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กรณีการรับความช่ วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ของ

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

เสนอต่อ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
จัดทาโดย

บริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
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สารบัญ
หน้ า
บทสรุปผู้บริ หาร
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ส่วนที่ 1

ข้ อมูลทัว่ ไปบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2

การขออนุมตั ิให้ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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ส่วนที่ 3
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คาย่ อ

ชื่อเต็ม

บริ ษัทฯ หรื อ GFPT
KT
GP
FKT
MKS
GFF
McKey
GFN
กลุม่ บริ ษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรื อ IFA
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศเกี่ยวโยง

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด
บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

เรื่ อง

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “GFPT”) ครัง้ ที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2556 และครัง้ ที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอเรื่ องการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันด้ าน
การรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (“กลุม่ บริ ษัทฯ”) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท (โดย
ให้ นบั รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีอยู่เดิม ซึ่งกาลังจะครบกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2557) ที่อตั รา
ดอกเบี ้ยไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 10 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
โดย ณ 30 กันยายน 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคงค้ างจานวน 2,000 ล้ านบาท ที่อตั ราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 6.00 ต่อปี ดังนัน้ การเข้ าทารายการจึงเสมือนเป็ นการขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ดงั กล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี เป็ นครบ
กาหนดชาระภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยต่าลง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสิทธิจ่ายคืนเงินต้ นบางส่วน
หรื อทังหมดก่
้
อนครบกาหนดชาระได้ โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียม
เนื่องจากผู้ใ ห้ ความช่วยเหลือทางการเงิ น แก่บริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อ ยในการเข้ า ทารายการครั ง้ นี ้ ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย (รายละเอียดของผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน ปรากฏในตารางที่ 1 ของรายงานฉบับนี)้ ส่งผลให้
การรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี ้) ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเกี่ยวโยง”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ
18.411ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานแล้ ว สิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศ
เกี่ยวกับการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) และบริ ษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการ
1

มูลค่ารายการที่นามาใช้ ในการคานวณขนาดรายการนัน้ คานวณจากดอกเบี ้ยสูงสุดที่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยอาจต้ องจ่ายชาระให้ แก่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยคานวณจากจานวนเงินกู้สูงสุดที่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยสามารถกู้ได้ ซงึ่ เท่ากับ 2,000 ล้ านบาท และอัตรา
ดอกเบี ้ยสูงสุดซึง่ ไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี คิดเป็ นดอกเบี ้ยจานวนไม่เกิน 110 ล้ านบาทต่อปี โดยในกรณีที่มีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดเท่ากับ 10
ปี จะมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 1,100 ล้ านบาท
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ดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย รวมทังบริ
้ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ
ตารางที่ 1 รายชื่อของผู้ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัทฯ และบริษัทย่ อย
และลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่ อย
รายชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
3) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
4) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
5) น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม
6) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

7) นางปรานี ภาคสุข
8) นางวัลลีย์ ศิริมงคลเกษม
9) นางสุมน ศิริมงคลเกษม
10) นายปรี ชา ศิริมงคลเกษม
11) นางสุวรรณา ศิริมงคลเกษม
12) น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม
13) นายขจร ศิริมงคลเกษม
14) น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม
15) นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม
16) นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม
17) นางนาฏยา ศิริมงคลเกษม
18) น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม

ตาแหน่ งใน
บริษัทและบริษัทย่ อย

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
กรรมการและผู้บริหาร

ประธานกรรมการ GFPT และ 5 บริ ษัทย่อย
รองประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จดั การ GFPT และ 5 บริ ษัทย่อย
ประธานกรรมการบริ หาร GFPT และ
รองกรรมการผู้จดั การ 4 บริ ษัทย่อย
กรรมการบริ หาร GFPT และรองกรรมการ
ผู้จดั การอาวุโส KT (บริ ษัทย่อย)
กรรมการ GFPT และรองกรรมการผู้จดั การ
อาวุโส KT (บริ ษัทย่อย)
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสาย
งานจัดซือ้ ไก่เนือ้ GFPT และรองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด KT (บริ ษัทย่อย)
รองกรรมการผู้ จั ด การอาวุ โ ส สายงาน น้ องสาวของนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
การเงิน GFPT
มารดาของนายสุจิน ศิริมงคลเกษม
น้ องสะใภ้ ของนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
น้ องชายของนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ภรรยาของนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ลูกสาวของนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การ GFF (บริ ษัทย่อย)
ลูกชายของนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ลูกสาวของนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การสายงานผลิตและการ ลูกชายของนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ตลาด GFPT
ภรรยาของนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ KT (บริ ษัท
ลูกสาวของนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ย่อย)

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ*
17.55%
14.36%
0.33%
0.24%
0.81%
17.77%

0.91%
0.00%
0.48%
0.00%
0.48%
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รายชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
19) น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม

ตาแหน่ งใน
บริษัทและบริษัทย่ อย

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
กรรมการและผู้บริหาร

รองกรรมการผู้จัด การฝ่ ายโรงงานอาหาร
สัตว์ KT (บริ ษัทย่อย)
20) น.ส. วริ สรา ศิริมงคลเกษม
21) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
ผู้จดั การฝ่ ายทัว่ ไป KT (บริ ษัทย่อย)
ลูกชายของนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
22) น.ส. พิมพ์รัก ศิริมงคลเกษม ผู้จดั การฝ่ ายขายต่างประเทศ GFPT
ลูกสาวของนพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
23) นายพงศธร อิงโพธิ์ชยั
ลูกชายของนางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
24) นายวิน ภาคสุข
ลูกชายของนางปรานี ภาคสุข
25) นายวรภัทร ภาคสุข
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายขายต่างประเทศ GFPT
26) นางชลลดา ศิริมงคลเกษม
พี่สาวของนายสุจิน ศิริมงคลเกษม
27) นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม
28) นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม
น้ องชายของนายสุจิน ศิริมงคลเกษม
29) นายจรงกร ศิริมงคลเกษม
หมายเหตุ *ข้ อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ*
0.16%
0.51%
0.35%
1.82%
-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังให้
้ บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์
จากัด (“ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “IFA”) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจากบริ ษัทฯ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขในการรับความช่วยเหลือทางด้ านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต่อผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้
รายงานของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นจากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และเอกสารที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ
และข้ อมูลที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนทัว่ ไป นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปั จจุบนั ในการ
พิจารณาเพื่อให้ ความเห็นในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ดังนัน้ หากข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษานี ้มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
ในอนาคต อาจส่งผลให้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้ วย ซึง่ ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทารายงานฉบับนี ้ เช่น
 มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการ
 สารสนเทศการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2555 (แบบ 56-1) ของบริ ษัทฯ
 งบการเงิ นของบริ ษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ได้ รับอนุญาตของบริ ษัทฯ สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 – 2555 และงบการเงินฉบับสอบทานงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
 ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
 ข้ อมูลและเอกสารที่ได้ รับจากบริษัทฯ
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นอกจากนี ้ การจัดทาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ ภ่ ายใต้ สมมติฐาน ดังนี ้
 ข้ อมูลและเอกสารทังหมด
้
ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ รับจากบริ ษัทฯ รวมถึงข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร
ของบริ ษัทฯ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เป็ นจริ ง และความเห็นที่แสดงไว้ สามารถเชื่อถือได้ และใกล้ เคียงกับสภาพความ
จริ ง ณ ปั จจุบนั
 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ได้ เกิดขึ ้น หรื อกาลังจะเกิด หรื อมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิด ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
 สัญญาทางธุรกิจต่างๆ ที่ทากับคูส่ ญ
ั ญายังคงถูกต้ องตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้ และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มี
การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรื อยกเลิก
ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทารายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ณ วันที่
15 พฤศจิกายน 2556 และขอรับรองว่าได้ ทาหน้ าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และได้ ให้ เหตุผลบนพื ้นฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทฯ เป็ น
สาคัญ อย่างไรก็ดี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ รวมถึงจาก
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ ตลอดจนข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ น
ความจริ งในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทารายงานความเห็นนี ้ดังนัน้ หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถกู ต้ อง และ/หรื อไม่เป็ น
จริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นในครัง้ นี ้ ด้ วยเหตุนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคตจากปั จจัยดังกล่าวได้ อีกทังความเห็
้
นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ต่อการเข้ าทารายการดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน้ โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสาหรับ
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล
ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสีย่ ง ข้ อจากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าวที่แนบ
มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ด้ วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการ
ดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ การให้ ความเห็นนี ้มิได้ เป็ นการรับรองผลสาเร็ จของการเข้ าทารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้น และที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการเข้ าทารายการดังกล่าว ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บทสรุ ปผู้บริหาร
เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั ภาระหนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นหนี ้สินระยะสันและมี
้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันที่กาลังจะครบกาหนดชาระ ขณะที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยยังมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินกิจการ
และเงินลงทุนสาหรับเพิ่มกาลังการผลิตสายการผลิตเนื ้อไก่แปรรู ปแบบครบวงจรของกลุม่ บริ ษัท ฯ อันเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
ผลักดันให้ ผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ มีการเติบโตไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต (รายละเอียดแผนการลงทุนแสดงไว้ ในส่วนที่
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2.2.1 ของรายงานฉบับนี ้) ประกอบกับภาวะผกผันของตลาดเงินตลาดทุนและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่ออัตรา
ดอกเบี ้ยการกู้ยืมและการออกตราสารหนี ้ของบริ ษัทฯ ณ เวลานัน้ ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2556 และครัง้ ที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 จึงมีมติอนุมตั ิให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงสามารถขอรับ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ เป็ นกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย (รายละเอียดของผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน ปรากฏใน
ตารางที่ 1 ของรายงานฉบับนี ้) เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถพิจารณารูปแบบการกู้ยืมเงินหรื อการระดมทุนที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในจังหวะเวลาที่เหมาะสมได้ ต่อไป โดยการเข้ าทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ครัง้ นี ้ อยูภ่ ายใต้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท ที่อตั ราดอกเบี ้ยไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี และมีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 10 ปี เริ่ มตังแต่
้
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึง่ เป็ นวงเงินที่ตอ่ เนื่องกันกับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีอยู่
ณ ปั จจุบนั โดยอ้ างอิงงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ 30 กันยายน 2556 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมียอดคงค้ าง
จานวน 2,000 ล้ านบาท และกาลังจะครบกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2557 (จัดประเภทเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน) โดยมีการคิด
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.00 ต่อปี ดังนัน้ การเข้ าทารายการจึงเสมือนเป็ นการขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ดงั กล่าวต่อไปอีกไม่เกิน
10 ปี เป็ นครบกาหนดชาระภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยต่าลง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสทิ ธิจ่ายคืนเงิน
ต้ นบางส่วนหรื อทังหมดก่
้
อนครบกาหนดชาระได้ และเป็ นการกู้เงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน
อย่างไรก็ดี หากในอนาคต บริ ษัทฯ พบว่า การระดมทุนโดยวิธีการอื่นในระยะยาว เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้หรื อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะทาให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ ต่ากว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาที่จะระดมทุนโดยวิธีการอื่นๆ นันเพิ
้ ่มเติม เพื่อรักษาประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ซึ่งการระดมทุน
โดยวิธีการอื่นๆ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะคานึงถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน้ สภาพคล่องและความเหมาะสมของ
โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ และความเป็ นไปได้ ในการระดมทุนโดยวิธีการนันๆ
้ ร่วมด้ วย
การรับความช่วยเหลือทางด้ านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเกี่ยว
โยง โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 18.41 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยที่ผา่ นการสอบทานแล้ ว สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ดังนัน้
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสีย งลงคะแนน โดยไม่นับส่ว นของผู้ถื อหุ้น ที่มีส่วนได้ เสีย รวมทัง้ บริ ษัทฯ ต้ อ งจัด ให้ มี ที่ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระเพื่ อให้
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การรั บความช่วยเหลือทางการเงิ นจากบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันดังกล่าว มีความ
เหมาะสม เนื่องจาก
 ช่วยลดความเสีย่ งในการจัดหาหรื อการระดมเงินทุนโดยวิธีการอื่น ซึง่ อาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อใช้ เป็ นแหล่ง
เงินทุนในระยะยาว เนื่องจากการระดมทุนโดยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้
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หรื อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ยังคงมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาวะ
อุตสาหกรรม รวมถึงฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ วันที่ประสงค์จะระดมทุน หรื อกรณีที่มีเหตุการณ์ใดในอนาคตที่
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ ดังที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต
เช่น การระบาดของโรคไข้ หวัดนก ความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และราคาเนื ้อไก่ อาจส่งผลกระทบต่อจานวน
เงินที่คาดว่าจะได้ รับจากการระดมทุนในแต่ละคราว รวมถึงความต่อเนื่องของแผนการลงทุนในอนาคตของกลุม่ บริ ษัทฯ
เงื่อนไขในการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีความผ่อนปรนกว่าการระดมทุนโดยวิธีการอื่น เช่น
o ไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกันการกู้ยืม
o กลุ่ม บริ ษัท ฯ มี สิทธิ จ่ า ยช าระคื น เงิ น ต้ น บางส่ว นหรื อ ทัง้ หมดก่ อ นก าหนด โดยผู้ใ ห้ ก้ ูต กลงจะไม่คิ ด ค่าปรั บ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ
o ผู้ก้ สู ามารถเบิกใช้ เงินกู้ครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ตลอดระยะเวลากู้ยืม 10 ปี โดยจํานวนเงินกู้ดงั กล่าวที่คงเหลือ ณ ขณะ
ใดขณะหนึง่ ต้ องไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
o การกาหนดให้ วนั ที่ 31 มกราคม 2567 เป็ นวันครบกาหนดชาระเงินต้ น ซึ่งเท่ากับว่าผู้ให้ ก้ ไู ม่มีสิทธิเรี ยกคืนเงินกู้ก่อน
ครบกาหนดชาระ
ด้ วยเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น จะทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน โดยสามารถ
ปรับเปลีย่ นการเบิกใช้ เงินและ/หรื อการชาระคืนเงินกู้ให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ เงินในแต่ละช่วงเวลา อีกทัง้ การกู้ยืม
เงิ นจากบุคคลที่ เกี่ ย วโยงกัน ยัง ก่ อให้ เ กิ ดภาระและ/หรื อค่า ใช้ จ่า ยที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมถึ งมี ขัน้ ตอนหรื อ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ เงินทุนน้ อยกว่าการจัดหาหรื อการระดมทุนโดยวิธีการอื่น
การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นี ้ เปรี ยบเสมือนเป็ นการขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันจานวน 2,000 ล้ านบาท ต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัทฯ จากการผิดนัดชาระหนี ้
ดังกล่าวในวันที่ 31 มกราคม 2557 และช่วยรักษาสภาพคล่องของกลุม่ บริ ษัทฯ ในการดาเนินธุรกิจต่อไป เนื่องจากกลุ่ม
บริ ษัทฯ ยังคงมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินกิจการและการเพิ่มกาลังการผลิตสายการผลิตเนื ้อไก่
แปรรูปแบบครบวงจร เพื่อให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ เติบโตเพิ่มขึ ้นตามแผนงานที่วางไว้
อัตราดอกเบี ้ยในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ที่ไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยตามตัว๋ สัญญาเงินกู้เดิมกับบุคคล
ที่เกี่ ยวโยงกัน ซึ่งปั จจุบันกลุ่มบริ ษัทฯ จ่ายชาระอยู่ที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี และต่ากว่าอัตราดอกเบีย้ ลูกค้ ารายใหญ่ ชัน้ ดี
ประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (ณ 15 ตุลาคม 2556) อยู่ร้อยละ 1.50 ต่อปี
(MLR-1.50%) รวมถึงต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยคงที่ (Fixed Rate) ซึ่งกลุม่ บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับจากสถาบันการเงินสาหรับ
วงเงินกู้ยืมระยะยาว
เมื่อพิจารณาการระดมทุนโดยวิธีการอื่น เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นแบบอัตรา
ดอกเบี ้ยลอยตัว (Floating Rate) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พบว่า
o บริ ษัทฯ มีโอกาสที่จะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยที่ใกล้ เคียงกับอัตราร้ อยละ 5.50 ต่อปี ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดในการเข้ า
ทารายการครัง้ นี ้ (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 18 ส่วนที่ 2.3.1 ของรายงานฉบับนี ้) อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี ้ยที่คาด
ว่าจะได้ รับจากการระดมทุนโดยวิธีการดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั อัตราดอกเบี ้ยตลาด ณ ขณะนัน้
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o การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย
ตลาดในช่วงระยะเวลา 10 ปี ข้ างหน้ า ซึ่งจะก่อให้ เกิดความสะดวกในการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษัทฯ
o เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ ยังไม่เคยระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จึงยังไม่สามารถประมาณการได้ แน่ชดั ถึง
จานวนเงินทุนและอัตราดอกเบี ้ยที่จะได้ รับ หรื อการตอบรับจากนักลงทุน เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี ้ยงไก่และ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่เป็ นธุรกิจที่ค่อนข้ างมีความผันผวน ขึ ้นอยู่กับปั จจัยแวดล้ อมที่ไม่สามารถควบคุมได้
หลายประการ
o การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนของบริ ษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี ในปั จจุบัน
บริ ษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการดาเนินการดังกล่าว
ด้ วยเงื่ อนไขการกู้ยืมที่เอื ้อให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงิ นทุนอื่นที่อาจมีต้นทุนทางการเงิ นต่ากว่า เพิ่มเติม ซึ่ง
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็ นแนวทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของบริ ษัทฯ ใน
อนาคต ตามที่ได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 รวมถึ ง เป็ นเงื่อนไขที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการระดมทุน
โดยวิธีการอื่นดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึง่ จะช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุ มัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการ
ดังกล่าวมีข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ดังนี ้
 การเข้ าทารายการดังกล่าวจะทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีการพึ่งพิงเจ้ าหนี ้รายใหญ่ ซึ่งเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ต่อไปใน
อนาคต และในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงมีการกู้ยืมเงินเต็มวงเงิน 2,000 ล้ านบาท จะทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันในการ
จ่ายชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้น
 กรณีที่กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถชาระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยคืนให้ แก่เจ้ าหนี ้ได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด กลุม่ บริ ษัทฯ มีความ
เสีย่ งที่จะถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดีหรื อเรี ยกค่าเสียหายจากการผิดนัดชาระหนี ้ ซึ่งบริ ษัทฯ อาจต้ องพิจารณาดาเนินการขยาย
ระยะเวลาชาระคืนเงิ นกู้ยืมดังกล่าวนีอ้ อกไป หรื อจัดหาแหล่งเงิ นทุนจากสถาบันการเงินเพื่อมาจ่ายชาระคืน เงิ นกู้ยืม
(Refinancing) หรื อพิจารณาแนวทางดาเนินการเพิ่มทุนเพื่อนามาจ่ายชาระหนี ้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีแ ผนการจ่ ายช าระคืนเงิ นกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันขัน้ ต่าประมาณปี ละ 200 ล้ า นบาท อย่างไรก็ ดี หากมี
เหตุการณ์ใดที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทฯ และทาให้ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาชะลอการจ่ายชาระคืนเงินกู้ในปี ดังกล่าวออกไป เพื่อเป็ นการรักษาสภาพคล่องในการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาแผนการจ่ายชาระคืนเงินกู้ดงั กล่าวควบคู่กบั แผนการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ในอนาคต เห็นว่า น่าจะมีความเป็ นไปได้ ในการจ่ายชาระ ประกอบกับบริ ษัทฯ ยังมีทางเลือกในการระดมทุนอื่น เช่น
การออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุน และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการจ่ายชาระคืนหนี ้ใน
กรณีทไี่ ม่สามารถจ่ายชาระคืนจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้ ตามแผน
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
1.1

ประวัติและความเป็ นมาของบริษัทฯ

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ก่อตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524 ภายใต้ ชื่อ “บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ (ไทย)
จากัด” เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไก่สดชาแหละแช่แข็งและแปรรู ปทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยพัฒนาการที่
สาคัญของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
ปี 2530
ปี 2532

ปี 2533

ปี 2534

ปี 2535
ปี 2536

ปี 2537
ปี 2541
ปี 2543
ปี 2545

: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.7 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มกาลังการผลิตในการ
ชาแหละไก่เป็ น 6,000 ตัวต่อชัว่ โมง
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท เพื่อขยายงานเพิ่มเติมและทาให้ มีกาลังการผลิตใน
การชาแหละไก่ 7,200 ตัวต่อชัว่ โมง
: เปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น “บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ โพลทรี ย์ จากัด” ในเดือนตุลาคม และเปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น “บริ ษัท
จีเอฟพีที จากัด” ในเดือนธันวาคม
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้ านบาท เป็ น 420 ล้ านบาท เพื่อลงทุนซื ้อหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัทย่อย 2 แห่ง
เพื่อขยายกิจการให้ ครบวงจรในอุตสาหกรรมการเลี ้ยงไก่ คือ
1. บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด (“FKT”) ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตและจาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์
ไข่และลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ
2. บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด (“MKS”) ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ
: ลงทุนร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด (“GFF”) ซึ่งดาเนินธุรกิจในการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้ านบาท เป็ น 1,000 ล้ านบาท
: ลงทุนร้ อยละ 65 ในบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2531 และดาเนินธุรกิจในการผลิตอาหารสัตว์
: เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,000 ล้ านบาททุนเรี ยกชาระ
แล้ ว 570 ล้ านบาท
: ลงทุนร้ อยละ 49 ในบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (“McKey”) ซึ่งดาเนินธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็ จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทุนกับบริ ษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ ปอเรชัน่ (อเมริ กา) จากัด
ซึง่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51
: บริ ษัทฯ และบริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด แปรสภาพจาก “บริ ษัทจากัด” เป็ น “บริ ษัทมหาชนจากัด”
: บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) (“KT”) ได้ ทาการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
: เพิ่มทุนเรี ยกชาระแล้ วจาก 570 ล้ านบาท เป็ น 626.91 ล้ านบาท
: ซื ้อหุ้นของ KT เพิ่ม ทาให้ มีสดั ส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 96.5
10
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ปี 2546

ปี 2551

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้ านบาท เป็ น 1,400 ล้ านบาท และเพิ่มทุนเรี ยกชาระแล้ วจาก 626.91 ล้ าน
บาท เป็ น 1,253.82 ล้ านบาท
: ลงทุนร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด (“GP”) ซึ่งดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ า
พันธุ์
: ลงทุนร้ อยละ 49 ในบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด (“GFN”) ซึ่งดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไก่
แปรรูปและไก่สดแช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมทุนกับบริ ษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 51
: แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
: ซื ้อหุ้นของ KT เพิ่ม ทาให้ มีสดั ส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 97.85
: เพิ่มทุน GFN โดยเพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม 49% จานวนรวม 903.56 ล้ านบาท โดยบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จากัด มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว ดังนี ้
 เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,170 ล้ านบาท เป็ น 1,514 ล้ านบาท (GFPT เพิ่มทุน 168.56
ล้ านบาท)
 เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,514 ล้ านบาท เป็ น 3,014 ล้ านบาท (GFPT เพิ่มทุน 735.00 ล้ าน
บาท)
: ซื ้อหุ้นของ KT เพิ่ม ทาให้ มีสดั ส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 97.86

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจานวน 1,400.00 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,400.00 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 1,253.82 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,253.82
ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้

ชื่อบริษัท
1 บริ ษัท กรุงไทยอาหาร
สัตว์ จากัด (มหาชน)
2 บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง
จากัด
3 บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย
จากัด
4 บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.
ฟาร์ ม จากัด

ตารางที่ 2 บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมของบริษัทฯ
ทุนจด
หุ้นสามัญทัง้ หมด
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียน
ที่ออกจาหน่ าย
(ล้ านบาท)
(ล้ านหุ้น)
ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์
400.00
40.00
และฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
เพื่อผลิตและจาหน่ายไข่เชื ้อ
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่
200.00
20.00
ปู่ ย่าพันธุ์
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่
350.00
35.00
พ่อแม่พนั ธุ์
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ
550.00
55.00

สัดส่ วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ
(ร้ อยละ)
97.86

99.99
99.99
99.99
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ชื่อบริษัท
5 บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
6 บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์ วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จากัด
7 บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จากัด
1.2

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูป
แช่แข็ง
ธุรกิจชาแหละและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้ านบาท)
40.00

หุ้นสามัญทัง้ หมด
ที่ออกจาหน่ าย
(ล้ านหุ้น)
0.40

สัดส่ วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ
(ร้ อยละ)
99.99

100.00

1.00

49.00

3,014.00

30.14

49.00

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตังแต่
้ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ า
พันธุ์ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ ธุรกิจชาแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของ
กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ แก่ อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น ้า และผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ รวมถึง เนื ้อไก่สด อาหารแปรรู ปจากเนื ้อไก่ และอาหาร
ปรุงสุกพร้ อมรับประทาน จาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยแบ่งการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ดงั นี ้
1.2.1 สายธุรกิจชาแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเนือ้ ไก่
สายธุรกิจชาแหละและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ดาเนินการโดยบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุ่ม
บริ ษัทฯ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ คือ ชิ ้นส่วนไก่สด และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรู ปปรุ งสุก รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการชาแหละไก่
โดยมีช่องทางการจัดจาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตและแปรรูปเนื ้อไก่สงู สุดที่ 124,600
ตันต่อปี และมีกําลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ
1.2.2 สายธุรกิจอาหารสัตว์
สายธุรกิจอาหารสัตว์ ดาเนินการโดย KT ผลิตภัณฑ์หลักของ KT คือ อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น ้า ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
ของ KT ซึ่ง KT จาหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้ กบั MKS FKT และ GP ตลอดจนผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป สาหรับอาหาร
สัตว์น ้า จาหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์น ้าทัว่ ไป โดยในปี 2555 KT มีกาลังการผลิตรวมทังสิ
้ ้น 1,111,000 ตัน แบ่งเป็ นโรงงานผลิต
อาหารสัตว์บก 1 แห่ง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น ้า 2 แห่ง ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ โดยมีกาลังการผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี
และเป็ นโรงงานผลิตอาหารไก่เนื ้อและไก่พนั ธุ์อีก 1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่ จังหวัดชลบุรี มีกาลังการผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี นอกจากนี ้ KT
ยังมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ โดยเลี ้ยงในโรงเรื อนระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่ เป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ใน
โรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ เพื่อผลิตไข่เชื ้อขายให้ กบั FKT ในปี 2555 มีกาลังการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้ าน
ฟองต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ 1 ฟาร์ มซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
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1.2.3 สายธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
สายธุรกิจไก่ปยู่่ าพันธุ์ ดาเนินการโดย GP โดยเริ่ มจากการซื ้อลูกไก่ปยู่่ าพันธุ์จากต่างประเทศและนามาเลี ้ยงโดยโรงเรื อนระบบปิ ด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ เพื่อ
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อแล้ วจาหน่ายลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เ นื ้อให้ กบั FKT KT และผู้เลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ทวั่ ไปทังภายในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ในปี 2555 GP มีกาลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เท่ากับ 1,000,000 ตัวต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 1 ฟาร์ มซึ่งตังอยู
้ ่ที่
จังหวัดชลบุรี
1.2.4 สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ดาเนินการโดย FKT โดยซื ้อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจากฟาร์ มไก่ปยู่่ าพันธุ์จาก GP และซื ้อลูกไก่พ่อ
แม่พนั ธุ์ไข่จากต่างประเทศ และนามาเลี ้ยงโดยโรงเรื อนระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยง
สัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ เพื่อผลิตลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อและลูกไก่พนั ธุ์ไข่ แล้ วจาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์ เนือ้
ทังหมดให้
้
กบั MKS ส่วนลูกไก่พนั ธุ์ไข่จาหน่ายให้ กบั KT ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่พนั ธุ์
ไข่ ในปี 2555 FKT มีกาลังการผลิตสาหรับลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อเท่ากับ 90 ล้ านตัวต่อปี ส่วนกาลังการผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่เท่ากับ 5 ล้ านตัว
ต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจานวน 5 ฟาร์ ม และฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ไข่จานวน 1 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
1.2.5 สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ ดาเนินการโดย MKS ผลิตภัณฑ์หลักของ MKS คือ ไก่เนื ้อ โดยมีวตั ถุดิบหลักคือลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ ซื ้อจาก
FKT และอาหารไก่ ซื ้อจาก KT ส่วนวัตถุดิบอื่น เช่น วัคซีน ฯลฯ ซื ้อจากบริ ษัทในประเทศ และนามาดาเนินการเลี ้ยงในโรงเรื อนด้ วย
ระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่ เป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ
จนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้ วจึงจาหน่ายให้ กบั GFPT และ GFN ในปี 2555 MKS มีกาลังการผลิตไก่เนื ้อรวมเท่ากับ 73 ล้ านตัว
ต่อปี จากฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อทังหมด
้
12 ฟาร์ ม ซึ่งตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดชลบุรี สาหรับลูกไก่เนื ้อที่เกินกาลังการผลิตจะจัดจาหน่ายให้ กบั ผู้
เลี ้ยงอิสระภายนอก
1.2.6 สายธุรกิจอาหารแปรรูป
สายธุรกิจอาหารแปรรูป ดาเนินการโดย GFF ผลิตภัณฑ์หลัก ได้ แก่ ไส้ กรอก ลูกชิ ้น ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรู ปอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์
จะอยูภ่ ายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จีเอฟ ฟูดส์” ในปี 2555 บริ ษัท GFF มีกาลังการผลิตรวมเท่ากับ 6,600 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่
1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนใน McKey ซึ่ง ดาเนินธุรกิ จผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็ จรู ปแช่แข็งเพื่อส่งออกไป
ต่างประเทศ และลงทุนใน GFN ซึง่ ดาเนินธุรกิจชาแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ เพื่อจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
โดยในปี 2555 McKey มีกาลังการผลิตรวมเท่ากับ 30,000 ตันต่อปี และมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ ขณะที่
GFN มีกาลังการผลิตและแปรรู ปเนื ้อไก่สงู สุดที่ 81,600 ตันต่อปี และมีกาลังการผลิตไก่ปรุ งสุกที่ 21,600 ตันต่อปี (หลังจากมีการ
ขยายกําลังการผลิตสินค้ าไก่แปรรูปปรุงสุกในไตรมาส 2 ปี 2556) มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
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ตารางที่ 3 โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2553 – 2555 และ 9 เดือนของปี 2556
สายผลิตภัณฑ์
ชาแหละไก่/แปรรู ป
อาหารสัตว์
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
จาหน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรู ป
รวม
ที่มา : บริ ษัทฯ

1.3

ดาเนินการ
โดย
GFPT
KT
FKT/ GP/
MKS
MKS/ KT
GFF

ปี 2553
ล้ านบาท
7,040.91
4,319.61
463.03

%
56.45
34.63
3.72

ปี 2554
ล้ านบาท
6,101.15
4,838.82
2,521.11

%
42.94
34.05
17.75

ปี 2555
ล้ านบาท
5,803.86
5,294.03
3,528.15

%
37.76
34.44
22.96

400.99
247.46

3.22
1.98

291.72
456.75

2.05
3.21

136.10
607.67

0.89
3.95

12,472.00

100.00

14,209.55

100.00

15,369.81

ม.ค. - ก.ย. 2556
ล้ านบาท
%
5,204.76
42.33
3,509.78
28.55
2,889.58
23.50
73.28
617.85

0.59
5.03

100.00 12,295.25

100.00

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตารางที่ 4 รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
รายชื่อ
จานวนหุ้น
นายสุจิน ศิริมงคลเกษม*
222,795,100
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม*
220,000,000
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม*
180,000,000
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
59,342,149
NICHIREI FOODS INC.
56,716,050
นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
41,860,000
SOMERS (U.K.) LIMITED
38,153,500
นายสมเกียรติ ลิมทรง
25,065,200
นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม
22,794,100
นางเพียงใจ ชยาวิวฒ
ั น์กลุ
20,000,000

ร้ อยละ
17.77
17.55
14.36
4.73
4.52
3.34
3.04
2.00
1.82
1.60

หมายเหตุ * เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ที่มา : www.set.or.th
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1.4

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางที่ 5 คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หาร
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กรรมการ
น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
กรรมการ
นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

ที่มา : บริ ษัทฯ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ คือ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทย์อนันต์
ศิริมงคลเกษม โดยกาหนดให้ กรรมการผู้มีอานาจ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 6 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1 นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
2 นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
3 นางปรานี ภาคสุข
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน
4 นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อไก่เนื ้อ
5 นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการผลิตและการตลาด
6 น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการบริษัท
7 นายฐิ ติ วรรณเชษฐ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายโรงงาน
8 นายอาทร เอื ้อพอพล
ผู้อํานวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ
9. นายดนัย บุญเจริ ญสุขพิศาล
ผู้อํานวยการฝ่ ายขายในประเทศ
10. นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ที่มา : บริ ษัทฯ
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1.5

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากบริ ษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด สาหรับปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และงบการเงินสาหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ผ่านการสอบ
ทานจากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ตารางที่ 7 สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับปี บัญชี 2553 – 2555
และงวด 9 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
2553
2554
2555
ม.ค. – ก.ย.56
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
181.59
178.94
282.98
244.73
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-สุทธิ
740.43
847.53
1,002.61
979.10
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
2,306.03
2,816.23
4,212.36
3,332.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
56.09
4.83
6.28
26.81
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
3,284.14
3,847.53
5,504.23
4,582.99
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม-สุทธิ
746.16
629.54
1,429.31
1,565.16
ไก่ปยู่่ าพันธุ์-สุทธิ
40.56
41.01
38.15
41.95
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์-สุทธิ
300.10
309.44
287.83
324.42
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
202.92
263.10
327.85
369.15
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
4,603.63
4,933.34
5,224.91
5,605.05
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
283.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
38.93
44.44
56.54
79.34
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
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
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
น
452.86
666.22
3,532.73
2,143.06
การเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
635.75
633.23
1,032.68
1,115.87
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ ึง
143.16
80.00
80.00
80.00
กาหนดชาระในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันที่
2,000.00
ถึงกาหนดชาระในหนึง่ ปี
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม - จัดสรรแล้ ว สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม - ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
งบแสดงผลการดาเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี
ต้ นทุนทางการเงิน

2553
29.82
1,261.59

งบการเงินรวม
2554
2555
ม.ค. – ก.ย.56
47.83
9.84
8.70
1,427.28
4,655.25
5,347.63

414.73
1,998.10
164.91
2,577.74
3,839.33

240.00
2,000.00
253.19
163.54
2,656.73
4,084.01

160.00
2,000.00
270.72
163.20
2,593.92
7,249.17

100.00
286.61
157.24
543.85
5,891.48

1,400.00
1,253.82
525.00
140.00
3,404.61
2.51
5,325.94
51.17
5,377.11
9,216.44

1,400.00
1,253.82
525.00
140.00
3,997.53
2.70
5,919.05
65.34
5,984.39
10,068.40

1,400.00
1,253.82
525.00
140.00
3,624.63
2.92
5,546.37
73.28
5,619.65
12,868.82

1,400.00
1,253.82
525.00
140.00
4,954.82
3.02
6,876.66
83.51
6,960.17
12,851.65

2553
12,472.49
219.73
12,692.22
(10,457.48)
(349.37)
(503.56)
(1.52)
1,380.29
(134.98)

งบการเงินรวม
2554
2555
ม.ค. – ก.ย.56
14,209.55
15,369.81
12,295.25
222.96
281.13
241.32
14,432.51
15,650.94
12,536.57
(11,985.50) (14,374.23)
(10,727.32)
(420.59)
(490.45)
(392.29)
(479.82)
(514.92)
(384.17)
(111.29)
(74.39)
170.15
1,435.31
196.95
1,202.94
(135.83)
(147.22)
(142.10)
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
งบแสดงผลการดาเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้
(ลดลง) สุทธิ

2553
1,245.31
(57.85)
1,187.46
1,166.31
21.15
1,187.46

งบการเงินรวม
2554
2555
ม.ค. – ก.ย.56
1,299.48
49.73
1,060.84
(76.74)
(0.57)
(9.67)
1,222.74
49.16
1,051.17
1,203.39
40.83
1,041.45
19.35
8.33
9.72
1,222.74
49.16
1,051.17

2553
1,506.35
(1,254.04)
(272.85)
(20.54)

งบการเงินรวม
2554
2555
ม.ค. – ก.ย.56
1,545.89
(134.89)
2,524.66
(1,017.98)
(1,990.87)
(970.39)
(539.90)
2,229.80
(1,592.52)
(11.99)
104.04
(38.25)

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน
2553
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
2.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.73
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.89
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
18.54
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
19.41
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
76.95
ระยะเวลาขายสินค้ า (วัน)
4.68
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
20.61
ระยะเวลาการชาระหนี ้โดยเฉลีย่ (วัน)
17.47
Cash Cycle (วัน)
6.63
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
16.16%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
10.88%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
109.13%
อัตรากาไรสุทธิ (%)
9.19%

งบการเงินรวม
2554
2555

ม.ค. – ก.ย.56

2.70
0.72
1.15
18.87
19.08
71.56
5.03
26.47
13.60
10.51

1.18
0.28
(0.04)
18.15
19.84
73.90
4.87
22.27
16.16
8.55

0.86
0.23
0.67
17.50
20.57
70.27
5.12
17.17
20.97
4.73

15.65%
9.95%
107.70%
8.34%

6.48%
1.26%
(68.49%)
0.26%

12.75%
9.60%
209.87%
8.31%
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน
2553
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
23.79%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
13.68%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
35.33%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
1.44
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.72
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
9.82
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%) (คานวณจากกาไรสุทธิ
91.71
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ)

งบการเงินรวม
2554
2555
ม.ค. – ก.ย.56
21.40%
0.71%
22.36%
12.68%
33.55%
1.47

0.43%
10.14%
1.34

10.90%
33.29%
1.27

0.69
9.53
97.23

1.31
1.25
-

0.86
10.32
-

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมของบริษัทฯ
ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ รวมของบริ ษัทฯ ในปี 2554 มีจานวน 14,432.51 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2553 จานวน 1,740.29 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 13.71 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี 2553 จานวน 1,737.06 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
13.93 สาเหตุหลัก มาจากการเพิ่ม ขึน้ ของยอดขายจากธุ รกิ จฟาร์ ม เลีย้ งไก่ แ ละธุร กิ จอาหารสัตว์ เนื่อ งจาก GFN ได้ เริ่ มเปิ ด
ดาเนินการตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 เป็ นต้ นมา
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 15,650.94 ล้ านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 1,218.43 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.44
โดยรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 1,160.26 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.17 ส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ที่
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 39.94 รายได้ จากธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.04 และรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
9.41 รวมทังรายได้
้
อื่นที่เพิ่มขึ ้นจานวน 58.17 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.09 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
การได้ รับคืนภาษี และการโอนกลับรายการผลการขาดทุนจากการด้ อยค่าในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมเท่ากับ 12,536.57 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,240.26 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เนื่องจากยอดขายส่งออกโดยรวมเพิ่มขึน้ อีกทัง้ ผล
ประกอบการของ GFN ที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ต้นปี ที่ผ่านมา โดยบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 1,185.73 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.67 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ขณะที่รายได้ อื่นเพิ่มขึ ้น 54.53 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.19
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ต้ นทุนขาย
บริ ษั ทฯ มี ต้น ทุนขายในปี 2553 – 2555 และงวด 9 เดื อนสิน้ สุด ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2556 จ านวน 10,457.48 ล้ านบาท
11,985.50 ล้ านบาท 14,374.23 ล้ านบาท และ 10,727.32 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 83.84 ร้ อยละ 84.35 ร้ อยละ
93.52 และร้ อยละ 87.25 ของรายได้ จากการขายในแต่ละปี ตามลาดับ ทังนี
้ ้ สัดส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายในปี 2555
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากราคาตุ้นทุนวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ ้น โดยเฉพาะข้ าวโพดและกากถัว่ เหลือง และการ
ปรั บเพิ่มค่าแรงขัน้ ต่าที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนแรงงานของกลุ่มบริ ษัทฯ ขณะที่งวด 9 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
สัดส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ ปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์มีการปรับตัวลดลงตามราคาตลาดโลก
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2554 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 900.41 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 47.48 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.57
จากปี 2553 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการและขนส่งไก่เนื ้อเข้ าโรงชาแหละ ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ถาวร และค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีค่าระวางลดลง เนื่องจากการส่งออกสินค้ าไปยัง
ต่างประเทศมีปริ มาณที่ลดลง
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 1,005.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 104.96 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
11.66 จากปี 2554 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีคา่ ขนส่งสินค้ าทางเรื อเพิ่มขึ ้นจากปริ มาณการส่งออกสินค้ าไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ ้น และค่าระวาง
สินค้ าที่ปรั บราคาสูงขึ ้น รวมถึงต้ นทุนค่าบรรทุกสินค้ าเพิ่มขึน้ จากปริ มาณการขายอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ ้น และราคาค่าน ้ามัน
เชื ้อเพลิงที่มีการปรับตัวสูงขึ ้น อีกทังมี
้ ผลขาดทุนจากการขายไก่ปยู่่ าพันธุ์และพ่อแม่พนั ธุ์ที่ปลดระวางเพิ่มขึ ้น เนื่องจากราคาขายไก่
แก่ในประเทศปรับตัวลดลงค่อนข้ างมาก
สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 776.46 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
19.08 ล้ านบาท หรื อเพิ่มร้ อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการขาย
จานวน 32.96 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.17
กาไรสุทธิ
ในปี 2554 กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีจานวน 1,203.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 37.08 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
3.18 จากปี 2553 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขาย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และธุรกิจอาหาร
สัตว์ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายที่เพิ่มสูงขึ ้น และการรับรู้ สว่ นแบ่งขาดทุ นจากเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่วม ส่งผลให้ กาไรสุทธิสาหรับปี เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
ในปี 2555 กาไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีจานวน 40.83 ล้ านบาท ลดลง 1,162.56 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
96.61 สาเหตุหลักเกิดจากสัดส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายที่เพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของราคาต้ นทุนวัตถุดิบที่ใช้ ใน
การผลิตอาหารสัตว์และการปรับขึ ้นค่าแรงขันต
้ ่า ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขันต้
้ นลดลงจากร้ อยละ 15.65 เป็ นร้ อยละ 6.48
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รวมทังการเพิ
้
่มขึ ้นของสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ จากการขาย ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 6.54 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
หน้ าที่ร้อยละ 6.34
สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จานวน 1,041.45 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 1,044.09 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 39,444.39 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาไร
ขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากปริ มาณการส่งออกสินค้ าเนื ้อไก่แปรรู ปที่เพิ่มขึ ้นและยอดขายไก่มีชีวิตที่เพิ่มขึ ้น จึงทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นของ
บริ ษัทฯ ปรับตัวดีขึ ้นเป็ นร้ อยละ 12.75 จากร้ อยละ 6.15 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า และบริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งกาไรจาก
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมตามวิธีสว่ นได้ เสียเพิ่มขึ ้นจานวน 223.17 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 420.86 เนื่องจาก GFN เริ่ มมีผลการ
ดาเนินงานกาไรตังแต่
้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ที่ผา่ นมา
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2553 – 2555 มีจานวน 9,216.44 ล้ านบาท 10,068.40 ล้ านบาท และ 12,868.82 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
เพิ่ ม ขึน้ จ านวน 851.96 ล้ า นบาท และ 2,800.42 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 9.24 และร้ อยละ 27.81 ในปี 2554 – 2555
ตามลาดับ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยในปี 2553 – 2555 มีจานวน 4,603.63 ล้ านบาท
4,933.34 ล้ านบาท และ 5,224.91 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 49.95 ร้ อยละ 49.00 และร้ อยละ 40.60 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นในปี 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในส่วนของการขยายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่และ
ธุรกิจอาหารสัตว์ ขณะที่สินทรัพย์รวมในปี 2555 เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือและเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม โดย
บริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น 1,396.13 ล้ านบาท จากปี 2554 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีปริ มาณการผลิตสินค้ าเพิ่มขึ ้น จึงต้ องมีการ
สารองวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น อีกทังราคาวั
้
ตถุดิบอาหารสัตว์มีการปรับตัวสูงขึ ้น จึงทาให้ มลู ค่าวัตถุดิบสูงขึ ้นเช่นกัน สาหรับเงินลงทุนใ น
บริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้นจานวน 799.77 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการเพิ่มทุนใน GFN
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 12,851.65 ล้ านบาท ลดลง 17.17 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.13
จาก ณ สิ ้นปี 2555 โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของสินค้ าคงเหลือจานวน 880.01 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 20.89 และที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ เพิ่มขึ ้น 380.14 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.28
หนีส้ ิน
หนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2553 – 2555 มีจานวน 3,839.33 ล้ านบาท 4,084.01 ล้ านบาท และ 7,249.17 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น
จานวน 244.68 ล้ านบาท และ 3,165.16 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.37 และร้ อยละ 77.50 ในปี 2554 และ 2555 ตามลาดับ
หนี ้สินรวมส่วนใหญ่ ได้ แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีจานวน 1,998.10 ล้ านบาท 2,000.00 ล้ านบาท และ
2,000.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52.04 ร้ อยละ 48.97 และร้ อยละ 27.59 ของหนี ้สินรวมในปี 2553 – 2555 ตามลาดับ
ขณะที่ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 3,532.73 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 48.73 ของหนี ้สินรวม โดยเพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2554 จานวน 2,866.51 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 430.26 ซึง่ เป็ นสาเหตุหลัก
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ที่ทาให้ หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นมากในปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้น จึงจาเป็ นต้ องมีการใช้ เงินกู้ยืมระยะ
สันเพื
้ ่อการหมุนเวียนกิจการและการเพิ่มทุนในบริ ษัทร่วม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจานวน 5,891.48 ล้ านบาท ลดลง 1,357.69 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 18.73
จาก ณ สิ ้นปี 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 1,389.67 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นปี 2553 – 2555 มีจานวน 5,325.94 ล้ านบาท 5,919.05 ล้ านบาท และ 5,546.37 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 593.11 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.14 ในปี 2554 และลดลง 372.68 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.30 ในปี 2555 โดย
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นในปี 2554 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสะสมจานวน 592.92 ล้ านบาท เนื่องจากมี
กาไรสุทธิที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ จานวน 1,203.39 ล้ านบาท การปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจานวน 234.35 ล้ าน
บาท และการจ่ายเงินปั นผลจานวน 376.12 ล้ านบาท ขณะที่ปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการ
ลดลงของกาไรสะสมจานวน 372.90 ล้ านบาท เนื่องจากมีกาไรสุทธิที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ จานวน 40.83 ล้ านบาท การจ่ายเงิน
ปั นผลจานวน 413.73 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จานวน 6,876.66 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,330.29 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.98 จาก ณ สิ ้นปี 2555 เนื่องจากมีกาไรสุทธิ ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน
2556 จานวน 1,041.45 ล้ านบาท และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษี เงินได้ จานวน
288.75 ล้ านบาท
สภาพคล่ อง
ในปี 2554 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 178.94 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากการ
ดาเนินงานจานวน 1,545.89 ล้ านบาท มาจากกาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี เงินได้ และค่าเสื่อมราคาจานวน 2,255.13 ล้ านบาท
และการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือจานวน 652.31 ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนจานวน 1,017.98
ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจานวน 675.24 ล้ านบาท และการลงทุนในไก่พ่อแม่พนั ธุ์จานวน 374.79
ล้ านบาท ขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 539.90 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นจานวน 376.12 ล้ านบาท และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 237.89 ล้ านบาท
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 282.98 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรม
ดาเนินงานจานวน 134.89 ล้ านบาท มาจากกาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี เงินได้ และค่าเสื่อมราคาจานวน 1,088.94 ล้ านบาท การ
เพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 331.80 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือจานวน 1,447.69 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนจานวน 1,990.87 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายชาระเงินเพิ่มทุนใน
บริ ษัทร่ วมจานวน 903.56 ล้ านบาท การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจานวน 731.47 ล้ านบาท และการลงทุนในไก่พ่อแม่พนั ธุ์จานวน
363.35 ล้ านบาท สาหรับกระแสเงินสดสุทธิที่ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจานวน 2,229.80 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงิน
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สดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 5,150.00 ล้ านบาท และการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงินจานวน 3,340.00 ล้ านบาท
สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากการดาเนินงานจานวน 2,524.66 ล้ าน
บาท และกระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมการลงทุนจานวน 970.39 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจานวน
668.92 ล้ านบาท การลงทุนในไก่ปยู่่ าพันธุ์และพ่อแม่พนั ธุ์จานวน 305.87 ล้ านบาท และการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จานวน 80.80 ล้ านบาท สาหรับกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,592.52 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายคืน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินและเงินกู้เจ้ าหนี ้ทรัสต์รีซีทสุทธิจานวน 1,449.67 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จานวน 244.73 ล้ านบาท
1.6 สภาวะอุตสาหกรรม
สถานการณ์ อุตสาหกรรมไก่ เนือ้ ของโลก
ข้ อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ในปี 2555 การผลิตเนื ้อไก่ของโลกมีปริ มาณ 82.42
ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.18 จากปี 2554 ที่มีปริ มาณการผลิต 80.66 ล้ านตัน โดยสหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สดุ คือ
16.48 ล้ านตัน รองลงมาได้ แก่ จีน 13.70 ล้ านตัน บราซิล 12.75 ล้ านตัน และสหภาพยุโรป 9.48 ล้ านตัน ตามลาดับ ด้ านความ
ต้ องการบริ โภค พบว่า ในปี 2555 การบริ โภคเนื ้อไก่ของโลกมีประมาณ 80.99 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.95 จากปี 2554 ที่มีความ
ต้ องการบริ โภค 79.44 ล้ านตัน โดยจีนเป็ นประเทศที่มีการบริ โภคเนื ้อไก่มากที่สดุ คือ 13.54 ล้ านตัน รองลงมา ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา
13.32 ล้ านตัน และสหภาพยุโรป 9.14 ล้ านตัน
ในปี 2555 การส่งออกเนื ้อไก่ของโลกมีประมาณ 9.86 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.57 จากปี 2554 ที่มีการส่งออกจานวน 9.52 ล้ าน
ตัน โดยบราซิลเป็ นผู้สง่ ออกเนื ้อไก่อนั ดับ 1 ของโลก ซึ่งมีปริ มาณการส่งออกเนื ้อไก่ ประมาณ 3.48 ล้ านตัน รองลงมาได้ แก่
สหรัฐอเมริ กา จานวน 3.21 ล้ านตัน สหภาพยุโรป จานวน 1.08 ล้ านตัน และไทย จานวน 0.54 ล้ านตัน ด้ านการนาเข้ าเนื ้อไก่ของ
โลก ในปี 2555 มีปริ มาณ 8.51 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.65 จากปี 2554 ที่มีจานวนนาเข้ า 8.29 ล้ านตัน โดยญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศ
ผู้นาเข้ าเนื ้อไก่เป็ นอันดับ 1 ของโลก คือ 0.86 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 4.44 จาก 0.90 ล้ านตัน ในปี 2554 รองลงมาได้ แก่
ซาอุดิอาระเบีย 0.75 ล้ านตัน สหภาพยุโรป 0.74 ล้ านตัน และเม็กซิโก 0.63 ล้ านตัน ตามลาดับ
สถานการณ์ อุตสาหกรรมไก่ เนือ้ ของไทย
ในปี 2555 ประเทศไทยมีการผลิตไก่เนื ้อจานวน 1,055.93 ล้ านตัว เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.20 จากปี 2554 ที่มีการผลิตไก่เนื ้อ จานวน
994.32 ล้ านตัว เนื่องจากการผลิตไก่เนื ้อของไทยมีการจัดการฟาร์ มที่ได้ มาตรฐาน และมีระบบการผลิตที่ปลอดภัย ทาให้ ปริ มาณ
ความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่ของไทยทังตลาดภายในประเทศและตลาดส่
้
งออกเพิ่มขึ ้น ด้ านความต้ องการบริ โภค พบว่า มีเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 1.25 จากจานวน 935,798 ตัน ในปี 2554 เป็ นจานวน 947,458 ตัน ในปี 2555 อย่างไรก็ดี ราคาไก่เนื ้อที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยอยู่
ที่กิโลกรัมละ 41.91 บาท ลดลงร้ อยละ 10.47 จากปี 2554 ที่มีราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.81 บาท เนื่องจากมีการขยายการผลิต
เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ รองรับความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่จากต่างประเทศ ส่งผลให้ ราคาไก่เนื ้อปรับตัวลดลง
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ด้ านการส่งออก ในปี 2555 ประเทศไทยสามารถส่งออกเนื ้อไก่ได้ รวม 500,000 ตัน หรื อคิดเป็ นมูลค่า 63,189 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2554 ที่มีปริ มาณส่งออกจานวน 466,845 ตัน หรื อคิดเป็ นมูลค่า 60,293 ล้ านบาท โดยตลาดส่งออกที่สาคัญ ได้ แก่ สหภาพยุโรป
ร้ อยละ 39.48 ญี่ปนุ่ ร้ อยละ 38.70 กลุม่ ประเทศในอาเซียน ร้ อยละ 11.33 และประเทศอื่นๆ ร้ อยละ 10.49 ด้ านการส่งออกไก่สด
แช่แข็ง ในปี 2555 มีปริ มาณการส่งออกจานวน 75,000 ตัน หรื อคิดเป็ นมูลค่า 4,801 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ที่มีปริ มาณการ
ส่งออกจานวน 51,260 ตัน หรื อคิดเป็ นมูลค่า 3,248 ล้ านบาท เนื่องจากสหภาพยุโรปได้ อนุญาตให้ ไทยส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
ได้ อีกครัง้ หนึ่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ส่งผลให้ ไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ เพิ่มขึ ้น โดยตลาดส่งออกไก่สดแช่แข็ง
ได้ แก่ กลุม่ ประเทศในอาเซียน ซึ่งส่วนใหญ่สง่ ไปยังประเทศสปป.ลาว และมาเลเซีย ร้ อยละ 52.77 แอฟริ กา ร้ อยละ 10.22 กลุม่
ประเทศตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน ร้ อยละ 9.81 รัสเซีย ร้ อยละ 9.95 สหภาพยุโรป ร้ อยละ 8.74 ซึ่งในปี
2555 ราคาส่งออกไก่สดแช่แข็งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.01 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.03 จากปี 2554 ที่มีราคาส่งออกกิโลกรัมละ
63.36 บาท
สาหรับการส่งออกเนื ้อไก่แปรรู ปในปี 2555 พบว่า มีปริ มาณส่งออกจานวน 420,000 ตัน หรื อคิดเป็ นมูลค่า 58,388 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ที่มีปริ มาณส่งออกจานวน 415,585 ตัน หรื อคิดเป็ นมูลค่า 57,045 ล้ านบาท เนื่องจากมีความต้ องการบริ โภค
เพิ่มขึ ้น ซึ่งตลาดส่งออกไก่แปรรู ปหลักที่สาคัญ ได้ แก่ ญี่ปนุ่ ร้ อยละ 46.15 สหภาพยุโรป ร้ อยละ 45.41 กลุม่ ประเทศในอาเซียน
ร้ อยละ 3.04 และประเทศ อื่นๆ ร้ อยละ 5.04 โดยราคาส่งออกเนื ้อไก่แปรรู ปในปี 2555 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 139.02 บาท ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.28 จากปี 2554 ที่มีราคาส่งออกกิโลกรัมละ 137.26 บาท
แนวโน้ มอุตสาหกรรมไก่ เนือ้
ในปี 2556 คาดว่า ปริ มาณการผลิตเนื ้อไก่ของโลกจะมีจานวน 83.54 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.36 จากปี 2555 แต่เป็ นการเพิ่มขึ ้น
ในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2551 – 2555 ที่การผลิตเนื ้อไก่ของโลกเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ร้ อยละ 3.45 ต่อปี ทังนี
้ ้ เป็ นผลมาจากต้ นทุน
การผลิตสูงขึ ้น ขณะที่ความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่ของโลก คาดว่า จะมีปริ มาณประมาณ 81.75 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.94 จากปี
2555 โดยผู้บริ โภครายใหญ่ที่สดุ คือ จีน ซึง่ คาดว่าจะมีการบริ โภคเท่ากับ 13.95 ล้ านตัน รองลงมาได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา 13.23 ล้ าน
ตัน และสหภาพยุโรป 9.21 ล้ านตัน ตามลาดับ ด้ านการส่งออกเนื ้อไก่ของโลก ในปี 2556 คาดว่า มีประมาณ 10.05 ล้ านตัน
เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 1.93 โดยผู้ผลิตรายเดิม ได้ แก่ บราซิล สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และไทย ยังคงเป็ นประเทศที่สง่ ออก
เนื ้อไก่รายใหญ่ตามลาดับ ในขณะที่ผ้ ผู ลิตรายเล็กมีสว่ นแบ่งตลาดเพิ่มขึ ้น สาหรับการนาเข้ าเนื ้อไก่ของโลก ในปี 2556 คาดว่า จะมี
ประมาณ 8.66 ล้ านตัน เพิม่ ขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 1.76 โดยประเทศผู้นาเข้ าเนื ้อไก่ 3 อันดับแรก ได้ แก่ ญี่ปนุ่ ซาอุดิอาระเบีย และ
สหภาพยุโรป ซึง่ คาดว่าประเทศดังกล่าวจะมีปริ มาณการนาเข้ าเนื ้อไก่ 0.84 ล้ านตัน 0.75 ล้ านตัน และ 0.75 ล้ านตัน ตามลาดับ
สาหรับแนวโน้ มอุตสาหกรรมไก่เนื ้อของไทยในปี 2556 คาดว่า การผลิตไก่เนื ้อของไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้นตามการเพิ่มขึ ้นของ
จานวนประชากร และการขยายตัวของปริ มาณส่งออก หลังจากประเทศไทยเริ่ มส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ ในหลายประเทศ โดยคาดว่า
ไทยจะสามารถผลิตไก่เนื ้อได้ ประมาณ 1,067.35 ล้ านตัว เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 1.08 ด้ านความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่ของ
ไทย จะมีปริ มาณประมาณ 953,107 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 0.60 โดยการบริ โภคในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65.14
ของปริ มาณการผลิตทังหมด
้
ขณะทีร่ าคาไก่เนื ้อที่เกษตรกรขายได้ คาดว่าจะอยูท่ ี่เฉลีย่ กิโลกรัมละ 44.00 บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.99
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จากปี 2555 เนื่องจากราคาไก่เนื ้อปรับตัวสูงขึ ้นตามต้ นทุนการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ค่าแรงงาน และ
ความต้ องการบริ โภคของตลาดทังตลาดภายในและต่
้
างประเทศ
ตารางที่ 8 การผลิต การบริโภคและส่ งออกเนือ้ ไก่ และผลิตภัณฑ์ ของไทย ปี 2551 – 2556
ส่ งออก (ตัน)
ปี
ผลผลิต (ล้ านตัว) ผลผลิต (ตัน)
บริโภค (ตัน)
ไก่ สด
ไก่ แปรรูป
2551
920.75
1,157,935
774,607
23,351
359,990
2552
917.26
1,257,365
878,004
25,237
354,124
2553
970.94
1,330,949
898,737
33,292
398,924
2554
994.32
1,362,998
935,798
51,260
415,585
2555*
1,055.93
1,447,458
947,458
75,000
420,000
อัตราเพิ่ม (%)
2.74
4.53
2.77
39.13
5.90
2556**
1,067.35
1,463,107
953,107
80,000
430,000

รวม
383,341
379,361
432,216
466,845
495,000
8.85
510,000

หมายเหตุ * ข้ อมูลเบื ้องต้ น ** ข้ อมูลคาดคะเน
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมศุลกากร

ด้ านการส่งออกเนื ้อไก่ของไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณความต้ องการบริ โภคของตลาด ทังตลาดญี
้
่ปนุ่ ซึ่ง
ถือเป็ นตลาดส่งออกหลักของไทย และตลาดสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในส่วนของไก่สดแช่แข็งที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ ไทยสามารถ
ส่งออกได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยในปี 2556 คาดว่าไทยสามารถส่งออกเนื ้อไก่รวมได้ ปริ มาณ 510,000 ตัน หรื อคิดเป็ น
มูลค่า 65,400 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 2 แบ่งเป็ นการส่งออกไก่สดแช่แข็งปริ มาณ 80,000 ตัน หรื อคิดเป็ นมูลค่า
5,200 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 6.67 และ 8.31 ตามลาดับ และเป็ นการส่งออกเนื ้อไก่แปรรู ปปริ มาณ 430,000 ตัน
หรื อคิดเป็ นมูลค่า 60,200 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 2.38 และ 3.10 ตามลาดับ สาหรับ ราคาส่งออกเนื ้อไก่สดแช่แข็ง
และเนื ้อไก่แปรรูปในปี 2556 คาดว่าจะสูงขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2555
ทังนี
้ ้ แม้ ในภาพรวมอุตสาหกรรมไก่เนื ้อของไทยในปี 2556 จะมีทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปั จจัยบวกหลายประการ เช่น การ
ขยายตัวของจานวนประชากรโลก การยกเลิกการห้ ามนาเข้ าไก่สดจากประเทศไทยของสหภาพยุโรป การยกเลิกการห้ ามนาเข้ า สัตว์
ปี กและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกจากประเทศไทยของฟิ ลิปปิ นส์ ปริ มาณความต้ องการนาเข้ าไก่สดที่เพิ่มขึ ้นจากลูกค้ าหลายประเทศ
เพื่อทดแทนการนาเข้ าจากบราซิล ซึ่งเป็ นผู้สง่ ออกหลักในปั จจุบนั เช่น อิหร่ าน ญี่ปนุ่ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมไก่เนื ้อของไทยอาจ
ต้ องเผชิญกับแรงกดดันต่างๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคต เช่น ความผันผวนของราคาต้ นทุน
วัตถุดิบ (กากถัว่ เหลือง) ต้ นทุนค่าแรงและค่าสาธารณูปโภคที่มีแนวโน้ มปรับตัวขึ ้น ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในโรงงานแปรรู ป
เนื ้อไก่ สถานการณ์คา่ เงินบาทที่มีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น ความเสี่ยงจากการเกิดโรคไข้ หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้ าน การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าหลัก เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทย เห็นว่า นอกจากความพยายามในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต
ผู้ประกอบการส่งออกไก่ไทยต้ องพัฒนาคุณภาพสินค้ าให้ มีความหลากหลายและสอดรับกับความต้ องการของประเทศคู่ค้า เพื่อให้
สินค้ าไก่ของไทยมีมลู ค่าเพิ่มและสามารถฉีกหนีการแข่งขันด้ านราคาจากคู่แข่ง รวมถึงควรหาตลาดส่งออกที่มีศกั ยภาพใหม่ๆ เช่น
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริ กาใต้ และรัสเซีย ที่มีแนวโน้ มเพิ่มความต้ องการนาเข้ าสินค้ าไก่สดแช่แข็งจากไทยมากขึ ้นในช่วง 1-2 ปี
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ที่ผ่านมา ตลอดจนตลาดอาหารฮาลาล ซึ่งมีการประเมินว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ ้นตามจานวนประชากรมุสลิม ที่คาดหมายว่าจะมี
สัดส่วนเพิ่มขึ ้นเป็ นประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรโลกในปี 2563 นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการส่งออกไก่ไทยควรอาศัยประโยชน์จาก
การเปิ ดเสรี ประชาคมอาเซียน ในการขยายตลาด การเป็ นแหล่งวัตถุดิบนาเข้ า และการขยายการลงทุน โดยเฉพาะในประเทศเพื่อน
บ้ านใกล้ เคียง ซึง่ จะมีการปรับลดอัตราภาษี ลงเป็ นร้ อยละ 0 สาหรับสินค้ าส่วนใหญ่ในปี 2558 ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศในกลุม่
อาเซียนยังมีแนวโน้ มขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี และมีความต้ องการบริ โภคอาหารหรื อสินค้ าไทยที่มีคณ
ุ ภาพและมีความหลากหลายกับ
ทุกกลุม่ ลูกค้ า
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ส่ วนที่ 2 การขออนุมัติให้ บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อยรั บความช่ วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน
2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวใน
วงเงิ น ไม่เ กิ น 2,000 ล้ า นบาท ที่อัต ราดอกเบี ย้ ไม่เ กิ นร้ อยละ 5.50 ต่อปี โดยมี ระยะเวลากู้ยื มไม่เกิ น 10 ปี เริ่ มตัง้ แต่วัน ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั และกาลัง
จะครบกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ 30 กันยายน 2556 พบว่า เงินกู้ยืม
ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมียอดคงค้ างจานวน 2,000 ล้ านบาท และมีการคิดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.00 ต่อปี ดังนัน้ การ
เข้ าทารายการจึงเสมือนเป็ นการขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ดงั กล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี เป็ นครบกาหนดชาระภายในวันที่ 31
มกราคม 2567 โดยมีการคิดอัตราดอกเบี ้ยที่ต่าลง ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการปรับโครงสร้ างทางการเงิน ของกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะใช้ เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดาเนินกิจการตามปกติและการลงทุนในการเพิ่มกาลังการผลิตสายการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรของกลุม่ บริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ หากในอนาคต บริ ษัทฯ พบว่า การระดมทุนโดยวิธีการอื่นในระยะยาว เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้หรื อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะทาให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ากว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ
อาจพิจารณาที่จะระดมทุนโดยวิธีการอื่นๆ นันเพิ
้ ่มเติม ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ซึ่งการระดมทุนโดยวิธีการอื่นๆ
ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะคานึงถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน้ สภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุนของ
บริ ษัทฯ และความเป็ นไปได้ ในการระดมทุนโดยวิธีการนันๆ
้ ร่วมด้ วย
ทังนี
้ ้ เงินกู้ยืมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีอยูเ่ ดิมจานวน 2,000 ล้ านบาท ซึง่ กาลังจะครบกาหนดชาระใน
วันที่ 31 มกราคม 2557 มีเงื่อนไขการกู้ยืมที่สาคัญตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2552 ดังนี ้
วงเงินกู้ยมื เงิน
อัตราดอกเบีย้
ระยะเวลาการกู้ยมื
การชาระดอกเบีย้
หลักประกัน
การกู้ยมื /การเบิกใช้
เงินกู้

: เงินกู้ยืมระยะยาวจานวนไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมส่วนที่จะชาระเงินกู้ระยะสันที
้ ่
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ก้ จู ากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ จะทยอยครบกาหนดภายในปี 2552
: ไม่เกินร้ อยละ 6.00 ต่อปี
: ไม่เกิน 5 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
: ชาระทุกเดือน
: ไม่มี
: บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินจากกรรมการและ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันครัง้ เดียว
หรื อหลายครัง้ ตลอด “ระยะเวลาการกู้ยืม” แต่จานวนเงินกู้ดงั กล่าวที่คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ต้ องไม่เกินจานวนที่ระบุไว้ ในเงื่อนไข “วงเงินกู้ยืมเงิน” และระยะเวลาการกู้ยืมแต่ละครัง้ ต้ องสิ ้นสุด
ไม่เกิน “ระยะเวลาการกู้ยืม”
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การชาระคืนเงินต้ น

เงื่อนไขในกรณีผิดนัด
ลักษณะการเข้ าทา
สัญญา

: ชาระภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยสามารถคืนเงินต้ นบางส่วน
หรื อทังหมดได้
้
ก่อนกาหนด โดยผู้ให้ ก้ ตู กลงที่จะไม่คิดค่าปรับหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ จากการชาระเงินกู้
ก่อนกาหนด
: บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยยินยอมให้ คิดดอกเบี ้ยในอัตราเท่ากับร้ อยละ 15.00 ต่อปี นับจากวันที่
บริ ษัทฯ ผิดนัดหรื อผิดสัญญา
: บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยที่ก้ ยู มื เงินจะเข้ าทาสัญญาโดยตรงกับกรรมการหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันแต่ละรายในแต่ละครัง้ ที่มกี ารกู้ยืมเงิน โดยใช้ สญ
ั ญาเงินกู้ที่มีเงื่อนไขเดียวกัน

ที่มา : สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันด้ านการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริ ษัทฯ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ / มูลค่ าสิ่งตอบแทน เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาทดังกล่าว ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 18.41 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานแล้ ว สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มูลค่ารายการที่นามาใช้ ในการคานวณ
ขนาดรายการนัน้ คานวณจากดอกเบี ้ยสูงสุดที่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยอาจต้ องจ่ายชาระให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน โดยคานวณ
จากจานวนเงินกู้สงู สุดที่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยสามารถกู้ได้ ซึง่ เท่ากับ 2,000 ล้ านบาท และอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดซึ่งไม่เกินร้ อย
ละ 5.50 ต่อปี คิดเป็ นดอกเบี ้ยจานวนไม่เกิน 110 ล้ านบาทต่อปี หรื อในกรณีที่มีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดเท่ากับ 10 ปี จะมีมลู ค่ารวมไม่
เกิน 1,100 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ เนื่องจากขนาดรายการดังกล่าว มากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่
ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ และจัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการ ด้ วยคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ มีรายชื่อดังนี ้

1
2
3
4
5
6
7
8

ตารางที่ 9 รายชื่อผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ มีสทิ ธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ
จานวนหุ้นที่ถอื ใน GFPT*
ความสัมพันธ์ กับคู่สัญญา
รายชื่อ
ที่จะเข้ าทารายการ
จานวนหุ้น
%
นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
222,795,100
17.77
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
220,000,000
17.55
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
180,000,000
14.36
นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม
22,794,100
1.82 เป็ นคูส่ ญ
ั ญาในการเข้ าทารายการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในครัง้ นี ้
นางปรานี ภาคสุข
11,391,930
0.91
น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
10,100,000
0.81
น.ส.วริ สรา ศิริมงคลเกษม
6,368,100
0.51
น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม
6,031,600
0.48
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รายชื่อ
9
10
11
12
13
14
15

น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม
นายพงศธร อิงโพธิ์ชยั
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม
นางสุมน ศิริมงคลเกษม
นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม

จานวนหุ้นที่ถอื ใน GFPT*
จานวนหุ้น
%
5,982,700
0.48
4,390,000
0.35
4,134,080
0.33
2,979,930
0.24
2,000,000
0.16
10,000
0.00
1,000
0.00

ความสัมพันธ์ กับคู่สัญญา
ที่จะเข้ าทารายการ

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

2.1.2 คู่สัญญา เงื่อนไขสาคัญของการเข้ าทารายการ และข้ อมูลสินทรัพย์ ในการเข้ าทารายการ
คู่สัญญาและสรุ ปเงื่อนไขสาคัญของการรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
คูส่ ญ
ั ญา
:  บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ในฐานะ “ผู้รับความช่วยเหลือทาง
การเงิน” ซึง่ บริ ษัทย่อยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
2) บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
3) บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด
4) บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด
5) บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด และ
 กรรมการของบริ ษัทฯ และบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน ในฐานะ “ผู้ให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงิน” ซึ่งมีรายชื่อและลักษณะความสัมพันธ์ กับบริ ษัทฯ ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1
ของรายงานฉบับนี ้
วงเงินกู้ยืมเงิน
: เงินกู้ระยะยาว จํานวนไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมเงินกู้ระยะยาวที่บริ ษัท ฯ และ
บริ ษัทย่อย ได้ ก้ ูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและจะครบกําหนดชําระในวันที่ 31 มกราคม
2557
อัตราดอกเบี ้ย
: ไม่เกินร้ อยละ 5.50 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 ษัทย่อยสามารถคืนเงินต้ น
บางส่วนหรื อทังหมดได้
้
ก่อนกําหนด โดยผู้ให้ ก้ ตู กลงที่จะไม่คิดค่าปรับหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ จาก
การชําระเงินกู้ก่อนกําหนด
หลักประกัน
: ไม่มี
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เงื่อนไขการกู้ยืม

: บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย สามารถกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ครัง้ เดียวหรื อหลาย
ครัง้ ตลอด “ระยะเวลาการกู้ยืม” แต่จํานวนเงินกู้ดงั กล่าวที่คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้ อง
ไม่เกินจํานวนที่ระบุไว้ ในเงื่อนไข “วงเงินกู้ยืมเงิน” และระยะเวลาการกู้ยืมแต่ละครัง้ สิ ้นสุดไม่
เกิน “ระยะเวลาการกู้ยืม”
เงื่อนไขในกรณีผิดนัด : บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยยินยอมให้ คิดดอกเบี ้ยในอัตราเท่ากับร้ อยละ 15.00 ต่อปี นับ
จากวันที่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยผิดนัดหรื อผิดสัญญา
ลักษณะการเข้ าทํา
: บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยที่ก้ ยู ืมเงินจะเข้ าทําสัญญาเงินกู้หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน โดยตรงกับ
สัญญา
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันแต่ละรายในแต่ละครัง้ ที่มีการกู้ยืมเงิน โดยใช้ สญ
ั ญาเงินกู้หรื อตัว๋ สัญญา
ใช้ เงิน ทีม่ ีเงื่อนไขเดียวกันและระบุให้ วนั ที่ 31 มกราคม 2567 เป็ นวันครบกําหนดชําระเงินต้ น
2.2

ความสมเหตุสมผลของรายการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
เนื่องจากปั จจุบนั ภาระหนี ้ส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นหนี ้สินระยะสัน้ และยังมีเงินกู้ ยืมระยะยาวจานวน 2,000 ล้ าน
บาท จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึง่ กาลังจะถึงกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2557 (จัดประเภทเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน) โดยการเข้ า
ทารายการซึง่ เสมือนเป็ นการขยายระยะเวลารับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี เป็ นครบ
กาหนดชาระภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 จะช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถจัดโครงสร้ างทางการเงินให้ เป็ นหนี ้สินไม่หมุนเวียน อีก
ทัง้ จะทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับใช้ ในการดาเนินกิจการและการขยายกาลังการผลิตสายการผลิตเนื ้อไก่แปร
รูปแบบครบวงจรของกลุม่ บริ ษัทฯ รวมถึงเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจให้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ ในระยะยาว โดยอ้ างอิงจาก
ข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้บริ หารของบริ ษัทฯ พบว่า แผนการลงทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ ในช่วงปี 2557 – 2561 เป็ นดังนี ้
 กลุม่ บริ ษัทฯ มีแผนงานทีจ่ ะขยายการลงทุนในธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ซึง่ ดาเนินการโดย FKT และธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยง
ไก่เนื ้อ ซึง่ ดาเนินการโดย MKS โดยการทยอยลงทุนสร้ างฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และไก่เนื ้ออย่างต่อเนื่องในแต่ละปี เพื่อ
เพิ่มกาลังการผลิตไก่เนื ้อสาหรับรองรับความต้ องการไก่เนื ้อของ GFN (บริ ษัทร่ วม) ซึ่งดาเนินธุรกิจชาแหละและแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ และ McKey (บริ ษัทร่วม) ซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารกึ่งสาเร็ จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไป
ยังต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ ้น จากเดิมในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตไก่เนื ้อประมาณ 73 ล้ านตัวต่อปี เป็ นประมาณ
121 ล้ านตัวต่อปี ภายในปี 2561
 กลุม่ บริ ษัทฯ มีแผนงานจะขยายกาลังการผลิตของโรงงานแปรรูปอาหาร เช่น ไส้ กรอก ลูกชิ ้น ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรูป
อื่นๆ จากเดิมในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตประมาณ 7,200 ตันต่อปี เป็ นประมาณ 12,000 ตันต่อปี ภายในปี
2561
ทังนี
้ ้แผนการลงทุนดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยยังคงมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
กิจการอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ คาดว่าในช่วงตังแต่
้ ปี 2557 – 2561 กลุม่ บริ ษัทฯ จะต้ องใช้ เงินลงทุนสร้ างฟาร์ มเลี ้ยง
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และไก่เนื ้อ เงินลงทุนในการขยายกาลังการผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร และเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ รวมทังสิ
้ ้น
ประมาณ 600 ล้ านบาทต่อปี และเงินลงทุนซื ้อไก่ปยู่่ าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่ นเดิมที่ปลดระวางอีกประมาณ
30

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

487 ล้ านบาทต่อปี โดยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ คาดว่าจะใช้ กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ครัง้ นี ้ และ/หรื อแหล่งเงินทุนจากการระดมทุนโดยแนวทางอื่นเพิ่มเติม ในการจ่ายชาระเงินลงทุน โดยคาดว่าการขยายการลงทุน
ดัง กล่า วจะช่ ว ยผลัก ดัน ให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท ฯ มีร ายได้ จากการจ าหน่า ยไก่ เ นื อ้ และผลิตภัณ ฑ์ อ าหารแปรรู ป เพิ่ มขึน้ อย่า งต่อ เนื่ อ ง
นอกจากนี ้ เงื่อนไขของการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหลายประการยังเอื ้อให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุน่ ในการบริ หารสภาพ
คล่องทางการเงินให้ สอดรับกับฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนของแต่ละกิจการในแต่ละช่วงเวลา และไม่มีการจากัดสิทธิของ
กลุม่ บริ ษัทฯ ในการจัดหาหรื อระดมทุนด้ วยวิธีการอื่นใดในอนาคต กรณีที่พบว่าต้ นทุนทางการเงินจากการระดมทุนโดยวิธีการอื่นมี
แนวโน้ มต่ากว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
โดยบริ ษัทฯ มีแผนการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันขันต
้ ่าประมาณปี ละ 200 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี หากมีเหตุการณ์
ใดที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทฯ และทาให้ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาชะลอการจ่ายชาระคืนเงินกู้ในปี ดังกล่าวออกไป เพื่อเป็ นการรักษาสภาพคล่องในการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาแผนการจ่ายชาระคืนเงินกู้ดงั กล่าวควบคู่กบั แผนการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ในอนาคต เห็นว่า น่าจะมีความเป็ นไปได้ ในการจ่ายชาระ ประกอบกับบริ ษัทฯ ยังมีทางเลือกในการระดมทุนอื่น เช่น
การออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุน และการกู้ยื มเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการจ่ายชาระคืนหนี ้ใน
กรณีทไี่ ม่สามารถจ่ายชาระคืนจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้ ตามแผน
ทังนี
้ ้ จากการที่บริ ษัทฯ ยังคงมีความต้ องการที่จะใช้ เงินลงทุน ในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการขยายกิจการต่อไปในอนาคตตาม
แผนการดาเนินงานในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ าดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ดังนัน้ หากบริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอสาหรับการลงทุนดังกล่าว
บริ ษัทฯ อาจมีการพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที่เหมาะสมกับการลงทุน โดย
บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็ นแนวทางหนึง่ ในการระดมทุนของบริ ษัทฯ ตามที่ได้ รับมติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึง่ ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด ให้ จดั ทาอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit
Rating) โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด ได้ ประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ ที่ระดับ
BBB+
2.2.2 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการกับการไม่ ทารายการ
 ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการ
ข้ อดีของการทารายการ
1) ช่วยลดความเสีย่ งจากการจัดหาหรื อการระดมเงินทุนโดยวิธีการอื่นไม่ได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้
เนื่องจากการจัดหาหรื อการระดมทุนโดยวิธีการอื่น เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน หรื อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มีปัจจัยแวดล้ อมที่อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และ/
หรื ออาจมีต้นทุนทางการเงินที่สงู เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาวะอุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ายเนื ้อไก่ รวมถึง
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ประสงค์จะระดมทุน ในกรณีที่สภาวะตลาด ณ วันที่บริ ษัทฯ ประสงค์จะระดมทุนในแต่ละ
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คราวเปลีย่ นแปลงไป หรื อมีเหตุการณ์ใดที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น
การระบาดของโรคไข้ หวัดนก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการค้ าขายระหว่างประเทศและการส่งออกสินค้ า ที่อาจถูกจากัด
รวมถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ และราคาเนื ้อไก่ ดังเช่นในปี 2555 ที่สง่ ผลให้ ผลประกอบการ
และสภาพคล่องของกลุม่ บริ ษัทฯ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค
และ/หรื อนักลงทุน และอาจส่งผลให้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้/เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
รวมถึงจานวนเงินที่คาดว่าจะได้ รับจากการระดมทุนในแต่ละคราวในอนาคตอาจไม่ได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ การมีเงินกู้ยืมจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันจึงจะช่วยลดความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของกลุม่ บริ ษัทฯ
2) ช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการเงินทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ
ด้ วยเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ มีความผ่อนปรนกว่าเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประการ เช่น
 การยินยอมให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสามารถชาระคืนเงินต้ นบางส่วนหรื อทังหมดได้
้
ก่อนกาหนด โดยผู้ให้ ก้ ไู ม่คิดค่าปรับ
หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ จากการชาระคืนเงินกู้ก่อนกาหนด
 ไม่มีการเรี ยกบังคับหลักประกันเพื่อค ้าประกันการกู้ยืม
 การยินยอมให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสามารถกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ย วโยงกันครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ตลอดระยะเวลา
การกู้ยืม 10 ปี โดยจํานวนเงินกู้ดงั กล่าวที่คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึง่ ต้ องไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
 การกาหนดให้ วนั ที่ 31 มกราคม 2567 เป็ นวันครบกาหนดชาระเงินต้ น ซึ่งเท่ากับว่าผู้ให้ ก้ ไู ม่มีสิทธิเรี ยกคืนเงินกู้ก่อนครบ
กาหนดชาระ
ดังนัน้ การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงทาให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการบริ หารสภาพคล่องทางการเงิน และ
สามารถปรับเปลีย่ นการเบิกใช้ เงินให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ เงินตามแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาได้ สะดวกกว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการจัดหาหรื อการระดมทุนด้ วยวิธีการอื่น และยังเอื ้อให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่อาจมี
ต้ นทุนทางการเงินต่ากว่า ซึง่ จะช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินให้ มีประสิทธิภาพได้
3) มีภาระและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องต่ากว่าการระดมทุนโดยวิธีการอื่น
การเข้ าทารายการมีค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาหรื อการระดมทุนที่ต่ากว่า โดยรายละเอียดภาระและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดหาทุนหรื อการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ แสดงไว้ ในตารางถัดไป
ตารางที่ 10 ภาระและ/หรือค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการระดมทุนรูปแบบต่ างๆ
รูปแบบการจัดหาทุน
ภาระและ/หรือค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
หรือการระดมทุน
การกู้ยมื เงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง  ค่าใช้ จา่ ยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและอนุมตั ิการเข้ าทารายการ
กัน
 ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  อาจต้ องมีหลักทรัพย์เพื่อค ้าประกันการกู้ยืม
 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ (Front End
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รูปแบบการจัดหาทุน
หรือการระดมทุน

ภาระและ/หรือค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง









Fee) ซึ่งเป็ นต้ นทุนทางการเงิ นที่ผ้ กู ้ ูต้องจ่ายชาระให้ แก่สถาบันการเงิ นในกรณี ที่
สินเชื่อได้ รับการอนุมตั ิ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4
แห่ง อยูท่ ี่ประมาณไม่เกินร้ อยละ 0.50 – 3.00 ของวงเงินกู้ยืม*
ค่าธรรมเนียมในการชาระเงินต้ นคืนก่อนกาหนด (Prepayment Fee) ซึ่งเป็ นต้ นทุน
ทางการเงินที่ผ้ กู ้ ตู ้ องจ่ายชาระให้ แก่สถาบันการเงินในกรณีที่ผ้ กู ้ มู ีสภาพคล่องส่วนเกิน
และประสงค์ จะชาระคืนเงินกู้บางส่วนหรื อทัง้ หมดก่อนกาหนด โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง อยู่ที่ประมาณไม่เกินร้ อยละ 3.00
ของวงเงินกู้ยืมหรื อของเงินที่ชาระคืนก่อนกาหนด*
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าอากรแสตมป์สาหรับการจดจานองหลักประกัน เมื่อมี
การจดจานองที่ดินและอาคารไว้ เป็ นหลักประกันกับธนาคาร โดยกรมที่ดินจะเรี ยกเก็บ
ในอัตราร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าจานอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าปรับยกเลิกการใช้ วงเงิน (Cancellation Fee) ซึง่ ธนาคารอาจเรี ยกเก็บในกรณีที่ผ้ กู ้ ู
แจ้ งยกเลิกวงเงิน โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง
อยูท่ ี่ประมาณไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของวงเงินสินเชื่อที่แจ้ งยกเลิก*
ค่าธรรมเนียมผูกพันหนี ้ (Commitment Fee) ซึ่งธนาคารอาจเรี ยกเก็บในกรณีที่ผ้ กู ้ ู
ได้ รับอนุมตั ิวงเงินกู้แต่ไม่มีการเบิกใช้ ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ตามจานวนเงินกู้ที่ยงั
ไม่ได้ เบิกใช้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด

หมายเหตุ * อ้ างอิ ง จากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยในส่ ว นการเปิ ดเผยข้ อมูล เรื่ องอั ต รา
ค่าธรรมเนียมเปรี ยบเทียบ โดยเปรี ยบเทียบเฉพาะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4
แห่ง คือ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2556

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

 ค่าตอบแทนผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย
และเงื่อนไขในการจัดจาหน่ายแต่ละคราว
 ค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
 ค่าใช้ จ่ายในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย หรื อผู้ค ้าประกันหุ้นกู้
 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมในการยื่ นแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้
 ค่าประชาสัมพันธ์และการตลาด
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหุ้นกู้ในตลาดรอง ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจอง
ซื ้อหุ้นกู้ และใบหุ้นกู้ เป็ นต้ น
หมายเหตุ ค่าใช้ จ่ายบางรายการอาจมีหรื อไม่มีก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของหุ้นกู้ที่ออก เงื่อนไขการ
กระจายหุ้นกู้ และข้ อกาหนดของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้
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รูปแบบการจัดหาทุน
ภาระและ/หรือค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
หรือการระดมทุน
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ  ค่าตอบแทนแก่บริ ษัทหลักทรัพย์ซงึ่ เป็ นตัวแทนในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพิ่มทุน
 ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ ามี)
4) ช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินกิจการและรักษาสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ
เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินกิจการ เช่น การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบอาหารสัตว์
รวมถึงมีแผนงานที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และไก่เนื ้ออย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า เพื่อให้ กลุม่
บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตเพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริ โภคทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่ ยังคงมีทิศทางขยายตัวเพิ่มขึ ้น
ในอนาคตจากหลายปั จจัย เช่น การขยายตัวของจานวนประชากรโลก การยกเลิกการห้ ามนาเข้ าไก่สดจากประเทศไทยของ
สหภาพยุโรป เป็ นต้ น รวมถึงความต้ องการไก่เนื ้อของ GFN (บริ ษัทร่ วม) ซึ่งมีการทยอยใช้ กาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
นับตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดสายการผลิตในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 ดังนัน้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันครัง้
นี ้ จะช่วยให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินกิจการและสามารถรักษาสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ
ต่อไป
5) ลดความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระหนี ้
เนื่องจากหนี ้สินส่วนใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ
30 กันยายน 2556 มีจานวน 2,143.07 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 36.38 ของหนี ้สินรวม อีกทัง้ กลุม่ บริ ษัทฯ ยังมีเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจานวน 2,000 ล้ านบาท ซึ่งกาลังจะถึงกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2557 (จัดประเภทเป็ น
หนี ้สินหมุนเวียน) ดังนัน้ การเข้ าทารายการซึ่งเสมือนเป็ นการขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยต่าลง จะช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี ้ลดลง เนื่องจากการระดมทุนโดยวิธีการ
อื่นๆ มีขนตอนที
ั้
่ซบั ซ้ อนและใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ เงินทุน เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออก
และเสนอขายหุ้น และการเพิ่มทุน เป็ นต้ น
ข้ อด้ อยและความเสี่ยงของการทารายการ
1) มีการพึง่ พิงเจ้ าหนี ้รายใหญ่ซงึ่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต่อไปในอนาคต
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ จะทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีการพึ่งพิงเจ้ าหนี ้รายใหญ่ ซึ่งเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกลุม่ บริ ษัทฯ ต่อไป โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ 30 กันยายน 2556 เงินกู้ยืมจากบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันมีจานวน 2,000 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.95 ของหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ โดยในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงมีการ
กู้ยืมเงินเต็มวงเงิน 2,000 ล้ านบาท ต่อไป จะทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมนานขึ ้น
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2) ความเสีย่ งจากการที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถชาระคืนหนี ้ได้ เมื่อสิ ้นสุดสัญญา
กรณี ที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถชาระคืนหนี ้เงินต้ นและดอกเบีย้ ให้ แก่ผ้ ูให้ ก้ ูได้ ณ วันสิ ้นสุดสัญญา บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะถูก
ฟ้ องร้ องจากผู้ให้ ก้ ู เพื่อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 15.00 ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัด
หรื อผิดสัญญา ดังนัน้ บริ ษัทฯ อาจต้ องมีการพิจารณาในการดาเนินการดังนี ้
 ขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ยืมจานวนดังกล่าวนี ้ออกไป ซึ่งบริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
 จัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อนามาจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม (Refinancing) หรื อ
 ดาเนินการเพิ่มทุนเพื่อนามาจ่ายชาระคืนหนี ้
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริ ษัทฯ มีแผนการในการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันขันต
้ ่าประมาณปี ละ 200 ล้ านบาท
ประกอบกับบริ ษัทฯ ยังมีทางเลือกในการระดมทุนอื่น เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุน และการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน เป็ นต้ น เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการจ่ายชาระคืนหนี ้ ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ากลุม่ บริ ษัทฯ
น่าจะมีความสามารถในการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด


ข้ อดีและข้ อด้ อยของการไม่ ทารายการ

ข้ อดีของการไม่ ทารายการ
กรณีที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสามารถจัดหาเงินทุนหรื อระดมทุนโดยวิธีการอื่นเพื่อนามาจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันจานวน 2,000 ล้ านบาท ซึง่ กาลังจะถึงกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2557 จะทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถลดการพึ่งพิงด้ าน
การเงินจากเจ้ าหนี ้รายใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้ อด้ อยของการไม่ ทารายการ
1) สูญเสียโอกาสในการมีแหล่งเงินทุนที่มีอตั ราดอกเบี ้ยและเงื่อนไขเหมาะสมที่ทาให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการสภาพ
คล่องทางการเงินได้ อย่างอิสระ โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่อาจทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนโดยวิธีการอื่นได้
ตามเป้าหมาย เพื่อนาไปลงทุนในธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และไก่เนื ้อ รวมถึงเพื่อใช้ ในการขยายกาลังการผลิตของโรงงาน
อาหารแปรรูปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของแผนการลงทุนและโอกาสในการเติบโตของกลุม่
บริ ษัทฯ ในอนาคตได้
2) กลุม่ บริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการจัดหาหรื อการระดมเงินทุนจานวน 2,000 ล้ านบาท โดยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิ น หรื อ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนามาจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ภายในวันที่ 31
มกราคม 2557 นี ้เนื่องจากการจัดหาหรื อการระดมทุนโดยวิธีการอื่นดังกล่าวมีขนตอนการด
ั้
าเนินงานและใช้ ระยะเวลามากกว่า
เพื่อให้ ได้ รับเงินทุน
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2.2.3 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยระหว่ างการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอก


ข้ อดีและข้ อด้ อยจากการทารายการกับบุคคลภายนอก โดยการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน

ข้ อดีของการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน
กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถลดการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในฐานะเจ้ าหนี ้รายใหญ่ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ 30
กันยายน 2556 เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีจานวน 2,000 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.95 ของหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ
ข้ อด้ อยของการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน
1) ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริ ษัทฯ ต้ องนาสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันเงินกู้ยืม
และ/หรื อ ธนาคารอาจกาหนดให้ มีการค ้าประกันเงินกู้โดยบริ ษัทย่อยในกลุม่ และ/หรื อ กาหนดให้ บริ ษัทฯ ไม่ก่อภาระผูกพันกับ
สถาบันการเงินรายอื่นเพิ่มเติม ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการระดมทุนเพิ่มเติมของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต
2) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมีค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินการสูง กว่า เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ (FrontEnd Fee) ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนของวงเงินกู้ยืมที่ได้ รับอนุมตั ิ และหากบริ ษัทฯ ประสงค์จะชาระคืนเงินกู้ก่อนครบกาหนดสัญญา
ธนาคารส่วนใหญ่จะกาหนดให้ ผ้ กู ้ ตู ้ องจ่ายชาระค่าธรรมเนียมการชาระคืนเงินกู้ก่อนครบกาหนด ในขณะที่การทารายการกู้ยืม
จากบุคคลเกี่ยวโยงกันไม่มีการกาหนดค่าธรรมเนียมใดๆ หากกลุม่ บริ ษัทฯ ประสงค์จะชาระคืนเงินกู้ก่อนครบกาหนด ส่งผลให้
กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาได้ อย่างเหมาะสม
3) กลุม่ บริ ษัทฯ มีการพึง่ พิงเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น โดย ณ 30 กันยายน 2556 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีจานวนเท่ากับ
2,323.07 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 39.43 ของหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ


ข้ อดีและข้ อด้ อยจากการทารายการกับบุคคลภายนอก โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้ อดีของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถลดการพึง่ พิงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และสถาบันการเงินในฐานะเจ้ าหนี ้รายใหญ่ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวม
ของบริ ษัทฯ ณ 30 กันยายน 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 33.95 และร้ อยละ 39.43 ของหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
ข้ อด้ อยของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต้องใช้ ระยะเวลาดาเนินการและอาจทาให้ ได้ รับเงินทุนช้ ากว่าความต้ องการใช้ เงิน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้
ทาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และยังอยู่ระหว่างขันตอนการด
้
าเนินการและพิจารณา
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ณ ปั จจุบนั เพื่อเป็ นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของกลุ่ม
บริ ษัทฯ
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2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้มีค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินการสูง กว่า เช่น ค่าตอบแทนผู้จดั การการจาหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งคิด
เป็ นสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดง
รายการข้ อมูล ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรื อที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าใช้ จ่ายในการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือรายปี เป็ นต้ น ในขณะที่การทารายการมีค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและขออนุมตั ิการเข้ าทา
รายการ
3) จานวนเงินที่จะได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ยงั คงมีความไม่แน่นอน ทังนี
้ ้ ขึ ้นกับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ณ วันที่
ประสงค์จะระดมทุนและการตอบรับของนักลงทุน


ข้ อดีและข้ อด้ อยจากการทารายการกับบุคคลภายนอก โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้ อดีของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1) กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถลดการพึง่ พิงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และสถาบันการเงินในฐานะเจ้ าหนี ้รายใหญ่ โดยอ้ างอิงจากงบการเงิน
รวมของบริ ษัทฯ ณ 30 กันยายน 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 33.95 และร้ อยละ 39.43 ของหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
2) การระดมทุนด้ วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ เงินทุนโดยไม่มีภาระดอกเบี ้ยที่ต้องจ่ายชาระ
ให้ แก่นกั ลงทุนที่ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะมีต้นทุนทางการเงินในรูปของเงินปั นผลที่จะจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น
แต่ละราย
3) การระดมทุนด้ วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ส้ ินต่อทุนลดลง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการก่อหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี ณ 30 กันยายน 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุน
เท่ากับ 0.85 เท่า ซึง่ เป็ นอัตราส่วนที่ไม่สงู มากนัก
ข้ อด้ อยของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ (Dilution Effect) โดยผลกระทบ
ดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
o กรณี ที่ บ ริ ษัท ฯ เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนให้ กับ ผู้ถื อหุ้น เดิ ม ทัง้ หมด ผู้ถือ หุ้น เดิ ม ที่จ องซื อ้ หุ้นตามสิท ธิ จะไม่ได้ รั บ
ผลกระทบด้ านการลดลงของสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) แต่ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าวจะมีภาระในการจ่ายชาระเงินค่า
หุ้นเพิ่มทุน ในขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อจะได้ รับผลกระทบดังกล่าว
o กรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายทัว่ ไปและการออกและเสนอขายให้ กบั บุคคลในวงจากัด ผู้ถือหุ้นเดิมอาจไม่มีภาระใน
การจ่ายชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน แต่จะทาให้ เกิดผลกระทบด้ าน Control Dilution
o กรณี ที่ เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนที่ ราคาต่ ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษั ทฯ ที่ ซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อาจส่งผลให้ เกิดผลกระทบด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution) ด้ วย
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประมาณการได้ แน่ชดั ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เนื่องจาก ณ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนการที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงยังไม่มีรายละเอียดแนวทางใน
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การดาเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เช่น ราคาในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รูปแบบการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (เสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรื อเสนอขายทัว่ ไป หรื อเสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง) รวมถึงอัตราส่วนการเพิ่มทุน
2) การเพิ่มทุนอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้ านการลดลงของกาไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earning Dilution) จากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้น
3) จานวนเงินทุนที่ได้ รับอาจยังไม่แน่นอนขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ณ วันที่ประสงค์จะระดมทุน และการตอบรับ
ของนักลงทุน
2.3 ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
2.3.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทารายการ
ในการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบี ้ยในการเข้ าทารายการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนการกู้ยืมของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั และต้ นทุนทางการเงินในการจัดหาแหล่งเงินทุน
อื่นๆ ที่มีความเป็ นไปได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต ดังนี ้
1) อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั
2) อัตราดอกเบี ้ยและ/หรื อต้ นทุนทางการเงินสาคัญกรณีก้ ยู ืมเงินจากสถาบันการเงิน
3) อัตราดอกเบี ้ยและ/หรื อต้ นทุนทางการเงินสาคัญกรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ เปรี ยบเทียบความเหมาะสมของราคาในการเข้ าทารายการกับกรณีที่บริ ษัทฯ ดาเนินการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะระดมทุนผ่านการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงเป็ นข้ อจากัดให้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสามารถนามาเปรี ยบเทียบความ
เป็ นธรรมของราคาจากผลของการเพิ่มทุนกับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ได้
รายละเอียดการเปรี ยบเทียบต้ นทุนทางการเงินทัง้ 3 กรณี แสดงไว้ ดงั นี ้
1. อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ของกลุ่มบริษัทฯ ณ ปั จจุบัน
เมื่อพิจารณาหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2556 พบว่า กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจานวน
5,891.48 ล้ านบาท ประกอบด้ วย หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจานวน 4,323.07 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 73.38 ของหนี ้สินรวม โดย
ส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งกาลังจะถึงกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2557 จานวน 2,000.00
ล้ านบาท (จัดประเภทเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน) คิดเป็ นร้ อยละ 33.95 ของหนี ้สินรวม สาหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุ์และธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ และการเพิ่มทุนใน GFN (บริ ษัทร่ วม) เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตเนื ้อไก่แปรรู ปและไก่สดแช่แข็ง
นอกจากนี ้ มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 1,590.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.99 ของหนี ้สินรวม เพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินกิจการ โดยมีรายละเอียดยอดหนี ้สินคงค้ าง ณ 30 กันยายน 2556 และอัตราดอกเบี ้ยที่กลุม่ บริ ษัทฯ
จ่ายชาระแสดงไว้ ในตารางถัดไป
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ตารางที่ 11 สรุ ปเงินกู้ยมื ของกลุ่มบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2556
เงินกู้คงค้ าง
สัดส่ วนต่ อหนีส้ ิน
ประเภทเงินกู้ยมื
ณ 30 ก.ย. 2556
รวม (ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
เงินกู้ยมื ระยะสัน้
1. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
1,590.00
26.99
2. เจ้ าหนี ้ทรัสต์รีซีท
553.07
9.39
เงินกู้ยมื ระยะยาว
1. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2,000.00
33.95
2. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
180.00
3.06
รวมหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
4,323.07
73.38

อัตราดอกเบีย้
ณ 30 ก.ย. 2556
(ร้ อยละต่ อปี )
2.82 – 3.00
2.85 – 2.86
6.00
4.06 – 4.23*

หมายเหตุ *อัตราดอกเบี ้ยลอยตัว (Floating Rate) โดยอ้ างอิงกับอัตราดอกเบี ้ย THBFIX ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556

จากตารางข้ างต้ น อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ 30 กันยายน 2556 อยู่ในช่วงร้ อยละ 2.82 – 6.00 ต่อปี โดยมีอตั รา
ดอกเบี ้ยถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักอยู่ในช่วงร้ อยละ 4.35 – 4.42 ต่อปี นอกจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จานวน 2,000
ล้ านบาท ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.00 ต่อปี เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะสันประมาณ
้
1 เดือน
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 2.82 – 3.00 ต่อปี สาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อลงทุนก่อสร้ างฟาร์ มเลี ้ยง
ไก่เนื ้อ บริ ษัทฯ ได้ รับอัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ร้ อยละ 4.06 – 4.23 ต่อปี โดยกลุม่ บริ ษัทฯ มีการจดจานอง
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ างและเครื่ องจักร ซึ่งมีมลู ค่าตามบัญชี ณ 30 กันยายน 2556 จานวน 591.03 ล้ านบาท เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค ้า
ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวบางส่วน (Secured Loan) ดังนัน้ อัตราดอกเบี ้ยที่กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ รับจึงค่อนข้ างต่า
เมื่อพิจารณาวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ของกลุ่มบริ ษัทฯ พบว่า กลุ่มบริ ษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินและ
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึง่ เป็ นวงเงินย่อยจากสถาบันการเงินหลายแห่งที่ยงั ไม่ได้ มีการเบิกใช้ คงเหลือจานวนทังสิ
้ ้น 3,701.74
ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีแผนการที่จะใช้ วงเงินดังกล่าวเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสารองระยะสัน้ ดังนัน้ จึงไม่ได้ มีการพิจารณาเบิกเงินกู้
ดังกล่าวเพื่อมาทดแทนการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ อีกทัง้ การเบิกใช้ เงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ต้องใช้ ระยะเวลาใน
การดาเนินการก่อสร้ างจะก่อให้ เกิดความไม่เหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ ประกอบกับกรณีที่เกิดความผันผวนของผล
ประกอบการ อาจทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระหนี ้เพิ่มขึ ้น
เนื่องจากประเภท จานวนเงินกู้ และระยะเวลาของเงินกู้ยืมข้ างต้ นเมื่อเทียบกับการเข้ าทารายการครัง้ นี ้มีความแตกต่างกัน ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าเงินกู้ยืมของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั (ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีอยู่) ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ อาจไม่สอดคล้ องกับแผนการลงทุน ระยะยาวของกลุม่ บริ ษัทฯ รวมถึง ต้ นทุนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินซึ่งมีขนาดของวงเงินกู้ยืมที่ต่ากว่า (วงเงินกู้ยืมจานวน 400 ล้ านบาท โดยมียอดหนี ้คงค้ าง ณ 30 กันยายน 2556
จานวน 180 ล้ านบาท) อาจไม่สะท้ อนถึงอัตราดอกเบี ้ยในกรณีที่กลุ่มบริ ษัทฯ ประสงค์จะจัดหาแหล่ง เงินกู้ยืมระยะยาวจานวน
2,000 ล้ านบาท ได้ โดยอ้ างอิงจากการเจรจาในเบื ้องต้ นของกลุม่ บริ ษัทฯ กับสถาบันการเงินสาหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน
2,000 ล้ านบาท ตามที่จะปรากฏในส่วนต่อไป จะพบว่าอัตราดอกเบี ้ยที่คาดว่าจะได้ รับสูงกว่าอัตราข้ างต้ น
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2. อัตราดอกเบีย้ และ/หรือต้ นทุนทางการเงินสาคัญกรณีก้ ยู มื เงินจากสถาบันการเงิน
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็ นแนวทางหนึง่ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ดังนัน้ ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
อัตราดอกเบี ้ยในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ อาจต้ องจ่ายชาระใน
กรณีที่กลุม่ บริ ษัทฯ ทาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทังนี
้ ้โดยทัว่ ไปการคิดอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารสาหรับ วงเงินกู้ยืมระยะยาว
จะอ้ างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (อัตราดอกเบี ้ย MLR) โดยรายละเอียดของอัตรา
ดอกเบี ้ย MLR ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 สรุปได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 12 อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ ารายใหญ่ ชนั ้ ดี ประเภทเงินกู้ยมื แบบมีระยะเวลา (MLR) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ธนาคาร
อัตราดอกเบีย้ MLR (ร้ อยละต่ อปี )
1. ธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ ง*
7.00
2. ธนาคารอื่นๆ
7.38 – 8.72
หมายเหตุ * ประกอบด้ วย ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากตารางข้ างต้ น อัตราดอกเบี ้ย MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง เท่ากับร้ อยละ 7.00 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี ้ยในการ
เข้ าทารายการครัง้ นี ้ที่สงู สุดไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ย MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง อยู่ร้อยละ
1.50 ต่อปี (MLR-1.50%) โดยการคิดส่วนลดหรื อส่วนเพิ่มจากอัตราดอกเบี ้ย MLR ของธนาคารให้ แก่ผ้ กู ้ แู ต่ละรายจะขึ ้นอยู่กับ
หลายปั จจัย เช่น ความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ก้ ู ประเภทและขนาดของวงเงินกู้ ระยะเวลากู้ยืม วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน
และหลักประกันเงินกู้
โดยจากการเจรจาในเบื ้องต้ นของกลุม่ บริ ษัทฯ กับสถาบันการเงินสาหรับวงเงินกู้ยืม ระยะยาวประมาณ 2,000 ล้ านบาท เพื่อนามา
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ กาลังจะถึงกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2557 นัน้ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
o กรณีที่เป็ นการคิดอัตราดอกเบี ้ยคงที่ (Fixed Rate): อัตราดอกเบี ้ยที่อาจได้ รับสาหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาว อายุไม่เกิน 5 ปี จะ
อยูใ่ นช่วงประมาณร้ อยละ 6.03 – 6.19 ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ) ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดในการเข้ า
ทารายการครัง้ นี ้ที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี อยูร่ ้ อยละ 0.53 – 0.69 ต่อปี
o กรณีที่เป็ นการคิดอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว (Floating Rate): ธนาคารอาจกาหนดอัตราดอกเบี ้ยโดยอ้ างอิงกับอัตราดอกเบี ้ย
ตลาด ณ ขณะนัน้ เช่น อัตราดอกเบี ้ย MLR หรื อ อัตราเงินฝากระยะยาว หรื อ อัตราดอกเบี ้ย THBFIX และลบ/บวกด้ วยอัตรา
คงที่ โดยอัตราดอกเบี ้ยที่อาจได้ รับสาหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาว อายุไม่เกิน 5 ปี (อ้ างอิงข้ อมูลอัตราดอกเบี ้ยตลาด ณ วันที่ 15
ตุลาคม 2556) จะอยูใ่ นช่วงประมาณร้ อยละ 4.86 – 6.00 ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ) ซึง่ ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ย
สูงสุดในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี อยูร่ ้ อยละ 0.64 และสูงกว่าอยูร่ ้ อยละ 0.50 ต่อปี
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นการเจรจาในเบื ้องต้ นของบริ ษัทฯ กับธนาคาร ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขไปในภายหลัง
ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณากาหนดเงื่อนไขสุดท้ ายของธนาคาร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ วันที่มี
การขอรับวงเงินกู้ โดยสรุปเปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี ้ยและเงื่อนไขสาคัญระหว่างการกู้ยืม จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินแสดงไว้ ในตารางถัดไป
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วงเงินกู้ยมื เงิน

อัตราดอกเบีย้

ระยะเวลาการกู้ยมื
การชาระดอกเบีย้
หลักประกัน

การชาระคืนเงินต้ น

ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ

ตารางที่ 13 สรุ ปเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ และเงื่อนไขสาคัญอื่นๆ
ระหว่ างการกู้ยมื เงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน
การกู้ยมื เงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน*
เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
โดยนับรวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริ ษัทฯ ได้ ก้ ยู ืม
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและจะครบกําหนดชําระ
ในวันที่ 31 มกราคม 2557
อัตราดอกเบี ้ยไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ประมาณร้ อยละ 6.03 – 6.19 ต่อปี
หรื อ อัตราดอกเบี ้ยลอยตัว (อ้ างอิงข้ อมูลอัตราดอกเบี ้ย
ตลาด ณ 15 ตุลาคม 2556) ประมาณร้ อยละ 4.86 – 6.00
ต่อปี (ภายหลังรวมค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
ประมาณร้ อยละ 0.125 – 0.20 ของวงเงินกู้)
ไม่เกิน 10 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
ไม่เกิน 5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้ น)
2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
ชาระทุกเดือน
ชาระทุกเดือน
ไม่มี
อาจกาหนดให้ ใช้ หลักประกันร่วมกับวงเงินกู้เดิม และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยค ้าประกัน และ/หรื อ ไม่ก่อภาระผูกพันกับ
สถาบันการเงินรายอื่นเพิม่ เติม
ชําระภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ทยอยจ่ายชาระคืนเงินต้ นตามงวดการจ่ายชาระที่ธนาคาร
และ/หรื อบริ ษัทย่อยสามารถคืนเงินต้ นบางส่วน กาหนด
หรื อทังหมดได้
้
ก่อนกําหนด โดยผู้ให้ ก้ ตู กลงที่จะ
ไม่คิดค่าปรับหรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆ จากการชําระ
เงินกู้ก่อนกําหนด
ไม่มี
 ค่าธรรมเนียมในการชาระเงินต้ นคืนก่อนกาหนด
(Prepayment Fee) : ประมาณร้ อยละ 1.00 – 2.00
ของจานวนเงินต้ นทีจ่ ่ายชาระคืนก่อนกาหนดและตาม
เงื่อนไขอื่นทีธ่ นาคารอาจกาหนดเพิ่มเติม
 ค่าปรับยกเลิกการใช้ วงเงิน (Cancellation Fee) :
ประมาณไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของวงเงินกู้ที่ยกเลิก
 ค่าธรรมเนียมผูกพันหนี ้ (Commitment Fee) :
ประมาณร้ อยละ 0.125 – 0.20 ของจานวนเงินที่ไม่มี
การเบิกใช้ ตามที่กาหนด

หมายเหตุ : * เงื่อนไขดังกล่าวเป็ นการเจรจาในเบื ้องต้ นของบริ ษัทฯ กับธนาคาร ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไปในภายหลังขึ ้นอยู่กบั การ
พิจารณากาหนดเงื่อนไขสุดท้ ายของธนาคาร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ ณ วันที่มีการขอรั บ
วงเงินกู้

แม้ ว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน กรณีที่เป็ นการคิดอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว อาจมีโอกาสต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ย
สูงสุดในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ขึ ้นอยูก่ บั อัตราดอกเบี ้ยตลาด ณ ขณะดังกล่าว โดยการกาหนดอัตราดอกเบี ้ย
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สูงสุดไว้ ทไี่ ม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี จะสามารถช่วยลดความเสีย่ งของกลุม่ บริ ษัทฯ จากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยตลาดในช่วง
ระยะเวลา 10 ปี ข้ างหน้ า ทังส
้ าหรับเงินกู้ยืมส่วนที่ได้ มีการเบิกใช้ แล้ ว และ/หรื อที่จะมีการเบิกใช้ เพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบาย
การบริ หารจัดการความเสีย่ งของกลุม่ บริ ษัทฯ
อ้ างอิงข้ อมูลในอดีต ค่าเฉลีย่ ของอัตราดอกเบี ้ย MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ย้ อนหลัง 10 ปี ตังแต่
้ ปี 2546 – 2556
(ดังแสดงไว้ ในแผนภาพที่ 1 ตามที่ปรากฏถัดไป) มีการปรับตัวขึ ้นและลงตามสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดอยูท่ ี่ร้อยละ 5.69 ต่อปี และสูงสุดอยูท่ ี่ร้อยละ 7.69 ต่อปี ขณะที่อตั ราดอกเบี ้ย THBFIX 3M และ THBFIX 6M ย้ อนหลัง 10 ปี
ตังแต่
้ ปี 2546 – 2556 (ดังแสดงไว้ ในแผนภาพที่ 2 ตามที่ปรากฏถัดไป) มีการปรับตัวขึ ้นลงในทิศทางเดียวกัน โดยอยู่ในช่วงร้ อยละ
0.15 – 5.75 ต่อปี
แผนภาพที่ 1 อัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ 4 แห่ ง เฉลี่ยย้ อนหลัง 10 ปี ตัง้ แต่ ปี 2546 – 2556
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ที่มา: ข้ อมูลอัตราดอกเบี ้ยจาก Bloomberg

แผนภาพที่ 2 อัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ THBFIX ย้ อนหลัง 10 ปี ตัง้ แต่ ปี 2546 – 2556
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ที่มา: ข้ อมูลอัตราดอกเบี ้ยจาก Bloomberg
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หากประเมินถึงแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยในอนาคต อัตราดอกเบี ้ยนโยบายมีแนวโน้ มอยู่ในขาขึ ้นในระยะต่อไป ตามแนวโน้ มของ
เศรษฐกิ จ โลกและเศรษฐกิ จ ไทยที่ เ ริ่ ม ปรั บ ฟื ้น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป ท าให้ ค วามเห็ น ของนัก วิ เ คราะห์ โ ดยรวมคาดว่ า
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นมี โอกาสปรั บ ขึน้ อัต ราดอกเบี ย้ โดยสะท้ อ นจากค่า เฉลี่ย ประมาณการอัต ราดอกเบี ย้ ของนัก
เศรษฐศาสตร์ หลายสถาบันที่ร้อยละ 3.00 ในช่วงปลายปี 2557 จาก ณ ปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 2.50
นอกจากนี ้ เงื่อนไขในการเข้ าทารายการที่กาหนดให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถเลือกชาระคืนเงินต้ นบางส่วนหรื อทังหมดได้
้
ก่อนกาหนด
โดยผู้ให้ ก้ ตู กลงที่จะไม่คิดค่าปรับหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ จะช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเบิกใช้ เงินและ/หรื อการ
ชาระคืนเงินกู้ให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ เงินในแต่ละช่วงเวลา โดยในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ และ/หรื อสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนทางการเงินต่ากว่า กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถลดภาระค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยโดย
การจ่ายชาระคืนเงินต้ นทังหมดหรื
้
อบางส่วนก่อนกาหนดได้
นอกจากนี ้ ธนาคารส่วนใหญ่จะกาหนดให้ ผ้ กู ้ นู าสินทรัพย์มาค ้าประกันวงเงินกู้ยืม (Secured Loan) โดยปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ มี
การจดทะเบียนสินทรัพย์บางส่วนเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมกับธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารอาจกาหนดให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถใช้
หลักประกันร่ วมกับวงเงินกู้เดิมและ/หรื อกาหนดให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ก่อภาระผูกพันกับสถาบันการเงินรายอื่นเพิ่มเติม (Negative
Pledge) ในอนาคต เป็ นต้ น รวมถึงธนาคารอาจกาหนดเงื่อนไขทางการเงินบางประการที่ผ้ กู ้ จู ะต้ องรั กษาไว้ ตลอดระยะเวลากู้ยืม
(Loan Covenant) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ พบว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีการเรี ยก
บังคับหลักประกันใดๆ ทาให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ปลอดภาระจานองเพื่อรองรั บโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติ มใน
อนาคต รวมถึงไม่มีข้อจากัดด้ านการดาเนินงานและการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธี การอื่นเมื่อกลุม่ บริ ษัทฯ เล็งเห็นว่า อาจมีต้นทุน
ทางการเงินที่ต่ากว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ซึง่ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการโครงสร้ างเงินทุน
ของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
3. อัตราดอกเบีย้ และ/หรือต้ นทุนทางการเงินสาคัญกรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้
อ้ างอิงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้ อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ
ไม่เกิน 5 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ รองรับแผนการลงทุนในอนาคตของบริ ษัทฯ และ/หรื อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ และ/หรื อเพื่อชาระคืนเงินกู้เดิมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ดังนัน้ การออกและเสนอขาย
หุ้นกู้จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ได้
ประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริ ษัทฯ ที่ระดับ BBB+
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาอัตราดอกเบี ้ยที่อาจจะได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยแบ่งเป็ น 3 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1: อัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาล รวมกับ Credit Spread ของหุ้นกู้เอกชน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราดอกเบี ้ยที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจได้ รับในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุไม่เกิน 5
ปี ซึง่ สอดคล้ องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยอ้ างอิง จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5
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ปี (จากตารางที่ 14 ตามที่ปรากฏถัดไป) เท่ากับร้ อยละ 3.52 ต่อปี บวกด้ วยส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Average Spread) ของหุ้น
กู้เอกชนที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB อายุไม่เกิน 5 ปี ในช่วงร้ อยละ 1.72 – 1.90 ต่อปี (จากตารางที่ 15 ตามที่
ปรากฏถัดไป)
ตารางที่ 14 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond)
ระยะเวลา
อัตราผลตอบแทน (ร้ อยละต่ อปี )
1 ปี
2.60
3 ปี
3.10
5 ปี
3.52
10 ปี
3.92
ที่มา : www.thaibma.or.th ณ 15 ตุลาคม 2556

ตารางที่ 15 ส่ วนต่ างอัตราผลตอบแทน (Average Spread) ของหุ้นกู้เอกชน (Corporate Bond)
Average Spread (ร้ อยละ)
อันดับความน่ าเชื่อถือ
ไม่ เกิน 3 ปี
3 – 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี ขึน้ ไป
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
หมายเหตุ อันดับความน่าเชื่อถือในแต่ละระดับรวมอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็ นเครื่ องหมายบวก/ลบ
ที่มา : www.thaibma.or.th ณ 15 ตุลาคม 2556

จากการคานวณข้ างต้ น อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ระดับ BBB อายุไม่เกิน 5 ปี อยู่ในช่วงประมาณร้ อยละ 5.24 – 5.42 ต่อปี และเมื่อ
รวมกับประมาณการค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ค่าตอบแทนผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย
ค่าประชาสัมพันธ์และค่าการตลาด ค่าใช้ จ่ายในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประมาณการของ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะคิดเป็ นต้ นทุนทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประมาณร้ อยละ 5.35 – 5.52 ต่อปี ซึ่งต่ากว่าอัตรา
ดอกเบี ้ยสูงสุดในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี อยูร่ ้ อยละ 0.15 และสูงกว่าอยูร่ ้ อยละ 0.02 ต่อปี
ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดเงิน และตลาดทุน และฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ
วันที่ประสงค์จะระดมทุน รวมถึงการตอบรับของนักลงทุน เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ ยังไม่เคยมีการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้มาก่อนหน้ า นอกจากนี ้ การประมาณการข้ างต้ นเป็ นการประมาณการอัตราดอกเบี ้ยสาหรับหุ้นกู้ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เนื่องจาก
ไม่มีข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระดับ BBB+ ที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี ซึ่งอาจทาให้ ไม่สามารถเทียบเคียงได้ โดยตรงกับกับอายุ
ของเงินกู้ยืมในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ที่ไม่เกิน 10 ปี ด้ วยเหตุนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประมาณการได้ แน่ชดั ถึง
อัตราดอกเบี ้ยและจานวนเงินทุนที่คาดว่าจะได้ รับผ่านการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ
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กรณีที่ 2: อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริ ษัทจดทะเบียนกลุม่ เกษตรและอาหารในปี 2556
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาอัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้เอกชนที่ออกและเสนอขายโดยบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในช่ วงปี 2556 ที่ มีมูลค่า เสนอขายไม่เ กิ น 5,000 ล้ า นบาท และอายุห้ ุน กู้ไม่ เ กิ น 5 ปี
สอดคล้ องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อสะท้ อนถึงต้ นทุนการกู้ยืมของบริ ษัทจดทะเบียนที่อาจมีลกั ษณะการประกอบ
ธุรกิจและความเสีย่ งในการดาเนินงานบางประการทีค่ ล้ ายคลึงกันกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังแสดงไว้ ใน
ตารางถัดไป
ตารางที่ 16 หุ้นกู้ท่ อี อกและเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในปี 2556
อันดับความน่ าเชื่อถือ
อัตรา
อันดับ บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้
มูลค่ าเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
อายุ
ของตราสารหนี ้
ดอกเบีย้
1
หุ้นกู้ บมจ. เจริ ญโภค
ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 56 4 ปี
AAร้ อยละ 4.04
ภัณฑ์อาหาร (“CPF”) ครัง้
ที่ 2/2556 ชุดที่ 1
2
หุ้นกู้ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท
5 – 6 ส.ค. 56
3 ปี
Aร้ อยละ 4.00
(“OISHI”) ครัง้ ที่ 1/2556
(อันดับเครดิตองค์กร)
จากตารางข้ างต้ น หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดย CPF และ OISHI ในปี 2556 เป็ นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่มีสทิ ธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาหนดอายุ มีมลู ค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000 – 2,000 ล้ านบาท อายุไม่เกิน 3 –
4 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.00 – 4.04 ต่อปี ซึง่ ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี
อยูร่ ้ อยละ 1.46 – 1.50 ต่อปี
อย่างไรก็ดี เนื่องจากหุ้นกู้ของ CPF และ OISHI ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าของบริ ษัทฯ อีกทัง้ ยังมีข้อจากัดด้ าน
ความแตกต่างของลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย ขนาดของธุรกิจ และฐานะทางการเงินของ
บริ ษัทที่นามาเปรี ยบเทียบข้ างต้ นกับกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้จะสะท้ อนออกมาเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือ ดังนัน้ โอกาสที่ห้ นุ กู้
ของบริ ษัทฯ อาจได้ รับอัตราดอกเบี ้ยที่สงู กว่าจึงมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างสูง ด้ วยเหตุนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าอัตรา
ดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ดงั กล่าวอาจไม่สามารถนามาเทียบเคียงได้ โดยตรงกับการเข้ าทารายการครัง้ นี ้เนื่องจากความแตกต่างของผลการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
กรณีที่ 3: อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ระดับ BBB+ ที่ออกและเสนอขายโดยบริ ษัทจดทะเบียนในปี 2556
เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาเพิ่ ม เติ มของผู้ถื อ หุ้น ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น อิ สระได้ พิ จารณาหุ้น กู้ข องบริ ษั ทจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในทุกหมวดอุตสาหกรรม ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ โดยเลือกเฉพาะบริ ษัทที่มีการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในปี 2556 ที่มีมลู ค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท และอายุห้ นุ กู้ไม่เกิน 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังแสดงไว้ ใน
ตารางถัดไป
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ตารางที่ 17 หุ้นกู้ท่ อี อกและเสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียน ในปี 2556 อันดับความน่ าเชื่อถือระดับ BBB+
อันดับความ
อันดับ บริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้
มูลค่ าเสนอขาย
วันที่เสนอขาย อายุ น่ าเชื่อถือของตรา
อัตราดอกเบีย้
สารหนี ้
1
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย
ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท
6 – 8 ส.ค. 56
3–5
BBB+
ชุดที่ 1 ร้ อยละ 4.75
ครัง้ ที่ 2/2556
ปี
ชุดที่ 2 ร้ อยละ 5.00
2
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลสิ ซิ่ง ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท 21 – 24 ต.ค. 56 4 ปี
BBB+
ร้ อยละ 4.80
ครัง้ ที่ 3/2556
3
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย
ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท 7 – 8 พ.ค. 56
3 ปี
BBB+
ร้ อยละ 4.65
ครัง้ ที่ 1/2556
4
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลสิ ซิ่ง ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท 11 – 13 มิ.ย. 56 4 ปี
BBB+
ร้ อยละ 4.70
ครัง้ ที่ 1/2556
5
หุ้นกู้ บมจ.เอเซียเสริ มกิจ ไม่เกิน 1,300 ล้ านบาท 24 – 27 มิ.ย. 56 3 ปี
BBB+
ร้ อยละ 4.50
ลีสซิ่ง ครัง้ ที่ 2/2556
(อันดับเครดิตองค์กร)
6
หุ้นกู้ บมจ.ลลิล พร็ อพ
ไม่เกิน 800 ล้ านบาท 23 – 25 ก.ค. 56 3 ปี
BBB+
ร้ อยละ 4.75
เพอร์ ตี ้ ครัง้ ที่ 1/2556
(อันดับเครดิตองค์กร)
7
หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท
ไม่เกิน 800 ล้ านบาท 25 – 29 ต.ค. 56 3 ปี
BBB+
ร้ อยละ 5.00
คอร์ ปอเรชัน่ ครัง้ ที่ 2/2556
(อันดับเครดิตองค์กร)
8
หุ้นกู้ บมจ.ทีพไี อ โพลีน
ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท 27 – 29 พ.ค. 56 3 ปี
BBB+
ร้ อยละ 5.20
ครัง้ ที่ 1/2556
จากตารางข้ างต้ น อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ อยู่ในช่วงร้ อยละ 4.50 – 5.20 ต่อปี ซึ่ง
ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี อยูร่ ้ อยละ 0.30 – 1.00 ต่อปี
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริ ษัทที่นามาเปรี ยบเที ยบข้ างต้ นส่วนใหญ่เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการเงิน ซึ่งมีสถาบันการเงินเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (อันดับ 1 – 5) และมีการออกและเสนอขายตราสารหนี ้อย่างต่อเนื่อง โดยอีกส่วนหนึ่งเป็ นผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์
(อันดับ 6 – 7) และผู้ผลิตปูนซีเมนต์ (อันดับที่ 8) ซึง่ มีความแตกต่างกับกลุม่ บริ ษัทฯ ในด้ านลักษณะการประกอบธุรกิจ และสภาวะ
อุตสาหกรรมการแข่งขัน โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับธุรกิจเลี ้ยงไก่และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ของกลุม่ บริ ษัทฯ จะพบว่าอาจมี
ความผันผวนสูงกว่า เนื่องจากผลการดาเนินงานส่วนใหญ่จะขึ ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทานของเนื ้อไก่ทงในและต่
ั้
างประเทศในแต่ละ
ช่วงเวลา รวมถึงผลกระทบจากปั จจัยอื่นๆ เช่น ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และราคาเนื ้อไก่ การระบาดของโรคไข้ หวัดนก และการ
จากัดการส่งออกไปยังต่างประเทศเนื่องจากการระบาดของโรค เป็ นต้ น ส่งผลให้ ยงั ไม่สามารถประมาณการอัตราดอกเบี ้ยที่คาดว่า
จะได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ อย่างแน่นอน
ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างขันตอนการพิ
้
จารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทังในเรื
้ ่ องของระยะเวลา จานวนเงินที่จะระดม
ทุน และอัตราดอกเบี ้ย โดยที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาสภาวะตลาดเงินตลาดทุน สภาพคล่องของบริ ษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมของ
โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ ร่วมด้ วย
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จากการพิจารณาข้ างต้ น สามารถสรุปแนวทางในการพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี ้ยในการเข้ าทารายการได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 18 สรุ ปแนวทางที่นามาพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ ในการเข้ าทารายการ
อัตราดอกเบีย้ ในแต่ ละ
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
กรณีสูง (ต่า) กว่ าอัตรา
สรุ ปแนวทางที่นามาพิจารณาเปรียบเทียบ
ในการเข้ าทา
ในแต่ ละกรณี
ดอกเบีย้ สูงสุดในการ
รายการ
เข้ าทารายการ
1) อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ของกลุ่มบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2556
2.82% – 6.00%
< 5.50%
(2.68%) – 0.50%
2) อัตราดอกเบีย้ และ/หรือต้ นทุนทางการเงินสาคัญกรณีก้ ยู มื เงินจากสถาบันการเงิน
2.1) อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา
7.00%
< 5.50%
1.50%
(MLR) ของธนาคาร 4 แห่ง
2.2) อัตราดอกเบี ้ยที่คาดว่าจะได้ รับสาหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 6.03% – 6.19%
< 5.50%
0.53% – 0.69%
สถาบันการเงินแบบอัตราคงที่ (Fixed Rate)*
2.3) อัตราดอกเบี ้ยที่คาดว่าจะได้ รับสาหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 4.86% – 6.00%
< 5.50%
(0.64%) – 0.50%
สถาบันการเงินแบบอัตราลอยตัว (Floating Rate) อ้ างอิงข้ อมูล
ณ 15 ตุลาคม 2556*
3) อัตราดอกเบีย้ และ/หรือต้ นทุนทางการเงินสาคัญกรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้
3.1) อัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาล รวมกับ Credit Spread ของหุ้นกู้ 5.35% – 5.52%
< 5.50%
(0.15%) – 0.02%
เอกชนระดับ BBB*
< 5.50%
(1.50%) – (1.46%)
3.2) อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริ ษัทจดทะเบียนกลุม่ 4.00% – 4.04%
เกษตรและอาหารในปี 2556 (มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ A-/AA-)**
3.3) อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ระดับ BBB+ ที่ออกและเสนอขายโดยบริ ษัทจด 4.50% – 5.20%
< 5.50%
(1.00%) – (0.30%)
ทะเบียนในปี 2556**
หมายเหตุ *รวมภาระค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ หรื อประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินการ
**มูลค่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท และมีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 อยู่ที่ระดับ BBB+
อัต ราดอกเบี ย้ ที่ ค าดว่า จะได้ รั บ จากสถาบัน การเงิ น ข้ า งต้ น เป็ นการเจรจาในเบื อ้ งต้ น ของบริ ษั ทฯ กับ ธนาคาร ซึ่ง อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลังขึน้ อยู่กับการพิจารณากาหนดเงื่อนไขสุดท้ ายของธนาคาร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ ณ วันที่มีการขอรับวงเงินกู้

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้ านความเหมาะสมของราคา
จากตารางข้ างต้ น พบว่าในการจัดหาสินเชื่อด้ วยวิธีการต่างๆ นัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ อาจมีโอกาสที่จะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยในอัตราที่ต่า
หรื อสูงกว่าร้ อยละ 5.50 ต่อปี ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวยังขึ ้นอยู่กบั อัตรา
ดอกเบี ้ยตลาด ณ ขณะนัน้ รวมถึง สภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ความเชื่อมัน่ ต่อสภาวะอุตสาหกรรม และฐานะทางการเงินของ
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บริ ษัทฯ ณ วันที่ประสงค์จะระดมทุน ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอน อีกทัง้ เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ ยังไม่เคยระดมทุนผ่านการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ จึงยังไม่สามารถประมาณการได้ แน่ชดั ถึงจานวนเงินทุนและอัตราดอกเบี ้ยที่จะได้ รับ หรื อการตอบรับจากนักลงทุน
เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี ้ยงไก่และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่เป็ นธุรกิจที่ค่อนข้ างมีความผันผวนขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยแวดล้ อม
หลายประการ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าอัตราดอกเบี ้ยในการเข้ าทํารายการครัง้ นี ท้ ี่ไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี เป็ น
อัตราที่เหมาะสม โดยเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่ใกล้ เคียงกันกับอัตราดอกเบี ้ยที่อาจได้ รับจากการระดมทุนโดยแนวทางอื่นๆ
ภายหลังการเข้ าทารายการ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี ้ยและวงเงินกู้ยืมอื่น อัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
บริ ษัทฯ จะลดลงจาก ณ 30 กันยายน 2556 เป็ นประมาณไม่เกินร้ อยละ 4.12 – 4.19 ต่อปี เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะลดลงจากเดิมร้ อยละ 6.00 ต่อปี เป็ นไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี
2.3.2 ความเป็ นธรรมของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็ นธรรมของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการจากเงื่อนไขสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี ้) ซึง่ มีเงื่อนไขสาคัญ ได้ แก่
 การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ยืม ไม่เกิน 10 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยสามารถกู้ยืมเงินครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม แต่
จานวนเงินกู้ดงั กล่าวที่คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึง่ ต้ องไม่เกินจานวน 2,000 ล้ านบาท
 กรณีผ้ กู ้ ผู ิดนัดหรื อผิดสัญญา คิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 15.00 ต่อปี นับจากวันที่บริ ษัทฯ ผิดนัดหรื อผิดสัญญา
 การกาหนดให้ วนั ที่ 31 มกราคม 2567 เป็ นวันครบกาหนดชาระเงินต้ น ซึ่ง เท่ากับว่าผู้ให้ ก้ ไู ม่มีสิทธิเรี ยกคืนเงินกู้ก่อนครบ
กาหนดชาระ
 ผู้ก้ ูสามารถคืนเงินต้ นบางส่วนหรื อทังหมดได้
้
ก่อนกาหนด โดยผู้ให้ ก้ ตู กลงที่จะไม่คิดค่าปรับหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ จากการ
ชาระเงินกู้ก่อนกาหนด
 ผู้ก้ ไู ม่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อค ้าประกันเงินกู้ยืม
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเงื่อนไขเดียวกันกับเงื่อนไขเงิน
กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ณ ปั จจุบนั ของกลุม่ บริ ษัทฯ จะเป็ นประโยชน์ต่อกลุม่ บริ ษัทฯ เพราะเป็ นเงินทุนสาหรับใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินกิจการและเอื ้อให้ เกิดความคล่องตัวในการระดมทุนและการบริ หารสภาพคล่องของกลุม่ บริ ษัทฯ ในหลาย
ด้ าน เช่น
 การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี จะช่วยลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยตลาด
ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ข้ างหน้ า ซึง่ จะก่อให้ เกิดความสะดวกในการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ
 เงื่อนไขการกู้ยืมมีความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการสภาพคล่อง ซึง่ จะช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการโครงสร้ าง
เงินทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดภาระค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยโดยการจ่ายชาระคืนเงินต้ นบางส่วนก่อนครบกาหนด
หากกลุม่ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอ
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 กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ต้องมีภาระในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อค ้าประกันเงินกู้ยืม ทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ปลอดภาระจานอง
เพื่อรองรับโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต
 กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถคืนเงินต้ นบางส่วนหรื อทังหมดได้
้
ก่อนครบกาหนด โดยไม่ต้องเสียค่าปรับให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
 อัตราดอกเบี ้ยผิดนัดหรื อผิดสัญญาเป็ นอัตราเดียวกันหรื อต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4
แห่ง ที่มีอตั ราอยูท่ ี่ร้อยละ 15 – 20 ของยอดหนี ้ผิดนัดหรื อยอดหนี ้ค้ างชาระ
 ไม่มีการกาหนดเงื่อนไขซึ่งเป็ นการจากัดสิทธิให้ กลุม่ บริ ษัทฯ จัดหาหรื อระดมทุนด้ วยวิธีการอื่นใดในอนาคต ในกรณีที่การ
จัดหาหรื อการระดมทุนด้ วยวิธีการอื่นก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกลุม่ บริ ษัทฯ มากกว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันใน
ครัง้ นี ้
ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินจากกรรมการและบุคคลเกี่ยวโยงในครัง้ นี ้มีความเหมาะสม
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ส่ วนที่ 3 สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากการวิเคราะห์ของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเกี่ยวโยงกันครัง้ นี ้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท ตามที่ได้ กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้ าทารายการ ดังนี ้
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีความ
เหมาะสม เนื่องจาก
 ช่วยลดความเสีย่ งในการจัดหาหรื อการระดมเงินทุนโดยวิธีการอื่น ซึง่ อาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อใช้ เป็ นแหล่ง
เงินทุนในระยะยาว เนื่องจากการระดมทุนโดยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้
หรื อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ยังคงมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาวะ
อุตสาหกรรม รวมถึงฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ วันที่ประสงค์จะระดมทุน หรื อกรณีที่มีเหตุการณ์ใดในอนาคตที่
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ ดังที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต
เช่น การระบาดของโรคไข้ หวัดนก ความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และราคาเนื ้อไก่ อาจส่งผลกระทบต่อจานวน
เงินที่คาดว่าจะได้ รับจากการระดมทุนในแต่ละคราว รวมถึงความต่อเนื่องของแผนการลงทุนในอนาคตของกลุม่ บริ ษัทฯ
 เงื่อนไขในการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีความผ่อนปรนกว่าการระดมทุนโดยวิธีการอื่น เช่น
o ไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกันการกู้ยืม
o กลุ่ม บริ ษัท ฯ มี สิทธิ จ่ า ยช าระคื น เงิ น ต้ น บางส่ว นหรื อ ทัง้ หมดก่ อ นก าหนด โดยผู้ใ ห้ ก้ ูต กลงจะไม่คิ ด ค่าปรั บ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ
o ผู้ก้ สู ามารถเบิกใช้ เงินกู้ครัง้ เดียวหรื อหลายครั ง้ ตลอดระยะเวลากู้ยืม 10 ปี โดยจํานวนเงินกู้ดงั กล่าวที่คงเหลือ ณ ขณะ
ใดขณะหนึง่ ต้ องไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
o การกาหนดให้ วนั ที่ 31 มกราคม 2567 เป็ นวันครบกาหนดชาระเงินต้ น ซึ่งเท่ากับว่าผู้ให้ ก้ ไู ม่มีสิทธิเรี ยกคืนเงินกู้ก่อน
ครบกาหนดชาระ
ด้ วยเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น จะทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน โดยสามารถ
ปรับเปลีย่ นการเบิกใช้ เงินและ/หรื อการชาระคืนเงินกู้ให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ เงินในแต่ละช่วงเวลา อีกทัง้ การกู้ยืม
เงิ นจากบุคคลที่ เกี่ ย วโยงกัน ยัง ก่ อให้ เ กิ ดภาระและ/หรื อค่า ใช้ จ่า ยที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมถึ งมี ขัน้ ตอนหรื อ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ เงินทุนน้ อยกว่าการจัดหาหรื อการระดมทุนโดยวิธีการอื่น
 การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นี ้ เปรี ยบเสมือนเป็ นการขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันจานวน 2,000 ล้ านบาท ต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัทฯ จากการผิดนัดชาระหนี ้
ดังกล่าวในวันที่ 31 มกราคม 2557 และช่วยรักษาสภาพคล่องของกลุม่ บริ ษัทฯ ในการดาเนินธุรกิจต่อไป เนื่องจากกลุ่ม
บริ ษัทฯ ยังคงมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินกิจ การและการเพิ่มกาลังการผลิตสายการผลิตเนื ้อไก่
แปรรูปแบบครบวงจร เพื่อให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ เติบโตเพิ่มขึ ้นตามแผนงานที่วางไว้
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อัตราดอกเบี ้ยในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ที่ไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยตามตัว๋ สัญญาเงินกู้เดิมกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งปั จจุบันกลุ่มบริ ษัทฯ จ่ายชาระอยู่ที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี และต่ากว่า อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ ารายใหญ่ชนั ้ ดี
ประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (ณ 15 ตุลาคม 2556) อยู่ร้อยละ 1.50 ต่อปี
(MLR-1.50%) รวมถึงต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยคงที่ (Fixed Rate) ซึ่งกลุม่ บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับจากสถาบันการเงินสาหรับ
วงเงินกู้ยืมระยะยาว
เมื่อพิจารณาการระดมทุนโดยวิธีการอื่น เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นแบบอัตรา
ดอกเบี ้ยลอยตัว (Floating Rate) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พบว่า
o บริ ษัทฯ มีโอกาสที่จะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยที่ใกล้ เคียงกับอัตราร้ อยละ 5.50 ต่อปี ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดในการเข้ า
ทารายการครัง้ นี ้ (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 18 ส่วนที่ 2.3.1 ของรายงานฉบับนี ้) อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี ้ยที่คาด
ว่าจะได้ รับจากการระดมทุนโดยวิธีการดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั อัตราดอกเบี ้ยตลาด ณ ขณะนัน้
o การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย
ตลาดในช่วงระยะเวลา 10 ปี ข้ างหน้ า ซึ่งจะก่อให้ เกิดความสะดวกในการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษัทฯ
o เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ ยังไม่เคยระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จึงยังไม่สามารถประมาณการได้ แน่ชดั ถึง
จานวนเงินทุนและอัตราดอกเบี ้ยที่จะได้ รับ หรื อการตอบรับจากนักลงทุน เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี ้ยงไก่และ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื อ้ ไก่เป็ นธุรกิจที่ค่อนข้ างมีความผันผวน ขึ ้นอยู่กับปั จจัยแวดล้ อมที่ไม่สามารถควบคุมได้
หลายประการ
o การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนของบริ ษัทฯ แต่อย่างไรก็ดีในปั จจุบัน
บริ ษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการดาเนินการดังกล่าว

ด้ วยเงื่ อนไขการกู้ยืมที่เอื ้อให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงิ นทุนอื่นที่อาจมีต้นทุนทางการเงิ นต่ากว่าเพิ่มเติม ซึ่ง
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็ นแนวทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของบริ ษัทฯ ใน
อนาคต ตามที่ได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 รวมถึ ง เป็ นเงื่อนไขที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการระดมทุน
โดยวิธีการอื่นดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึง่ จะช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุ มัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการ
ดังกล่าวมีข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ดังนี ้
 การเข้ าทารายการดังกล่าวจะทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีการพึ่งพิงเจ้ าหนี ้รายใหญ่ ซึ่งเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ต่อไปใน
อนาคต และในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงมีการกู้ยืมเงินเต็มวงเงิน 2,000 ล้ านบาท จะทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันในการ
จ่ายชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้น
 กรณีที่กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถชาระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยคืนให้ แก่เจ้ าหนี ้ได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด กลุม่ บริ ษัทฯ มีความ
เสีย่ งที่จะถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดีหรื อเรี ยกค่าเสียหายจากการผิดนัดชาระหนี ้ ซึ่งบริ ษัทฯ อาจต้ องพิจารณาดาเนินการขยาย
ระยะเวลาชาระคืนเงิ นกู้ยืมดังกล่า วนีอ้ อกไป หรื อจัดหาแหล่งเงิ นทุนจากสถาบันการเงินเพื่อมาจ่ายชาระคืนเงิ นกู้ยืม
(Refinancing) หรื อพิจารณาแนวทางดาเนินการเพิ่มทุนเพื่อนามาจ่ายชาระหนี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีแผนการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันขันต
้ ่าประมาณปี ละ 200 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี หากมี
เหตุการณ์ใดที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทฯ และทาให้ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาชะลอการจ่ายชาระคืนเงินกู้ในปี ดังกล่าวออกไป เพื่อเป็ นการรักษาสภาพคล่องในการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาแผนการจ่ายชาระคืนเงินกู้ดงั กล่าวควบคู่กบั แผนการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ในอนาคต เห็นว่าน่าจะมีความเป็ นไปได้ ในการจ่ายชาระ ประกอบกับบริ ษัทฯ ยังมีทางเลือกในการระดมทุนอื่น เช่น
การออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุน และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการจ่ายชาระคืนหนี ้ใน
กรณีทไี่ ม่สามารถจ่ายชาระคืนจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้ ตามแผน
การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสาหรับการทารายการในครัง้ นี ้ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ซึ่งผู้ถือ
หุ้นควรจะศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสี่ยง ข้ อจากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าวที่แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ด้ วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลง
มติ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริ ษัทฯ ขอรับรองว่าได้ ทาหน้ าที่ ศึกษา และวิเคราะห์
ข้ อมูลต่างๆ ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ ให้ เหตุผลบนพื ้นฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ การให้ ความเห็นในการเข้ าทารายการดังกล่าวข้ างต้ น อ้ างอิงจากข้ อมูลที่ได้ รับจากเอกสาร และ/หรื อจากการ
สัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ ตลอดจน ข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ตังข้
้ อสมมติฐานว่าข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นมีความถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน้ หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถกู ต้ อง และ/หรื อไม่เป็ น
จริ ง และ/หรื อมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นในครัง้ นี ้ ด้ วยเหตุนี ้ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้นต่อ บริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง้ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ต่อการเข้ าทารายการดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน้ และการให้ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระนี ้ มิได้ เป็ นการ
รับรองผลสาเร็ จของการเข้ าทารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ
ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์)
(น.ส.จิรยง อนุมานราชธน)
หุ้นส่วนบริ หาร
หุ้นส่วนผู้จดั การ/ผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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