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การเข้ าทําสัญญาร่วมทุนและจัดตังบริ
้ ษัทร่วมทุนกับ Nichirei

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย:

เอกสารเผยแพร่ตอ่ สื่อมวลชน (Press Release)

บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") มีความยินดีที่จะแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในวันนี ้
บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาร่ วมทุนกับบริ ษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศญี่ ปุ่นเพื่อจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนขึ ้นในประเทศไทยภายใต้ ชื่อบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
หรื อจีเอฟเอ็น (GFN) โดยบริ ษัทร่วมทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป
และไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศญี่ปนและประเทศอื
ุ่
่น ๆ การร่ วมทุนกับบริ ษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ ในครัง้ นี ้จะช่วยให้
บริ ษัทฯ สามารถขยายตลาดและเพิ่มปริ มาณการซื ้อขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ไปยังประเทศญี่ปนและประเทศ
ุ่
อื่น ๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น
ภายใต้ สญ
ั ญาร่วมทุน บริ ษัทฯ และบริ ษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จะถือหุ้นใน GFN ในสัดส่วนร้ อยละ 49 และ
51 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทตามลําดับ โดย GFN จะมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเบื ้องต้ นจํานวน 1
ล้ านบาท และคาดว่าจะทยอยเพิ่มทุนเป็ น 780 ล้ านบาทภายในเดือนมิถนุ ายน 2552 และจะดําเนินการก่อสร้ าง
โรงงานแปรรู ปเนื ้อไก่และโรงงานผลิตสินค้ าไก่ปรุ งสุกที่จงั หวัดชลบุรี ซึ่งมีกําลังการผลิตและการแปรรู ปเนื ้อไก่ที่
75,000 ตันต่อปี และกําลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 18,000 ตันต่อปี หลังจากที่โรงงานเริ่ มดําเนินการผลิตแล้ ว บริ ษัท
ฯ คาดว่า จะสามารถจ้ างงานได้ ประมาณ 2,900 ตําแหน่ง พร้ อมยอดการจําหน่ายที่ประมาณ 6 พันล้ านบาทต่อ
ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ตงงบประมาณการก่
ั้
อสร้ างโรงงานไว้ ที่ประมาณ 1,560 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินลงทุนจาก
บริ ษัทฯ และบริ ษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จํานวน 780 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากแหล่งภายนอกอีกจํานวน
780 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าน่าจะสามารถคืนทุนได้ ในปี ที่ 7 หลังการเริ่มดําเนินการผลิต
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ขอถือโอกาสนี ้นําส่งเอกสารเผยแพร่ ต่อสื่อมวลชน (Press Release) เพื่อเป็ น
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมของนักลงทุนมาด้ วยพร้ อมนี ้
ขอแสดงความนับถือ

(นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารเผยแพร่ ต่อสือมวลชน
จีเอฟพีที กับ นิชเิ ร ฟู้ดส์ (ประเทศญีปุ่ น) ร่ วมลงทุนตังโรงงานผลิตและจําหน่ ายเนือไก่ และ
สินค้ าไก่ ปรุ งสุกในประเทศไทย ภายใต้ ชือบริษัท จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท จีเอฟพีที จํ ากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") มีความยินดีที่จะแจ้ งว่า ในวันนี บ้ ริ ษัทฯ ได้ ลงนามใน
สัญญาร่ วมทุนกับบริ ษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศญี่ ปนุ่ เพื่อจัดตัง้
บริ ษัทร่ วมทุนขึ ้นในประเทศไทยภายใต้ ชื่อบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด หรื อจีเอฟเอ็น (GFN) โดย
บริ ษัทร่ วมทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่แปรรู ปและไก่สดแช่แข็งไปยัง
ประเทศญี่ปนและประเทศอื
ุ่
่น ๆ การร่ วมทุนกับบริ ษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ ในครัง้ นี ้จะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถขยาย
ตลาดและเพิ่มปริ มาณการซื ้อขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังประเทศญี่ปนและประเทศอื
ุ่
่น ๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น
ภายใต้ สญ
ั ญาร่ วมทุน บริ ษัทฯ และบริ ษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จะถือหุ้นใน GFN ในสัดส่วนร้ อยละ 49 และ
51 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทตามลําดับ โดย GFN จะมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเบื ้องต้ นจํานวน 1
ล้ านบาท และคาดว่าจะทยอยเพิ่มทุนเป็ น 780 ล้ านบาทภายในเดือนมิถุนายน 2552 GFN จะดําเนินการ
ก่อสร้ างโรงงานแปรรูปเนื ้อไก่และโรงงานผลิตสินค้ าไก่ปรุงสุกที่จงั หวัดชลบุรี โดยมีกําลังการผลิตและแปรรูปเนื ้อ
ไก่ที่ 75,000 ตันต่อปี และกําลังการผลิตไก่ปรุ งสุกที่ 18,000 ตันต่อปี หลังจากที่โรงงานเริ่ มดําเนินการผลิต
บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถจ้ างงานได้ ประมาณ 2,900 คน พร้ อมยอดการจําหน่ายที่ประมาณ 6 พันล้ านบาทต่อ
ปี โดยคู่สญ
ั ญาได้ ตงงบประมาณในการก่
ั้
อสร้ างโรงงานไว้ ที่ประมาณ 1,560 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินลงทุนจาก
้ ้
คู่สญ
ั ญาร่ วมทุนจํานวน 780 ล้ านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาวจากแหล่งภายนอกอีกจํานวน 780 ล้ านบาท ทังนี
คาดว่าน่าจะสามารถคืนทุนได้ ในปี ที่ 7 หลังจากการเริ่มดําเนินการผลิต
นอกจากประโยชน์จากห่วงโซ่การผลิตสินค้ าไก่แบบครบวงจรตังแต่
้ ผ้ ผู ลิตวัตถุดิบถึงผู้บริโภคในประเทศ
ญี่ปนแล้
ุ่ ว บริ ษัทฯ และบริษัทนิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จะได้ รับประโยชน์อื่น ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) สามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตทังวงจรตั
้
งแต่
้ วตั ถุดิบถึงสินค้ าผลิตภัณฑ์
(2) มีวตั ถุดิบเพียงพอต่อความต้ องการของตลาด
้
างประเทศ
(3) สามารถเพิ่มยอดขายจากการขยายตลาดทังในและต่
(4) มีระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ ทําให้ มนั่ ใจในความปลอดภัยและคุณภาพมาตราฐานของผลิตภัณฑ์
(5) สามารถพัฒนาสินค้ าใหม่จากความร่วมมือของทีมวิจยั และ
(6) สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความรู้เรื่ องระบบควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการ

มร.โยชิฮิโก โซมา (Mr. Yoshihiko Soma) ประธานบริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป
เป็ นธุรกิจหลักที่สําคัญของบริษัทนิชิเรฟู้ดส์อิงค์ซงึ่ พบว่า ที่ผา่ นมาตลาดญี่ปนมี
ุ่ ความต้ องการสินค้ าผลิตภัณฑ์ไก่
แปรรูปเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และต้ นทุนการนําเข้ าสินค้ าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปก็มีราคาสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
และโดยที่ผ้ บู ริ โภคญี่ปนเน้
ุ่ นถึงปั ญหาความปลอดภัยอาหาร บริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จงึ ได้ กําหนดนโยบายที่จะ
แก้ ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับธุรกิจหลักของบริษัทโดยการพิจารณา
คัดเลือกและจัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบเนื ้อไก่ที่มีชื่อเสียงและศักยภาพในการผลิตและเลี ้ยงไก่แบบครบวงจรจาก
ประเทศไทย ด้ วยเหตุผลดังกล่าว บริ ษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จงึ ตัดสินใจเลือกที่จะร่วมทุนกับกลุม่ บริษัทจีเอฟพีทีซงึ่
เป็ นกลุม่ บริษัทที่มีศกั ยภาพในการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปที่ครบวงจรที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตราฐานสากล บริ ษัทนิชิเร
ฟู้ดส์ อิงค์จงึ มัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปนี ้จะมีความปลอดภัยด้ านอาหารเพราะผลิตจากแหล่งที่แน่นอนและ
เชื่อถือได้ จึงสามารถแข่งขันได้ ในตลาดอาหารแปรรูปที่นบั วันจะซับซ้ อนและรุนแรงขึ ้น
นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารเครื อจีเอฟพีที กล่าวว่า บริ ษัทฯมีความยินดี
เป็ นอย่างยิ่งในการเข้ าร่วมทุนกับบริษัทในเครื อนิชิเร เนื่องจากกลุม่ บริษัทนิชิเรมีสว่ นแบ่งการตลาดเป็ นอันดับ 1
ในอุตสาหกรรมสินค้ าอาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่พร้ อมรับประทานในประเทศญี่ปนุ่
อีกทังมี
้ ชื่อเสียงและความ
ชํานาญในด้ านการขายและการตลาด การร่วมทุนครัง้ นี ้นอกจากจะทําให้ กลุม่ บริษัทจีเอฟพีทีมียอดขายและยอด
การส่งออกที่เพิ่มขึ ้นแล้ ว บริ ษัทฯ ยังจะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เรื่ องกระบวนการผลิตแบบญี่ปนุ่ การตลาด
และการพัฒนาสินค้ าใหม่ ๆ อีกด้ วย ดังนัน้ ด้ วยประสบการณ์และความชํานาญในอุตสาหกรรมการผลิตเนื ้อไก่
ของจีเอฟพีที ผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดเกี่ยวกับสินค้ าอาหารแปรรูปพร้ อมรับประทานของ
บริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ บริษัทมัน่ ใจว่า การร่วมมือกันในวันนี ้จะประสบความสําเร็จด้ วยดีตอ่ ไป

