ข่าวประชาสัมพันธ์: 18 กุมภาพันธ์ 2556 (กรุงเทพฯ)
GFPT รายงานผลการดาเนินสูงเป็ นประวัติการณ์ ด้ วยกาไรสุทธิงวดปี 2556 ที่ 1,503.6 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
548 จากปี ก่ อน
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“GFPT”) มีรายได้ จากการขายในปี 2556 จานวน 16,699 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน
1,329 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.65 เมื่อเทียบกับปี 2555 จากปริ มาณขายส่งออกสินค้ าไก่แปรรู ปที่เพิ่มขึ ้น ราคาสินค้ า
ส่งออกที่ปรับสูงขึ ้น และการขยายจานวนร้ านค้ าส่งสินค้ าเนื ้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ
สาหรับภาพรวมสัดส่วนรายได้ ของบริ ษัทฯ ในปี 2557 แบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก 4 กลุม่ ธุรกิจ กลุม่ ธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ป
มีสดั ส่วนรายได้ เท่ากับร้ อยละ 42 กลุม่ ธุรกิจอาหารสัตว์ร้อยละ 29 กลุม่ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่และลูกไก่ร้อยละ 24 และกลุม่ ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปร้ อยละ 5 ขณะที่สดั ส่วนรายได้ ของบริ ษัทโดยแบ่งตามตลาดมีดงั นี ้ ขายต่างประเทศร้ อยละ 20 และ
ขายในประเทศร้ อยละ 80
อัตรากาไรขันต้
้ นของกลุม่ บริ ษัทปรับสูงขึ ้นจากร้ อยละ 6.5 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 13.7 ในปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทฯ
เน้ นการขายสินค้ าไก่แปรรูปปรุงสุกที่มีกาไรขันต้
้ นสูง และราคาไม่ผนั ผวนตามราคาตลาด ราคาขายสินค้ าเฉลี่ยของกลุม่ บริ ษัท
ปรับสูงขึ ้นจากปี 2555 และราคาข้ าวโพดซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักที่สาคัญในการผลิตอาหารสัตว์ลดลงจากปี 2555 จึงทาให้ ต้นทุน
การผลิตสินค้ าอาหารสัตว์และเนื ้อไก่ลดลง
ในปี 2556 กลุ่มบริ ษัทมีกาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่าย จานวน 2,608 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 139 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ 1,092 ล้ านบาท เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทมีความสามารถในการทากาไรที่ดีขึ ้น และจากการที่
กลุ่ม บริ ษั ทมีรายได้ เพิ่ม ขึน้ และยังสามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายได้ อย่ างมี ประสิท ธิ ภาพ ทาให้ EBITDA
Margin ในปี 2556 อยูท่ ี่ร้อยละ 15.62 ดีขึ ้นจากปี 2555 ที่ร้อยละ 7.10
ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทได้ รับส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ตามวิธีสว่ นได้ เสีย จานวนรวม 221 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจานวน 295 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 397 จากปี ก่อน เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จากัด (GFN) ที่สามารถพลิกจากขาดทุนในปี 2555 เป็ นกาไรได้ ในปี 2556 GFN มียอดส่งออกสินค้ าเนื ้อไก่
แปรรู ปเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกสินค้ าเนือ้ อกไก่แช่แข็งไปยังตลาดประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป นับตังแต่
้
สหภาพยุโรปได้ อนุญาตให้ นาเข้ าเนื ้อไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้ ตงแต่
ั ้ ไตรมาส 3 ปี 2555
ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 1,504 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 1,272 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 548 จากปี
2555 ซึง่ มีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ จานวน 232 ล้ านบาท (ปรับปรุ งใหม่) กาไรสุทธิ ต่อหุ้นของกลุม่ บริ ษัท ปี 2556 คิดเป็ น
1.20 บาทต่อหุ้น และปี 2555 คิดเป็ น 0.18 บาทต่อหุ้น
นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ระบุว่า "ผลการี พาก
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2556 เป็ นที่นา่ พอใจอย่างยิ่ง และเป็ นผลการดาเนินงานที่ดีที่สดุ เป็ นประวัติการณ์
ตังแต่
้ เปิ ดดาเนินการกว่า 32 ปี รายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัทฯ ในปี 2556 จานวน 17,011 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.69 จากปี
2555 ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 1,504 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 1,272 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 548 จากปี 2555
ซึ่งมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ จานวน 232 ล้ านบาท (ปรับปรุ งใหม่) กาไรสุทธิ ที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลจากปริ มาณการส่งออก

ผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่แปรรู ปที่เพิ่มขึ ้น ราคาขายเฉลี่ยในกลุม่ สินค้ าเนื ้อไก่และชิ ้นส่วนไก่ปรับสูงขึ ้น ราคาข้ าวโพดที่ลดลง และผล
ประกอบการที่ดีขึ ้นของ GFN”
ข้ อมูลเกี่ยวกับจีเอฟพีที
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (GFPT) (SET : GFPT) ก่อตังในปี
้
2524 สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่กรุ งเทพฯ ประเทศไทยเป็ น
หนึง่ ในผู้ผลิตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออกของไทย โดยมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 1,253 ล้ านบาท
บริ ษัท GFPT เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุม่ ดาเนินธุรกิจการผลิตเนื ้อไก่ แบบครบวงจร รวมถึง โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ มไก่ปยู่่ าพันธุ์
ฟาร์ มไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ โรงงานแปรรูปเนื ้อไก่ โรงงานแปรรูปปรุงสุก และโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
GFPT ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุ งสุกภายใต้ ของตราสินค้ าของลูกค้ าและ GFPT ให้ แก่
กลุม่ ลูกค้ าที่ให้ บริ การด้ านอาหาร ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมถึง ประเทศญี่ปนุ่ สิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร และ
ประเทศในสหภาพยุโรป ค่านิยมหลักของ GFPT คือ มุ่งมัน่ ที่จะให้ ผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐานสากล และสามารถ
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ อีกทังมุ
้ ง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจีเอฟพีที สามารถดูได้ ท่ ี www.gfpt.co.th
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี: บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) Tel: +66 (0) 2 473 8000
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