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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
 

บริษัทฯ หรือ GFPT บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
KT บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) 
GP บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั 
FKT บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั 
MKS บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั 
GFF บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จ ากดั  
McKey บริษัท แมคคย์ี ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
GFN บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั   
กลุม่บริษัทฯ  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั  
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ส านกังาน ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศเก่ียวโยง รายการเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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15 พฤศจิกายน 2556 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GFPT”) ครัง้ที่ 8/2556 เมื่อวนัที่ 15 
ตลุาคม 2556 และครัง้ที่ 9/2556 เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนมุตัิให้นําเสนอเร่ืองการเข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกนัด้าน
การรับความช่วยเหลอืทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัทฯ”) จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในวงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท (โดย
ให้นบัรวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัที่มีอยู่เดิม ซึ่งก าลงัจะครบก าหนดช าระในวนัที่ 31 มกราคม 2557) ที่อตัรา
ดอกเบีย้ไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี โดยมีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2567 
โดย ณ 30 กนัยายน 2556 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัคงค้างจ านวน 2,000 ล้านบาท ที่อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี ดงันัน้ การเข้าท ารายการจึงเสมือนเป็นการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ดงักลา่วต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี เป็นครบ
ก าหนดช าระภายในวนัที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีอตัราดอกเบีย้ต ่าลง ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิจ่ายคืนเงินต้นบางสว่น
หรือทัง้หมดก่อนครบก าหนดช าระได้ โดยไมม่ีคา่ธรรมเนียม 

 

 เนื่องจากผู้ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในการเข้าท ารายการครัง้นี ้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบักรรมการและ/หรือผู้บริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (รายละเอียดของผู้ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปรากฏในตารางที่ 1 ของรายงานฉบบันี)้ สง่ผลให้
การรับความช่วยเหลอืทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั (รายละเอียดเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ปรากฏในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบบันี)้ ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน  2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเก่ียวโยง”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 

18.411ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่ผ่านการสอบทานแล้ว สิน้สดุ

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 ซึง่มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศ
เก่ียวกบัการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และบริษัทฯ ต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการ

                                                           
1  มลูคา่รายการท่ีน ามาใช้ในการค านวณขนาดรายการนัน้ ค านวณจากดอกเบีย้สูงสุดท่ีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยอาจต้องจ่ายช าระให้แก่
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยค านวณจากจ านวนเงินกู้สูงสุดท่ีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถกู้ ได้ซึง่เท่ากับ 2,000 ล้านบาท และอตัรา 
ดอกเบีย้สงูสดุซึง่ไม่เกินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี คดิเป็นดอกเบีย้จ านวนไม่เกิน 110 ล้านบาทต่อปี โดยในกรณีท่ีมีระยะเวลากู้ ยืมสูงสุดเท่ากบั 10 
ปี จะมีมลูคา่รวมไม่เกิน 1,100 ล้านบาท 
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ดงักลา่วจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 
 

ตารางที่ 1 รายชื่อของผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย  
และลักษณะความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

รายช่ือ 
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ต าแหน่งใน 
บริษัทและบริษัทย่อย 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ 
กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ* 

1) นายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม ประธานกรรมการ GFPT และ 5 บริษัทย่อย - 17.55% 
2) นายวรัิช ศริิมงคลเกษม รองประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้จดัการ GFPT และ 5 บริษัทย่อย 
- 14.36% 

3) นพ.อนนัต์ ศริิมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร  GFPT และ                  
รองกรรมการผู้จดัการ 4 บริษัทย่อย 

- 0.33% 

4) นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร GFPT และรองกรรมการ
ผู้จดัการอาวโุส KT (บริษัทย่อย) 

- 0.24% 

5) น.ส. วรรณี ศริิมงคลเกษม กรรมการ GFPT และรองกรรมการผู้จดัการ
อาวโุส KT (บริษัทย่อย) 

- 0.81% 

6) นายสจุิน ศริิมงคลเกษม กรรมการ และรองกรรมการผู้ จัดการสาย
งานจัดซือ้ไก่เนือ้ GFPT และรองกรรมการ
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด KT (บริษัทย่อย) 

- 17.77% 

7) นางปรานี ภาคสขุ รองกรรมการผู้ จัดการอาวุโส  สายงาน
การเงิน GFPT 

น้องสาวของนายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม 0.91% 

8) นางวลัลีย์ ศริิมงคลเกษม - มารดาของนายสจุิน ศริิมงคลเกษม - 

9) นางสมุน ศริิมงคลเกษม - น้องสะใภ้ของนายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม 0.00% 
10) นายปรีชา ศริิมงคลเกษม - น้องชายของนายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม - 
11) นางสวุรรณา ศริิมงคลเกษม - ภรรยาของนายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม - 

12) น.ส. นิสา ศริิมงคลเกษม - ลกูสาวของนายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม 0.48% 
13) นายขจร ศริิมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการ GFF (บริษัทย่อย) ลกูชายของนายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม - 

14) น.ส. วภิาวดี ศริิมงคลเกษม - ลกูสาวของนายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม - 
15) นายเจษฎา ศริิมงคลเกษม - 

ลกูชายของนายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม 
0.00% 

16) นายกิตตชิยั ศริิมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการสายงานผลิตและการ 
ตลาด GFPT 

- 

17) นางนาฏยา ศริิมงคลเกษม - ภรรยาของนายวรัิช ศริิมงคลเกษม - 
18) น.ส. ววิรรยา ศริิมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ KT (บริษัท

ย่อย) 
ลกูสาวของนายวรัิช ศริิมงคลเกษม 

0.48% 
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รายช่ือ 
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ต าแหน่งใน 
บริษัทและบริษัทย่อย 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ 
กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ* 

19) น.ส. ปภิญญา ศริิมงคลเกษม รองกรรมการผู้ จัดการฝ่ายโรงงานอาหาร
สตัว์ KT (บริษัทย่อย) 

0.16% 

20) น.ส. วริสรา ศริิมงคลเกษม - 0.51% 
21) นายวงศกร ศริิมงคลเกษม ผู้จดัการฝ่ายทัว่ไป  KT (บริษัทย่อย) ลกูชายของนายวรัิช ศริิมงคลเกษม - 

22) น.ส. พิมพ์รัก ศริิมงคลเกษม ผู้จดัการฝ่ายขายตา่งประเทศ GFPT ลกูสาวของนพ.อนนัต์ ศริิมงคลเกษม - 
23) นายพงศธร อิงโพธ์ิชยั - ลกูชายของนางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั 0.35% 
24) นายวนิ ภาคสขุ - 

ลกูชายของนางปรานี ภาคสขุ 
- 

25) นายวรภทัร ภาคสขุ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายขายตา่งประเทศ GFPT - 
26) นางชลลดา ศริิมงคลเกษม - พ่ีสาวของนายสจุิน ศริิมงคลเกษม - 
27) นายพิษณ ุศริิมงคลเกษม - 

น้องชายของนายสจุิน ศริิมงคลเกษม 

1.82% 

28) นายจรงกิจ ศริิมงคลเกษม - - 
29) นายจรงกร ศริิมงคลเกษม - - 
หมายเหต ุ*ข้อมลูสดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2556 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นล่าสดุ 
               
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2556 เมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 2556 ได้มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ให้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ 
จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของราคาและเง่ือนไขในการรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัต่อผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ในครัง้นี ้   
 

รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้ จดัท าขึน้จากข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ และเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ 
และข้อมลูที่เผยแพร่ตอ่สาธารณชนทัว่ไป นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั ในการ
พิจารณาเพื่อให้ความเห็นในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ดงันัน้ หากข้อมลูที่ใช้ในการศกึษานีม้ีการเปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั
ในอนาคต อาจสง่ผลให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้วย ซึง่ข้อมลูที่ใช้ในการจดัท ารายงานฉบบันี ้เช่น 

 มติคณะกรรมการและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ  
 สารสนเทศการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2555 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ  
 งบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2553 – 2555 และงบการเงินฉบบัสอบทานงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  
 ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ  
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นอกจากนี ้การจดัท าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูภ่ายใต้สมมติฐาน ดงันี ้
 ข้อมลูและเอกสารทัง้หมด ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นที่แสดงไว้สามารถเชื่อถือได้และใกล้เคียงกบัสภาพความ
จริง ณ ปัจจบุนั 

 ไมม่ีเหตกุารณ์ใดที่ได้เกิดขึน้ หรือก าลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ที่อาจจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ตอ่ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ  

 สญัญาทางธุรกิจตา่งๆ ท่ีท ากบัคูส่ญัญายงัคงถกูต้องตามกฎหมาย มีผลบงัคบัใช้และผลผกูพนัตามสญัญา และไม่มี
การเปลีย่นแปลงเง่ือนไข เพิกถอน หรือยกเลกิ 

 
  ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท ารายงานความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ณ วนัที่ 
15 พฤศจิกายน 2556 และขอรับรองว่าได้ท าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อยา่งเที่ยงธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของบริษัทฯ เป็น
ส าคญั  อยา่งไรก็ดี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงจาก
การสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชน และข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นข้อมลูที่ถกูต้องและเป็น
ความจริงในขณะท่ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท ารายงานความเห็นนี ้ดงันัน้ หากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นไมถ่กูต้อง และ/หรือไมเ่ป็น
จริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครัง้นี ้ด้วยเหตุนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจยัดงักลา่วได้ อีกทัง้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้
ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าท ารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านัน้ โดยการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิส าหรับ
การเข้าท ารายการในครัง้นี ้อยู่ในดุลพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคญั ซึ่งผู้ ถือหุ้นควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล 
ข้อดี ข้อด้อย ปัจจยัความเสีย่ง ข้อจ ากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วที่แนบ
มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วยความรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเข้ าท ารายการ
ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้การให้ความเห็นนีม้ิได้เป็นการรับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการตา่งๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการดงักลา่ว  ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 
  
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 เนื่องจาก ณ ปัจจบุนั ภาระหนีส้นิสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนีส้ินระยะสัน้และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยง
กนัที่ก าลงัจะครบก าหนดช าระ ขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมนุเวียนส าหรับการด าเนินกิจการ
และเงินลงทนุส าหรับเพิ่มก าลงัการผลิตสายการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรของกลุม่บริษัทฯ อนัเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
ผลกัดนัให้ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ มีการเติบโตไปอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต (รายละเอียดแผนการลงทนุแสดงไว้ในสว่นที่ 
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2.2.1 ของรายงานฉบบันี)้ ประกอบกบัภาวะผกผนัของตลาดเงินตลาดทนุและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่อตัรา
ดอกเบีย้การกู้ยืมและการออกตราสารหนีข้องบริษัทฯ ณ เวลานัน้ ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2556 เมื่อวนัที่ 15 
ตลุาคม 2556 และครัง้ที่ 9/2556 เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2556 จึงมีมติอนมุตัิให้กลุม่บริษัทฯ ยงัคงสามารถขอรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึง่เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือเป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบักรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (รายละเอียดของผู้ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินปรากฏใน
ตารางที่ 1 ของรายงานฉบบันี)้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพิจารณารูปแบบการกู้ยืมเงินหรือการระดมทนุท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นในจงัหวะเวลาที่เหมาะสมได้ต่อไป โดยการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ครัง้นี ้อยูภ่ายใต้วงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท ที่อตัราดอกเบีย้ไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี และมีระยะเวลากู้ยืมไมเ่กิน 10 ปี เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 ซึง่เป็นวงเงินท่ีตอ่เนื่องกนักบัเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัที่มีอยู ่
ณ ปัจจุบนั โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 กนัยายน 2556 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัมียอดคงค้าง
จ านวน 2,000 ล้านบาท และก าลงัจะครบก าหนดช าระในวนัที่ 31 มกราคม 2557 (จดัประเภทเป็นหนีส้ินหมนุเวียน) โดยมีการคิด
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี ดงันัน้ การเข้าท ารายการจึงเสมือนเป็นการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ดงักลา่วต่อไปอีกไม่เกิน 
10 ปี เป็นครบก าหนดช าระภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2567 โดยมีอตัราดอกเบีย้ต ่าลง ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสทิธิจ่ายคืนเงิน
ต้นบางสว่นหรือทัง้หมดก่อนครบก าหนดช าระได้ และเป็นการกู้ เงินโดยไมม่ีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 
 

  อย่างไรก็ดี หากในอนาคต บริษัทฯ พบว่า การระดมทนุโดยวิธีการอื่นในระยะยาว เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินที่ต ่ากว่าการกู้ ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยง
กนัในครัง้นี ้บริษัทฯ อาจพิจารณาที่จะระดมทนุโดยวิธีการอื่นๆ นัน้เพิ่มเติม เพื่อรักษาประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ซึ่งการระดมทนุ
โดยวิธีการอื่นๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จะค านึงถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน้ สภาพคล่องและความเหมาะสมของ
โครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ และความเป็นไปได้ในการระดมทนุโดยวิธีการนัน้ๆ ร่วมด้วย  
 

  การรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศเก่ียว
โยง โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.41 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยที่ผา่นการสอบทานแล้ว สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 ซึง่มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ 
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เนื่องจาก 
 ช่วยลดความเสีย่งในการจดัหาหรือการระดมเงินทนุโดยวิธีการอื่น ซึง่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อใช้เป็นแหลง่

เงินทนุในระยะยาว เนื่องจากการระดมทนุโดยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
 

8 
 

หรือการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ยงัคงมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาวะ
อตุสาหกรรม รวมถึงฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัที่ประสงค์จะระดมทนุ หรือกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดในอนาคตที่
อาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ดงัที่เคยเกิดขึน้ในอดีต 
เช่น การระบาดของโรคไข้หวดันก ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบอาหารสตัว์และราคาเนือ้ไก่ อาจสง่ผลกระทบต่อจ านวน
เงินท่ีคาดวา่จะได้รับจากการระดมทนุในแตล่ะคราว รวมถึงความตอ่เนื่องของแผนการลงทนุในอนาคตของกลุม่บริษัทฯ  

 เง่ือนไขในการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัมีความผอ่นปรนกวา่การระดมทนุโดยวิธีการอื่น เช่น  
o ไมม่ีหลกัทรัพย์ค า้ประกนัการกู้ยืม  
o กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิจ่ายช าระคืนเงินต้นบางส่วนหรือทัง้หมดก่อนก าหนด โดยผู้ ให้กู้ ตกลงจะไม่คิดค่าปรับหรือ

คา่ใช้จ่ายใดๆ  
o ผู้กู้สามารถเบิกใช้เงินกู้ครัง้เดียวหรือหลายครัง้ตลอดระยะเวลากู้ยืม 10 ปี โดยจํานวนเงินกู้ดงักลา่วที่คงเหลอื ณ ขณะ

ใดขณะหนึง่ต้องไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท  
o การก าหนดให้วนัท่ี 31 มกราคม 2567 เป็นวนัครบก าหนดช าระเงินต้น ซึ่งเท่ากบัว่าผู้ ให้กู้ ไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินกู้ก่อน

ครบก าหนดช าระ 
ด้วยเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้น จะท าให้กลุม่บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ในการบริหารจดัการสภาพคลอ่งทางการเงิน โดยสามารถ
ปรับเปลีย่นการเบิกใช้เงินและ/หรือการช าระคืนเงินกู้ ให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา อีกทัง้ การกู้ยืม
เงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันยังก่อให้เกิดภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึงมีขัน้ตอนหรือระยะเวลาในการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่เงินทนุน้อยกวา่การจดัหาหรือการระดมทนุโดยวิธีการอื่น  

 การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้นี ้เปรียบเสมือนเป็นการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัจ านวน 2,000 ล้านบาท ต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ จากการผิดนดัช าระหนี ้
ดงักลา่วในวนัที่ 31 มกราคม 2557 และช่วยรักษาสภาพคล่องของกลุม่บริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจต่อไป เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ ยงัคงมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินกิจการและการเพิ่มก าลงัการผลติสายการผลติเนือ้ไก่
แปรรูปแบบครบวงจร เพื่อให้กลุม่บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเพิ่มขึน้ตามแผนงานท่ีวางไว้ 

 อตัราดอกเบีย้ในการเข้าท ารายการครัง้นีท้ี่ไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี ต ่ากวา่อตัราดอกเบีย้ตามตัว๋สญัญาเงินกู้ เดิมกบับคุคล
ที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จ่ายช าระอยู่ที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี และต ่ากว่าอัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี 
ประเภทเงินกู้ ยืมแบบมีระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (ณ 15 ตุลาคม 2556) อยู่ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
(MLR-1.50%) รวมถึงต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้คงที่ (Fixed Rate) ซึ่งกลุม่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากสถาบนัการเงินส าหรับ
วงเงินกู้ยืมระยะยาว 

 เมื่อพิจารณาการระดมทุนโดยวิธีการอื่น เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้  การกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินแบบอัตรา
ดอกเบีย้ลอยตวั (Floating Rate) และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ พบวา่  
o บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับอตัราดอกเบีย้ที่ใกล้เคียงกบัอตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้สงูสดุในการเข้า

ท ารายการครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 18 สว่นท่ี 2.3.1 ของรายงานฉบบันี)้ อยา่งไรก็ดี อตัราดอกเบีย้ที่คาด
วา่จะได้รับจากการระดมทนุโดยวิธีการดงักลา่วยงัคงมีความไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่บัอตัราดอกเบีย้ตลาด ณ ขณะนัน้  
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o การก าหนดอตัราดอกเบีย้สงูสดุไว้ไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้
ตลาดในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ  

o เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ยงัไม่เคยระดมทนุผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้  จึงยงัไม่สามารถประมาณการได้แน่ชดัถึง
จ านวนเงินทุนและอตัราดอกเบีย้ที่จะได้รับ หรือการตอบรับจากนกัลงทุน เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลีย้งไก่และ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความผนัผวน ขึน้อยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้
หลายประการ 

o การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจะเป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน 
บริษัทฯ ยงัไมม่ีนโยบายในการด าเนินการดงักลา่ว 

 
ด้วยเง่ือนไขการกู้ ยืมที่เอือ้ให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่อาจมีต้นทุนทางการเงินต ่ากว่า เพิ่มเติม ซึ่ง

ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของบริษัทฯ ใน
อนาคต ตามที่ได้รับมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2556 รวมถึง เป็นเง่ือนไขที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการระดมทนุ
โดยวิธีการอื่นดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น ซึง่จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินครัง้นี  ้อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการ
ดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้
 การเข้าท ารายการดงักลา่วจะท าให้กลุม่บริษัทฯ มีการพึ่งพิงเจ้าหนีร้ายใหญ่ ซึ่งเป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไปใน

อนาคต และในกรณีที่กลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีการกู้ยืมเงินเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาท จะท าให้กลุม่บริษัทฯ มีภาระผกูพนัในการ
จ่ายช าระดอกเบีย้เงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ 

 กรณีที่กลุม่บริษัทฯ ไมส่ามารถช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้คืนให้แก่เจ้าหนีไ้ด้ตามระยะเวลาที่ก าหนด กลุม่บริษัทฯ มีความ
เสีย่งที่จะถกูฟ้องร้องด าเนินคดีหรือเรียกค่าเสียหายจากการผิดนดัช าระหนี  ้ซึ่งบริษัทฯ อาจต้องพิจารณาด าเนินการขยาย
ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าวนีอ้อกไป หรือจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อมาจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม 
(Refinancing) หรือพิจารณาแนวทางด าเนินการเพิ่มทนุเพื่อน ามาจ่ายช าระหนี ้ 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันขัน้ต ่าประมาณปีละ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากมี
เหตกุารณ์ใดที่บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคมุได้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ และท าให้สภาพคลอ่งของบริษัทฯ 
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั บริษัทฯ อาจพิจารณาชะลอการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ในปีดงักลา่วออกไป เพื่อเป็นการรักษาสภาพคลอ่งในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแผนการจ่ายช าระคืนเงินกู้ดงักลา่วควบคู่กบัแผนการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในอนาคต เห็นว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ในการจ่ายช าระ ประกอบกับบริษัทฯ ยงัมีทางเลือกในการระดมทนุอื่น เช่น 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทนุ และการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการจ่ายช าระคืนหนีใ้น
กรณีทีไ่มส่ามารถจ่ายช าระคืนจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานได้ตามแผน 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
 

 10 

                                                  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) 
 
1.1 ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ 
 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2524 ภายใต้ช่ือ “บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ (ไทย) 
จ ากดั” เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไก่สดช าแหละแช่แข็งและแปรรูปทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยพฒันาการที่
ส าคญัของบริษัทฯ มีดงันี ้
 
ปี 2530 : เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.7 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มก าลงัการผลิตในการ

ช าแหละไก่เป็น 6,000 ตวัตอ่ชัว่โมง 
ปี 2532 : เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพื่อขยายงานเพิ่มเติมและท าให้มีก าลงัการผลิตใน

การช าแหละไก่ 7,200 ตวัตอ่ชัว่โมง 
 : เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น “บริษัท ป.เจริญพนัธ์โพลทรีย์ จ ากดั” ในเดือนตลุาคม และเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น “บริษัท  

จีเอฟพีที จ ากดั” ในเดือนธนัวาคม 
ปี 2533 : เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท เพื่อลงทนุซือ้หุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย 2 แห่ง 

เพื่อขยายกิจการให้ครบวงจรในอตุสาหกรรมการเลีย้งไก่ คือ 
1.  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั (“FKT”) ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ เพื่อผลติและจ าหนา่ยลกูไก่พนัธุ์

ไขแ่ละลกูไก่พนัธุ์เนือ้ 
2.  บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั (“MKS”) ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

ปี 2534 : ลงทนุร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั  (“GFF”) ซึ่งด าเนินธุรกิจในการผลิตและ
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป  

 : เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 
 : ลงทนุร้อยละ 65 ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อปี 2531 และด าเนินธุรกิจในการผลติอาหารสตัว์ 
ปี 2535 : เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000 ล้านบาททนุเรียกช าระ

แล้ว 570 ล้านบาท 
ปี 2536 : ลงทนุร้อยละ 49 ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (“McKey”) ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและ

จ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทนุกบับริษัท คีย์สโตน ฟู้ ด คอร์ปอเรชัน่ (อเมริกา) จ ากดั 
ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 

ปี 2537 : บริษัทฯ และบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั แปรสภาพจาก “บริษัทจ ากดั” เป็น “บริษัทมหาชนจ ากดั” 
ปี 2541 : บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากัด (มหาชน) (“KT”) ได้ท าการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ปี 2543 : เพิ่มทนุเรียกช าระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท 
ปี 2545 : ซือ้หุ้นของ KT เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 96.5 
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ปี 2546 : เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท และเพิ่มทนุเรียกช าระแล้วจาก 626.91 ล้าน
บาท เป็น 1,253.82 ล้านบาท 

 : ลงทนุร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั (“GP”) ซึ่งด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่า
พนัธุ์ 

ปี 2551 : ลงทนุร้อยละ 49 ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั  (“GFN”) ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไก่
แปรรูปและไก่สดแช่แข็งในประเทศและตา่งประเทศ โดยร่วมทนุกบับริษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 51 

ปี 2553 : แปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมมลูคา่หุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท  
ปี 2554 : ซือ้หุ้นของ KT เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 97.85 
ปี 2555 
 

 

 

: เพิ่มทนุ GFN โดยเพิ่มทนุในสดัสว่นเดิม 49% จ านวนรวม 903.56 ล้านบาท โดยบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จ ากดั มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ดงันี ้
 เดือนพฤษภาคม เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,170 ล้านบาท เป็น 1,514 ล้านบาท (GFPT เพิ่มทนุ 168.56 

ล้านบาท) 
 เดือนธนัวาคม เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,514 ล้านบาท เป็น 3,014 ล้านบาท (GFPT เพิ่มทนุ 735.00 ล้าน

บาท) 
 : ซือ้หุ้นของ KT เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 97.86 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,400.00 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,400.00 ล้านหุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 1,253.82 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,253.82 
ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้ 
 

ตารางที่ 2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ 

 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญทัง้หมด 
ที่ออกจ าหน่าย 

(ล้านหุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้น
ของบริษัทฯ 

 (ร้อยละ) 
1 บริษัท กรุงไทยอาหาร

สตัว์ จ ากดั (มหาชน) 
ผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์ 
และฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 
เพื่อผลติและจ าหนา่ยไขเ่ชือ้ 

400.00 40.00 97.86 

2 บริษัท จีพี บรีดดิง้ 
จ ากดั 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ 
ปู่ ยา่พนัธุ์ 

200.00 20.00 99.99 

3 บริษัท ฟาร์มกรุงไทย 
จ ากดั 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ 
พอ่แมพ่นัธุ์ 

350.00 35.00 99.99 

4 บริษัท เอ็ม.เค.เอส.
ฟาร์ม จ ากดั 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 
 

550.00 55.00 99.99 
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 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญทัง้หมด 
ที่ออกจ าหน่าย 

(ล้านหุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้น
ของบริษัทฯ 

 (ร้อยละ) 
5 บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จ ากดั  ธุรกิจผลติและจ าหนา่ย 

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 
40.00 0.40 99.99 

6 บริษัท แมคคย์ี ฟู้ ด 
เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

ธุรกิจผลติและจ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์อาหารกึง่ส าเร็จรูป

แช่แข็ง 

100.00 1.00 49.00 

7 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จ ากดั   

ธุรกิจช าแหละและแปรรูป
ผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ 

3,014.00 30.14 49.00 

 
1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลมุตัง้แต่ธุรกิจอาหารสตัว์  ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่า
พนัธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ โดยผลิตภณัฑ์หลกัของ
กลุม่บริษัทฯ ได้แก่ อาหารสตัว์บก อาหารสตัว์น า้ และผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ รวมถึง เนือ้ไก่สด อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ และอาหาร
ปรุงสกุพร้อมรับประทาน จ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยแบง่การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ได้ดงันี ้
 
1.2.1  สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ 
สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ด าเนินการโดยบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม
บริษัทฯ ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ ชิน้สว่นไก่สด และผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการช าแหละไก่  
โดยมีช่องทางการจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในปี 2555 บริษัทฯ มีกําลงัการผลติและแปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุที่ 124,600 
ตนัตอ่ปี และมีกําลงัการผลติไก่ปรุงสกุที่ 24,000 ตนัตอ่ปี มีโรงงานเพียงแหง่เดียวที่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
1.2.2  สายธุรกิจอาหารสตัว์ 
สายธุรกิจอาหารสตัว์ ด าเนินการโดย KT ผลติภณัฑ์หลกัของ KT  คือ อาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์น า้ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
ของ KT ซึ่ง KT จ าหน่ายอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กบั MKS  FKT และ GP ตลอดจนผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ส าหรับอาหาร
สตัว์น า้ จ าหน่ายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์น า้ทัว่ไป โดยในปี 2555 KT มีก าลงัการผลิตรวมทัง้สิน้ 1,111,000 ตนั แบ่งเป็นโรงงานผลิต
อาหารสตัว์บก 1 แหง่ โรงงานผลติอาหารสตัว์น า้ 2 แหง่ ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ โดยมีก าลงัการผลติรวม 599,000 ตนัต่อปี 
และเป็นโรงงานผลติอาหารไก่เนือ้และไก่พนัธุ์อีก 1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่ จงัหวดัชลบรีุ มีก าลงัการผลติรวม 512,000 ตนัตอ่ปี นอกจากนี ้KT 
ยงัมีฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ โดยเลีย้งในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่เป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ใน
โรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ เพื่อผลิตไข่เชือ้ขายให้กบั FKT ในปี 2555 มีก าลงัการผลิตรวมเท่ากบั 21 ล้าน
ฟองตอ่ปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 1 ฟาร์มซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 
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1.2.3  สายธุรกิจไก่ปู่ ย่าพนัธ์ุ 
สายธุรกิจไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ด าเนินการโดย GP โดยเร่ิมจากการซือ้ลกูไก่ปู่ ย่าพนัธุ์จากต่างประเทศและน ามาเลีย้งโดยโรงเรือนระบบปิด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด  มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ เพื่อ
ผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้แล้วจ าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้ให้กบั FKT  KT และผู้ เลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์ทัว่ไปทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในปี 2555 GP มีก าลงัการผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เท่ากบั 1,000,000 ตวัต่อปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 1 ฟาร์มซึ่งตัง้อยู่ที่
จงัหวดัชลบรีุ 
 
1.2.4  สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 
สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ด าเนินการโดย FKT โดยซือ้ลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จากฟาร์มไก่ปู่ ยา่พนัธุ์จาก GP และซือ้ลกูไก่พ่อ
แมพ่นัธุ์ไขจ่ากตา่งประเทศ และน ามาเลีย้งโดยโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้ง
สตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ เพื่อผลิตลกูไก่พนัธุ์ เนือ้และลกูไก่พนัธุ์ไข่ แล้วจ าหน่ายลกูไก่พนัธุ์ เนือ้
ทัง้หมดให้กบั MKS สว่นลกูไก่พนัธุ์ไขจ่ าหนา่ยให้กบั KT ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปที่ท าฟาร์มเลีย้งไก่พนัธุ์
ไข ่ในปี 2555 FKT มีก าลงัการผลติส าหรับลกูไก่พนัธุ์เนือ้เท่ากบั 90 ล้านตวัต่อปี สว่นก าลงัการผลิตลกูไก่พนัธุ์ไข่เท่ากบั 5 ล้านตวั
ตอ่ปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จ านวน 5 ฟาร์ม และฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไขจ่ านวน 1 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ  
 
1.2.5  สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 
สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ด าเนินการโดย MKS ผลติภณัฑ์หลกัของ MKS คือ ไก่เนือ้ โดยมีวตัถดุิบหลกัคือลกูไก่พนัธุ์เนือ้ ซือ้จาก 
FKT และอาหารไก่ ซือ้จาก KT สว่นวตัถดุิบอื่น เช่น วคัซีน ฯลฯ ซือ้จากบริษัทในประเทศ และน ามาด าเนินการเลีย้งในโรงเรือนด้วย
ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่เป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ 
จนอายคุรบ 41 ถึง 43 วนั แล้วจึงจ าหน่ายให้กบั GFPT และ GFN ในปี 2555 MKS มีก าลงัการผลิตไก่เนือ้รวมเท่ากบั 73 ล้านตวั
ต่อปี จากฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ทัง้หมด 12 ฟาร์ม ซึ่งตัง้อยู่ที่จงัหวดัชลบรีุ ส าหรับลกูไก่เนือ้ที่เกินก าลงัการผลิตจะจดัจ าหน่ายให้กบัผู้
เลีย้งอิสระภายนอก 
 
1.2.6  สายธุรกิจอาหารแปรรูป 
สายธุรกิจอาหารแปรรูป ด าเนินการโดย GFF ผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ ไส้กรอก ลกูชิน้ ไก่ยอ และผลิตภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึ่งผลิตภณัฑ์
จะอยูภ่ายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟ ฟดูส์” ในปี 2555 บริษัท GFF มีก าลงัการผลิตรวมเท่ากบั 6,600 ตนัต่อปี โดยมีโรงงานอยู ่
1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ  
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ลงทุนใน McKey ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไป
ตา่งประเทศ และลงทนุใน GFN ซึง่ด าเนินธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ เพื่อจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยในปี 2555 McKey มีก าลงัการผลิตรวมเท่ากบั 30,000 ตนัต่อปี และมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสมทุรปราการ ขณะที่ 
GFN มีก าลงัการผลติและแปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุที่ 81,600 ตนัต่อปี และมีก าลงัการผลิตไก่ปรุงสกุที่ 21,600 ตนัต่อปี (หลงัจากมีการ
ขยายกําลงัการผลติสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุในไตรมาส 2 ปี 2556) มีโรงงานอยู ่ 1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 
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ตารางที่ 3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2553 – 2555 และ 9 เดือนของปี 2556 

สายผลิตภัณฑ์ 
ด าเนินการ 

โดย 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค. - ก.ย. 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ช าแหละไก/่แปรรูป GFPT 7,040.91 56.45 6,101.15 42.94 5,803.86 37.76 5,204.76 42.33 
อาหารสตัว์ KT 4,319.61 34.63 4,838.82 34.05 5,294.03 34.44 3,509.78 28.55 

ฟาร์มเลีย้งสตัว์ FKT/ GP/ 
MKS 

463.03 3.72 2,521.11 17.75 3,528.15 22.96 2,889.58 23.50 

จ าหน่ายลกูไก่ MKS/ KT 400.99 3.22 291.72 2.05 136.10 0.89 73.28 0.59 
ผลิตภณัฑ์อาหาร
แปรรูป 

GFF 247.46 1.98 456.75 3.21 607.67 3.95 617.85 5.03 

รวม 12,472.00 100.00 14,209.55 100.00 15,369.81 100.00 12,295.25  100.00 

ท่ีมา : บริษัทฯ  
 
1.3 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2556 รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีดงันี ้  
 

ตารางที่ 4 รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2556 
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายสจิุน ศิริมงคลเกษม* 222,795,100 17.77 
2. นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม* 220,000,000 17.55 
3. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม* 180,000,000 14.36 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 59,342,149 4.73 
5. NICHIREI FOODS INC. 56,716,050 4.52 
6. นายอนชุา กิจธนามงคลชยั 41,860,000 3.34 
7. SOMERS (U.K.) LIMITED 38,153,500 3.04 
8. นายสมเกียรติ ลมิทรง 25,065,200 2.00 
9. นายพิษณ ุศิริมงคลเกษม 22,794,100 1.82 

10. นางเพยีงใจ ชยาวิวฒัน์กลุ 20,000,000 1.60 
หมายเหต ุ* เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ท่ีมา : www.set.or.th 
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1.4  คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางที่ 5 คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ 
2 นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3 นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 
4 นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 
5 น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการ 
6 นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการ 
7 นพ.สาธิต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8 นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9 นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ท่ีมา : บริษัทฯ  
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ คือ นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทย์อนนัต์         
ศิริมงคลเกษม  โดยก าหนดให้กรรมการผู้มีอ านาจ 2 ทา่นลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางที่ 6 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
2 นพ.อนนัต์  ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 
3 นางปรานี  ภาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 
4 นายสจิุน  ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ไก่เนือ้ 
5 นายกิตติชยั  ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลติและการตลาด 
6 น.ส.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ และ เลขานกุารบริษัท 
7 นายฐิติ  วรรณเชษฐ์ ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน 
8 นายอาทร  เอือ้พอพล ผู้อํานวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 
9. นายดนยั  บญุเจริญสขุพิศาล ผู้อํานวยการฝ่ายขายในประเทศ 
10. นายธีระศกัดิ ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

     ท่ีมา : บริษัทฯ  
 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
 

 16 

                                                  

1.5  สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ ทีผ่า่นการตรวจสอบจากบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั ส าหรับปี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และงบการเงินส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 ที่ผ่านการสอบ
ทานจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

ตารางที่ 7 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี 2553 – 2555 
และงวด 9 เดือน สิน้สุด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2556 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. – ก.ย.56 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด        181.59          178.94          282.98          244.73  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ        740.43          847.53       1,002.61          979.10  
สนิค้าคงเหลอื-สทุธิ     2,306.03       2,816.23       4,212.36       3,332.35  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น          56.09               4.83               6.28             26.81  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   3,284.14     3,847.53     5,504.23     4,582.99  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
เงินลงทนุในบริษัทร่วม-สทุธิ       746.16          629.54       1,429.31       1,565.16  
ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์-สทุธิ          40.56             41.01             38.15             41.95  
ไก่พอ่แมพ่นัธุ์-สทุธิ        300.10          309.44          287.83          324.42  
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ-สทุธิ        202.92          263.10          327.85          369.15  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ     4,603.63       4,933.34       5,224.91       5,605.05  
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี                 -                      -                      -            283.59  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น          38.93             44.44             56.54             79.34  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  5,932.30 6,220.87 7,364.59 8,268.66 
รวมสินทรัพย์  9,216.44 10,068.40 12,868.82 12,851.65 
หนีส้นิหมุนเวียน     
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

      452.86          666.22       3,532.73       2,143.06  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น       635.75          633.23       1,032.68       1,115.87  
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระในหนึง่ปี 

      143.16             80.00             80.00             80.00  

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนัท่ี
ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี 

               -                      -                      -         2,000.00  
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บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. – ก.ย.56 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 29.82 47.83    9.84               8.70  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,261.59 1,427.28 4,655.25 5,347.63 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ 414.73          240.00    160.00          100.00  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั    1,998.10       2,000.00  2,000.00                    -    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -            253.19  270.72         286.61  
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 164.91 163.54 163.20 157.24 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,577.74 2,656.73 2,593.92 543.85 
รวมหนีส้ิน 3,839.33 4,084.01 7,249.17 5,891.48 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ทนุจดทะเบียน    1,400.00       1,400.00       1,400.00       1,400.00  
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว    1,253.82       1,253.82       1,253.82       1,253.82  
สว่นเกินมลูคา่หุ้น       525.00          525.00          525.00          525.00  
ก าไรสะสม - จดัสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย       140.00          140.00          140.00          140.00  
ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ด้จดัสรร    3,404.61       3,997.53       3,624.63       4,954.82  
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น            2.51               2.70               2.92               3.02  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่  5,325.94     5,919.05     5,546.37     6,876.66  
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ         51.17             65.34             73.28             83.51  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  5,377.11     5,984.39     5,619.65     6,960.17  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  9,216.44   10,068.40   12,868.82   12,851.65  
 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
งบแสดงผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. – ก.ย.56 
รายได้จากการขาย    12,472.49     14,209.55     15,369.81     12,295.25  
รายได้อื่น          219.73           222.96           281.13           241.32  
รายได้รวม   12,692.22    14,432.51    15,650.94    12,536.57  
ต้นทนุขาย   (10,457.48)     (11,985.50)   (14,374.23)   (10,727.32) 
คา่ใช้จา่ยในการขาย        (349.37)        (420.59)        (490.45)        (392.29) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร        (503.56)        (479.82)        (514.92)        (384.17) 
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม           (1.52)        (111.29)         (74.39)          170.15  
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษี    1,380.29     1,435.31        196.95     1,202.94  
ต้นทนุทางการเงิน        (134.98)        (135.83)        (147.22)        (142.10) 
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บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
งบแสดงผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. – ก.ย.56 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้    1,245.31     1,299.48          49.73     1,060.84  
รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้         (57.85)           (76.74)            (0.57)             (9.67) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด    1,187.46     1,222.74          49.16     1,051.17  
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท        1,166.31        1,203.39             40.83        1,041.45  
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ            21.15             19.35               8.33                9.72  
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด    1,187.46     1,222.74          49.16     1,051.17  
 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. – ก.ย.56 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมด าเนินงาน  1,506.35  1,545.89        (134.89) 2,524.66  
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมลงทนุ     (1,254.04)      (1,017.98)    (1,990.87) (970.39) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมจดัหาเงิน        (272.85)         (539.90)  2,229.80  (1,592.52) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้
(ลดลง) สุทธิ 

       (20.54)         (11.99)        104.04        (38.25) 

 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2553 2554 2555 ม.ค. – ก.ย.56 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.60 2.70 1.18 0.86 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.73 0.72 0.28 0.23 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)            0.89               1.15  (0.04)           0.67  
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)           18.54  18.87         18.15          17.50  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 19.41 19.08         19.84          20.57  
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่)            76.95            71.56          73.90          70.27  
ระยะเวลาขายสนิค้า (วนั)              4.68               5.03            4.87            5.12  
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 20.61 26.47 22.27 17.17 
ระยะเวลาการช าระหนีโ้ดยเฉลีย่ (วนั) 17.47 13.60 16.16 20.97 
Cash Cycle (วนั)              6.63  10.51            8.55            4.73  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 16.16% 15.65% 6.48% 12.75% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 10.88% 9.95% 1.26% 9.60% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 109.13% 107.70% (68.49%) 209.87% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.19% 8.34% 0.26% 8.31% 
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บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2553 2554 2555 ม.ค. – ก.ย.56 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 23.79% 21.40% 0.71% 22.36% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 13.68% 12.68% 0.43% 10.90% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 35.33% 33.55% 10.14% 33.29% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.44 1.47 1.34 1.27 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)              0.72               0.69            1.31            0.86  
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 9.82 9.53 1.25 10.32 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) (ค านวณจากก าไรสทุธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

91.71 97.23 - - 

 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ 
 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 
รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2554 มีจ านวน 14,432.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 จ านวน 1,740.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 13.71 สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2553 จ านวน 1,737.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
13.93 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายจากธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่และธุรกิจอาหารสัตว์  เนื่องจาก GFN ได้เร่ิมเปิด
ด าเนินการตัง้แตไ่ตรมาสที่ 4 ของปี 2553 เป็นต้นมา 
 
บริษัทฯ มีรายได้รวม 15,650.94 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึน้จากปี 2554 จ านวน 1,218.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.44 
โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 1,160.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.17 สว่นใหญ่มาจากรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ที่
เพิ่มขึน้ร้อยละ 39.94 รายได้จากธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.04 และรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ร้อยละ 
9.41 รวมทัง้รายได้อื่นที่เพิ่มขึน้จ านวน 58.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.09 ซึ่งสว่นใหญ่มาจากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 
การได้รับคืนภาษี และการโอนกลบัรายการผลการขาดทนุจากการด้อยคา่ในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
 
ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากบั 12,536.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,240.26 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากยอดขายส่งออกโดยรวมเพิ่มขึน้ อีกทัง้ผล
ประกอบการของ GFN ที่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตต้่นปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 1,185.73 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.67 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึน้ 54.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.19 
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ต้นทุนขาย 
บริษัทฯ มีต้นทุนขายในปี 2553 – 2555 และงวด 9 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จ านวน 10,457.48 ล้านบาท 
11,985.50 ล้านบาท 14,374.23 ล้านบาท และ 10,727.32 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 83.84 ร้อยละ 84.35 ร้อยละ 
93.52 และร้อยละ 87.25 ของรายได้จากการขายในแต่ละปีตามล าดบั ทัง้นี ้สดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายในปี 2555 
เพิ่มขึน้เนื่องจากราคาตุ้นทนุวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ปรับตวัสงูขึน้ โดยเฉพาะข้าวโพดและกากถัว่เหลือง และการ
ปรับเพิ่มค่าแรงขัน้ต ่าที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนแรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ขณะที่งวด 9 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
สดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้ปรับตวัลดลง เนื่องจากราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์มีการปรับตวัลดลงตามราคาตลาดโลก 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 900.41 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.57 
จากปี 2553 สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัการและขนสง่ไก่เนือ้เข้าโรงช าแหละ ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าเสื่อม
ราคาสนิทรัพย์ถาวร และคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าระวางลดลง เนื่องจากการสง่ออกสินค้าไปยงั
ตา่งประเทศมีปริมาณที่ลดลง 
 
ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 1,005.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 104.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
11.66 จากปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีคา่ขนสง่สนิค้าทางเรือเพิ่มขึน้จากปริมาณการสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปท่ีเพิ่มขึน้ และคา่ระวาง
สินค้าที่ปรับราคาสงูขึน้ รวมถึงต้นทุนค่าบรรทุกสินค้าเพิ่มขึน้จากปริมาณการขายอาหารสตัว์ที่เพิ่มสงูขึน้ และราคาค่าน า้มัน
เชือ้เพลงิที่มีการปรับตวัสงูขึน้ อีกทัง้มีผลขาดทนุจากการขายไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และพอ่แมพ่นัธุ์ที่ปลดระวางเพิ่มขึน้ เนื่องจากราคาขายไก่
แก่ในประเทศปรับตวัลดลงคอ่นข้างมาก 
 
ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 776.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
19.08 ล้านบาท หรือเพิ่มร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขาย
จ านวน 32.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.17 
 
ก าไรสุทธิ 
ในปี 2554 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจ านวน 1,203.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
3.18 จากปี 2553 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย ซึ่งสว่นใหญ่มาจากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และธุรกิจอาหาร
สตัว์ อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ มีสดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายที่เพิ่มสงูขึน้ และการรับรู้สว่นแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม สง่ผลให้ก าไรสทุธิส าหรับปีเพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย 
 
ในปี 2555 ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจ านวน 40.83 ล้านบาท ลดลง 1,162.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
96.61 สาเหตหุลกัเกิดจากสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายที่เพิ่มสูงขึน้ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของราคาต้นทนุวตัถดุิบที่ใช้ใน
การผลิตอาหารสตัว์และการปรับขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า ส่งผลให้บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงจากร้อยละ 15.65 เป็นร้อยละ 6.48 
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รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.54 เพิ่มขึน้จากปีก่อน
หน้าที่ร้อยละ 6.34 
 
ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 1,041.45 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 1,044.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 39,444.39 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากปริมาณการสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปที่เพิ่มขึน้และยอดขายไก่มีชีวิตที่เพิ่มขึน้ จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของ
บริษัทฯ ปรับตวัดีขึน้เป็นร้อยละ 12.75 จากร้อยละ 6.15 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า และบริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจาก
เงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยีเพิ่มขึน้จ านวน 223.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 420.86 เนื่องจาก GFN เร่ิมมีผลการ
ด าเนินงานก าไรตัง้แตไ่ตรมาสที่ 1 ปี 2556 ที่ผา่นมา  
 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 
สนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2553 – 2555 มีจ านวน 9,216.44 ล้านบาท 10,068.40 ล้านบาท และ 12,868.82 ล้านบาท ตามล าดบั โดย
เพิ่มขึน้จ านวน 851.96 ล้านบาท และ 2,800.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.24 และร้อยละ 27.81 ในปี 2554 – 2555 
ตามล าดบั สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยในปี 2553 – 2555 มีจ านวน 4,603.63 ล้านบาท 
4,933.34 ล้านบาท และ 5,224.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.95 ร้อยละ 49.00 และร้อยละ 40.60 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั 
ทัง้นี ้สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ในปี 2554 มีสาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรในสว่นของการขยายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่และ
ธุรกิจอาหารสตัว์ ขณะที่สินทรัพย์รวมในปี 2555 เพิ่มขึน้เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือและเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดย
บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 1,396.13 ล้านบาท จากปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึน้ จึงต้องมีการ
ส ารองวตัถุดิบเพิ่มขึน้ อีกทัง้ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์มีการปรับตวัสงูขึน้ จึงท าให้มลูค่าวตัถุดิบสงูขึน้เช่นกนั ส าหรับเงินลงทนุใ น
บริษัทร่วมเพิ่มขึน้จ านวน 799.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทนุใน GFN 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 12,851.65 ล้านบาท ลดลง 17.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.13 
จาก ณ สิน้ปี 2555 โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงของสินค้าคงเหลือจ านวน 880.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.89 และที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ เพิ่มขึน้ 380.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.28 
 
หนีส้ิน 
หนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2553 – 2555 มีจ านวน 3,839.33 ล้านบาท 4,084.01 ล้านบาท และ 7,249.17 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้
จ านวน 244.68 ล้านบาท และ 3,165.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.37 และร้อยละ 77.50 ในปี 2554 และ 2555 ตามล าดบั 
หนีส้นิรวมสว่นใหญ่ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั โดยมีจ านวน 1,998.10 ล้านบาท 2,000.00 ล้านบาท และ 
2,000.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.04 ร้อยละ 48.97 และร้อยละ 27.59 ของหนีส้ินรวมในปี 2553 – 2555 ตามล าดับ 
ขณะที่ในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 3,532.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 48.73 ของหนีส้นิรวม โดยเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2554 จ านวน 2,866.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 430.26 ซึง่เป็นสาเหตหุลกั
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ที่ท าให้หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้มากในปี 2555  เนื่องจากบริษัทฯ มีการเก็บวตัถดุิบอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ จึงจ าเป็นต้องมีการใช้เงินกู้ยืมระยะ
สัน้เพื่อการหมนุเวียนกิจการและการเพิ่มทนุในบริษัทร่วม 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 5,891.48 ล้านบาท ลดลง 1,357.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.73 
จาก ณ สิน้ปี 2555 สว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 1,389.67 ล้านบาท  
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2553 – 2555 มีจ านวน 5,325.94 ล้านบาท 5,919.05 ล้านบาท และ 5,546.37 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 593.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.14 ในปี 2554 และลดลง 372.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.30 ในปี 2555 โดย
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ในปี 2554 สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมจ านวน 592.92 ล้านบาท เนื่องจากมี
ก าไรสทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 1,203.39 ล้านบาท การปรับปรุงภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 234.35 ล้าน
บาท และการจ่ายเงินปันผลจ านวน 376.12 ล้านบาท ขณะที่ปี 2555 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงสว่นใหญ่เกิดจากการ
ลดลงของก าไรสะสมจ านวน 372.90 ล้านบาท เนื่องจากมีก าไรสทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 40.83 ล้านบาท การจ่ายเงิน
ปันผลจ านวน 413.73 ล้านบาท  
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 6,876.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,330.29 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.98 จาก ณ สิน้ปี 2555 เนื่องจากมีก าไรสทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ 30 กนัยายน 
2556 จ านวน 1,041.45 ล้านบาท และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีฉบบัที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ จ านวน 
288.75 ล้านบาท 
 
สภาพคล่อง 
ในปี 2554 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 178.94 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการ
ด าเนินงานจ านวน 1,545.89 ล้านบาท มาจากก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาจ านวน  2,255.13 ล้านบาท 
และการเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 652.31 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุจ านวน 1,017.98 
ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรจ านวน 675.24 ล้านบาท และการลงทุนในไก่พ่อแม่พนัธุ์จ านวน 374.79 
ล้านบาท ขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 539.90 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นจ านวน 376.12 ล้านบาท และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 237.89 ล้านบาท 
 
ในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 282.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ด าเนินงานจ านวน 134.89 ล้านบาท มาจากก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาจ านวน 1,088.94 ล้านบาท การ 
เพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 331.80 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือจ านวน 1,447.69 ล้านบาท 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนจ านวน 1,990.87 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช าระเงินเพิ่มทุนใน
บริษัทร่วมจ านวน 903.56 ล้านบาท การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรจ านวน 731.47 ล้านบาท และการลงทนุในไก่พ่อแม่พนัธุ์จ านวน 
363.35 ล้านบาท ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจ านวน 2,229.80 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากกระแสเงิน



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
 

 23 

                                                  

สดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 5,150.00 ล้านบาท และการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินจ านวน 3,340.00 ล้านบาท 
 
ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 2,524.66 ล้าน
บาท และกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทนุจ านวน 970.39 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรจ านวน  
668.92 ล้านบาท การลงทนุในไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และพอ่แมพ่นัธุ์จ านวน 305.87 ล้านบาท และการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ
จ านวน 80.80 ล้านบาท ส าหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,592.52 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายคืน
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและเงินกู้ เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทสทุธิจ านวน 1,449.67 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จ านวน 244.73 ล้านบาท 
 
1.6 สภาวะอุตสาหกรรม 
สถานการณ์อุตสาหกรรมไก่เนือ้ของโลก 
ข้อมลูจากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบวุ่า ในปี 2555 การผลิตเนือ้ไก่ของโลกมีปริมาณ 82.42 
ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.18 จากปี 2554 ที่มีปริมาณการผลิต 80.66 ล้านตนั โดยสหรัฐอเมริกายงัคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สดุ คือ 
16.48 ล้านตนั รองลงมาได้แก่ จีน 13.70 ล้านตนั บราซิล 12.75 ล้านตนั และสหภาพยโุรป 9.48 ล้านตนั ตามล าดบั ด้านความ
ต้องการบริโภค พบวา่ ในปี 2555 การบริโภคเนือ้ไก่ของโลกมีประมาณ 80.99 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.95 จากปี 2554  ที่มีความ
ต้องการบริโภค 79.44 ล้านตนั โดยจีนเป็นประเทศที่มีการบริโภคเนือ้ไก่มากที่สดุ คือ 13.54 ล้านตนั รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
13.32 ล้านตนั และสหภาพยโุรป 9.14 ล้านตนั  
 
ในปี 2555 การสง่ออกเนือ้ไก่ของโลกมีประมาณ 9.86 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.57 จากปี 2554 ที่มีการสง่ออกจ านวน 9.52 ล้าน
ตนั โดยบราซิลเป็นผู้สง่ออกเนือ้ไก่อนัดบั 1 ของโลก ซึ่งมีปริมาณการส่งออกเนือ้ไก่ประมาณ 3.48 ล้านตนั รองลงมาได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา จ านวน 3.21 ล้านตนั สหภาพยโุรป จ านวน 1.08 ล้านตนั และไทย จ านวน 0.54 ล้านตนั ด้านการน าเข้าเนือ้ไก่ของ
โลก ในปี 2555 มีปริมาณ 8.51 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.65 จากปี 2554 ที่มีจ านวนน าเข้า 8.29 ล้านตนั โดยญ่ีปุ่ นเป็นประเทศ
ผู้น าเข้าเนือ้ไก่เป็นอนัดบั 1 ของโลก คือ 0.86 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 4.44 จาก 0.90 ล้านตนั ในปี 2554 รองลงมาได้แก่ 
ซาอดุิอาระเบีย 0.75 ล้านตนั สหภาพยโุรป 0.74 ล้านตนั และเม็กซิโก 0.63 ล้านตนั ตามล าดบั 
 
สถานการณ์อุตสาหกรรมไก่เนือ้ของไทย 
ในปี 2555 ประเทศไทยมีการผลิตไก่เนือ้จ านวน 1,055.93 ล้านตวั เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.20 จากปี 2554 ที่มีการผลิตไก่เนือ้ จ านวน 
994.32 ล้านตวั เนื่องจากการผลิตไก่เนือ้ของไทยมีการจดัการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีระบบการผลิตที่ปลอดภยั ท าให้ปริมาณ
ความต้องการบริโภคเนือ้ไก่ของไทยทัง้ตลาดภายในประเทศและตลาดสง่ออกเพิ่มขึน้ ด้านความต้องการบริโภค พบว่า มีเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 1.25 จากจ านวน 935,798 ตนั ในปี 2554 เป็นจ านวน 947,458 ตนั ในปี 2555 อยา่งไรก็ดี ราคาไก่เนือ้ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่
ที่กิโลกรัมละ 41.91 บาท ลดลงร้อยละ 10.47 จากปี 2554 ที่มีราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.81 บาท เนื่องจากมีการขยายการผลิต
เพิ่มขึน้ เพื่อให้รองรับความต้องการบริโภคเนือ้ไก่จากตา่งประเทศ สง่ผลให้ราคาไก่เนือ้ปรับตวัลดลง  
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ด้านการสง่ออก ในปี 2555 ประเทศไทยสามารถสง่ออกเนือ้ไก่ได้รวม 500,000 ตนั หรือคิดเป็นมลูคา่ 63,189 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
ปี 2554 ที่มีปริมาณสง่ออกจ านวน 466,845 ตนั หรือคิดเป็นมลูคา่ 60,293 ล้านบาท โดยตลาดสง่ออกที่ส าคญั ได้แก่ สหภาพยโุรป 
ร้อยละ 39.48 ญ่ีปุ่ น ร้อยละ 38.70 กลุม่ประเทศในอาเซียน ร้อยละ 11.33 และประเทศอื่นๆ ร้อยละ 10.49 ด้านการสง่ออกไก่สด
แช่แข็ง ในปี 2555 มีปริมาณการสง่ออกจ านวน 75,000 ตนั หรือคิดเป็นมลูคา่ 4,801 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 ที่มีปริมาณการ
สง่ออกจ านวน 51,260 ตนั หรือคิดเป็นมลูคา่ 3,248 ล้านบาท เนื่องจากสหภาพยโุรปได้อนญุาตให้ไทยสง่ออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
ได้อีกครัง้หนึ่ง ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2555 สง่ผลให้ไทยสามารถสง่ออกไก่สดแช่แข็งได้เพิ่มขึน้ โดยตลาดสง่ออกไก่สดแช่แข็ง 
ได้แก่ กลุม่ประเทศในอาเซียน ซึ่งสว่นใหญ่สง่ไปยงัประเทศสปป.ลาว และมาเลเซีย ร้อยละ 52.77 แอฟริกา ร้อยละ 10.22 กลุม่
ประเทศตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน ร้อยละ 9.81 รัสเซีย ร้อยละ 9.95 สหภาพยโุรป ร้อยละ 8.74 ซึ่งในปี 
2555 ราคาสง่ออกไก่สดแช่แข็งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.01 บาท ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.03 จากปี 2554 ที่มีราคาสง่ออกกิโลกรัมละ 
63.36 บาท 
 
ส าหรับการสง่ออกเนือ้ไก่แปรรูปในปี 2555 พบว่า มีปริมาณสง่ออกจ านวน 420,000 ตนั หรือคิดเป็นมลูค่า 58,388 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2554 ที่มีปริมาณสง่ออกจ านวน 415,585 ตนั หรือคิดเป็นมลูค่า 57,045 ล้านบาท เนื่องจากมีความต้องการบริโภค
เพิ่มขึน้ ซึ่งตลาดสง่ออกไก่แปรรูปหลกัที่ส าคญั ได้แก่ ญ่ีปุ่ น ร้อยละ 46.15 สหภาพยโุรป ร้อยละ 45.41 กลุม่ประเทศในอาเซียน 
ร้อยละ 3.04 และประเทศ อื่นๆ ร้อยละ 5.04 โดยราคาสง่ออกเนือ้ไก่แปรรูปในปี 2555 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 139.02 บาท ปรับตวั
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.28 จากปี 2554 ที่มีราคาสง่ออกกิโลกรัมละ 137.26 บาท  
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมไก่เนือ้ 
ในปี 2556 คาดวา่ ปริมาณการผลติเนือ้ไก่ของโลกจะมีจ านวน 83.54 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.36 จากปี 2555 แต่เป็นการเพิ่มขึน้
ในอตัราที่ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงปี 2551 – 2555 ที่การผลติเนือ้ไก่ของโลกเพิ่มขึน้เฉลีย่ร้อยละ 3.45 ตอ่ปี ทัง้นี ้เป็นผลมาจากต้นทนุ
การผลติสงูขึน้ ขณะที่ความต้องการบริโภคเนือ้ไก่ของโลก คาดวา่ จะมีปริมาณประมาณ 81.75 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.94 จากปี 
2555 โดยผู้บริโภครายใหญ่ที่สดุ คือ จีน ซึง่คาดวา่จะมีการบริโภคเทา่กบั 13.95 ล้านตนั รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา 13.23 ล้าน
ตนั และสหภาพยโุรป 9.21 ล้านตนั ตามล าดบั ด้านการสง่ออกเนือ้ไก่ของโลก ในปี 2556 คาดว่า มีประมาณ 10.05 ล้านตนั 
เพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 1.93 โดยผู้ผลติรายเดิม ได้แก่ บราซิล สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และไทย ยงัคงเป็นประเทศที่สง่ออก
เนือ้ไก่รายใหญ่ตามล าดบั ในขณะท่ีผู้ผลติรายเลก็มีสว่นแบง่ตลาดเพิ่มขึน้ ส าหรับการน าเข้าเนือ้ไก่ของโลก ในปี 2556 คาดวา่ จะมี
ประมาณ 8.66 ล้านตนั เพิม่ขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 1.76 โดยประเทศผู้น าเข้าเนือ้ไก่ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ญ่ีปุ่ น ซาอดุิอาระเบีย และ
สหภาพยโุรป ซึง่คาดวา่ประเทศดงักลา่วจะมีปริมาณการน าเข้าเนือ้ไก่ 0.84 ล้านตนั 0.75 ล้านตนั และ 0.75 ล้านตนั ตามล าดบั 
 
ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมไก่เนือ้ของไทยในปี 2556 คาดว่า การผลิตไก่เนือ้ของไทยยงัคงปรับตวัเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนประชากร และการขยายตวัของปริมาณสง่ออก หลงัจากประเทศไทยเร่ิมสง่ออกไก่สดแช่แข็งได้ในหลายประเทศ โดยคาดว่า
ไทยจะสามารถผลิตไก่เนือ้ได้ประมาณ 1,067.35 ล้านตวั เพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 1.08 ด้านความต้องการบริโภคเนือ้ไก่ของ
ไทย จะมีปริมาณประมาณ 953,107 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 0.60 โดยการบริโภคในประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 65.14 
ของปริมาณการผลติทัง้หมด ขณะทีร่าคาไก่เนือ้ที่เกษตรกรขายได้ คาดวา่จะอยูท่ี่เฉลีย่กิโลกรัมละ 44.00 บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.99 
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จากปี 2555 เนื่องจากราคาไก่เนือ้ปรับตวัสงูขึน้ตามต้นทนุการผลติที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์   ค่าแรงงาน และ
ความต้องการบริโภคของตลาดทัง้ตลาดภายในและตา่งประเทศ 
 

ตารางที่ 8 การผลิต การบริโภคและส่งออกเนือ้ไก่และผลิตภณัฑ์ของไทย ปี 2551 – 2556  

ปี ผลผลิต (ล้านตวั) ผลผลิต (ตนั) บริโภค (ตนั) 
ส่งออก (ตัน) 

ไก่สด ไก่แปรรูป รวม 
2551 920.75 1,157,935 774,607 23,351 359,990 383,341 
2552 917.26 1,257,365 878,004 25,237 354,124 379,361 
2553 970.94 1,330,949 898,737 33,292 398,924 432,216 
2554 994.32 1,362,998 935,798 51,260 415,585 466,845 
2555* 1,055.93 1,447,458 947,458 75,000 420,000 495,000 

อัตราเพิ่ม (%) 2.74  4.53 2.77 39.13 5.90 8.85 
2556** 1,067.35 1,463,107 953,107 80,000  430,000 510,000 

หมายเหต ุ* ข้อมลูเบือ้งต้น ** ข้อมลูคาดคะเน 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมศลุกากร 
 
ด้านการสง่ออกเนือ้ไก่ของไทยในปี 2556 คาดวา่จะขยายตวัเพิ่มขึน้ตามปริมาณความต้องการบริโภคของตลาด ทัง้ตลาดญ่ีปุ่ น ซึ่ง
ถือเป็นตลาดสง่ออกหลกัของไทย และตลาดสหภาพยโุรป โดยเฉพาะในสว่นของไก่สดแช่แข็งที่สหภาพยโุรปอนญุาตให้ไทยสามารถ
สง่ออกได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2555  โดยในปี 2556 คาดวา่ไทยสามารถสง่ออกเนือ้ไก่รวมได้ปริมาณ 510,000 ตนั หรือคิดเป็น
มลูค่า 65,400 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 2 แบ่งเป็นการสง่ออกไก่สดแช่แข็งปริมาณ 80,000 ตนั หรือคิดเป็นมลูค่า 
5,200 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 6.67 และ 8.31 ตามล าดบั และเป็นการสง่ออกเนือ้ไก่แปรรูปปริมาณ 430,000 ตนั 
หรือคิดเป็นมลูคา่ 60,200 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 2.38 และ 3.10 ตามล าดบั ส าหรับ ราคาสง่ออกเนือ้ไก่สดแช่แข็ง
และเนือ้ไก่แปรรูปในปี 2556 คาดวา่จะสงูขึน้เลก็น้อยจากปี 2555 
 
ทัง้นี ้แม้ในภาพรวมอตุสาหกรรมไก่เนือ้ของไทยในปี 2556 จะมีทิศทางการขยายตวัเพิ่มขึน้จากปัจจยับวกหลายประการ เช่น การ
ขยายตวัของจ านวนประชากรโลก การยกเลกิการห้ามน าเข้าไก่สดจากประเทศไทยของสหภาพยโุรป การยกเลกิการห้ามน าเข้าสตัว์
ปีกและผลติภณัฑ์จากสตัว์ปีกจากประเทศไทยของฟิลิปปินส์ ปริมาณความต้องการน าเข้าไก่สดที่เพิ่มขึน้จากลกูค้าหลายประเทศ
เพื่อทดแทนการน าเข้าจากบราซิล ซึ่งเป็นผู้ สง่ออกหลกัในปัจจุบนั เช่น อิหร่าน ญ่ีปุ่ น อย่างไรก็ดี อตุสาหกรรมไก่เนือ้ของไทยอาจ
ต้องเผชิญกบัแรงกดดนัตา่งๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่การขยายตวัของอตุสาหกรรมดงักลา่วในอนาคต เช่น ความผนัผวนของราคาต้นทนุ
วตัถดุิบ (กากถัว่เหลอืง) ต้นทนุคา่แรงและคา่สาธารณปูโภคที่มีแนวโน้มปรับตวัขึน้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในโรงงานแปรรูป
เนือ้ไก่ สถานการณ์คา่เงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ ความเสี่ยงจากการเกิดโรคไข้หวดันกในประเทศเพื่อนบ้าน การชะลอตวัของ
เศรษฐกิจประเทศคูค้่าหลกั เป็นต้น ทัง้นี ้ศนูย์วิจยักสิกรไทย เห็นว่า นอกจากความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ผู้ประกอบการสง่ออกไก่ไทยต้องพฒันาคณุภาพสนิค้าให้มีความหลากหลายและสอดรับกบัความต้องการของประเทศคู่ค้า เพื่อให้
สนิค้าไก่ของไทยมีมลูคา่เพิ่มและสามารถฉีกหนีการแขง่ขนัด้านราคาจากคู่แข่ง รวมถึงควรหาตลาดสง่ออกที่มีศกัยภาพใหม่ๆ เช่น 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริกาใต้ และรัสเซีย ที่มีแนวโน้มเพิ่มความต้องการน าเข้าสนิค้าไก่สดแช่แข็งจากไทยมากขึน้ในช่วง 1-2 ปี
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ที่ผ่านมา ตลอดจนตลาดอาหารฮาลาล ซึ่งมีการประเมินว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึน้ตามจ านวนประชากรมุสลิมที่คาดหมายว่าจะมี
สดัสว่นเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรโลกในปี 2563 นอกจากนี ้ผู้ประกอบการสง่ออกไก่ไทยควรอาศยัประโยชน์จาก
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ในการขยายตลาด การเป็นแหลง่วตัถดุิบน าเข้า และการขยายการลงทนุ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อน
บ้านใกล้เคียง ซึง่จะมีการปรับลดอตัราภาษีลงเป็นร้อยละ 0 ส าหรับสนิค้าสว่นใหญ่ในปี 2558 ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศในกลุม่
อาเซียนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ที่ดี และมีความต้องการบริโภคอาหารหรือสนิค้าไทยที่มีคณุภาพและมีความหลากหลายกบั
ทกุกลุม่ลกูค้า 
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ส่วนที่ 2    การขออนุมัติให้บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน 

 
2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวใน
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบีย้ไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีระยะเวลากู้ ยืมไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 
กมุภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 ทัง้นี ้ให้นบัรวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัท่ีมีอยู ่ณ ปัจจบุนั และก าลงั
จะครบก าหนดช าระในวนัที่ 31 มกราคม 2557 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 กนัยายน 2556 พบว่า เงินกู้ยืม
ระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัมียอดคงค้างจ านวน 2,000 ล้านบาท และมีการคิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.00 ต่อปี ดงันัน้ การ
เข้าท ารายการจึงเสมือนเป็นการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ดงักลา่วต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี เป็นครบก าหนดช าระภายในวนัที่ 31 
มกราคม 2567 โดยมีการคิดอตัราดอกเบีย้ที่ต ่าลง ทัง้นี ้เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ ให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจและแผนการลงทนุในอนาคต โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะใช้เงินทนุดงักลา่วเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
การด าเนินกิจการตามปกติและการลงทนุในการเพิ่มก าลงัการผลติสายการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรของกลุม่บริษัทฯ  
 

ทัง้นี ้หากในอนาคต บริษัทฯ พบวา่ การระดมทนุโดยวิธีการอื่นในระยะยาว เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน การออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้หรือหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากวา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้บริ ษัทฯ 
อาจพิจารณาที่จะระดมทนุโดยวิธีการอื่นๆ นัน้เพิ่มเติม ทัง้นี ้เพื่อรักษาประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ซึ่งการระดมทนุโดยวิธีการอื่นๆ 
ดงักลา่ว บริษัทฯ จะค านึงถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในขณะนัน้ สภาพคลอ่งและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุของ
บริษัทฯ และความเป็นไปได้ในการระดมทนุโดยวิธีการนัน้ๆ ร่วมด้วย 
 

ทัง้นี ้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัที่มีอยูเ่ดิมจ านวน 2,000 ล้านบาท ซึง่ก าลงัจะครบก าหนดช าระใน
วนัท่ี 31 มกราคม 2557 มีเง่ือนไขการกู้ยืมที่ส าคญัตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2552 เมื่อ
วนัท่ี 29 มกราคม 2552 ดงันี ้
 

วงเงนิกู้ยมืเงนิ : เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ ให้นบัรวมสว่นที่จะช าระเงินกู้ ระยะสัน้ที่
ปัจจบุนับริษัทฯ ได้กู้จากกรรมการและบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึง่จะทยอยครบก าหนดภายในปี 2552 

อัตราดอกเบีย้ : ไมเ่กินร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 
ระยะเวลาการกู้ยมื : ไมเ่กิน 5 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2552 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 
การช าระดอกเบีย้ : ช าระทกุเดือน 
หลักประกัน : ไมม่ี 
การกู้ยมื/การเบิกใช้
เงนิกู้ 

: บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยสามารถกู้ยืมเงินจากกรรมการและ/หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัครัง้เดียว
หรือหลายครัง้ตลอด “ระยะเวลาการกู้ยืม” แตจ่ านวนเงินกู้ดงักลา่วที่คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ต้องไมเ่กินจ านวนที่ระบไุว้ในเง่ือนไข “วงเงินกู้ยืมเงิน” และระยะเวลาการกู้ยืมแต่ละครัง้ต้องสิน้สดุ
ไมเ่กิน “ระยะเวลาการกู้ยืม” 
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การช าระคืนเงนิต้น : ช าระภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2557 ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถคืนเงินต้นบางสว่น
หรือทัง้หมดได้ก่อนก าหนด โดยผู้ให้กู้ตกลงที่จะไมค่ิดคา่ปรับหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ จากการช าระเงินกู้
ก่อนก าหนด 

เงื่อนไขในกรณีผิดนัด : บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยยินยอมให้คิดดอกเบีย้ในอตัราเทา่กบัร้อยละ 15.00 ต่อปี นบัจากวนัที่
บริษัทฯ ผิดนดัหรือผิดสญัญา 

ลักษณะการเข้าท า
สัญญา 

: บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยที่กู้ยมืเงินจะเข้าท าสญัญาโดยตรงกบักรรมการหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัแตล่ะรายในแตล่ะครัง้ที่มกีารกู้ยืมเงิน โดยใช้สญัญาเงินกู้ที่มีเง่ือนไขเดียวกนั 

ท่ีมา : สารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 
 
2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ / มูลค่าสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  
 

การรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทดงักลา่ว ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศเก่ียวโยง โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 18.41 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานแล้ว สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 มูลค่ารายการที่น ามาใช้ในการค านวณ
ขนาดรายการนัน้ ค านวณจากดอกเบีย้สงูสดุที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยอาจต้องจ่ายช าระให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยค านวณ
จากจ านวนเงินกู้สงูสดุที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยสามารถกู้ ได้ ซึง่เทา่กบั 2,000 ล้านบาท และอตัราดอกเบีย้สงูสดุซึ่งไม่เกินร้อย
ละ 5.50 ตอ่ปี คิดเป็นดอกเบีย้จ านวนไมเ่กิน 110 ล้านบาทตอ่ปี หรือในกรณีที่มีระยะเวลากู้ยืมสงูสดุเทา่กบั 10 ปี จะมีมลูคา่รวมไม่
เกิน 1,100 ล้านบาท  
 

ทัง้นี ้เนื่องจากขนาดรายการดงักลา่ว มากกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจดัประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการ ด้วยคะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี ซึง่มีรายช่ือดงันี ้
 

ตารางที่ 9 รายชื่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่มีสทิธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ  
 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถอืใน GFPT* ความสัมพนัธ์กับคู่สัญญา 

ที่จะเข้าท ารายการ จ านวนหุ้น % 
1 นายสจิุน ศิริมงคลเกษม 222,795,100 17.77 

เป็นคูส่ญัญาในการเข้าท ารายการให้ความช่วยเหลอื
ทางการเงินแก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในครัง้นี ้

2 นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 220,000,000 17.55 
3 นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 180,000,000 14.36 
4 นายพิษณ ุศิริมงคลเกษม 22,794,100 1.82 
5 นางปรานี ภาคสขุ 11,391,930 0.91 
6 น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม 10,100,000 0.81 
7 น.ส.วริสรา ศิริมงคลเกษม 6,368,100 0.51 
8 น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม 6,031,600 0.48 
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รายชื่อ 

จ านวนหุ้นที่ถอืใน GFPT* ความสัมพนัธ์กับคู่สัญญา 
ที่จะเข้าท ารายการ จ านวนหุ้น % 

9 น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม 5,982,700 0.48 
10 นายพงศธร อิงโพธ์ิชยั 4,390,000 0.35 
11 นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 4,134,080 0.33 
12 นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั 2,979,930 0.24 
13 น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม 2,000,000 0.16 
14 นางสมุน ศิริมงคลเกษม 10,000 0.00 
15 นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม 1,000 0.00 
หมายเหต ุ*  สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2556 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นล่าสดุ 
 
2.1.2 คู่สัญญา เงื่อนไขส าคัญของการเข้าท ารายการ และข้อมูลสนิทรัพย์ในการเข้าท ารายการ 
 
 คู่สัญญาและสรุปเงื่อนไขส าคญัของการรับความช่วยเหลือทางการเงนิ  

คูส่ญัญา :  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ในฐานะ “ผู้ รับความช่วยเหลือทาง
การเงิน” ซึง่บริษัทยอ่ยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้  
1) บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน)  
2) บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั  
3) บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั  
4) บริษัท จีพ ีบรีดดิง้ จ ากดั  
5) บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จ ากดั  และ 

 กรรมการของบริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ในฐานะ “ผู้ ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน” ซึ่งมีรายช่ือและลกัษณะความสมัพนัธ์กับบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 
ของรายงานฉบบันี ้

วงเงินกู้ยืมเงิน  : เงินกู้ ระยะยาว จํานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ให้นบัรวมเงินกู้ ระยะยาวที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้กู้ ยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันและจะครบกําหนดชําระในวนัที่  31 มกราคม 
2557 

อตัราดอกเบีย้ : ไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี  
ระยะเวลาการกู้ยืม  : ไมเ่กิน 10 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 
การชําระดอกเบีย้  : ชําระทกุเดือน 
การชําระคืนเงินต้น : ชําระภายในวนัที่ 31 มกราคม 2567 ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถคืนเงินต้น

บางสว่นหรือทัง้หมดได้ก่อนกําหนด โดยผู้ให้กู้ตกลงที่จะไมค่ิดคา่ปรับหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ จาก
การชําระเงินกู้ก่อนกําหนด 

หลกัประกนั  : ไมม่ี  
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เง่ือนไขการกู้ยืม : บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย สามารถกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกนัครัง้เดียวหรือหลาย
ครัง้ตลอด “ระยะเวลาการกู้ยืม” แต่จํานวนเงินกู้ดงักลา่วที่คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้อง
ไมเ่กินจํานวนที่ระบไุว้ในเง่ือนไข “วงเงินกู้ยืมเงิน” และระยะเวลาการกู้ยืมแต่ละครัง้สิน้สดุไม่
เกิน “ระยะเวลาการกู้ยืม” 

เง่ือนไขในกรณีผิดนดั : บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยยินยอมให้คิดดอกเบีย้ในอตัราเท่ากบัร้อยละ 15.00 ต่อปี นบั
จากวนัท่ีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยผิดนดัหรือผิดสญัญา 

ลกัษณะการเข้าทํา
สญัญา 

: บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยที่กู้ยืมเงินจะเข้าทําสญัญาเงินกู้หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยตรงกบั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัแตล่ะรายในแตล่ะครัง้ที่มีการกู้ยืมเงิน โดยใช้สญัญาเงินกู้ หรือตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ทีม่ีเง่ือนไขเดียวกนัและระบใุห้วนัท่ี 31 มกราคม 2567 เป็นวนัครบกําหนดชําระเงินต้น 

  

2.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

2.2.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 
 

เนื่องจากปัจจบุนั ภาระหนีส้ว่นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นหนีส้ินระยะสัน้ และยงัมีเงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 2,000 ล้าน
บาท จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัซึง่ก าลงัจะถึงก าหนดช าระในวนัท่ี 31 มกราคม 2557 (จดัประเภทเป็นหนีส้ินหมนุเวียน) โดยการเข้า
ท ารายการซึง่เสมือนเป็นการขยายระยะเวลารับความช่วยเหลอืทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี เป็นครบ
ก าหนดช าระภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2567 จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถจดัโครงสร้างทางการเงินให้เป็นหนีส้นิไม่หมนุเวียน อีก
ทัง้ จะท าให้กลุม่บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการและการขยายก าลงัการผลิตสายการผลิตเนือ้ไก่แปร
รูปแบบครบวงจรของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจให้กบักลุม่บริษัทฯ ในระยะยาว โดยอ้างอิงจาก
ข้อมลูที่ได้รับจากผู้บริหารของบริษัทฯ พบวา่ แผนการลงทนุของกลุม่บริษัทฯ ในช่วงปี 2557 – 2561 เป็นดงันี ้

 กลุม่บริษัทฯ มีแผนงานทีจ่ะขยายการลงทนุในธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ซึง่ด าเนินการโดย FKT และธุรกิจฟาร์มเลีย้ง
ไก่เนือ้ ซึง่ด าเนินการโดย MKS โดยการทยอยลงทนุสร้างฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์และไก่เนือ้อยา่งตอ่เนื่องในแตล่ะปี เพื่อ
เพิ่มก าลงัการผลิตไก่เนือ้ส าหรับรองรับความต้องการไก่เนือ้ของ GFN (บริษัทร่วม) ซึ่งด าเนินธุรกิจช าแหละและแปรรูป
ผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ และ McKey (บริษัทร่วม) ซึง่ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยอาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็งเพื่อสง่ออกไป
ยงัตา่งประเทศที่เพิ่มมากขึน้ จากเดิมในปี 2555 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตไก่เนือ้ประมาณ 73 ล้านตวัต่อปี เป็นประมาณ 
121 ล้านตวัตอ่ปี ภายในปี 2561  

 กลุม่บริษัทฯ มีแผนงานจะขยายก าลงัการผลติของโรงงานแปรรูปอาหาร เช่น ไส้กรอก ลกูชิน้ ไก่ยอ และผลติภณัฑ์แปรรูป
อื่นๆ จากเดิมในปี 2555 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตประมาณ 7,200 ตนัต่อปี เป็นประมาณ 12,000 ตนัต่อปี ภายในปี 
2561 

 

ทัง้นี ้แผนการลงทนุดงักลา่วสง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยยงัคงมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุและเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนิน
กิจการอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ผู้บริหารของบริษัทฯ คาดวา่ในช่วงตัง้แต่ปี 2557 – 2561 กลุม่บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทนุสร้างฟาร์มเลีย้ง
ไก่พอ่แมพ่นัธุ์และไก่เนือ้ เงินลงทนุในการขยายก าลงัการผลติโรงงานแปรรูปอาหาร และเงินลงทนุในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ รวมทัง้สิน้
ประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี และเงินลงทนุซือ้ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์ รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่ปลดระวางอีกประมาณ 
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487 ล้านบาทตอ่ปี โดยผู้บริหารของบริษัทฯ คาดวา่จะใช้กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ครัง้นี ้และ/หรือแหล่งเงินทนุจากการระดมทนุโดยแนวทางอื่นเพิ่มเติมในการจ่ายช าระเงินลงทนุ โดยคาดว่าการขยายการลงทุน
ดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายไก่เนือ้และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี ้เง่ือนไขของการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัหลายประการยงัเอือ้ให้กลุม่บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ในการบริหารสภาพ
คลอ่งทางการเงินให้สอดรับกบัฐานะทางการเงินและแผนการลงทนุของแต่ละกิจการในแต่ละช่วงเวลา และไม่มีการจ ากดัสิทธิของ
กลุม่บริษัทฯ ในการจดัหาหรือระดมทนุด้วยวิธีการอื่นใดในอนาคต กรณีที่พบวา่ต้นทนุทางการเงินจากการระดมทนุโดยวิธีการอื่นมี
แนวโน้มต ่ากวา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้
 
โดยบริษัทฯ มีแผนการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัขัน้ต ่าประมาณปีละ 200 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี หากมีเหตกุารณ์
ใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และท าให้สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลง
อย่างมีนัยส าคญั บริษัทฯ อาจพิจารณาชะลอการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ในปีดงักล่าวออกไป เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแผนการจ่ายช าระคืนเงินกู้ดงักลา่วควบคู่กบัแผนการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในอนาคต เห็นว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ในการจ่ายช าระ ประกอบกบับริษัทฯ ยงัมีทางเลือกในการระดมทนุอื่น เช่น 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทนุ และการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการจ่ายช าระคืนหนีใ้น
กรณีทีไ่มส่ามารถจ่ายช าระคืนจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานได้ตามแผน 
 
ทัง้นี ้จากการที่บริษัทฯ ยงัคงมีความต้องการที่จะใช้เงินลงทุนในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการขยายกิจการต่อไปในอนาคตตาม
แผนการด าเนินงานในช่วง 5 ปีข้างหน้าดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น ดงันัน้ หากบริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุไมเ่พียงพอส าหรับการลงทนุดงักลา่ว 
บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาจดัหาแหลง่เงินทนุระยะยาวอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุที่เหมาะสมกบัการลงทนุ โดย
บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นแนวทางหนึง่ในการระดมทนุของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ซึง่ตอ่มาบริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ให้จดัท าอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit 
Rating) โดยเมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ได้ประกาศผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ที่ระดบั 
BBB+ 
  
2.2.2   เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับการไม่ท ารายการ 
 
 ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการ 
 
ข้อดขีองการท ารายการ 
1) ช่วยลดความเสีย่งจากการจดัหาหรือการระดมเงินทนุโดยวิธีการอื่นไมไ่ด้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

เนื่องจากการจดัหาหรือการระดมทนุโดยวิธีการอื่น เช่น การขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้  มีปัจจยัแวดล้อมที่อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ไมส่ามารถระดมทนุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และ/
หรืออาจมีต้นทนุทางการเงินท่ีสงู เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ สภาวะอตุสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายเนือ้ไก่ รวมถึง
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ีประสงค์จะระดมทนุ ในกรณีที่สภาวะตลาด ณ วนัท่ีบริษัทฯ ประสงค์จะระดมทนุในแต่ละ
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คราวเปลีย่นแปลงไป หรือมีเหตกุารณ์ใดที่อาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น 
การระบาดของโรคไข้หวดันก ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อเนื่องถึงการค้าขายระหว่างประเทศและการสง่ออกสินค้าที่อาจถกูจ ากดั 
รวมถึงความผนัผวนของราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์และราคาเนือ้ไก่ ดงัเช่นในปี 2555 ที่สง่ผลให้ผลประกอบการ
และสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทฯ ลดลงอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค
และ/หรือนกัลงทุน และอาจส่งผลให้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ /เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 
รวมถึงจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะได้รับจากการระดมทนุในแตล่ะคราวในอนาคตอาจไมไ่ด้ตามเป้าหมายที่วางไว้ การมีเงินกู้ยืมจาก
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัจึงจะช่วยลดความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทฯ 
 

2) ช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ในการบริหารจดัการเงินทนุของกลุม่บริษัทฯ  
ด้วยเง่ือนไขการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้มีความผ่อนปรนกว่าเง่ือนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประการ  เช่น  
 การยินยอมให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสามารถช าระคืนเงินต้นบางสว่นหรือทัง้หมดได้ก่อนก าหนด โดยผู้ ให้กู้ ไม่คิดค่าปรับ

หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ จากการช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนด 
 ไมม่ีการเรียกบงัคบัหลกัประกนัเพื่อค า้ประกนัการกู้ยืม  
 การยินยอมให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัครัง้เดียวหรือหลายครัง้ตลอดระยะเวลา

การกู้ยืม 10 ปี โดยจํานวนเงินกู้ดงักลา่วที่คงเหลอื ณ ขณะใดขณะหนึง่ต้องไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 
 การก าหนดให้วนัท่ี 31 มกราคม 2567 เป็นวนัครบก าหนดช าระเงินต้น ซึ่งเท่ากบัว่าผู้ ให้กู้ ไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินกู้ก่อนครบ

ก าหนดช าระ 
ดงันัน้ การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั จึงท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และ
สามารถปรับเปลีย่นการเบิกใช้เงินให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทนุในแต่ละช่วงเวลาได้สะดวกกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการจัดหาหรือการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น และยงัเอือ้ให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจดัหาแหลง่เงินทุนอื่นที่อาจมี
ต้นทนุทางการเงินต ่ากวา่ ซึง่จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินให้มีประสทิธิภาพได้  
 

3) มีภาระและ/หรือคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องต ่ากวา่การระดมทนุโดยวิธีการอื่น 
การเข้าท ารายการมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาหรือการระดมทุนที่ต ่ากว่า  โดยรายละเอียดภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบัการจดัหาทนุหรือการระดมทนุในรูปแบบตา่งๆ แสดงไว้ในตารางถดัไป 
 

ตารางที่ 10 ภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการระดมทุนรูปแบบต่างๆ 
รูปแบบการจัดหาทุน 
หรือการระดมทุน 

ภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

การกู้ยมืเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนั 

 คา่ใช้จา่ยในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นและอนมุตัิการเข้าท ารายการ 
 คา่ที่ปรึกษากฎหมาย 

การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  อาจต้องมีหลกัทรัพย์เพื่อค า้ประกนัการกู้ยืม  
 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืม เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ (Front End 
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รูปแบบการจัดหาทุน 
หรือการระดมทุน 

ภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

Fee) ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินที่ผู้กู้ ต้องจ่ายช าระให้แก่สถาบนัการเงินในกรณีที่
สนิเช่ือได้รับการอนมุตัิ โดยค่าธรรมเนียมดงักลา่วของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 
แหง่ อยูท่ี่ประมาณไมเ่กินร้อยละ 0.50 – 3.00 ของวงเงินกู้ยืม* 

 ค่าธรรมเนียมในการช าระเงินต้นคืนก่อนก าหนด (Prepayment Fee) ซึ่งเป็นต้นทุน
ทางการเงินที่ผู้กู้ ต้องจ่ายช าระให้แก่สถาบนัการเงินในกรณีที่ผู้กู้มีสภาพคล่องสว่นเกิน
และประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ บางส่วนหรือทัง้หมดก่อนก าหนด โดยค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง อยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยละ 3.00 
ของวงเงินกู้ยืมหรือของเงินที่ช าระคืนก่อนก าหนด* 

 คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนและคา่อากรแสตมป์ส าหรับการจดจ านองหลกัประกนั เมื่อมี
การจดจ านองที่ดินและอาคารไว้เป็นหลกัประกนักบัธนาคาร โดยกรมที่ดินจะเรียกเก็บ
ในอตัราร้อยละ 1.00 ของมลูคา่จ านอง แตไ่มเ่กิน 200,000 บาท  

 คา่ปรับยกเลกิการใช้วงเงิน (Cancellation Fee) ซึง่ธนาคารอาจเรียกเก็บในกรณีที่ผู้กู้
แจ้งยกเลิกวงเงิน โดยค่าธรรมเนียมดงักลา่วของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
อยูท่ี่ประมาณไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของวงเงินสนิเช่ือที่แจ้งยกเลกิ* 

 ค่าธรรมเนียมผูกพนัหนี  ้ (Commitment Fee) ซึ่งธนาคารอาจเรียกเก็บในกรณีที่ผู้กู้
ได้รับอนมุตัิวงเงินกู้แตไ่มม่ีการเบิกใช้ตามระยะเวลาที่ตกลงกนั ตามจ านวนเงินกู้ที่ยงั
ไมไ่ด้เบิกใช้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

หมายเหตุ * อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนการเปิดเผยข้อมูล เร่ืองอัตรา
ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบเฉพาะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 
แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ ณ วนัท่ี 3 ตลุาคม 2556  

การออกและเสนอขายหุ้นกู้   คา่ตอบแทนผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นของมลูค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย 
และเง่ือนไขในการจดัจ าหนา่ยแตล่ะคราว 

 คา่ที่ปรึกษากฎหมายและคา่ที่ปรึกษาทางการเงิน 
 คา่ใช้จ่ายในการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย หรือผู้ค า้ประกนัหุ้นกู้   
 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุ้ นกู้ และค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี ้
 คา่ประชาสมัพนัธ์และการตลาด 
 คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้  คา่ธรรมเนียมการแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือ

หุ้นกู้  คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนหุ้นกู้ ในตลาดรอง คา่จดัพิมพ์หนงัสอืชีช้วน ใบจอง
ซือ้หุ้นกู้  และใบหุ้นกู้  เป็นต้น 

หมายเหต ุ คา่ใช้จ่ายบางรายการอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะของหุ้นกู้ ท่ีออก เง่ือนไขการ
กระจายหุ้นกู้  และข้อก าหนดของผู้ลงทนุท่ีต้องการลงทนุในหุ้นกู้  
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รูปแบบการจัดหาทุน 
หรือการระดมทุน 

ภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 

 คา่ตอบแทนแก่บริษัทหลกัทรัพย์ซึง่เป็นตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  
 คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
 คา่ที่ปรึกษาทางการเงินและคา่ที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) 

 
4) ช่วยให้กลุม่บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินกิจการและรักษาสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจ 

เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินกิจการ เช่น การสัง่ซือ้วตัถดุิบอาหารสตัว์ 
รวมถึงมีแผนงานท่ีจะขยายการลงทนุในธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์และไก่เนือ้อยา่งต่อเนื่องในช่วง 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้กลุม่
บริษัทฯ มีก าลงัการผลติเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภคทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่ยงัคงมีทิศทางขยายตวัเพิ่มขึน้
ในอนาคตจากหลายปัจจัย เช่น การขยายตวัของจ านวนประชากรโลก การยกเลิกการห้ามน าเข้าไก่สดจากประเทศไทยของ
สหภาพยโุรป เป็นต้น รวมถึงความต้องการไก่เนือ้ของ GFN (บริษัทร่วม) ซึ่งมีการทยอยใช้ก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
นบัตัง้แตเ่ร่ิมเปิดสายการผลติในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 ดงันัน้ การรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัครัง้
นี ้จะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินกิจการและสามารถรักษาสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจ
ตอ่ไป 
 

5) ลดความเสีย่งจากการผิดนดัช าระหนี ้
เนื่องจากหนีส้นิสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 
30 กนัยายน 2556 มีจ านวน 2,143.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.38 ของหนีส้นิรวม อีกทัง้ กลุม่บริษัทฯ ยงัมีเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัจ านวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งก าลงัจะถึงก าหนดช าระในวนัที่ 31 มกราคม 2557 (จดัประเภทเป็น
หนีส้ินหมนุเวียน) ดงันัน้ การเข้าท ารายการซึ่งเสมือนเป็นการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ยืมดงักลา่วต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี 
โดยมีอตัราดอกเบีย้ต ่าลง จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีล้ดลง เนื่องจากการระดมทนุโดยวิธีการ
อื่นๆ มีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนและใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่เงินทนุ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน การออก
และเสนอขายหุ้น และการเพิ่มทนุ เป็นต้น 

  
ข้อด้อยและความเสี่ยงของการท ารายการ 
1) มีการพึง่พิงเจ้าหนีร้ายใหญ่ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตอ่ไปในอนาคต 

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้จะท าให้กลุม่บริษัทฯ มีการพึ่งพิงเจ้าหนีร้ายใหญ่ ซึ่งเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของกลุม่บริษัทฯ ตอ่ไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 กนัยายน 2556 เงินกู้ยืมจากบคุคล
ที่เก่ียวโยงกนัมีจ านวน 2,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.95 ของหนีส้นิรวมของบริษัทฯ โดยในกรณีที่กลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีการ
กู้ยืมเงินเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาท ตอ่ไป จะท าให้กลุม่บริษัทฯ มีภาระผกูพนัในการจ่ายช าระดอกเบีย้เงินกู้ยืมนานขึน้  
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2) ความเสีย่งจากการท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถช าระคืนหนีไ้ด้เมื่อสิน้สดุสญัญา 
กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถช าระคืนหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ให้กู้ ได้ ณ วันสิน้สดุสญัญา บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะถูก
ฟ้องร้องจากผู้ ให้กู้  เพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี นบัจากวนัที่ผิดนดั
หรือผิดสญัญา ดงันัน้ บริษัทฯ อาจต้องมีการพิจารณาในการด าเนินการดงันี ้

 ขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ยืมจ านวนดงักลา่วนีอ้อกไป ซึ่งบริษัทฯ ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ 

 จดัหาแหลง่เงินทนุจากสถาบนัการเงินเพื่อน ามาจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม (Refinancing) หรือ 
 ด าเนินการเพิ่มทนุเพื่อน ามาจ่ายช าระคืนหนี ้ 

 
อยา่งไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการในการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัขัน้ต ่าประมาณปีละ 200 ล้านบาท 
ประกอบกับบริษัทฯ ยงัมีทางเลือกในการระดมทนุอื่น เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และหุ้นเพิ่มทุน และการกู้ ยืมเงินจาก
สถาบนัการเงิน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการจ่ายช าระคืนหนี ้ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ากลุม่บริษัทฯ 
นา่จะมีความสามารถในการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
  ข้อดีและข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

 
ข้อดขีองการไม่ท ารายการ 
กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสามารถจดัหาเงินทนุหรือระดมทนุโดยวิธีการอื่นเพื่อน ามาจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยง
กนัจ านวน 2,000 ล้านบาท ซึง่ก าลงัจะถึงก าหนดช าระในวนัที่ 31 มกราคม 2557 จะท าให้กลุม่บริษัทฯ สามารถลดการพึ่งพิงด้าน
การเงินจากเจ้าหนีร้ายใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั  
 
ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 
1) สญูเสียโอกาสในการมีแหล่งเงินทุนที่มีอตัราดอกเบีย้และเง่ือนไขเหมาะสมที่ท าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพ

คลอ่งทางการเงินได้อยา่งอิสระ โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดที่อาจท าให้กลุม่บริษัทฯ ไมส่ามารถระดมทนุโดยวิธีการอื่นได้
ตามเป้าหมาย เพื่อน าไปลงทนุในธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์และไก่เนือ้ รวมถึงเพื่อใช้ในการขยายก าลงัการผลิตของโรงงาน
อาหารแปรรูปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อความต่อเนื่องของแผนการลงทนุและโอกาสในการเติบโตของกลุม่
บริษัทฯ ในอนาคตได้  
 

2) กลุม่บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการจดัหาหรือการระดมเงินทนุจ านวน 2,000 ล้านบาท โดยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เพื่อน ามาจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันภายในวันที่ 31 
มกราคม 2557 นี ้เนื่องจากการจดัหาหรือการระดมทนุโดยวิธีการอื่นดงักลา่วมีขัน้ตอนการด าเนินงานและใช้ระยะเวลามากกวา่
เพื่อให้ได้รับเงินทนุ 
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2.2.3   เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยระหว่างการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกนัและบุคคลภายนอก 

 
 ข้อดีและข้อด้อยจากการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ 

 
ข้อดขีองการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิ 
กลุม่บริษัทฯ สามารถลดการพึ่งพิงบุคคลที่เก่ียวโยงกนัในฐานะเจ้าหนีร้ายใหญ่ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 
กนัยายน 2556 เงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัมีจ านวน 2,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.95 ของหนีส้นิรวมของบริษัทฯ 
 
ข้อด้อยของการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิ 
1) ในการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน บริษัทฯ ต้องน าสนิทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ไปเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัเงินกู้ยืม 

และ/หรือ ธนาคารอาจก าหนดให้มีการค า้ประกนัเงินกู้ โดยบริษัทยอ่ยในกลุม่ และ/หรือ ก าหนดให้บริษัทฯ ไม่ก่อภาระผกูพนักบั
สถาบนัการเงินรายอื่นเพิ่มเติม ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการระดมทนุเพิ่มเติมของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต  
 

2) การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการสงูกว่า เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ (Front-
End Fee) ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นของวงเงินกู้ยืมที่ได้รับอนมุตัิ และหากบริษัทฯ ประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ก่อนครบก าหนดสญัญา 
ธนาคารสว่นใหญ่จะก าหนดให้ผู้กู้ ต้องจ่ายช าระคา่ธรรมเนียมการช าระคืนเงินกู้ก่อนครบก าหนด ในขณะที่การท ารายการกู้ยืม
จากบคุคลเก่ียวโยงกนัไมม่ีการก าหนดคา่ธรรมเนียมใดๆ หากกลุม่บริษัทฯ ประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ก่อนครบก าหนด  สง่ผลให้
กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการสภาพคลอ่งในแตล่ะช่วงเวลาได้อยา่งเหมาะสม 

 

3) กลุม่บริษัทฯ มีการพึง่พิงเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ โดย ณ 30 กนัยายน 2556 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินมีจ านวนเท่ากบั 
2,323.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.43 ของหนีส้นิรวมของบริษัทฯ 

 
 ข้อดีและข้อด้อยจากการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
ข้อดขีองการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
กลุม่บริษัทฯ สามารถลดการพึง่พิงบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และสถาบนัการเงินในฐานะเจ้าหนีร้ายใหญ่ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ณ 30 กนัยายน 2556 คิดเป็นร้อยละ 33.95 และร้อยละ 39.43 ของหนีส้นิรวมของบริษัทฯ ตามล าดบั 
 
ข้อด้อยของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการและอาจท าให้ได้รับเงินทนุช้ากว่าความต้องการใช้เงิน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้

ท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเสร็จสิน้เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และยงัอยู่ระหว่างขัน้ตอนการด าเนินการและพิจารณา
การออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ณ ปัจจุบนั เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทนุของกลุ่ม
บริษัทฯ  
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2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้มีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการสงูกว่า เช่น ค่าตอบแทนผู้จดัการการจ าหน่ายหุ้นกู้  ซึ่งคิด
เป็นสดัส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ ที่เสนอขาย ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ และค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมลู คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือที่ปรึกษากฎหมาย คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้  ค่าใช้จ่ายในการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือรายปี เป็นต้น ในขณะที่การท ารายการมีค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นและขออนมุตัิการเข้าท า
รายการ 

 

3) จ านวนเงินท่ีจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ยงัคงมีความไมแ่นน่อน ทัง้นี ้ขึน้กบัสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ณ วนัที่
ประสงค์จะระดมทนุและการตอบรับของนกัลงทนุ 
 

 ข้อดีและข้อด้อยจากการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

ข้อดขีองการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
1) กลุม่บริษัทฯ สามารถลดการพึง่พิงบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และสถาบนัการเงินในฐานะเจ้าหนีร้ายใหญ่ โดยอ้างอิงจากงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ ณ 30 กนัยายน 2556 คิดเป็นร้อยละ 33.95 และร้อยละ 39.43 ของหนีส้นิรวมของบริษัทฯ ตามล าดบั 
 

2) การระดมทนุด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจะท าให้บริษัทฯ ได้มาซึง่เงินทนุโดยไม่มีภาระดอกเบีย้ที่ต้องจ่ายช าระ
ให้แก่นกัลงทนุท่ีซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ จะมีต้นทนุทางการเงินในรูปของเงินปันผลที่จะจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น
แตล่ะราย 

 

3) การระดมทนุด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนี ส้ินต่อทนุลดลง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการก่อหนีข้องกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต อยา่งไรก็ดี ณ 30 กนัยายน 2556 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ
เทา่กบั 0.85 เทา่ ซึง่เป็นอตัราสว่นท่ีไมส่งูมากนกั 

 

ข้อด้อยของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
1) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Dilution Effect) โดยผลกระทบ

ดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัลกัษณะการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  
o กรณีที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมทัง้หมด ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่จองซือ้หุ้ นตามสิทธิจะไม่ได้รับ

ผลกระทบด้านการลดลงของสทิธิในการออกเสยีง (Control Dilution) แตผู่้ ถือหุ้นดงักลา่วจะมีภาระในการจ่ายช าระเงินคา่
หุ้นเพิ่มทนุ ในขณะท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมที่ไมไ่ด้ใช้สทิธิจองซือ้จะได้รับผลกระทบดงักลา่ว 

o กรณีที่เป็นการออกและเสนอขายทัว่ไปและการออกและเสนอขายให้กบับคุคลในวงจ ากดั ผู้ ถือหุ้นเดิมอาจไม่มีภาระใน
การจ่ายช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุ แตจ่ะท าให้เกิดผลกระทบด้าน Control Dilution  

o กรณีที่เป็นการออกและเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนที่ราคาต ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อาจสง่ผลให้เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ด้วย  

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมส่ามารถประมาณการได้แนช่ดัถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจาก ณ 
ปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัไม่มีแผนการที่จะระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จึงยงัไม่มีรายละเอียดแนวทางใน
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การด าเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ เช่น ราคาในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ รูปแบบการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ (เสนอขาย
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายทัว่ไป หรือเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุแบบเฉพาะเจาะจง) รวมถึงอตัราสว่นการเพิ่มทนุ 

 

2) การเพิ่มทนุอาจสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นในด้านการลดลงของก าไรสทุธิตอ่หุ้น (Earning Dilution) จากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้  
 

3) จ านวนเงินทนุที่ได้รับอาจยงัไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ณ วนัที่ประสงค์จะระดมทุน และการตอบรับ
ของนกัลงทนุ 

 

2.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 
 

2.3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 
 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราดอกเบีย้ในการเข้าท ารายการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระพิจารณาโดยเปรียบเทียบกบัต้นทนุการกู้ยืมของกลุม่บริษัทฯ ณ ปัจจบุนั และต้นทนุทางการเงินในการจดัหาแหลง่เงินทนุ
อื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต ดงันี ้ 

1)  อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมของกลุม่บริษัทฯ ณ ปัจจบุนั  
2)  อตัราดอกเบีย้และ/หรือต้นทนุทางการเงินส าคญักรณีกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  
3)  อตัราดอกเบีย้และ/หรือต้นทนุทางการเงินส าคญักรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้   

 

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้เปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาในการเข้าท ารายการกบักรณีที่บริษัทฯ ด าเนินการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เนื่องจาก ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายที่จะระดมทนุผ่านการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จึงเป็นข้อจ ากดัให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีข้อมลูไม่เพียงพอที่จะสามารถน ามาเปรียบเทียบความ
เป็นธรรมของราคาจากผลของการเพิ่มทนุกบัการเข้าท ารายการในครัง้นีไ้ด้ 
 

รายละเอียดการเปรียบเทียบต้นทนุทางการเงินทัง้ 3 กรณี แสดงไว้ดงันี ้
 

1. อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืของกลุ่มบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน  
 

เมื่อพิจารณาหนีส้ินรวมของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ 30 กนัยายน 2556 พบว่า กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 
5,891.48 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ านวน 4,323.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.38 ของหนีส้ินรวม โดย
สว่นใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งก าลงัจะถึงก าหนดช าระในวนัที่ 31 มกราคม 2557 จ านวน 2,000.00 
ล้านบาท (จดัประเภทเป็นหนีส้นิหมนุเวียน) คิดเป็นร้อยละ 33.95 ของหนีส้นิรวม ส าหรับการขยายการลงทนุในธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่
พอ่แมพ่นัธุ์และธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ และการเพิ่มทนุใน GFN (บริษัทร่วม) เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปและไก่สดแช่แข็ง 
นอกจากนี ้มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 1,590.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.99 ของหนีส้ินรวม เพื่อใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินกิจการ โดยมีรายละเอียดยอดหนีส้นิคงค้าง ณ 30 กนัยายน 2556 และอตัราดอกเบีย้ที่กลุม่บริษัทฯ 
จ่ายช าระแสดงไว้ในตารางถดัไป 
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ตารางที่ 11 สรุปเงนิกู้ยมืของกลุ่มบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2556 

ประเภทเงนิกู้ยมื 
เงนิกู้คงค้าง 

ณ 30 ก.ย. 2556 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อหนีส้ิน
รวม (ร้อยละ) 

อัตราดอกเบีย้  
ณ 30 ก.ย. 2556 
(ร้อยละต่อปี) 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้    
1. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,590.00 26.99 2.82 – 3.00 
2. เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 553.07 9.39 2.85 – 2.86 
เงนิกู้ยมืระยะยาว    
1. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 2,000.00 33.95 6.00 
2. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 180.00 3.06 4.06 – 4.23* 
รวมหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 4,323.07 73.38  

หมายเหต ุ*อตัราดอกเบีย้ลอยตวั (Floating Rate) โดยอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ THBFIX ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 
 

จากตารางข้างต้น อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมของกลุม่บริษัทฯ ณ 30 กนัยายน 2556 อยู่ในช่วงร้อยละ 2.82 – 6.00 ต่อปี โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัอยู่ในช่วงร้อยละ 4.35 – 4.42 ตอ่ปี นอกจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัจ านวน 2,000 
ล้านบาท ซึง่มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.00 ต่อปี เงินกู้ยืมสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ เป็นตัว๋สญัญาใช้เงินระยะสัน้ประมาณ 1 เดือน 
โดยมีอตัราดอกเบีย้อยูใ่นช่วงร้อยละ 2.82 – 3.00 ตอ่ปี ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพื่อลงทนุก่อสร้างฟาร์มเลีย้ง
ไก่เนือ้ บริษัทฯ ได้รับอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ร้อยละ 4.06 – 4.23 ตอ่ปี โดยกลุม่บริษัทฯ มีการจดจ านอง
ที่ดิน สิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร ซึ่งมีมลูค่าตามบญัชี ณ 30 กันยายน 2556 จ านวน 591.03 ล้านบาท เพื่อเป็นหลกัทรัพย์ค า้
ประกนัเงินกู้ยืมดงักลา่วบางสว่น (Secured Loan) ดงันัน้ อตัราดอกเบีย้ที่กลุม่บริษัทฯ ได้รับจึงคอ่นข้างต ่า  
 

เมื่อพิจารณาวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษัทฯ พบว่า กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและ
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ซึง่เป็นวงเงินยอ่ยจากสถาบนัการเงินหลายแห่งที่ยงัไม่ได้มีการเบิกใช้คงเหลือจ านวนทัง้สิน้ 3,701.74 
ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนการที่จะใช้วงเงินดงักลา่วเป็นเงินทนุหมนุเวียนส ารองระยะสัน้ ดงันัน้ จึงไม่ได้มีการพิจารณาเบิกเงินกู้
ดงักลา่วเพื่อมาทดแทนการเข้าท ารายการครัง้นี ้อีกทัง้ การเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรท่ีต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการก่อสร้างจะก่อให้เกิดความไมเ่หมาะสมของโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ ประกอบกบักรณีที่เกิดความผนัผวนของผล
ประกอบการ อาจท าให้กลุม่บริษัทฯ มีความเสีย่งจากการผิดนดัช าระหนีเ้พิ่มขึน้  
 

เนื่องจากประเภท จ านวนเงินกู้  และระยะเวลาของเงินกู้ ยืมข้างต้นเมื่อเทียบกับการเข้าท ารายการครัง้นีม้ีความแตกต่างกัน ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่เงินกู้ยืมของกลุม่บริษัทฯ ณ ปัจจบุนั (ไมร่วมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัท่ีมีอยู่) ซึง่
สว่นใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้ อาจไม่สอดคล้องกบัแผนการลงทนุระยะยาวของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงต้นทนุเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินซึ่งมีขนาดของวงเงินกู้ยืมที่ต ่ากว่า (วงเงินกู้ยืมจ านวน 400 ล้านบาท โดยมียอดหนีค้งค้าง ณ 30 กนัยายน 2556 
จ านวน 180 ล้านบาท) อาจไม่สะท้อนถึงอตัราดอกเบีย้ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ประสงค์จะจัดหาแหล่งเงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 
2,000 ล้านบาท ได้ โดยอ้างอิงจากการเจรจาในเบือ้งต้นของกลุม่บริษัทฯ กบัสถาบนัการเงินส าหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 
2,000 ล้านบาท ตามที่จะปรากฏในสว่นตอ่ไป จะพบวา่อตัราดอกเบีย้ที่คาดวา่จะได้รับสงูกวา่อตัราข้างต้น 
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2. อัตราดอกเบีย้และ/หรือต้นทุนทางการเงนิส าคัญกรณีกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิ 
 

การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเป็นแนวทางหนึง่ในการจดัหาแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ดงันัน้ ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
อตัราดอกเบีย้ในการเข้าท ารายการครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ที่บริษัทฯ อาจต้องจ่ายช าระใน
กรณีที่กลุม่บริษัทฯ ท าการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้โดยทัว่ไปการคิดอตัราดอกเบีย้ของธนาคารส าหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาว
จะอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (อตัราดอกเบีย้ MLR) โดยรายละเอียดของอตัรา
ดอกเบีย้ MLR ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 15 ตลุาคม 2556 สรุปได้ดงันี ้
 

ตารางที่ 12 อัตราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงนิกู้ยมืแบบมีระยะเวลา (MLR) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 
ธนาคาร อัตราดอกเบีย้ MLR (ร้อยละต่อปี) 

1. ธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ง* 7.00  
2. ธนาคารอื่นๆ 7.38 – 8.72 

หมายเหต ุ* ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

จากตารางข้างต้น อตัราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง เท่ากบัร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ในการ
เข้าท ารายการครัง้นีท้ี่สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี ต ่ากวา่อตัราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง อยู่ร้อยละ 
1.50 ต่อปี (MLR-1.50%) โดยการคิดสว่นลดหรือส่วนเพิ่มจากอตัราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารให้แก่ผู้กู้ แต่ละรายจะขึน้อยู่กับ
หลายปัจจยั เช่น ความสามารถในการช าระหนีข้องผู้กู้  ประเภทและขนาดของวงเงินกู้  ระยะเวลากู้ยืม วตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน 
และหลกัประกนัเงินกู้    
 

โดยจากการเจรจาในเบือ้งต้นของกลุม่บริษัทฯ กบัสถาบนัการเงินส าหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาวประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อน ามา
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึง่ก าลงัจะถึงก าหนดช าระในวนัท่ี 31 มกราคม 2557 นัน้ สามารถสรุปได้ดงันี ้
o กรณีที่เป็นการคิดอตัราดอกเบีย้คงที่ (Fixed Rate): อตัราดอกเบีย้ที่อาจได้รับส าหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาว อายไุม่เกิน 5 ปี จะ

อยูใ่นช่วงประมาณร้อยละ 6.03 – 6.19 ตอ่ปี (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ) ซึ่งสงูกว่าอตัราดอกเบีย้สงูสดุในการเข้า
ท ารายการครัง้นีท้ี่ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี อยูร้่อยละ 0.53 – 0.69 ตอ่ปี  

o กรณีที่เป็นการคิดอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (Floating Rate): ธนาคารอาจก าหนดอตัราดอกเบีย้โดยอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้
ตลาด ณ ขณะนัน้ เช่น อตัราดอกเบีย้ MLR หรือ อตัราเงินฝากระยะยาว หรือ อตัราดอกเบีย้ THBFIX และลบ/บวกด้วยอตัรา
คงที่ โดยอตัราดอกเบีย้ที่อาจได้รับส าหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาว อายไุมเ่กิน 5 ปี (อ้างอิงข้อมลูอตัราดอกเบีย้ตลาด ณ วนัที่ 15 
ตลุาคม 2556) จะอยูใ่นช่วงประมาณร้อยละ 4.86 – 6.00 ตอ่ปี (รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการสนิเช่ือ) ซึง่ต ่ากวา่อตัราดอกเบีย้
สงูสดุในการเข้าท ารายการครัง้นีท้ี่ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี อยูร้่อยละ 0.64 และสงูกวา่อยูร้่อยละ 0.50 ตอ่ปี  

อยา่งไรก็ดี อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นการเจรจาในเบือ้งต้นของบริษัทฯ กบัธนาคาร ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขไปในภายหลงั
ขึน้อยูก่บัการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขสดุท้ายของธนาคาร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัที่มี
การขอรับวงเงินกู้  โดยสรุปเปรียบเทียบอตัราดอกเบีย้และเง่ือนไขส าคญัระหวา่งการกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัและการกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงินแสดงไว้ในตารางถดัไป 
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ตารางที่ 13 สรุปเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้และเงื่อนไขส าคัญอื่นๆ  
ระหว่างการกู้ยมืเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิ 

 การกู้ยมืเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ* 
วงเงนิกู้ยมืเงนิ เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

โดยนบัรวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทฯ ได้กู้ยืม
จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัและจะครบกําหนดชําระ
ในวนัท่ี 31 มกราคม 2557 

เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

อัตราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ ประมาณร้อยละ 6.03 – 6.19 ตอ่ปี 
หรือ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั (อ้างอิงข้อมลูอตัราดอกเบีย้
ตลาด ณ 15 ตลุาคม 2556) ประมาณร้อยละ 4.86 – 6.00 
ตอ่ปี (ภายหลงัรวมคา่ธรรมเนียมการจดัการสนิเช่ือ 
ประมาณร้อยละ 0.125 – 0.20 ของวงเงินกู้)  

ระยะเวลาการกู้ยมื ไมเ่กิน 10 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 
2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 

ไมเ่กิน 5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้น) 

การช าระดอกเบีย้ ช าระทกุเดือน ช าระทกุเดือน 
หลักประกัน ไมม่ี อาจก าหนดให้ใช้หลกัประกนัร่วมกบัวงเงินกู้ เดมิ และ/หรือ 

บริษัทยอ่ยค า้ประกนั และ/หรือ ไมก่่อภาระผกูพนักบั
สถาบนัการเงินรายอื่นเพิม่เตมิ  

การช าระคืนเงนิต้น ชําระภายในวนัที่ 31 มกราคม 2567 ทัง้นี ้บริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทยอ่ยสามารถคืนเงินต้นบางสว่น
หรือทัง้หมดได้ก่อนกําหนด โดยผู้ให้กู้ตกลงที่จะ
ไมค่ิดคา่ปรับหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ จากการชําระ
เงินกู้ก่อนกําหนด 

ทยอยจา่ยช าระคืนเงินต้นตามงวดการจ่ายช าระท่ีธนาคาร
ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไมม่ี  คา่ธรรมเนียมในการช าระเงินต้นคืนก่อนก าหนด 
(Prepayment Fee) : ประมาณร้อยละ 1.00 – 2.00 
ของจ านวนเงินต้นท่ีจ่ายช าระคืนก่อนก าหนดและตาม
เง่ือนไขอื่นทีธ่นาคารอาจก าหนดเพิ่มเติม 

 คา่ปรับยกเลกิการใช้วงเงิน (Cancellation Fee) : 
ประมาณไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของวงเงินกู้ที่ยกเลกิ  

 คา่ธรรมเนียมผกูพนัหนี ้(Commitment Fee) : 
ประมาณร้อยละ 0.125 – 0.20 ของจ านวนเงินท่ีไมม่ี
การเบิกใช้ตามที่ก าหนด  

หมายเหต ุ: * เง่ือนไขดงักล่าวเป็นการเจรจาในเบือ้งต้นของบริษัทฯ กบัธนาคาร ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไปในภายหลงัขึน้อยู่กบัการ
พิจารณาก าหนดเง่ือนไขสุดท้ายของธนาคาร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัท่ีมีการขอรับ
วงเงินกู้  

 
แม้ว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน กรณีที่เป็นการคิดอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั อาจมีโอกาสต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้
สงูสดุในการเข้าท ารายการครัง้นีท้ี่ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี ขึน้อยูก่บัอตัราดอกเบีย้ตลาด ณ ขณะดงักลา่ว โดยการก าหนดอตัราดอกเบีย้
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สงูสดุไว้ทีไ่มเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี จะสามารถช่วยลดความเสีย่งของกลุม่บริษัทฯ จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ตลาดในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ทัง้ส าหรับเงินกู้ยืมสว่นที่ได้มีการเบิกใช้แล้ว และ/หรือที่จะมีการเบิกใช้เพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกบันโยบาย
การบริหารจดัการความเสีย่งของกลุม่บริษัทฯ  
 
อ้างอิงข้อมลูในอดีต คา่เฉลีย่ของอตัราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แหง่ ย้อนหลงั 10 ปี ตัง้แต่ปี 2546 – 2556 
(ดงัแสดงไว้ในแผนภาพที่ 1 ตามที่ปรากฏถดัไป) มีการปรับตวัขึน้และลงตามสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุอยูท่ี่ร้อยละ 5.69 ตอ่ปี และสงูสดุอยูท่ี่ร้อยละ 7.69 ตอ่ปี ขณะที่อตัราดอกเบีย้ THBFIX 3M และ THBFIX 6M ย้อนหลงั 10 ปี 
ตัง้แตปี่ 2546 – 2556 (ดงัแสดงไว้ในแผนภาพท่ี 2 ตามที่ปรากฏถดัไป) มีการปรับตวัขึน้ลงในทิศทางเดียวกนั โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 
0.15 – 5.75 ตอ่ปี  
 
แผนภาพที่ 1 อัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ตัง้แต่ปี 2546 – 2556 

 
ท่ีมา: ข้อมลูอตัราดอกเบีย้จาก Bloomberg 

 
แผนภาพที่ 2 อัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ THBFIX ย้อนหลัง 10 ปี ตัง้แต่ปี 2546 – 2556 

 
 

ท่ีมา: ข้อมลูอตัราดอกเบีย้จาก Bloomberg 
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หากประเมินถึงแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ในอนาคต อตัราดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มอยู่ในขาขึน้ในระยะต่อไป ตามแนวโน้มของ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่เ ร่ิมปรับฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท าให้ความเห็นของนักวิเคราะห์โดยรวมคาดว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงินมีโอกาสปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ โดยสะท้อนจากค่าเฉลี่ยประมาณการอัตราดอกเบีย้ของนัก
เศรษฐศาสตร์หลายสถาบนัที่ร้อยละ 3.00 ในช่วงปลายปี 2557 จาก ณ ปัจจบุนัอยูท่ี่ร้อยละ 2.50  
 
นอกจากนี ้เง่ือนไขในการเข้าท ารายการท่ีก าหนดให้กลุม่บริษัทฯ สามารถเลือกช าระคืนเงินต้นบางสว่นหรือทัง้หมดได้ก่อนก าหนด 
โดยผู้ ให้กู้ตกลงที่จะไม่คิดค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเบิกใช้เงินและ/หรือการ
ช าระคืนเงินกู้ ให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา โดยในกรณีที่กลุม่บริษัทฯ มีสภาพคล่องสว่นเกิน ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ และ/หรือสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุอื่นที่มีต้นทนุทางการเงินต ่ากวา่ กลุม่บริษัทฯ สามารถลดภาระคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้โดย
การจ่ายช าระคืนเงินต้นทัง้หมดหรือบางสว่นก่อนก าหนดได้  
 
นอกจากนี ้ธนาคารสว่นใหญ่จะก าหนดให้ผู้กู้น าสินทรัพย์มาค า้ประกนัวงเงินกู้ยืม (Secured Loan) โดยปัจจุบนั กลุม่บริษัทฯ มี
การจดทะเบียนสินทรัพย์บางสว่นเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมกบัธนาคาร ดงันัน้ ธนาคารอาจก าหนดให้กลุม่บริษัทฯ สามารถใช้
หลกัประกนัร่วมกับวงเงินกู้ เดิมและ/หรือก าหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่ก่อภาระผูกพนักับสถาบนัการเงินรายอื่นเพิ่มเติม (Negative 
Pledge) ในอนาคต เป็นต้น รวมถึงธนาคารอาจก าหนดเง่ือนไขทางการเงินบางประการที่ผู้กู้ จะต้องรักษาไว้ตลอดระยะเวลากู้ยืม 
(Loan Covenant) เมื่อเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขในการเข้าท ารายการครัง้นี ้พบว่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัไม่มีการเรียก
บงัคบัหลกัประกันใดๆ ท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ปลอดภาระจ านองเพื่อรองรับโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติ มใน
อนาคต รวมถึงไม่มีข้อจ ากดัด้านการด าเนินงานและการจดัหาแหลง่เงินทนุโดยวิธีการอื่นเมื่อกลุม่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าอาจมีต้นทนุ
ทางการเงินท่ีต ่ากวา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ซึง่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ในการบริหารจดัการโครงสร้างเงินทุน
ของกลุม่บริษัทฯ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพในระยะยาว 
 
3. อัตราดอกเบีย้และ/หรือต้นทุนทางการเงนิส าคัญกรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
อ้างอิงมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2556 ได้อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ
ไม่เกิน 5 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรองรับแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกู้ เดิมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันัน้ การออกและเสนอขาย
หุ้นกู้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดหาแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ได้
ประกาศผลการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating) ของบริษัทฯ ที่ระดบั BBB+  
 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาอตัราดอกเบีย้ที่อาจจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยแบง่เป็น 3 กรณี ดงันี ้
 
กรณีที่ 1: อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรัฐบาล รวมกบั Credit Spread ของหุ้นกู้ เอกชน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราดอกเบีย้ที่กลุม่บริษัทฯ อาจได้รับในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายไุม่เกิน 5 
ปี ซึง่สอดคล้องกบัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
 

 44 

                                                  

ปี (จากตารางที่ 14 ตามที่ปรากฏถดัไป) เทา่กบัร้อยละ 3.52 ตอ่ปี บวกด้วยสว่นตา่งอตัราผลตอบแทน (Average Spread) ของหุ้น
กู้ เอกชนท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบั BBB อายไุม่เกิน 5 ปี ในช่วงร้อยละ 1.72 – 1.90 ต่อปี (จากตารางที่ 15 ตามที่
ปรากฏถดัไป)  
 

ตารางที่ 14 อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (Government Bond)  
ระยะเวลา อัตราผลตอบแทน (ร้อยละต่อปี) 

1 ปี 2.60 
3 ปี 3.10 
5 ปี 3.52 
10 ปี 3.92 

ท่ีมา : www.thaibma.or.th ณ 15 ตลุาคม 2556 
 

ตารางที่ 15 ส่วนต่างอตัราผลตอบแทน (Average Spread) ของหุ้นกู้เอกชน (Corporate Bond)  

อันดับความน่าเชื่อถอื 
Average Spread (ร้อยละ) 

ไม่เกิน 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี ขึน้ไป 
AAA 0.44 0.67 0.77 
AA 0.58 0.84 0.90 
A 0.72 0.98 1.13 

BBB 1.90 1.72 n/a 
หมายเหต ุอนัดบัความน่าเช่ือถือในแตล่ะระดบัรวมอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเป็นเคร่ืองหมายบวก/ลบ 
ท่ีมา : www.thaibma.or.th ณ 15 ตลุาคม 2556 

 
จากการค านวณข้างต้น อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ระดบั BBB อายไุม่เกิน 5 ปี อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 5.24 – 5.42 ต่อปี และเมื่อ
รวมกบัประมาณการค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น ค่าตอบแทนผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
คา่ประชาสมัพนัธ์และคา่การตลาด คา่ใช้จ่ายในการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้  และคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามประมาณการของ
ผู้บริหารของบริษัทฯ จะคิดเป็นต้นทนุทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประมาณร้อยละ 5.35 – 5.52 ต่อปี ซึ่งต ่ากว่าอตัรา
ดอกเบีย้สงูสดุในการเข้าท ารายการครัง้นีท้ี่ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี อยูร้่อยละ 0.15 และสงูกวา่อยูร้่อยละ 0.02 ตอ่ปี  
 
ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วยงัคงมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ 
วนัท่ีประสงค์จะระดมทนุ รวมถึงการตอบรับของนกัลงทนุ เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ยงัไมเ่คยมีการระดมทนุผา่นการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้มาก่อนหน้า นอกจากนี ้การประมาณการข้างต้นเป็นการประมาณการอตัราดอกเบีย้ส าหรับหุ้นกู้ที่มีอายไุม่เกิน 5 ปี เนื่องจาก
ไม่มีข้อมลูการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระดบั BBB+ ที่มีอายเุกินกว่า 5 ปี ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงกบักบัอายุ
ของเงินกู้ยืมในการเข้าท ารายการครัง้นีท้ี่ไมเ่กิน 10 ปี ด้วยเหตนุี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประมาณการได้แน่ชดัถึง
อตัราดอกเบีย้และจ านวนเงินทนุท่ีคาดวา่จะได้รับผา่นการระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
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กรณีที่ 2: อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียนกลุม่เกษตรและอาหารในปี 2556 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ เอกชนท่ีออกและเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในช่วงปี 2556 ที่มีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และอายุหุ้ นกู้ ไม่เกิน 5 ปี 
สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสะท้อนถึงต้นทนุการกู้ยืมของบริษัทจดทะเบียนที่อาจมีลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจและความเสีย่งในการด าเนินงานบางประการทีค่ล้ายคลงึกนักบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัแสดงไว้ใน
ตารางถดัไป 

 
ตารางที่ 16 หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในปี 2556 

อันดับ บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขาย วันที่เสนอขาย อาย ุ
อันดับความน่าเชื่อถอื

ของตราสารหนี ้
อัตรา

ดอกเบีย้ 
1 หุ้นกู้  บมจ. เจริญโภค

ภณัฑ์อาหาร (“CPF”) ครัง้
ที่ 2/2556 ชดุที่ 1 

ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 56 4 ปี AA- ร้อยละ 4.04 

2 หุ้นกู้  บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 
(“OISHI”) ครัง้ที่ 1/2556 

ไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท 5 – 6 ส.ค. 56 3 ปี A- 
(อนัดบัเครดิตองค์กร) 

ร้อยละ 4.00 
 

 
จากตารางข้างต้น หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดย CPF และ OISHI ในปี 2556 เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และไมม่ีสทิธิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอาย ุมีมลูคา่เสนอขายไม่เกิน 1,000 – 2,000 ล้านบาท อายไุม่เกิน 3 – 
4 ปี และมีอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.00 – 4.04 ตอ่ปี ซึง่ต ่ากวา่อตัราดอกเบีย้สงูสดุในการเข้าท ารายการครัง้นีท้ี่ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี 
อยูร้่อยละ 1.46 – 1.50 ตอ่ปี   
 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากหุ้นกู้ของ CPF และ OISHI ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูกว่าของบริษัทฯ อีกทัง้ ยงัมีข้อจ ากดัด้าน
ความแตกต่างของลกัษณะการประกอบธุรกิจ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ที่จัดจ าหน่าย ขนาดของธุรกิจ และฐานะทางการเงินของ
บริษัทท่ีน ามาเปรียบเทียบข้างต้นกบักลุม่บริษัทฯ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีจ้ะสะท้อนออกมาเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดงันัน้ โอกาสที่หุ้นกู้
ของบริษัทฯ อาจได้รับอตัราดอกเบีย้ที่สงูกว่าจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสงู ด้วยเหตนุี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าอตัรา
ดอกเบีย้ของหุ้นกู้ดงักลา่วอาจไมส่ามารถน ามาเทียบเคียงได้โดยตรงกบัการเข้าท ารายการครัง้นี ้เนื่องจากความแตกตา่งของผลการ
จดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
 
กรณีที ่3: อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ระดบั BBB+ ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียนในปี 2556 
เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมของผู้ ถือหุ้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาหุ้ นกู้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ในทุกหมวดอตุสาหกรรม ที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบั BBB+ โดยเลือกเฉพาะบริษัทที่มีการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ในปี 2556 ที่มีมลูค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และอายหุุ้นกู้ ไม่เกิน 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงัแสดงไว้ใน
ตารางถดัไป 
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ตารางที่ 17 หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียน ในปี 2556 อันดับความน่าเชื่อถอืระดับ BBB+  

อันดับ บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขาย วันที่เสนอขาย อาย ุ
อันดับความ

น่าเชื่อถอืของตรา
สารหนี ้

อัตราดอกเบีย้ 

1 หุ้นกู้  บมจ.บตัรกรุงไทย 
ครัง้ที่ 2/2556 

ไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท 6 – 8 ส.ค. 56 3 – 5 
ปี 

BBB+ ชดุที่ 1 ร้อยละ 4.75  
ชดุที่ 2 ร้อยละ 5.00 

2 หุ้นกู้  บมจ.ราชธานีลสิซิ่ง 
ครัง้ที่ 3/2556  

ไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท 21 – 24 ต.ค. 56 4 ปี BBB+  ร้อยละ 4.80  

3 หุ้นกู้  บมจ.บตัรกรุงไทย 
ครัง้ที่ 1/2556  

ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 7 – 8 พ.ค. 56 3 ปี BBB+  ร้อยละ 4.65 

4 หุ้นกู้  บมจ.ราชธานีลสิซิ่ง 
ครัง้ที่ 1/2556  

ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 11 – 13 มิ.ย. 56 4 ปี BBB+  ร้อยละ 4.70 

5 หุ้นกู้  บมจ.เอเซียเสริมกิจ 
ลสีซิ่ง ครัง้ที่ 2/2556  

ไมเ่กิน 1,300 ล้านบาท 24 – 27 มิ.ย. 56 3 ปี BBB+  
(อนัดบัเครดิตองค์กร) 

ร้อยละ 4.50 

6 หุ้นกู้  บมจ.ลลลิ พร็อพ
เพอร์ตี ้ครัง้ที่ 1/2556 

ไมเ่กิน 800 ล้านบาท 23 – 25 ก.ค. 56  3 ปี BBB+  
(อนัดบัเครดิตองค์กร) 

ร้อยละ 4.75 

7 หุ้นกู้  บมจ.เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชัน่ ครัง้ที่ 2/2556 

ไมเ่กิน 800 ล้านบาท 25 – 29 ต.ค. 56 3 ปี BBB+  
(อนัดบัเครดิตองค์กร) 

ร้อยละ 5.00 

8 หุ้นกู้  บมจ.ทีพีไอ โพลนี 
ครัง้ที่ 1/2556 

ไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท  27 – 29 พ.ค. 56 3 ปี BBB+ ร้อยละ 5.20 

 
จากตารางข้างต้น อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ที่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระดบั BBB+ อยู่ในช่วงร้อยละ 4.50 – 5.20 ต่อปี ซึ่ง
ต ่ากวา่อตัราดอกเบีย้สงูสดุในการเข้าท ารายการครัง้นีท้ี่ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี อยูร้่อยละ 0.30 – 1.00 ตอ่ปี  
 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบข้างต้นสว่นใหญ่เป็นผู้ ให้บริการด้านการเงิน ซึ่งมีสถาบนัการเงินเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (อนัดบั 1 – 5) และมีการออกและเสนอขายตราสารหนีอ้ย่างต่อเนื่อง โดยอีกสว่นหนึ่งเป็นผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ 
(อนัดบั 6 – 7) และผู้ผลติปนูซีเมนต์ (อนัดบัท่ี 8) ซึง่มีความแตกตา่งกบักลุม่บริษัทฯ ในด้านลกัษณะการประกอบธุรกิจ และสภาวะ
อตุสาหกรรมการแข่งขนั โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัธุรกิจเลีย้งไก่และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ของกลุม่บริษัทฯ จะพบว่าอาจมี
ความผนัผวนสงูกวา่ เนื่องจากผลการด าเนินงานสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัอปุสงค์และอปุทานของเนือ้ไก่ทัง้ในและตา่งประเทศในแตล่ะ
ช่วงเวลา รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์และราคาเนือ้ไก่ การระบาดของโรคไข้หวดันก และการ
จ ากดัการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศเนื่องจากการระบาดของโรค เป็นต้น สง่ผลให้ยงัไมส่ามารถประมาณการอตัราดอกเบีย้ที่คาดว่า
จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้อยา่งแนน่อน 
 
ทัง้นี ้ในปัจจบุนั บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ทัง้ในเร่ืองของระยะเวลา จ านวนเงินท่ีจะระดม
ทนุ และอตัราดอกเบีย้ โดยที่บริษัทฯ จะพิจารณาสภาวะตลาดเงินตลาดทุน สภาพคลอ่งของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมของ
โครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ ร่วมด้วย 
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จากการพิจารณาข้างต้น สามารถสรุปแนวทางในการพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ในการเข้าท ารายการได้ดงันี ้
 

ตารางที่ 18 สรุปแนวทางที่น ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับอตัราดอกเบีย้ในการเข้าท ารายการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปแนวทางที่น ามาพจิารณาเปรียบเทียบ 
อัตราดอกเบีย้
ในแต่ละกรณี 

อัตราดอกเบีย้
ในการเข้าท า
รายการ 

อัตราดอกเบีย้ในแต่ละ
กรณีสูง (ต ่า) กว่าอัตรา
ดอกเบีย้สูงสุดในการ

เข้าท ารายการ 
1) อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืของกลุ่มบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2556 2.82% – 6.00% < 5.50% (2.68%) – 0.50% 

2) อัตราดอกเบีย้และ/หรือต้นทุนทางการเงนิส าคัญกรณีกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิ 
2.1)  
 

อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 
(MLR) ของธนาคาร 4 แหง่ 

7.00% < 5.50% 1.50% 

2.2) อตัราดอกเบีย้ที่คาดว่าจะได้รับส าหรับวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินแบบอตัราคงที่ (Fixed Rate)* 

6.03% – 6.19% < 5.50% 0.53% – 0.69% 

2.3) อตัราดอกเบีย้ที่คาดว่าจะได้รับส าหรับวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินแบบอตัราลอยตวั (Floating Rate) อ้างอิงข้อมลู 
ณ 15 ตลุาคม 2556* 

4.86% – 6.00% < 5.50% (0.64%) – 0.50% 

3) อัตราดอกเบีย้และ/หรือต้นทุนทางการเงนิส าคัญกรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
3.1)  
 

อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรัฐบาล รวมกบั Credit Spread ของหุ้นกู้
เอกชนระดบั BBB* 

5.35% – 5.52% < 5.50% (0.15%) – 0.02% 

3.2) อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียนกลุม่
เกษตรและอาหารในปี 2556 (มีอนัดบัความนา่เช่ือถือ A-/AA-)** 

4.00% – 4.04% < 5.50% (1.50%) – (1.46%) 

3.3) อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ระดบั BBB+ ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทจด
ทะเบียนในปี 2556** 

4.50% – 5.20% < 5.50% (1.00%) – (0.30%) 

หมายเหต ุ*รวมภาระคา่ธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ หรือประมาณการคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการ  
          **มลูคา่การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมีอายไุม่เกิน 5 ปี โดยไม่รวมคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

- ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 อยู่ท่ีระดบั BBB+ 
อัตราดอกเบีย้ท่ีคาดว่าจะได้รับจากสถาบันการเงินข้างต้นเป็นการเจรจาในเบือ้งต้นของบริษัทฯ กับธนาคาร ซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในภายหลังขึน้อยู่กับการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขสุดท้ายของธนาคาร  รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัท่ีมีการขอรับวงเงินกู้  

 
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระด้านความเหมาะสมของราคา 
จากตารางข้างต้น พบว่าในการจดัหาสินเช่ือด้วยวิธีการต่างๆ นัน้ กลุม่บริษัทฯ อาจมีโอกาสที่จะได้รับอตัราดอกเบีย้ในอตัราที่ต ่า
หรือสงูกวา่ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้สงูสดุในการเข้าท ารายการครัง้นี ้ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วยงัขึน้อยู่กบัอตัรา
ดอกเบีย้ตลาด ณ ขณะนัน้ รวมถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ความเช่ือมัน่ต่อสภาวะอตุสาหกรรม และฐานะทางการเงินของ
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บริษัทฯ ณ วนัที่ประสงค์จะระดมทนุ ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอน อีกทัง้ เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ยงัไม่เคยระดมทนุผ่านการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  จึงยงัไมส่ามารถประมาณการได้แน่ชดัถึงจ านวนเงินทนุและอตัราดอกเบีย้ที่จะได้รับ หรือการตอบรับจากนกัลงทนุ 
เนื่องจากอตุสาหกรรมการเลีย้งไก่และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความผนัผวนขึน้อยู่กบัปัจจยัแวดล้อม
หลายประการ ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าอตัราดอกเบีย้ในการเข้าทํารายการครัง้นีท้ี่ไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี เป็น
อตัราที่เหมาะสม โดยเป็นอตัราดอกเบีย้ที่ใกล้เคียงกนักบัอตัราดอกเบีย้ที่อาจได้รับจากการระดมทนุโดยแนวทางอื่นๆ  
 
ภายหลงัการเข้าท ารายการ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบีย้และวงเงินกู้ยืมอื่น อตัราดอกเบีย้ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ
บริษัทฯ จะลดลงจาก ณ 30 กนัยายน 2556 เป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 4.12 – 4.19 ต่อปี เนื่องจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัจะลดลงจากเดิมร้อยละ 6.00 ตอ่ปี เป็นไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี 
 
2.3.2  ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  
 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของเง่ือนไขในการเข้าท ารายการจากเง่ือนไขส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินจาก
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั (รายละเอียดตามที่ปรากฏในสว่นที่ 2 ข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบบันี)้ ซึง่มีเง่ือนไขส าคญั ได้แก่ 
 การก าหนดอตัราดอกเบีย้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ ยืมไม่เกิน 10 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 

กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2567 โดยสามารถกู้ยืมเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม  แต่
จ านวนเงินกู้ดงักลา่วที่คงเหลอื ณ ขณะใดขณะหนึง่ต้องไมเ่กินจ านวน 2,000 ล้านบาท  

 กรณีผู้กู้ ผิดนดัหรือผิดสญัญา คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15.00 ตอ่ปี นบัจากวนัท่ีบริษัทฯ ผิดนดัหรือผิดสญัญา 
 การก าหนดให้วนัที่ 31 มกราคม 2567 เป็นวนัครบก าหนดช าระเงินต้น ซึ่งเท่ากบัว่าผู้ ให้กู้ ไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินกู้ ก่อนครบ

ก าหนดช าระ 
 ผู้กู้ สามารถคืนเงินต้นบางสว่นหรือทัง้หมดได้ก่อนก าหนด โดยผู้ ให้กู้ตกลงที่จะไม่คิดค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ  จากการ

ช าระเงินกู้ก่อนก าหนด  
 ผู้กู้ ไมต้่องวางหลกัทรัพย์เพื่อค า้ประกนัเงินกู้ยืม  

  
ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เง่ือนไขการกู้ยืมเงินดงักลา่วข้างต้นซึ่งสว่นใหญ่เป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัเง่ือนไขเงิน
กู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ณ ปัจจบุนั ของกลุม่บริษัทฯ จะเป็นประโยชน์ต่อกลุม่บริษัทฯ เพราะเป็นเงินทนุส าหรับใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในการด าเนินกิจการและเอือ้ให้เกิดความคลอ่งตวัในการระดมทนุและการบริหารสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทฯ ในหลาย
ด้าน เช่น 
 การก าหนดอตัราดอกเบีย้สงูสดุไว้ไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี จะช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ตลาด

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ซึง่จะก่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ 
 เง่ือนไขการกู้ยืมมีความยืดหยุน่ในการบริหารจดัการสภาพคลอ่ง ซึง่จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการโครงสร้าง

เงินทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้โดยการจ่ายช าระคืนเงินต้นบางสว่นก่อนครบก าหนด 
หากกลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอ  
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 กลุม่บริษัทฯ ไมต้่องมีภาระในการจดัหาหลกัทรัพย์เพื่อค า้ประกนัเงินกู้ยืม ท าให้กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ปลอดภาระจ านอง
เพื่อรองรับโอกาสในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมในอนาคต  

 กลุม่บริษัทฯ สามารถคืนเงินต้นบางสว่นหรือทัง้หมดได้ก่อนครบก าหนด โดยไมต้่องเสยีคา่ปรับให้แก่ผู้ให้กู้  
 อตัราดอกเบีย้ผิดนดัหรือผิดสญัญาเป็นอตัราเดียวกนัหรือต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้ผิดนดัของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 

แหง่ ท่ีมีอตัราอยูท่ี่ร้อยละ 15 – 20 ของยอดหนีผิ้ดนดัหรือยอดหนีค้้างช าระ 
 ไมม่ีการก าหนดเง่ือนไขซึ่งเป็นการจ ากดัสิทธิให้กลุม่บริษัทฯ จดัหาหรือระดมทนุด้วยวิธีการอื่นใดในอนาคต ในกรณีที่การ

จดัหาหรือการระดมทนุด้วยวิธีการอื่นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุม่บริษัทฯ มากกว่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัใน
ครัง้นี ้

ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่เง่ือนไขในการกู้ยืมเงินจากกรรมการและบคุคลเก่ียวโยงในครัง้นีม้ีความเหมาะสม 
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ส่วนที่ 3  สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงความ เป็นธรรมของราคา
และเง่ือนไขของการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลเก่ียวโยงกันครัง้นี ้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นตอ่การเข้าท ารายการ ดงันี ้
 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและบคุคลที่เก่ียวโยงกนัมีความ
เหมาะสม เนื่องจาก 
 ช่วยลดความเสีย่งในการจดัหาหรือการระดมเงินทนุโดยวิธีการอื่น ซึง่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อใช้เป็นแหลง่

เงินทนุในระยะยาว เนื่องจากการระดมทนุโดยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้
หรือการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ยงัคงมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาวะ
อตุสาหกรรม รวมถึงฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัที่ประสงค์จะระดมทนุ หรือกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดในอนาคตที่
อาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ดงัที่เคยเกิดขึน้ในอดีต 
เช่น การระบาดของโรคไข้หวดันก ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์และราคาเนือ้ไก่ อาจสง่ผลกระทบต่อจ านวน
เงินท่ีคาดวา่จะได้รับจากการระดมทนุในแตล่ะคราว รวมถึงความตอ่เนื่องของแผนการลงทนุในอนาคตของกลุม่บริษัทฯ  

 เง่ือนไขในการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัมีความผอ่นปรนกวา่การระดมทนุโดยวิธีการอื่น เช่น  
o ไมม่ีหลกัทรัพย์ค า้ประกนัการกู้ยืม  
o กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิจ่ายช าระคืนเงินต้นบางส่วนหรือทัง้หมดก่อนก าหนด โดยผู้ ให้กู้ ตกลงจะไม่คิดค่าปรับหรือ

คา่ใช้จ่ายใดๆ  
o ผู้กู้สามารถเบิกใช้เงินกู้ครัง้เดียวหรือหลายครัง้ตลอดระยะเวลากู้ยืม 10 ปี โดยจํานวนเงินกู้ดงักลา่วที่คงเหลอื ณ ขณะ

ใดขณะหนึง่ต้องไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท  
o การก าหนดให้วนัท่ี 31 มกราคม 2567 เป็นวนัครบก าหนดช าระเงินต้น ซึ่งเท่ากบัว่าผู้ ให้กู้ ไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินกู้ก่อน

ครบก าหนดช าระ 
ด้วยเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้น จะท าให้กลุม่บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ในการบริหารจดัการสภาพคลอ่งทางการเงิน โดยสามารถ
ปรับเปลีย่นการเบิกใช้เงินและ/หรือการช าระคืนเงินกู้ ให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา อีกทัง้ การกู้ยืม
เงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันยังก่อให้เกิดภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึงมีขัน้ตอนหรือระยะเวลาในการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่เงินทนุน้อยกวา่การจดัหาหรือการระดมทนุโดยวิธีการอื่น  

 การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้นี ้เปรียบเสมือนเป็นการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัจ านวน 2,000 ล้านบาท ต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ จากการผิดนดัช าระหนี ้
ดงักลา่วในวนัที่ 31 มกราคม 2557 และช่วยรักษาสภาพคล่องของกลุม่บริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจต่อไป เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ ยงัคงมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินกิจการและการเพิ่มก าลงัการผลติสายการผลติเนือ้ไก่
แปรรูปแบบครบวงจร เพื่อให้กลุม่บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเพิ่มขึน้ตามแผนงานท่ีวางไว้ 
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 อตัราดอกเบีย้ในการเข้าท ารายการครัง้นีท้ี่ไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี ต ่ากวา่อตัราดอกเบีย้ตามตัว๋สญัญาเงินกู้ เดิมกบับคุคล
ที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จ่ายช าระอยู่ที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี และต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี 
ประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (ณ 15 ตลุาคม 2556) อยู่ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
(MLR-1.50%) รวมถึงต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้คงที่ (Fixed Rate) ซึ่งกลุม่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากสถาบนัการเงินส าหรับ
วงเงินกู้ยืมระยะยาว 

 เมื่อพิจารณาการระดมทุนโดยวิธีการอื่น เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้  การกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินแบบอัตรา
ดอกเบีย้ลอยตวั (Floating Rate) และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ พบวา่  
o บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับอตัราดอกเบีย้ที่ใกล้เคียงกบัอตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้สงูสดุในการเข้า

ท ารายการครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 18 สว่นท่ี 2.3.1 ของรายงานฉบบันี)้ อยา่งไรก็ดี อตัราดอกเบีย้ที่คาด
วา่จะได้รับจากการระดมทนุโดยวิธีการดงักลา่วยงัคงมีความไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่บัอตัราดอกเบีย้ตลาด ณ ขณะนัน้  

o การก าหนดอตัราดอกเบีย้สงูสดุไว้ไมเ่กินร้อยละ 5.50 ตอ่ปี จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้
ตลาดในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ  

o เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ยงัไม่เคยระดมทนุผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้  จึงยงัไม่สามารถประมาณการได้แน่ชดัถึง
จ านวนเงินทุนและอตัราดอกเบีย้ที่จะได้รับ หรือการตอบรับจากนกัลงทุน เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลีย้งไก่และ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความผนัผวน ขึน้อยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้
หลายประการ 

o การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจะเป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน 
บริษัทฯ ยงัไมม่ีนโยบายในการด าเนินการดงักลา่ว 

 
ด้วยเง่ือนไขการกู้ ยืมที่เอือ้ให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่อาจมีต้นทุนทางการเงินต ่ากว่าเพิ่มเติม ซึ่ง

ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของบริษัทฯ ใน
อนาคต ตามที่ได้รับมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2556 รวมถึง เป็นเง่ือนไขที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการระดมทนุ
โดยวิธีการอื่นดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น ซึง่จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินครัง้นี  ้อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการ
ดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี  ้
 การเข้าท ารายการดงักลา่วจะท าให้กลุม่บริษัทฯ มีการพึ่งพิงเจ้าหนีร้ายใหญ่ ซึ่งเป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไปใน

อนาคต และในกรณีที่กลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีการกู้ยืมเงินเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาท จะท าให้กลุม่บริษัทฯ มีภาระผกูพนัในการ
จ่ายช าระดอกเบีย้เงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ 

 กรณีที่กลุม่บริษัทฯ ไมส่ามารถช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้คืนให้แก่เจ้าหนีไ้ด้ตามระยะเวลาที่ก าหนด กลุม่บริษัทฯ มีความ
เสีย่งที่จะถกูฟ้องร้องด าเนินคดีหรือเรียกค่าเสียหายจากการผิดนดัช าระหนี ้ซึ่งบริษัทฯ อาจต้องพิจารณาด าเนินการขยาย
ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าวนีอ้อกไป หรือจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อมาจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม 
(Refinancing) หรือพิจารณาแนวทางด าเนินการเพิ่มทนุเพื่อน ามาจ่ายช าระหนี ้ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัขัน้ต ่าประมาณปีละ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากมี
เหตกุารณ์ใดที่บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคมุได้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ และท าให้สภาพคลอ่งของบริษัทฯ 
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั บริษัทฯ อาจพิจารณาชะลอการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ในปีดงักลา่วออกไป เพื่อเป็นการรักษาสภาพคลอ่งในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแผนการจ่ายช าระคืนเงินกู้ดงักลา่วควบคู่กบัแผนการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในอนาคต เห็นว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ในการจ่ายช าระ ประกอบกับบริษัทฯ ยงัมีทางเลือกในการระดมทนุอื่น เช่น 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทนุ และการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการจ่ายช าระคืนหนีใ้น
กรณีทีไ่มส่ามารถจ่ายช าระคืนจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานได้ตามแผน 
 

 การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุตัิส าหรับการท ารายการในครัง้นี ้อยูใ่นดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคญั ซึ่งผู้ ถือ
หุ้นควรจะศึกษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจยัความเสี่ยง ข้อจ ากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วยความรอบคอบระมดัระวงัก่อนลง
มติ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสม 
 

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ท าหน้าที่ ศึกษา และวิเคราะห์
ข้อมลูตา่งๆ ดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของบริษัทฯ เป็นส าคญั 
 

ทัง้นี ้ การให้ความเห็นในการเข้าท ารายการดงักล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชน และข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตัง้ข้อสมมติฐานว่าข้อมลูดงักลา่วข้างต้นมีความถกูต้องและเป็นจริง  ดงันัน้ หากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นไม่ถกูต้อง และ/หรือไม่เป็น
จริง และ/หรือมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นในครัง้นี ้ ด้วยเหตุนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบจากปัจจยัดงักลา่วที่อาจเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี  ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ต่อการเข้าท ารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านัน้ และการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนี ้มิได้เป็นการ
รับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการตา่งๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ  

 
 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
  

 

  
(นางดวงใจ  หลอ่เลศิวิทย์) (น.ส.จิรยง อนมุานราชธน) 

หุ้นสว่นบริหาร หุ้นสว่นผู้จดัการ/ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 


