
GFPT เปดโรงงานแปรรูปไกเพื่อเพิ่มยอดขายในประเทศและสงออก ที่จังหวัดชลบุรี  
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (GFPT) หนึ่งในผูผลิตเนื้อไก

แบบครบวงจรเพ่ือการสงออกของไทย และ บริษัท นิชิเร ฟูดส 

อิงค (NFI) ผูนําสวนแบงตลาดของผูผลิตและจําหนายอาหารแช

แข็งในประเทศญี่ปุน ไดรวมกันจัดต้ัง บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 

(ประเทศไทย) จํากัด (GFN) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอสราง

โรงงานชาํแหละไก (กําลังการผลิต: 82,000 ตันตอป) และโรงงาน

แปรรูปปรุงสุก (กําลังการผลิต: 18,000 ตันตอป) ในจังหวัดชลบุรี  

 

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553, บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ

ไทย) จํากัด (GFN) ไดจัดพิธีเปดโรงงานแปรรูปเนื้อไกและ

โรงงานแปรรูปปรุงสุกอยางเปนทางการ เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการสินคาไกปรุงสุกที่เพิ่มขึ้นของตลาดโลก โรงงาน 

GFN นี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตเนื้อไกและผลิตภัณฑเนื้อ

ไกปรุงสุกเพื่อการสงออกไปยังประเทศญี่ปุนและตลาด

ตางประเทศอ่ืน ๆ โดย โรงงานชําและไกมีกําลังการผลิตที่ 

100,000 ตัวตอวัน และ โรงงานแปรรูปปรุงสุกมีกําลังการ

ผลิตที่ 1,500 ตันตอเดือน คาดวา โรงงาน GFN จะสามารถ 
  ผลิตสินคาไดเต็มกําลังการผลิตภายในส้ินป 2011 

 

นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร บมจ. GFPT 

กลาววา "การออกแบบโรงงานของ GFN มุงเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และ การผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เนื่องจาก ผูบริโภคมีการใสใจเร่ือง

ความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น บริษัทฯจึงมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกระบวนการผลิต เพื่อความถูกตอง

และรวดเร็วในกระบวนการตรวจสอบ

ยอนกลับของ GFN อีกดวย ผูบริหาร

ของบริษัท GFN   ใหความสําคัญเก่ียวกับสวัสดิการของพนักงาน จึงมีนโยบายใหสรางอาคาร

ที่พักอาศัยขนาดใหญ จํานวน 9 หลังภายในพื้นที่โรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการทํางานและ

ความสะดวกสบายของพนักงานบริษัท" 
 

ดร. อนันต กลาวเพิ่มเติมวา "การสรางโรงงานที่อําเภอหนองใหญในจังหวัดชลบุรี ทํา

ใหบริษัท GFN ไดรับประโยชนจากการลดคาขนสงไกเนื้อจากฟารมเล้ียงไกเนื้อของ

บริษัท GFPT คาขนสงสินคาไปยังทาเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ บริษัทยังไดประโยชน

อื่นๆจากการรวมมือกับ บริษัท NFI อีกดวย ไมวาจะเปน การแลกเปล่ียนทรัพยากร

ระหวางกัน เชน องคความรูเก่ียวกับการผลิตของบริษัท GFPT และ การตลาดและ

พฤติกรรมผูบริโภคจากบริษัท NFI รวมถึงการแลกเปล่ียนความรูเก่ียวกับนวัตกรรม



สินคาอาหาร ระบบคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยอาหาร และความเช่ียวชาญดานการจัดการและการผลิต เนื่องจากอาหารไก

แปรรูปเปนที่นิยมมากขึ้นและตลาดสงออกมีความตองการเพิ่มขึ้นทุกๆป ดังนั้น GFN จึงมุงเนนการผลิตสินคาแปรรูปเนื้อไกที่มี

คุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาจากประเทศญี่ปุนและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก" 

 
ดร. อนันต ยังกลาววา "ภายใตขอตกลงรวมทุน GFPT เปนผูจัดจําหนาย “ไกเนื้อ” แตเพียงผูเดียวใหแกบริษัท GFN ทําให GFPT 

ตองขยายฟารมเล้ียงไกเนื้ออีก 100 หลัง เพื่อรองรับกําลังการผลิตของ GFN ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น GFPT ตองใชเงินลงทุนอีก 1.5 

พันลานบาท (นอกจากการลงทุนในบริษัท GFN จํานวน 573 ลานบาท) เพื่อลงทุนในการกอสราง

ฟารมเล้ียงไกเนื้อ แมวา การรวมทุนในโครงการGFNและโครงการขยายฟารมเล้ียงไกเนื้อเปนการ

ขยายธุรกิจที่มีขนาดใหญ ซึ่งตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง แตคณะผูบริหารบริษัท GFPT ม่ันใจวา

การรวมทุนกับ NFI ในครั้งนี้จะทําให GFPT เติบโตอยางรวดเร็วและมีศักยภาพ  โดยคาดวา 

บริษัทฯจะมีรายไดจากการขายไกเนื้อใหแก GFN ประมาณ 1.5 พันลานบาทหรือคิดเปน 12-

15% จากรายไดรวมของปนี้ และเม่ือ GFN สามารถผลิตสินคาไดเต็มกําลังผลิต GFPT จะไดมี

รายไดจากการขายไก ประมาณ 3 พันลานบาทตอป" 
 
********************************************************************* 
รายละเอียดบริษัท GFN 
ชื่อบริษัท :   บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด 

ชื่อยอ :    จีเอฟเอ็น 

ที่อยู :    77 หมูที่ 4 ต.หางสูง อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี ประเทศไทย 

ประเภทธุรกิจ :   โรงฆาไกและโรงงานแปรรูปปรุงสุก 

วตัถุประสงค:   เพื่อผลิตและจําหนายสินคาผลิตภัณฑแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อไกไปยังประเทศญี่ปุนและตลาด 

ตางประเทศอื่น ๆ 

วันที่จดทะเบียน :   26 พฤศจิกายน 2551 

มูลคาการลงทุน:  2,250 ลานบาท 

ทุนจดทะเบียน:  1,170 ลานบาท 

โครงสรางผูถือหุน :  GFPT 49% และ Nichirei 51%  

สิทธิประโยชนบีโอไอ :  ไดรับการยกเวนภาษีนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป 

สินคา :    เนื้อไกสดและผลิตภัณฑไกปรุงสุก เชน เบอรเกอรไก 

การเร่ิมตนของการผลิต :  พฤศจิกายน 2010 

กําลังการผลิต :   ชําแหละไก 100,000 ตัวตอวัน หรือ 82,000 ตันตอป 

สินคาไกปรุงสุก 1,500 ตันตอเดือน หรือ 18,000 ตันตอป 

จํานวนพนักงาน :   ประมาณ 1,300 คน (เปาหมาย 2,900 คน) 

พื้นที่โรงงาน  :  150 ไร 
- โรงชําแหละ :  17,600 ตร.ม. 

- โรงงานแปรรูปปรุงสุก: 23,000 ตร.ม.  

 

 



ขอมูลเกี่ยวกับ บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (GFPT) (SET : GFPT) กอต้ังในป 2524 สํานักงานใหญต้ังอยูที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เปนหนึ่งใน

ผูผลิตเนื้อไกแบบครบวงจรเพื่อการสงออกของไทย โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1,253 ลานบาทและมีรายไดรวม จํานวน 

11,507 ลานบาทในป 2552 บริษัท GFPT เปนบริษัทแมของกลุมดําเนินธุรกิจการผลิตเนื้อไกแบบครบวงจร รวมถึง โรงงานอาหาร

สัตว  ฟารมไกปูยาพันธุ, ฟารมไกพอแมพันธุ, ฟารมเล้ียงไกเนื้อ, โรงชําแหละไก และ โรงงานแปรรูปปรุงสุก โดยมีการจางงาน

ประมาณ 4,500 คนในป 2010  

GFPT ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเนื้อไกสดและผลิตภัณฑไกแปรรูปปรุงสุกภายใตของตราสินคาของลูกคาและ GFPT ใหแก 

กลุมลูกคาที่ใหบริการดานอาหาร ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึง ประเทศญี่ปุน, สิงคโปร, ฮองกง, สหราชอาณาจักร และ 

ประเทศในสหภาพยุโรป คานิยมหลักของ GFPT คือ มุงม่ันที่จะใหผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล และ สามารถ

ตรวจสอบยอนกลับได อีกทั้งมุงเนนการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและใสใจในความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ขอมูลเกี่ยวกับ Nichirei Foods Inc. 

บริษัท นิชิเร ฟูดส อิงค (NFI) เปนบริษัทยอยของ บริษัท นิชิเร คอปปอเรชั่น ("NC") ดําเนินธุรกิจอาหารแปรรูปในประเทศญี่ปุน 

ผลิตภัณฑของ NFI รวมถึง อาหารแชแข็ง เคร่ืองด่ืมที่ทําจากอะเซโรลา (acerola) อาหารบรรจุในซองฆาเช้ือ, อาหารกระปองและ

อาหารเพื่อสุขภาพ บริษัท นิชิเร คอปปอเรชั่น ใชระบบการประกันคุณภาพครบวงจรและครอบคลุมทุกกระบวนการต้ังแตการ

พัฒนาผลิตภัณฑและการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตและการขาย 

บริษัท นิชิเร คอปปอเรชั่น เปนบริษัทโฮลด้ิง กําหนดกลยุทธและทิศทางใหแกบริษัทในกลุมนิชิเร ดังนั้น “มุงเนนการเปนบริษัทฯช้ัน

นําของญี่ปุนในการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวกับอาหาร” บริษัท นิชิเร คอปปอเรชั่น ประกอบดวย บริษัทยอยและบริษัทรวม 71 บริษัท 

และ บริษัทในเครือ 15 บริษัท ธุรกิจหลักของบริษัท ไดแก อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวและสัตวปก 

โลจิสติกและหองเย็น และอสังหาริมทรัพย 

ในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทนิชิเรจะมีความโดดเดน และมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยดําเนินธุรกิจที่มีความ

ครอบคลุมทุกขั้นตอน ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป และการกระจายสินคา มุงเนนการเพิ่มมูลคาผูถือหุนผานการเติบโต

อยางย่ังยืนและผลกาํไรที่ขยายตัว โดยการสรางลูกคาใหมอยางตอเนื่อง จากการใหความสําคัญเร่ืองรสชาติอาหารที่ดีและความ

สดสะอาดของอาหาร 

 
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ 
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 

ฝายนักลงทุนสัมพนัธ 

นส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย 

โทรศัพท: 02 473 8000  

โทรสาร:  02 473 8393 
www.gfpt.co.th 

ขาวประชาสัมพันธสามารถดูไดที่ www.gfpt.co.th 
 
 
ขอความคาดการณลวงหนา 
ขอมูลบางอยางท่ีอยูในขาวประชาสัมพันธน้ี เปนเพียงขอความคาดการณลวงหนาท่ีเก่ียวกับความคาดหวังของบริษัทท่ีนําเสนอ ณ วันท่ีจะใหขอมูลการคาดการณลวงหนา ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยและความไมแนนอนอ่ืน ซึ่งรวมถึงแตไม

จํากัด สภาพเศรษฐกิจธุรกิจท่ัวไป และ เงินทุน  ความสัมพันธกับแรงงาน  นโยบายดําเนินงานของรัฐบาล การกําหนดราคาของคูแขง และ ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความ

แตกตางจากการคาดการณและความคาดหวังท่ีแสดงไวในขอความที่ระบุขางตน  


