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ที่  GFPT 2/2553 

21 มกราคม 2553 

 

เร่ือง บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด (”จีเอฟเอ็น”) 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ("จีเอฟพีที") มีความยินดีเปนอยางย่ิงที่จะแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ วา ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ

ใหเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด (”จีเอฟเอ็น”) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท จีเอฟพีที 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท นิชิเร ฟูดส อิงค (“นิชิเรฟูดส”) โดยจีเอฟพีทีถือหุน 49% และนิชิเรฟูดสถือหุน 51% โดยมี

สาระสําคัญดังนี้ 

 

1. จีเอฟเอ็นจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 780 ลานบาท เปน 1,170 ลานบาท โดยการเสนอขายแกผูถือหุนเดิม

ไดแก จีเอฟพีทีและนิชิเรฟูดส ตามสัดสวนการถือครองหุนเดิม   โดยจีเอฟพีทีจะจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของ 

จีเอฟเอ็นจํานวน 1,911,000 หุน ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.- บาท และจะดําเนินการชําระเงินคาหุนทั้งส้ิน

จํานวน 191,100,000.- บาทใหแกจีเอฟเอ็นภายในส้ินเดือนมกราคม 2553 ทั้งนี้ มูลคาเงินลงทุนของจีเอฟพีทีใน

หุนเพิ่มทุนของจีเอฟเอ็นในคร้ังนี้จะเทากับประมาณรอยละ 2.38 ของมูลคาทรัพยสินรวมของจีเอฟพีทีซึ่งมีจํานวน

ทั้งส้ิน 8,039.78 ลานบาทตามงบการเงินรวมของจีเอฟพีที ณ 30 กันยายน 2552 

 

2. แมวาจีเอฟพีทีและนิชิเรฟูสดจะไดประมาณการเงินลงทุนเบื้องตนในโครงการกอสรางโรงงานชําแหละไกและ

โรงงานผลิตสินคาไกแปรรูปปรุงสุกไวที่ 1,590 ลานบาท ทั้งสองบริษัทตางไดพิจารณาทบทวนเงินลงทุนสําหรับ

โครงการดังกลาวตามภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป โดยคํานึงถึงปจจัยที่มีนัยสําคัญตาง ๆ หลายประการท่ี

อาจสงผลกระทบตอประมาณการและจํานวนเงินลงทุนในจีเอฟเอ็น รวมตลอดถึงความตองการสินคาอาหาร

โดยรวมที่เพิ่มสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่ผกผันและไมแนนอน กระแสสังคมเก่ียวกับการมีสวนรวมในการลดภาวะ

โลกรอน การใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การใหความสําคัญตอการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม คาวัสดุ

กอสรางที่มีแนวโนมสูงขึ้น และความเปนไปไดของการขาดแคลนแรงงานในประเทศในอนาคตอันใกลนี้    ดังนั้น 

จีเอฟพีทีและนิชิเรฟูสดจึงเห็นควรใหจีเอฟเอ็นปรับเพิ่มเงินลงทุนในโครงการจากเดิมที่ต้ังไวที่จํานวน 1,590 ลาน

บาทเปน 2,340 ลานบาท  

 

3. ดวยเงินลงทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นขางตน จีเอฟเอ็นจะสามารถปรับรูปแบบทางวิศวกรรมและโครงสรางของโรงงาน

ดังกลาวใหสามารถขยายสายการผลิตเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคที่นาจะเพิ่มสูงขึ้นเม่ือการกอสราง

โรงงานน้ีแลวเสร็จในเดือนมิถุนายนศกน้ี นอกจากนี้ จีเอฟเอ็นมีความประสงคที่จะยกระดับกระบวนการผลิตให
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เปนระบบการผลิตที่ทันสมัยและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากย่ิงขึ้น โดยมุงเนนการใชพลังงานทดแทนท่ีสามารถ

ผลิตไดจากของเสียที่ไดจากการผลิต ในขณะเดียวกัน โรงงานดังกลาวจะไดรับการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียที่

ทันสมัย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับกระบวนการผลิตอันจะมีสวนสําคัญในการชวยเพิ่ม

ความม่ันใจแกลูกคาดานความปลอดภัยในสินคา(Food Safety) และกระบวนการตรวจสอบยอนกลับที่ถูกตอง

และรวดเร็ว รวมตลอดถึงการกอสรางอาคารหอพักพนักงานจํานวน 9 อาคารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ

สภาพแวดลอมในการทํางานอันนาจะมีสวนชวยสังคมในการลดมลพิษที่อาจเกิดจากการเดินทางมาทํางานของ

พนักงานจีเอฟเอ็นอีกดวย 

 

4. โดยที่จีเอฟพีทีและนิชิเรฟูสดมีนโยบายที่จะดํารงโครงสรางเงินทุนของจีเอฟเอ็นใหอยูในระดับที่เหมาะสม ณ 

ปจจุบัน จีเอฟเอ็นมีนโยบายท่ีจะคงอัตราสวนหนี้สินตอทุนใวที่ประมาณ 1 ตอ 1 ดังนั้น นอกจากการเพ่ิมทุน

ขางตน จีเอฟเอ็นจึงไดดําเนินการติดตอเพื่อขอรับสินเช่ือเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินชั้นนําอีกจํานวน 1,170 ลาน

บาท โดยจีเอฟพีทีและนิชิเรฟูสดจะใหการค้ําประกันตามสัดสวนนการถือครองหุนของตนในจีเอฟเอ็น กลาวคือ 

รอยละ 49 สําหรับจีเอฟพีทีซึ่งคิดเปนเงินทั้งส้ินจํานวน 573.30 ลานบาท และรอยละ 51 สําหรับนิชิเรฟูดสซึ่งคิด

เปนเงินทั้งส้ินจํานวน 596.70 ลานบาท  

 

รายละเอียดสําคัญ ๆ เก่ียวกับการลงทุนในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) อาจสรุปไดดังนี้ 

 

ทุนจดทะเบียน: 

กอนเพิ่มทุน:  780.0 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 7.80 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.0 

บาท  

จํานวนหุนเพิ่มทุน: 390.0 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3.90 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.0 

บาท 

หลังเพิ่มทุน: 1,170.0 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 11.70 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.0 

บาท 

 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว: ณ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 780 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 7.80 ลานหุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.- บาท 
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สัดสวนการถือครองหุน (กอน/หลังเพิ่มทุน) 

 

 กอนเพ่ิมทุน หุนเพ่ิมทุน หลังเพ่ิมทุน 
จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % 

บริษัท นิชิเร ฟูสด อิงค 3,978,000 51% 1,989,000 51% 5,967,000 51% 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 3,821,997 49% 1,911,000 49% 5,732,997 49% 

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 1 0% - - 1 0% 

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 1 0% - - 1 0% 

นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม 1 0% - - 1 0% 

รวม 7,800,000 100% 3,900,000 100% 11,700,000 100% 

 

บริษัทม่ันใจวา จีเอฟเอ็นจะสามารถดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตไกชําแหละและโรงงานผลิตสินคาไกแปรรูป

ปรุงสุกใหแลวเสร็จตามแผนที่ไดรับการกําหนดไวกอนหนานี้ กลาวคือ ภายในเดือนมิถุนายน 2553 และนาที่จะพรอมที่จะ

สามารถเร่ิมการดําเนินการผลิตไดภายในเดือนกันยายน 2553 ซึ่งจะเปนผลใหกลุมบริษัทจีเอฟพีทีจะสามารถรับรูรายไดที่

เพิ่มสูงขึ้น รวมตลอดถึงรายไดที่จะไดรับเพิ่มขึ้นจากการขายไกเนื้อใหแกจีเอฟเอ็นไดภายในไตรมาส 3 ป 2553  อยางไรก็ดี 

จีเอฟเอ็นคาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตใหเต็มกําลังการผลิตไดภายในไตรมาสที่สองของป 2554 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นพ. อนันต ศิริมงคลเกษม) 

ประธานกรรมการบริหาร 
 
 


