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ที่ GFPT 10/2556
15 ตุลาคม 2556
เรื่ อง

การเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันด้ านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และ กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2556

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
เวลา 9.30 น. โดยมีมติที่สาํ คัญสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิให้ นําเสนอเรื่ องการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันด้ านการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันด้ านการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (เอกสารแนบท้ าย)
2. อนุมตั ิให้ แต่งตัง้ บริ ษัท เจดี พารท์เนอร์ จํากัด (JayDee Partners Limited) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันด้ านการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09:30 น. ณ ห้ องประชุม
บริ ษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
4. กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 (Record
Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556
5. กําหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางด้ านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(น.พ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร
หน้ า 1 / 6

เอกสารแนบท้ าย
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันด้ านการรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
ได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางด้ านการเงินจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้ านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้รับความช่ วยเหลือทางการเงิน: บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดังนี ้
1) บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (GFPT)
2) บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) (KT)
3) บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด (MKS)
4) บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด (FKT)
5) บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด (GP)
6) บริ ษัท จีเอฟ ฟู้ด จํากัด (GFF)
ผู้ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน: บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
รายชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ตาแหน่ งใน
บริษัทฯ และบริษัทย่ อย

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
กรรมการและผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น

1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการ GFPT และ 5 บริษัทย่อย
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัด การ
GFPT และ 5 บริษัทย่อย
ประธานกรรมการบริ หาร GFPT และรอง
กรรมการผู้จดั การ 4 บริษัทย่อย
กรรมการบริ ห าร GFPT และรองกรรมการ
ผู้จดั การอาวุโส KT (บริษัทย่อย)
กรรมการ GFPT และรองกรรมการผู้ จัด การ
อาวุโส KT (บริษัทย่อย)
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงาน
จัดซือ้ ไก่เนือ้ GFPT และรองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายการตลาด KT (บริษัทย่อย)
รองกรรมการผู้จัด การอาวุโส สายงานการเงิน
GFPT
-

-

17.5%
14.4%

-

0.3%

-

0.2%

-

0.8%

-

17.8%

3) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
4) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
5) นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
6) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

7) นางปรานี ภาคสุข
8) นางวัลลีย์ ศิริมงคลเกษม
9) นางสุมน ศิริมงคลเกษม
10) นายปรีชา ศิริมงคลเกษม

น้ องสาวนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

0.9%

มารดานายสุจิน ศิริมงคลเกษม
น้ องสะใภ้ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
น้ องชายนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

0.0%
-
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รายชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ตาแหน่ งใน
บริษัทฯ และบริษัทย่ อย

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
กรรมการและผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น

ภรรยานายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ลูกสาวนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การ GFF (บริษัทย่อย)
ลูกชายนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ลูกสาวนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ลูกชายนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้ จั ด การสายงานผลิ ต และ ลูกชายนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
การตลาด GFPT
17) นางนาฏยา ศิริมงคลเกษม
ภรรยานายวิรัช ศิริมงคลเกษม
18) นส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายจัดซือ้ KT (บริ ษั ท ลูกสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ย่อย)
19) นส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายโรงงานอาหารสัตว์
ลูกสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
KT (บริษัทย่อย)
20) นส. วริสรา ศิริมงคลเกษม
ลูกสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
21) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
ผู้จดั การฝ่ ายทัว่ ไป KT (บริษัทย่อย)
ลูกชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
22) นส. พิมพ์รัก ศิริมงคลเกษม ผู้จดั การฝ่ ายขายต่างประเทศ GFPT
ลูกสาวนพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
23) นายพงศธร อิงโพธิ์ชยั
ลูกชายนางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
24) นายวิน ภาคสุข
ลูกชายนางปรานี ภาคสุข
25) นายวรภัทร ภาคสุข
ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายขายต่างประเทศ GFPT
ลูกชายนางปรานี ภาคสุข
26) นางชลลดา ศิริมงคลเกษม
พี่สาวนายสุจิน ศิริมงคลเกษม
27) นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม
น้ องชายนายสุจิน ศิริมงคลเกษม
28) นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม
น้ องชายนายสุจิน ศิริมงคลเกษม
29) นายจรงกร ศิริมงคลเกษม
น้ องชายนายสุจิน ศิริมงคลเกษม
หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด
11) นางสุวรรณา ศิริมงคลเกษม
12) นส. นิสา ศิริมงคลเกษม
13) นายขจร ศิริมงคลเกษม
14) นส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม
15) นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม
16) นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม

0.4%
0.0%
0.3%
1.8%
-

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีดงั ต่อไปนี ้
ประเภทรายการ :

รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

วงเงินกู้ยืมเงิน :

เงินกู้ระยะยาวจํานวนไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ให้ นับรวมเงิ นกู้ระยะยาวที่บริ ษัท ฯ ได้ ก้ ูยืมจากบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันและจะครบ
กําหนดชําระในวันที่ 31 มกราคม 2557

อัตราดอกเบี ้ย :

ร้ อยละ 6.00 ต่อปี

ระยะเวลาการกู้ยืม :

ไม่เกิน 10 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

การชําระดอกเบี ้ย:

ชําระทุกเดือน

การชําระคืนเงินต้ น:

ชําระภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยสามารถคืนเงิน
ต้ นบางส่วนหรื อทังหมดได้
้
ก่อนกําหนด โดยผู้ให้ ก้ ตู กลงที่จะไม่คิดค่าปรับหรื อค่าใช้ จ่าย
ใด ๆ จากการชําระเงินกู้ก่อนกําหนด
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หลักประกัน :

ไม่มี

เงื่อนไขการกู้ยืม:

บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ครัง้ เดียวหรื อ
หลายครัง้ ตลอด “ระยะเวลาการกู้ยืม ” แต่จํานวนเงินกู้ดงั กล่าวที่คงเหลือ ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ ต้ องไม่เกินจํานวนที่ระบุไว้ ในเงื่อนไข “วงเงินกู้ยืมเงิน” และระยะเวลาการกู้ยืม
แต่ละครัง้ สิ ้นสุดไม่เกิน “ระยะเวลาการกู้ยืม”

เงื่อนไขในกรณีผิดนัด

บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยยินยอมให้ คิดดอกเบี ้ยในอัตราเท่ากับร้ อยละ 15.00 ต่อปี
นับจากวันที่บริ ษัทฯ ผิดนัดหรื อผิดสัญญา

ลักษณะการเข้ าทําสัญญา

บริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่อ ยที่ ก้ ู ยื ม เงิ น จะเข้ า ทํ า สัญ ญาเงิ น กู้ห รื อ ตั๋ว สัญ ญาใช้ เ งิ น
โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันแต่ละรายในแต่ละครัง้ ที่มีการกู้ยืมเงิน โดยใช้ สญ
ั ญา
เงินกู้หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินทีม่ เี งื่อนไขเดียวกัน และระบุให้ วนั ที่ 31 มกราคม 2567 เป็ นวัน
ครบกําหนดชําระเงินต้ น

เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ

ไม่มี

วัตถุประสงค์

1) เพื่อปรั บโครงสร้ างทางการเงิ นของบริ ษัท ฯ เป็ นเงิ น กู้ระยะยาวให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจและการลงทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ
2) เพื่อใช้ เป็ นเงิ นลงทุนของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อยในการเพิ่มกาลังการผลิต ตลอด
สายการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรของกลุม่ บริ ษัทฯ
3) เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในการดาเนินกิจการตามปกติของ
บริ ษัทฯ

(4) มู ล ค่ ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการก าหนดมู ล ค่ ารวมของรายการ
ในการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ค่าตอบแทนที่บริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย (“ผู้ก้ ู”) ต้ องชําระให้ กบั บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน (“ผู้ให้ ก้ ”ู ) มีเพียงดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยชําระให้ กบั ผู้ให้ ก้ ทู กุ เดือน โดยคิดดอกเบี ้ยตามอัตราดอกเบี ้ยที่ระบุ
ไว้ ในสัญญา ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 6.00 ต่อปี คูณกับยอดเงินต้ นที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยได้ ก้ ยู ืม คูณกับจํานวนวันที่บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย กู้ยืมเงิน
ทังนี
้ ้ จํานวนดอกเบี ้ยรวมสูงสุดที่บริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อยต้ องชําระให้ กบั ผู้ให้ ก้ เู ท่ากับ 1,200 ล้ านบาท เมื่อคํานวณภายใต้
สมมติฐานว่าบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ก้ ยู ืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเต็มวงเงินกู้ยืมเงินจํานวน 2,000 ล้ านบาทที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.00 ต่อปี เป็ นเวลา 10 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2567) โดยที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยชําระดอกเบี ้ยและเงินต้ นตามสัญญา และไม่มีการผิดนัดหรื อผิดสัญญาจนเป็ นเหตุให้
อัตราดอกเบี ้ยปรับเป็ นร้ อยละ 15.00 ต่อปี ตามรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการได้ ดังนี ้
มูลค่ารวม ไม่เกิน 1,200 ล้ านบาท

4.1) มูลค่ ารวมของรายการ:
รายละอียดการคานวณ
มูลค่ารวมของรายการ

=

จํานวนเงินกู้ยืมสูงสุด x อัตราดอกเบี ้ยสูงสุด x ระยะเวลากู้ยืมเงินสูงสุด

=

2,000,000,000 x 6% x 10 ปี

=

1,200,000,000 บาท
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มูลค่ารวมของดอกเบี ้ยจ่ายของเงินกู้ยืมจากกรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงสิ ้นสุดประมาณการชําระคืน
กําหนดไม่เกิน 10 ปี คือวันที่ 31 มกราคม 2567 มีมลู ค่ารวมไม่เกิน 1,200,000,000 บาท
ขนาดของรายการมีคา่ เท่ากับร้ อยละ 20.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่ง
มีคา่ มากกว่าร้ อยละ 3 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ที่ได้ รับการสอบทาน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556

4.2) ขนาดของรายการ:

ขนาดของรายการ

=

มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

=

1,200,000,000 บาท / 5,975,324,409.61 บาท

=

ร้ อยละ 20.08

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) = สินทรัพย์รวม – หนี ้สินรวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
= 12,396,934,320.22 - 6,050,264,273.92 - 293,879,630.47 - 77,466,006.22
= 5,975,324,409.61 บาท
(5) ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้ าทารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นัน้
การเข้ าทํารายการดังกล่าว ถือเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ ว คิดเป็ นขนาดของ
รายการที่เกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่
ผ่านการสอบทานแล้ วสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 ด้ วยขนาดรายการดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ และขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(6) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่ อสิทธิของผู้ถอื หุ้น
- ไม่มี (7) การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 วาระการพิจารณาเรื่ องการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจากการทํารายการนี ้ ได้ แก่ 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 2)
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 3) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 4) นางสมสิริ อิงโพธิ์ ชัย 5) นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม และ 6)
นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท สําหรับวาระนี ้
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(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการที่โยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยครบทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ นายแพทย์สาธิ ต กรเณศ นายปารเมศ เหตระกูล และนายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวนัน้ สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เนื่องจาก
(ก) บริ ษัทฯ สามารถปรับโครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้ เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจและ
แผนการลงทุนในอนาคตของกลุม่ บริ ษัทเพื่อกําลังการผลิตและเพิ่มยอดขาย อีกทังสามารถขยายฐานลู
้
กค้ าได้ อีก
ด้ วย
(ข) บริ ษัทฯ จะมีความยืดหยุน่ ในการบริ หารสภาพคล่องทางการเงิน การปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน และการเบิกใช้ เงิน
ให้ เหมาะสมกับความต้ องการในการใช้ เงิน
(ค) บริ ษัทฯ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์คํ ้าประกันในการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(ง) การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผ้ กู ้ ชู ําระ
เงินต้ นคืนก่อนครบกําหนดสัญญา และค่าธรรมเนียมในการจดจํานอง
(จ) การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีข้อกําหนดหรื อข้ อจํากัดที่ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนด้ วยวิธีการอื่น
ในอนาคต และไม่มีเงื่อนไขหรื อข้ อกําหนดทางการเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากการผิดนัดชําระหนี ้
อย่างไรก็ดี หากในอนาคต บริ ษัทฯ พบว่า ต้ นทุนทางการเงินจากการระดมทุน โดยวิธีการอื่นในระยะยาว เช่น การกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้หรื อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีแนวโน้ มตํ่ากว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาที่จะระดมทุนโดยวิธีการอื่นๆ นันเพิ
้ ่มเติม เพื่อรักษาประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ซึ่งการระดม
ทุนโดยวิธีการอื่นๆ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะคํานึงถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ในขณะนัน้ สภาพคล่องและความเหมาะสม
ของโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ และความเป็ นไปได้ ในการระดมทุนโดยวิธีการนันๆ
้ ร่วมด้ วย
(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้ อ 8
- ไม่มี –
(10) การจัดส่ งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจะประชุมใน
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2556 และความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยก่ อนส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นอย่างน้ อย 5 วันทําการ และจะ
ดําเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นถูกต้ อง ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง ไม่มีข้อมูลที่อาจทําให้ บคุ คลอื่น
สาคัญผิดในสาระสาคัญ และมิได้ มีการปกปิ ดข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้ แจ้ ง
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