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เร่ือง การเข้าทําสญัญาร่วมทนุและจดัตัง้บริษัทร่วมทนุกบั Nichirei 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: เอกสารเผยแพร่ตอ่ส่ือมวลชน (Press Release) 

 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีความยินดีท่ีจะแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่า ในวนันี ้
บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาร่วมทุนกับบริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือจดัตัง้บริษัทร่วมทุนขึน้ในประเทศไทยภายใต้ช่ือบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด 
หรือจีเอฟเอน็ (GFN) โดยบริษัทร่วมทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์หลกัในการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูป
และไก่สดแช่แข็งไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศอื่น ๆ การร่วมทนุกบับริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์ ในครัง้นีจ้ะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถขยายตลาดและเพิ่มปริมาณการซือ้ขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศ
อ่ืน ๆ ได้มากยิ่งขึน้ 

ภายใต้สญัญาร่วมทนุ บริษัทฯ และบริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์จะถือหุ้นใน GFN ในสดัสว่นร้อยละ 49 และ 
51 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทตามลําดบั โดย GFN จะมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วเบือ้งต้นจํานวน 1 
ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยเพิ่มทนุเป็น 780 ล้านบาทภายในเดือนมิถนุายน 2552 และจะดําเนินการก่อสร้าง
โรงงานแปรรูปเนือ้ไก่และโรงงานผลิตสินค้าไก่ปรุงสกุท่ีจงัหวดัชลบุรี ซึ่งมีกําลงัการผลิตและการแปรรูปเนือ้ไก่ท่ี 
75,000 ตนัตอ่ปี และกําลงัการผลติไก่ปรุงสกุท่ี 18,000 ตนัตอ่ปี หลงัจากที่โรงงานเร่ิมดําเนินการผลิตแล้ว บริษัท
ฯ คาดว่า จะสามารถจ้างงานได้ประมาณ 2,900 ตําแหน่ง พร้อมยอดการจําหน่ายท่ีประมาณ 6 พนัล้านบาทต่อ
ปี  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ตัง้งบประมาณการก่อสร้างโรงงานไว้ท่ีประมาณ 1,560 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทนุจาก
บริษัทฯ และบริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์จํานวน 780 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากแหล่งภายนอกอีกจํานวน 
780 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดวา่น่าจะสามารถคืนทนุได้ในปีท่ี 7 หลงัการเร่ิมดําเนินการผลติ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ขอถือโอกาสนีนํ้าส่งเอกสารเผยแพร่ต่อส่ือมวลชน (Press Release) เพ่ือเป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมของนกัลงทนุมาด้วยพร้อมนี ้

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
ประธานกรรมการบริหาร 



 

 
 
 
 

เอกสารเผยแพร่ต่อสือมวลชน 
 

จีเอฟพีที กับ นิชเิร ฟู้ดส์ (ประเทศญีปุ่น) ร่วมลงทุนตังโรงงานผลติและจาํหน่ายเนือไก่และ
สนิค้าไก่ปรุงสุกในประเทศไทย ภายใต้ชือบริษัท จีเอฟพีที นิชเิร (ประเทศไทย) จาํกัด 
 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีความยินดีท่ีจะแจ้งว่า ในวันนีบ้ริษัทฯ ได้ลงนามใน

สญัญาร่วมทนุกบับริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือจดัตัง้

บริษัทร่วมทนุขึน้ในประเทศไทยภายใต้ช่ือบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั หรือจีเอฟเอ็น (GFN) โดย

บริษัทร่วมทุนดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์หลกัในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปและไก่สดแช่แข็งไปยงั

ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศอื่น ๆ การร่วมทนุกบับริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์ ในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยาย

ตลาดและเพิ่มปริมาณการซือ้ขายผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึน้ 

 

ภายใต้สญัญาร่วมทนุ บริษัทฯ และบริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์จะถือหุ้นใน GFN ในสดัสว่นร้อยละ 49 และ 

51 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทตามลําดบั โดย GFN จะมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วเบือ้งต้นจํานวน 1 

ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยเพิ่มทุนเป็น 780 ล้านบาทภายในเดือนมิถุนายน 2552 GFN จะดําเนินการ

ก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่และโรงงานผลิตสินค้าไก่ปรุงสกุท่ีจงัหวดัชลบรีุ โดยมีกําลงัการผลิตและแปรรูปเนือ้

ไก่ท่ี 75,000 ตนัต่อปี และกําลงัการผลิตไก่ปรุงสกุท่ี 18,000 ตนัต่อปี หลงัจากท่ีโรงงานเร่ิมดําเนินการผลิต 

บริษัทฯ คาดวา่ จะสามารถจ้างงานได้ประมาณ 2,900 คน พร้อมยอดการจําหน่ายท่ีประมาณ 6 พนัล้านบาทต่อ

ปี โดยคู่สญัญาได้ตัง้งบประมาณในการก่อสร้างโรงงานไว้ท่ีประมาณ 1,560 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทนุจาก

คู่สญัญาร่วมทนุจํานวน 780 ล้านบาทและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากแหล่งภายนอกอีกจํานวน 780 ล้านบาท ทัง้นี ้

คาดวา่น่าจะสามารถคืนทนุได้ในปีท่ี 7 หลงัจากการเร่ิมดําเนินการผลติ 

 

นอกจากประโยชน์จากหว่งโซก่ารผลติสนิค้าไก่แบบครบวงจรตัง้แตผู่้ผลติวตัถดุิบถงึผู้บริโภคในประเทศ

ญ่ีปุ่ นแล้ว บริษัทฯ และบริษัทนิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์จะได้รับประโยชน์อ่ืน ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) สามารถควบคมุต้นทนุการผลติทัง้วงจรตัง้แตว่ตัถดุิบถงึสนิค้าผลิตภณัฑ์ 

(2) มีวตัถดุิบเพียงพอตอ่ความต้องการของตลาด 

(3) สามารถเพิ่มยอดขายจากการขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 

(4) มีระบบการตรวจสอบย้อนกลบั ทําให้มัน่ใจในความปลอดภยัและคณุภาพมาตราฐานของผลติภณัฑ์ 

(5) สามารถพฒันาสนิค้าใหมจ่ากความร่วมมือของทีมวิจยั และ 

(6) สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความรู้เร่ืองระบบควบคมุคณุภาพและการบริหารจดัการ 
 

 



 

 

 

 

 

 

มร.โยชิฮิโก โซมา (Mr. Yoshihiko Soma) ประธานบริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์กลา่ววา่ ผลติภณัฑ์ไก่แปรรูป

เป็นธุรกิจหลกัท่ีสําคญัของบริษัทนิชิเรฟู้ ดส์อิงค์ซึง่พบวา่ ท่ีผา่นมาตลาดญ่ีปุ่ นมีความต้องการสินค้าผลิตภณัฑ์ไก่

แปรรูปเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และต้นทนุการนําเข้าสนิค้าผลติภณัฑ์ไก่แปรรูปก็มีราคาสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองเช่นกนั 

และโดยที่ผู้บริโภคญ่ีปุ่ นเน้นถงึปัญหาความปลอดภยัอาหาร บริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์จงึได้กําหนดนโยบายที่จะ

แก้ไขปัญหาดงักลา่วอยา่งเร่งดว่นเพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดกบัธุรกิจหลกัของบริษัทโดยการพิจารณา

คดัเลือกและจดัหาผู้ผลติวตัถดุิบเนือ้ไก่ท่ีมีช่ือเสียงและศกัยภาพในการผลิตและเลีย้งไก่แบบครบวงจรจาก

ประเทศไทย ด้วยเหตผุลดงักลา่ว บริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์จงึตดัสนิใจเลือกท่ีจะร่วมทนุกบักลุม่บริษัทจีเอฟพีทีซึง่

เป็นกลุม่บริษัทท่ีมีศกัยภาพในการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปท่ีครบวงจรที่มีคณุภาพและได้มาตราฐานสากล บริษัทนิชิเร

ฟู้ ดส์ อิงค์จงึมัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปนีจ้ะมีความปลอดภยัด้านอาหารเพราะผลติจากแหลง่ท่ีแน่นอนและ

เช่ือถือได้ จงึสามารถแข่งขนัได้ในตลาดอาหารแปรรูปท่ีนบัวนัจะซบัซ้อนและรุนแรงขึน้ 

 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารเครือจีเอฟพีที กลา่ววา่ บริษัทฯมีความยินดี

เป็นอยา่งยิ่งในการเข้าร่วมทนุกบับริษัทในเครือนิชิเร เน่ืองจากกลุม่บริษัทนิชิเรมีสว่นแบง่การตลาดเป็นอนัดบั 1 

ในอตุสาหกรรมสนิค้าอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่พร้อมรับประทานในประเทศญ่ีปุ่ น อีกทัง้มีช่ือเสียงและความ

ชํานาญในด้านการขายและการตลาด การร่วมทนุครัง้นีน้อกจากจะทําให้กลุม่บริษัทจีเอฟพีทีมียอดขายและยอด

การสง่ออกท่ีเพิ่มขึน้แล้ว บริษัทฯ ยงัจะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เร่ืองกระบวนการผลติแบบญ่ีปุ่ น การตลาด

และการพฒันาสนิค้าใหม่ ๆ อีกด้วย ดงันัน้ ด้วยประสบการณ์และความชํานาญในอตุสาหกรรมการผลติเนือ้ไก่

ของจีเอฟพีที ผสมผสานกบัเทคโนโลยีการผลติและการตลาดเกี่ยวกบัสนิค้าอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานของ

บริษัท นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์ บริษัทมัน่ใจวา่ การร่วมมือกนัในวนันีจ้ะประสบความสําเร็จด้วยดีตอ่ไป 

 

 


