่งออกไก่แปรรูปลดลง รายุได้จากธิุรกิจฟาร์มเล่�ยุง
สุ่ต้ว์ในปี 2563 จำานวน 4,707.56 ล้านบาทำ ลดลง 380.97 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 7.49 โดยุม่สุาเห้ตุ้ห้ล่กจากปริมาณขายุไก่เนื�อลดลง ใน
ขณะทำ่�รายุได้จากธิุรกิจอาห้ารสุ่ต้ว์ในปี 2563 จำานวน 3,018.91 ล้านบาทำ ลดลง 153.04 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 4.82 โดยุม่สุาเห้ตุ้ห้ล่กจาก
ปริมาณขายุอาห้ารสุ่ต้ว์บกลดลง อยุ่างไรก็ต้าม ปริมาณขายุอาห้ารปลาเพิ�มข้�น

ผลการุดำำาเนินิิงานิ

ธ์รุุกจิำฟารุม์เล้�ยงสัตว์

รายุได้จากธิุรกิจฟาร์มเล่�ยุงสุ่ต้ว์ในปี 2563  ประกอบด้วยุรายุ
ได้จากการขายุไก่เนื�อให้้ก่บบริษ่ทำ GFN (บริษ่ทำร่วมทำุน) รายุได้จาก
การขายุลูกไก่ให้้แก่ต้ลาดต้่างประเทำศและในประเทำศ และรายุได้จาก
การขายุไข่ไก่ Cage-Free ในประเทำศ ธิุรกิจฟาร์มเล่�ยุงสุ่ต้ว์ม่รายุได้
คิดเป็นสุ่ดสุ่วนร้อยุละ 32.53 ของรายุได้จากการขายุรวม ในปี 2563 
กลุ่มบริษ่ทำม่รายุได้จากธิุรกิจฟาร์มเล่�ยุงสุ่ต้ว์ จำานวน 4,707.56 ล้าน
บาทำ ลดลง 380.97 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 7.49 เมื�อเปรียุบ
เทำ่ยุบก่บปี 2562

รายุได้จากการขายุไก่เนื�อให้้ก่บบริษ่ทำ GFN ในปี 2563 ลดลง 
472.44 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 10.23 เมื�อเปรียุบเทำ่ยุบก่บปี 
2562 จากปริมาณขายุไก่เนื�อลดลง ในขณะทำ่�รายุได้จากการขายุลูกไก่
ลดลง 40.53 ล้านบาทำ จากปริมาณขายุและราคาขายุเฉล่�ยุลูกไก่ลดลง 
อยุา่งไรกต็้าม รายุไดจ้ากการขายุไขไ่กใ่นประเทำศ เพิ�มข้�น 120.04 ลา้น
บาทำ จากปริมาณขายุไข่ไก่ Cage-Free ในประเทำศเพิ�มข้�น

ธ์รุุกจิำอาหารุสัตว์

รายุได้จากธิุรกิจอาห้ารสุ่ต้ว์ ประกอบด้วยุรายุได้จากการขายุ
อาห้ารสุ่ต้ว์บก อาห้ารปลา และอาห้ารกุ้ง ธิุรกิจอาห้ารสุ่ต้ว์ม่รายุได้
คิดเป็นสุ่ดสุ่วนร้อยุละ 20.86 ของรายุได้จากการขายุรวม ในปี 2563 
กลุ่มบริษ่ทำม่รายุได้จากการขายุอาห้ารสุ่ต้ว์ จำานวน 3,018.91 ล้าน
บาทำ ลดลง 153.04 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 4.82 เมื�อเปรียุบ
เทำ่ยุบก่บปี 2562

รายุได้จากการขายุอาห้ารสุ่ต้ว์บก ลดลง 236.23 ล้านบาทำ จาก
ปริมาณขายุอาห้ารสุ่ต้ว์บกลดลง ร้อยุละ 10.96 นอกจากน่� รายุได้จาก
การขายุอาห้ารกุ้ง ลดลง 94.30 ล้านบาทำ จากปริมาณขายุอาห้ารกุ้ง
ลดลง อยุ่างไรก็ต้าม รายุได้จากการขายุอาห้ารปลา เพิ�มข้�น 122.66 
ล้านบาทำ จากปริมาณขายุอาห้ารปลาเพิ�มข้�น

ผลการดำำาเนิินิงานิและรายไดำ้แยกตามประเภทธุรุกิจ
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ความสามารุถในิการุทำากำาไรุ

ตน้ิทนุิขายและกำาไรุขั�นิตน้ิ

กลุ่มบริษ่ทำม่ต้้นทำุนขายุรวมในปี 2563 จำานวน 12,361.50 ล้าน
บาทำ ลดลง 2,081.98 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 14.41 จากปี 2562 
ในขณะทำ่�กำาไรข่�นต้้นในปี 2563 จำานวน 2,109.53 ล้านบาทำ ลดลง 
310.74 ล้านบาทำ ห้ร้อลดลงร้อยุละ 12.84 จากปี 2562 เนื�องจากกลุ่ม
บรษิท่ำมร่ายุไดจ้ากการขายุรวมลดลง กลุม่บรษิท่ำมอ่ต่้ราสุว่นต้น้ทำนุขายุ
ในปี 2563 คิดเป็นร้อยุละ 85.42 ของรายุได้จากการขายุ ลดลงเล็ก
น้อยุจากร้อยุละ 85.65 ในปี 2562 ในขณะทำ่�อ่ต้รากำาไรข่�นต้้นของกลุ่ม
บริษ่ทำในปี 2563 คิดเป็นร้อยุละ 14.58 ของรายุได้จากการขายุ เพิ�ม
ข้�นเล็กน้อยุจากร้อยุละ 14.35 ในปี 2562

ส่วนิแบ่ง่กำาไรุจำากเงนิิลงทนุิในิบ่รุษัิัทรุว่ม

ในปี 2563 สุ่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทำุนในบริษ่ทำร่วมต้ามวิธิีสุ่วน
ได้เสุ่ยุของกลุ่มบริษ่ทำม่จำานวนรวม 354.92 ล้านบาทำ เพิ�มข้�นจำานวน 
99.01 ล้านบาทำ ห้ร้อเพิ�มข้�นร้อยุละ 38.69 จากปี 2562 โดยุกลุ่ม
บริษ่ทำม่สุ่วนแบ่งกำาไรเพิ�มข้�นจากบริษ่ทำ แมคค่ยุ์ ฟู้ด เซื้อร์วิสุเซื้สุ 
(ประเทำศไทำยุ) จำาก่ด (McKey) ม่สุ่วนแบ่งกำาไรจำานวน 321.74 ล้าน
บาทำ เพิ�มข้�นจำานวน 68.34 ล้านบาทำ ห้ร้อเพิ�มข้�นร้อยุละ 26.97 จาก
ปี 2562 โดยุม่สุาเห้ตุ้ห้ล่กจากปริมาณสุ่งออกไก่แปรรูปปรุงสุุกเพิ�มข้�น 
นอกจากน่� บรษิท่ำ จเีอฟพท่ำ ่นชิเิร (ประเทำศไทำยุ) จำากด่ (GFN) ซื้้�งมสุ่ว่น
แบ่งกำาไรจำานวน 33.18 ล้านบาทำ เพิ�มข้�นจำานวน 30.67 ล้านบาทำ ห้ร้อ
เพิ�มข้�นร้อยุละ 1,221.98 จากปี 2562 โดยุม่สุาเห้ตุ้ห้ล่กจากปริมาณ
สุ่งออกไก่สุดแช่แข็งไปประเทำศจีนเพิ�มข้�น

 รายไดำ้แต่ละสายธุรุกิจของจีเอฟพีีทีและบริษััทย่อย ปี 2563กำาไรขั�นิต้นิและอัตรากำาไรขั�นิต้นิ

กำาไรุสุทธ์ิ

ในปี 2563 กลุ่มบริษ่ทำม่กำาไรสุุทำธิิ 1,351.73 ล้านบาทำ ห้ร้อคิด
เป็น 1.08 บาทำต้่อหุ้้น เพิ�มข้�นจำานวน 156.28 ล้านบาทำ ห้ร้อเพิ�มข้�น
ร้อยุละ 13.07 จากปี 2562 ซื้้�งม่ผลการดำาเนินงานกำาไรสุุทำธิิ จำานวน 
1,195.45 ล้านบาทำ โดยุม่สุาเห้ตุ้ห้ล่กจากสุ่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทำุน
ในบริษ่ทำร่วมเพิ�มข้�น และร่บเคลมค่าสุินไห้มทำดแทำนจากเห้ตุ้การณ์ไฟ
ไห้ม้ เมื�อเปรียุบเทำ่ยุบก่บปี 2562 กำาไรสุุทำธิิของกลุ่มบริษ่ทำในปี 2563 
คิดเป็นร้อยุละ 9.34 ของรายุได้จากการขายุ เพิ�มข้�นจากร้อยุละ 7.09 
ในปี 2562
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สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

หนี้สินหมุนเว�ยน
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สินิทรุพััย์

ณ ว่นทำ่� 31 ธิ่นวาคม 2563 กลุ่มบริษ่ทำม่สุินทำร่พยุ์รวมจำานวน 
20,409.77 ลา้นบาทำ ประกอบดว้ยุ สุนิทำรพ่ยุห์้มนุเวยีุน  5,737.82 ลา้น
บาทำ คิดเป็นร้อยุละ 28.11 ของสุินทำร่พยุ์รวม ทำ่�ดิน อาคารและอุปกรณ ์
10,045.27 ลา้นบาทำ คดิเปน็รอ้ยุละ 49.22 ของสุนิทำรพ่ยุร์วม เงนิลงทำนุ
ในบริษ่ทำร่วม 3,159.11 ล้านบาทำ คิดเป็นร้อยุละ 15.48 ของสุินทำร่พยุ์
รวม ไก่ปู�ยุ่าพ่นธิุ์และไก่พ่อแม่พ่นธิุ์ 504.32 ล้านบาทำ คิดเป็นร้อยุละ 
2.47 ของสุินทำร่พยุ์รวม อสุ่งห้าริมทำร่พยุ์เพื�อการลงทำุนและสุินทำร่พยุ์ไม่
ห้มุนเวียุนอื�น 963.25 ล้านบาทำ คิดเป็นร้อยุละ 4.72 ของสุินทำร่พยุ์รวม

สุินทำร่พยุ์รวม ณ ว่นทำ่� 31 ธิ่นวาคม 2563 เพิ�มข้�น 1,589.67 ล้าน
บาทำ ห้ร้อเพิ�มข้�นร้อยุละ 8.45 จากสุิ�นปี 2562 (ณ ว่นทำ่� 31 ธิ่นวาคม 
2562) เนื�องจาก ทำ่�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ�มข้�น 1,007.20 ล้านบาทำ 
และสุินทำร่พยุ์สุิทำธิิการใช้ ซื้้�งบ่นทำึกต้ามมาต้รฐานบ่ญ่ชีให้ม่ เพิ�มข้�น 
379.48 ล้านบาทำ ในปี 2563 อ่ต้ราผลต้อบแทำนจากสุินทำร่พยุ์ของกลุ่ม
บริษ่ทำอยุู่ทำ่�ร้อยุละ 6.89 เพิ�มข้�นเล็กน้อยุจากร้อยุละ 6.47 ในปี 2562

ฐานิะทางการุเงนิิ

หนิ้�สินิ

ณ ว่นทำ่� 31 ธิ่นวาคม 2563 กลุ่มบริษ่ทำม่ห้น่�สุินรวมจำานวน 
5,700.34 ล้านบาทำ ประกอบด้วยุ ห้น่�สุินห้มุนเวียุน 2,515.73  ล้าน
บาทำ ห้ร้อคิดเป็นร้อยุละ 44.13 ของห้น่�สุินรวม เงินกู้ยุืมระยุะยุาวจาก
บุคคลทำ่�เก่�ยุวข้องก่น จำานวน 2,160.00 ล้านบาทำ ห้ร้อคิดเป็นร้อยุ
ละ 37.89 ของห้น่�สุินรวม ภัาระผูกพ่นผลประโยุชน์พน่กงาน จำานวน 
568.12 ล้านบาทำ ห้ร้อคิดเป็นร้อยุละ 9.97 ของห้น่�สุินรวม รายุได้ค่า
เช่าร่บล่วงห้น้า จำานวน 98.00 ล้านบาทำ ห้ร้อคิดเป็นร้อยุละ 1.72 ของ
ห้น่�สุินรวม ห้น่�สุินต้ามสุ่ญ่ญ่าเช่าและห้น่�สุินไม่ห้มุนเวียุนอื�น จำานวน 
358.49 ล้านบาทำ ห้ร้อคิดเป็นร้อยุละ 6.29 ของห้น่�สุินรวม   

ห้น่�สุินรวม ณ ว่นทำ่� 31 ธิ่นวาคม 2563 เพิ�มข้�น 495.29 ล้านบาทำ 
ห้ร้อเพิ�มข้�นร้อยุละ 9.52 จากสุิ�นปี 2562 จากการทำ่�กลุ่มบริษ่ทำม่ห้น่�สุิน
ต้ามสุ่ญ่ญ่าเช่า ซื้้�งบ่นทำึกต้ามมาต้รฐานบ่ญ่ชีให้ม่ เพิ�มข้�น 344.35 ล้าน
บาทำ ทำ่�งน่� เงินกู้ยุืมระยุะยุาวและระยุะสุ่�นของกลุ่มบริษ่ทำ เป็นการกู้ยุืม
ในสุกุลเงินบาทำเทำ่าน่�น ไม่ม่เงินกู้ยุืมสุกุลเงินต้ราต้่างประเทำศ ห้น่�สุิน
ทำ่�ม่ภัาระดอกเบ่�ยุของกลุ่มบริษ่ทำ ณ ว่นทำ่� 31 ธิ่นวาคม 2563 จำานวน 
3,413.00 ล้านบาทำ ห้ร้อคิดเป็นร้อยุละ 59.87 ของห้น่�สุินรวม

ส่วนิของผ้้ถอืหุ้นิ

ณ ว่นทำ่� 31 ธิ่นวาคม 2563 กลุ่มบริษ่ทำม่สุ่วนของผู้ถืือหุ้้นจำานวน 
14,709.43 ล้านบาทำ เพิ�มข้�น 1,094.39 ล้านบาทำ ห้ร้อเพิ�มข้�นร้อยุละ 
8.04 จากสุิ�นปี 2562 เนื�องจากกลุ่มบริษ่ทำม่กำาไรสุะสุมเพิ�มข้�นจำานวน 
1,098.42 ล้านบาทำ ทำำาให้้มูลค่าหุ้้นทำางบ่ญ่ชีปี 2563 เทำ่าก่บ 11.73 
บาทำต้่อหุ้้น เพิ�มข้�นเล็กน้อยุจาก 10.86 บาทำต้่อหุ้้นในปี 2562

งบแสดำงฐานิะการเงินิ
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บรษัิท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

กจิำกรุรุมนัิกลงทนุิสัมพัันิธ์ ์
ในิไตรุมาสท้� 4 ป ี2563

ในว่นทำ่� 10 พฤศจิกายุน 2563 ทำ่�ผ่านมา บริษ่ทำฯ ได้ม่การจ่ด

ประชุมน่กวิเคราะห้์คร่�งทำ่� 4 (Analyst Meeting) ณ อาคารจีเอฟพ่ทำ่

เพื�อเปิดโอกาสุให้้น่กวิเคราะห้์ได้เข้าร่วมฟังการบรรยุายุ และซื้่กถืาม

เก่�ยุวก่บผลประกอบการ ไต้รมาสุทำ่� 3 ปี 2563 ทำ่�ผ่านมา รวมถืึงแนว

โน้มและทำิศทำางการดำาเนินธิุรกิจของบริษ่ทำฯ ในอนาคต้ โดยุการจ่ด

ประชุมน่กวิเคราะห้์ คร่�งทำ่� 4 น่� ม่น่กวิเคราะห้์เข้าร่วมประชุมทำ่�งห้มด 

22 ทำ่าน 

เอกสุารการประชมุนก่วเิคราะห้ส์ุามารถืดาวนโ์ห้ลดผา่นทำางเวบ็ไซื้ต้ ์

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

1.   กลุ่มต้ระกูลศิริมงคลเกษม
2.   บริษ่ทำ ไทำยุเอ็นวีด่อาร์ จำาก่ด
3.   NICHIREI FOODS INC.
4.   น.สุ.วรรณงาม กิจธินามงคลช่ยุ
5.   นายุอนุชา กิจธินามงคลช่ยุ
6.   STATE STREET EUROPE LIMITED 
7.   นางเพ่ยุงใจ ชยุาวิว่ฒน์กุล                    
8.   นายุก้องภัพ ลิมทำรง     
9.   SE ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
10.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

ผ้ถ้อืหุน้ิรุายใหญ่่ 10 อันิดำบั่แรุก

53.08%
5.69%
4.52%
3.19%
2.01%
1.97%
1.60%
1.60%
1.25%
0.80%

CG Score 2562
ล่กษณะธิุรกิจ
ราคาต้ลาด
หุ้้นทำ่�จำาห้น่ายุแล้ว
มูลค่าต้ลาด
%Free Float
%Foreign Holding                
นโยุบายุปันผล  

     (อยุู่ในเกณฑ์์ด่เลิศ)
เกษต้รและอุต้สุาห้กรรมอาห้าร
12.80 บาทำ ต้่อหุ้้น (ณ 29 ม.ค. 64)
1,253.82 ล้านหุ้้น (1.00 บาทำต้่อหุ้้น)
16.05 พ่นล้านบาทำ
46.92%
14.33% (49.00%)                

ไม่เกนิรอ้ยุละ 50 ของกำาไรสุทุำธิิของงบการเงนิ
เฉพาะของบริษ่ทำฯ ห้ล่งห่้กเงินสุำารองต้่างๆ
ทำุกประเภัทำทำ่�กฎห้มายุและบริษ่ทำฯ กำาห้นด  
(โดยุม่เง้�อนไขเพิ�มเต้ิม)

:
:
:
:
:
:
:             
:

GFPT Profile

บริษ่ทำ จีเอฟพ่ทำ่ จำาก่ด (มห้าชน)
312 ถืนนพระรามทำ่� 2 แขวงบางมด เขต้จอมทำอง กรุงเทำพฯ 10150
www.gfpt.co.th

ติิดติ่อฝ่่ายนัักลงทุุนัสััมพัันัธ์์

ir@gfpt.co.th0 2473 8017

วารสุารน่กลงทำุน/ผู้ถืือหุ้้น ฉบ่บยุ้อนห้ล่ง สุามารถืดาวน์โห้ลดผ่านทำาง

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

ห้ากต้้องการข้อมูลเพิ�มเต้ิมเก่�ยุวก่บ งบการเงิน 
บทำวิเคราะห้์และคำาอธิิบายุของฝ�ายุจ่ดการสุามารถื
ดาวน์โห้ลดได้ทำ่� 

http://www.gfpt.co.th/ir_downloads.php?lang=th

(10 มี.ค. 2563)

นอกจากน่� ยุ่งสุามารถืร่บชม Analyst Meeting  
และข้อมูล IR Present No.1/2021 ผ่านอินเทำอร์เน็ต้
ด้วยุระบบ webcast ได้ทำ่�
http://www.gfpt.co.th/ir_slide.php?lang=en

Disclaimer 

เอกสุารฉบ่บน่�จ่ดทำำาโดยุ บริษ่ทำ จีเอฟพ่ท่ำ จำาก่ด (มห้าชน) 
(“บริษ่ทำฯ”) เพื�อใช้ในการนำาเสุนอห้ร้อเผยุแพร่ข้อมูลเทำ่าน่�น 
เอกสุารฉบ่บน่�ไมถื่ือเปน็การเสุนอขายุ ชี�ชวนห้รอ้แนะนำาให้้ซื้้�อห้รอ้
ลงทำุนในห้ล่กทำร่พย์ุของบริษ่ทำฯ ทำ่านไม่ควรต่้ดสุินใจลงทำุนห้ร้อ
ต้่ดสุินใจใดๆ โดยุอาศ่ยุข้อมูลใดๆ ในเอกสุารฉบ่บน่�

บริษ่ทำฯ ไม่ร่บผิดชอบต่้อความสูุญ่เสุ่ยุห้ร้อเสุ่ยุห้ายุใดๆ อ่น
เนื�องมาจากข้อมูลในเอกสุารฉบ่บน่� ข้อมูลในเอกสุารฉบ่บน่�เป็น
ข้อมูลปัจจุบ่น ณ ว่นทำ่�ของเอกสุารฉบ่บน่� และอาจม่การแก้ไข
เปล่�ยุนแปลงข้อมูลด่งกล่าวโดยุมิต้้องม่การบอกกล่าวล่วงห้น้า 
บริษ่ทำฯ ไม่ได้ร่บรองห้ร้อร่บประก่นความถืูกต้้อง ความเห้มาะ
สุม ห้ร้อความครบถื้วนของข้อมูล บริษ่ทำฯไม่ม่ห้น้าทำ่�ต้้องดำาเนิน
การปร่บปรุงข้อมูลด่งกล่าวให้้เป็นปัจจุบ่นภัายุห้ล่งจากว่นทำ่�ของ
เอกสุารฉบ่บน่� และเอกสุารฉบ่บน่�และข้อมูลในเอกสุารฉบ่บน่�ไม่
ถืือว่าเป็นการให้้คำาปร้กษาห้ร้อคำาแนะนำาทำางด้านกฎห้มายุ ภัาษ่ 
และการลงทำุนห้ร้อด้านอื�นๆ

นอกจากน่� ข้อมูลและข้อความบางสุ่วนบางต้อนในเอกสุาร
ฉบ่บน่�มล่่กษณะเปน็การคาดการณ์เห้ตุ้การณ์ในอนาคต้ โดยุอาศยุ่
ข้อมูล ณ ว่นท่ำ�ของเอกสุารฉบ่บน่� และข้�นอยูุ่ก่บปัจจ่ยุห้ลายุประการ 
ผลท่ำ�เกิดข้�นจริง จ้งอาจแต้กต้่างไปอยุ่างม่น่ยุสุำาค่ญ่จากทำ่�ได้คาด
การณ์ไว้ในเอกสุาร


