
Press Release: 18 February 2014 (Bangkok) 

GFPT posts 2013 net profit of THB 1.50 billion, a YoY surge of 548%, delivering a record high in its history 

 GFPT Public Company Limited (“GFPT”) reports its consolidated net sales for fiscal 2013 was THB 16.70 
billion, increased THB 1.33 billion or 8.65%, from fiscal 2012; mainly from higher export quantity of chicken 
products, improved selling price of chicken meat products, and the expansion of meat wholesales outlets in 
various provinces in Thailand. 

 Breaking down the 2013 revenue into the Company's 4 core business categories: chicken meat 
processing business 42%, feed business 29%, chicken farm and Day-old-Chicks distribution business 24%, and 
processed food 5%. The Company’s revenue share by markets: international market 20% and domestic market 
80%. 

The Company’s consolidated gross profit margin improved from 6.5% in fiscal 2012 to 13.7% in fiscal 
2013, mainly from the accelerating growth in cooked chicken products which featured higher margin and less 
volatile selling price. The market price of poultry products improved from fiscal 2012. The market price of corn, a 
major composition of feed materials, sharply declined from 2012 resulting in lower production cost of feed and 
chicken meat products. 

GFPT group’s consolidated Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (“EBITDA”) of 
THB 2.6 billion increased 139% compared to THB 1.1 billion generated in fiscal 2012. The increasing in EBITDA 
resulted from the hike in the sales growth and its ability to control cost and expenses. The EBITDA margin in 2013 
was 15.62% increased from 7.10% in 2012.  

In 2013, the Company's share of profit from associates under the equity method in the amount of THB 
221 million, an increase of THB 295  million, or 397% from 2012 mainly from the operating results of GFN in 2013 
turned around from a loss to a profit due to the hike in export volume of frozen chicken meat to the EU market 
since the EU has lifted the ban of Thai frozen chicken meat in 3Q2012.  

The 2013 consolidated net income of THB 1.50 billion reflected an improvement of THB 1.27 billion, or 
548% compared to the THB 231.6 million reported in fiscal 2012 (restated), with earnings per share reaching THB 
1.20 compared to THB 0.18 in fiscal 2012.  

Dr. Anan Sirimongkolkasem, the Chairman of Executive Committee, GFPT PCL, stated that “the 2013 
results was remarkable, delivering the best year in our Company’s 32-year history. GFPT Group consolidated 
revenue reached THB 17.01 billion, an increase of 8.69%. The consolidated net profit of THB 1,504 million 
increased THB 1,272 million or 548% compared to the THB 231.6 million reported in fiscal 2012 (restated). The 
net income increased mainly attributed to a growth in export quantity of chicken products, an improved selling 



price of chicken meat products, a decline of corn price, and a turnaround performance of GFN (a joint venture 
company).”   

 

About GFPT Public Company Limited 

GFPT (SET: GFPT), found in 1981 with headquarter in Bangkok, is a leading vertical integrated chicken 
processors in Thailand. With THB 1,253 million paid-up capitals, GFPT is the parent company of the group which 
operates an integrated poultry business, including feed mill, grandparent stock farm, parent stock farm, broiler 
raising farm, slaughtering house, further processing plant, and food processing plant. 

GFPT produces and sells a broad range of chicken products, including fresh frozen chicken meat and 
fully cooked chicken products under the customer’s and its owned brand name to retail and food service 
providers in both domestic and international markets, including Japan, Singapore, Hong Kong, United Kingdom 
and countries in EU. Through its core values, GFPT strives to provide food safety products and traceability and is 
committed to operate its business with environmental friendliness and social responsibility.  
 

For more information, please visit www.gfpt.co.th 

 

Or contact: GFPT Public Company Limited Tel: +66 (0) 2 473 8000 

Jutamas Ingpochai – VP, Investor Relations Ext 8022  jutamas@gfpt.co.th 

Veera  Titayangkaruvong – Investor Relations Ext 8002  veera-tita@gfpt.co.th 
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ขา่วประชาสมัพนัธ์: 18 กมุภาพนัธ์ 2556 (กรุงเทพฯ) 

GFPT รายงานผลการด าเนินสูงเป็นประวัติการณ์ ด้วยก าไรสุทธิงวดปี 2556 ที่  1,503.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
548 จากปีก่อน   

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“GFPT”) มีรายได้จากการขายในปี 2556 จ านวน 16,699 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
1,329 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.65 เมื่อเทียบกบัปี 2555 จากปริมาณขายสง่ออกสินค้าไก่แปรรูปที่เพิ่มขึน้ ราคาสินค้า
สง่ออกที่ปรับสงูขึน้ และการขยายจ านวนร้านค้าสง่สนิค้าเนือ้ไก่และผลติภณัฑ์อาหารในภมูิภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ  

ส าหรับภาพรวมสดัสว่นรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2557 แบ่งตามผลิตภณัฑ์หลกั 4 กลุม่ธุรกิจ กลุม่ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 
มีสดัสว่นรายได้เทา่กบัร้อยละ 42 กลุม่ธุรกิจอาหารสตัว์ร้อยละ 29 กลุม่ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่และลกูไก่ร้อยละ 24  และกลุม่ธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปร้อยละ 5 ขณะที่สดัสว่นรายได้ของบริษัทโดยแบ่งตามตลาดมีดงันี  ้ขายต่างประเทศร้อยละ 20 และ
ขายในประเทศร้อยละ 80 

อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทปรับสงูขึน้จากร้อยละ 6.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 13.7 ในปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ 
เน้นการขายสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุที่มีก าไรขัน้ต้นสงู และราคาไมผ่นัผวนตามราคาตลาด ราคาขายสินค้าเฉลี่ยของกลุม่บริษัท
ปรับสงูขึน้จากปี 2555 และราคาข้าวโพดซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัที่ส าคญัในการผลิตอาหารสตัว์ลดลงจากปี 2555 จึงท าให้ต้นทนุ
การผลติสนิค้าอาหารสตัว์และเนือ้ไก่ลดลง  

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 2,608 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 139 เมื่อเทียบกบัปี 2555 ที่ 1,092 ล้านบาท เนื่องจากกลุม่บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรที่ดีขึน้  และจากการที่
กลุ่มบริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้ และยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ EBITDA 
Margin ในปี 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 15.62 ดีขึน้จากปี 2555 ที่ร้อยละ 7.10 

ในปี 2556 กลุม่บริษัทได้รับสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ตามวิธีสว่นได้เสีย จ านวนรวม 221 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 295 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 397 จากปีก่อน เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) ที่สามารถพลิกจากขาดทนุในปี 2555 เป็นก าไรได้ ในปี 2556 GFN มียอดสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่ 
แปรรูปเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสินค้าเนือ้อกไก่แช่แข็งไปยังตลาดประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป นับตัง้แต่
สหภาพยโุรปได้อนญุาตให้น าเข้าเนือ้ไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้ตัง้แตไ่ตรมาส 3 ปี 2555 

ในปี 2556 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 1,504 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,272 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 548 จากปี 
2555 ซึง่มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 232 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่) ก าไรสทุธิต่อหุ้นของกลุม่บริษัท ปี 2556 คิดเป็น 
1.20 บาทตอ่หุ้น และปี 2555 คิดเป็น 0.18 บาทตอ่หุ้น 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ระบุว่า "ผลการีพ าก
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในปี 2556 เป็นท่ีนา่พอใจอยา่งยิ่ง และเป็นผลการด าเนินงานท่ีดีที่สดุเป็นประวตัิการณ์
ตัง้แต่เปิดด าเนินการกว่า 32 ปี รายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2556 จ านวน 17,011 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.69 จากปี 
2555 ในปี 2556 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 1,504 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,272 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 548 จากปี 2555 
ซึ่งมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 232 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่) ก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ เป็นผลจากปริมาณการส่งออก



ผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่แปรรูปที่เพิ่มขึน้ ราคาขายเฉลี่ยในกลุม่สินค้าเนือ้ไก่และชิน้สว่นไก่ปรับสงูขึน้ ราคาข้าวโพดที่ลดลง และผล
ประกอบการท่ีดีขึน้ของ GFN”  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับจีเอฟพีท ี

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (GFPT) (SET : GFPT) ก่อตัง้ในปี 2524 ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยเป็น
หนึง่ในผู้ผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการสง่ออกของไทย โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 1,253 ล้านบาท  

บริษัท GFPT เป็นบริษัทแม่ของกลุม่ด าเนินธุรกิจการผลิตเนือ้ไก่แบบครบวงจร รวมถึง โรงงานอาหารสตัว์ ฟาร์มไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 
ฟาร์มไกพ่อ่แมพ่นัธุ์ ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ โรงงานแปรรูปเนือ้ไก่ โรงงานแปรรูปปรุงสกุ และโรงงานผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

GFPT ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เนือ้ไก่สดและผลติภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุภายใต้ของตราสินค้าของลกูค้าและ GFPT ให้แก่ 
กลุม่ลกูค้าที่ให้บริการด้านอาหาร ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง ประเทศญ่ีปุ่ น สงิคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจกัร และ 
ประเทศในสหภาพยโุรป ค่านิยมหลกัของ GFPT คือ มุ่งมัน่ที่จะให้ผลิตสินค้าที่มีคณุภาพ ได้มาตรฐานสากล และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้ อีกทัง้มุง่เน้นการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและใสใ่จในความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจีเอฟพีที สามารถดูได้ที่ www.gfpt.co.th 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) Tel: +66 (0) 2 473 8000 

จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั – VP, Investor Relations Ext 8022  jutamas@gfpt.co.th 

วีระ  ธิตยางกรุวงศ์  – Investor Relations Ext 8002  veera-tita@gfpt.co.th 
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