15 ธันวาคม 2551
เรื่อง

ขอแจงมติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดานการรับความชวยเหลือทางการเงิน

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2551 เวลา 14:00 น. บริษัทขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. มีมติใหบริษัทและบริษัทยอยรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากกรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีเงื่อนไขการเขาทํารายการ ดังนี้
วงเงินกูยืมเงิน:

อัตราดอกเบี้ย:
ระยะเวลาการกูยืม:
การชําระดอกเบี้ย:
หลักประกัน:
การกูยืม:

การชําระคืนเงินตน:

เงื่อนไขในกรณีผิดนัด:

เงินกูยืมระยะยาวจํานวนไมเกิน 2,000 ลานบาท ทั้งนี้ ใหนับรวมสวนที่จะ
ชําระเงินกูระยะสั้นที่ปจจุบันบริษัทไดกูจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน ซึ่งจะทยอยครบกําหนดภายในป 2552
ไมเกินรอยละ 6.00 ตอป
ไมเกิน 5 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2557
ชําระทุกเดือน
ไมมี
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยสามารถกูยืมเงินจากกรรมการและ/หรือบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งตลอด “ระยะเวลาการกูยืม” แตจํานวน
เงินกูดังกลาวที่คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งตองไมเกินจํานวนที่ระบุไวใน
เงื่อนไข “วงเงินกูยืมเงิน” และระยะเวลาการกูยืมแตละครั้งตองสิ้นสุดไมเกิน
“ระยะเวลาการกูยืม”
ชําระภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทและ/หรือบริษัทยอย
สามารถคืนเงินตนบางสวนหรือทั้งหมดไดกอนกําหนด โดยผูใหกูตกลงที่จะ
ไมคิดคาปรับหรือคาใชจายใดๆ จากการชําระเงินกูกอนกําหนด
บริษัทและ/หรือบริษัท ยอ ยยินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตราเทากับรอยละ
15.00 ตอป นับจากวันที่บริษัทผิดนัด หรือผิดสัญญา

ลักษณะการเขาทําสัญญา:

บริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่กูยืมเงินจะเขาทําสัญญาโดยตรงกับกรรมการ
หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น แต ล ะรายในแต ล ะครั้ ง ที่ มี ก ารกู ยื ม เงิ น โดยใช
สัญญาเงินกูที่มีเงื่อนไขเดียวกัน

บริษัทรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากกรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท
มีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อลงทุนในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด (“GFN”) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท ที่จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและจําหนายผลิตภัณฑไกแปรรูปและไกสด
แชแข็งไปยังประเทศญี่ปุนและประเทศอื่นๆ ตามสัญญารวมทุนระหวางบริษัทกับบริษัท นิชิเร ฟูดส อิงค
2) เพื่อใชเปนเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทยอยในการกอสรางฟารมเลี้ยงไกเนื้อ เพื่อจําหนายใหกับบริษัท
GFN
3) เพื่อปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัทใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจและการลงทุนของ
บริษัท เนื่องจาก ณ ปจจุบัน ภาระหนี้สวนใหญของบริษัทเปนหนี้สินระยะสั้น ในขณะที่การลงทุนสวน
ใหญเปนการลงทุนในสินทรัพยถาวร
4) เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทยอยในการดําเนินกิจการตามปกติของบริษัท
(ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ขอไดโปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งแสดงไวในสวนทายของเอกสารนี้)
2. มีมติอนุมัติใหจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 10:00 น. ณ หอง
ประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 118 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2551
วาระที่2 พิจารณาและอนุมัติใหบริษัทและบริษัทยอยรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากกรรมการ
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
2.2 กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 5 มกราคม 2552
(Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 6 มกราคม 2552
3. มีมติอนุมัติใหแตงตั้งบริษัท เซจแคปปตอล จํากัด (Sage Capital Limited) เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับการรับความชวยเหลือทางการดานการเงินจากกรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน ซึ่งเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
.......................................................
(น.พ.อนันต ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริหาร

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. วัน เดือน ป ที่มีการตกลงเขาทํารายการ
ภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552ในวันที่ 29 มกราคม 2552
2. คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
ผูรับความชวยเหลือทางการเงิน: บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟารม จํากัด
3. บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด
4. บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด
5. บริษัท จีเอฟ ฟูด จํากัด
ผูใหความชวยเหลือทางการเงิน: กรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงในบริษัท
ลักษณะความสัมพันธ
สัดสวนการถือหุน*
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริษัท
17.55
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
กรรมการผูจัดการ
14.36
นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร
0.33
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริหาร
0.24
นางปรานี ภาคสุข
กรรมการบริหาร
1.02
นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
กรรมการ
0.89
นายสุจนิ ศิริมงคลเกษม
กรรมการ
17.77
นางวัลลีย ศิริมงคลเกษม
มารดา นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
นางสุมน ศิริมงคลเกษม
นองสะใภ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
นายปรีชา ศิริมงคลเกษม
นองชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
นางสุวรรณา ศิริมงคลเกษม
ภรรยา นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
นส. นิสา ศิริมงคลเกษม
ลูกสาว นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
0.85
นายขจร ศิริมงคลเกษม
ลูกชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
นส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม
ลูกสาว นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ลูกชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม
ผูอํานวยการโรงงาน
ลูกชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
นางนาฏยา ศิริมงคลเกษม
ภรรยา นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
นส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม ผูจัดการฝายอาวุโส บมจ.กรุงไทยอาหารสัตว ลูกสาว นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
1.60
นส ปภิญญา ศิริมงคลเกษม ผูจดั การฝายวิชาการ บมจ.กรุงไทยอาหารสัตว ลูกสาว นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
1.57
นส. วริสรา ศิริมงคลเกษม
ลูกสาว นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
1.60
นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
ลูกชาย นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
นางฤดี ศิริมงคลเกษม
ภรรยา นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม
นส. พิมพรัก ศิริมงคลเกษม
ลูกสาว นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม
นายณพล ศิริมงคลเกษม
ลูกชาย นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม
0.40
นส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ
ลูกสาว นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

นายพงศธร อิงโพธิช์ ัย
นายวิน ภาคสุข
นายวรภัทร ภาคสุข
นางชลลดา ศิริมงคลเกษม
นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม
นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม
นายจรงกร ศิริมงคลเกษม

ผูชวยผูจัดการแผนกขายและลูกคาสัมพันธ
-

ลูกชาย นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
ลูกชาย นางปรานี ภาคสุข
ลูกชาย นางปรานี ภาคสุข
พี่สาว นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
นองชาย นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
นองชาย นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
นองชาย นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

0.20
-

หมายเหตุ * สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน: รายการรับความชวยเหลือทางการเงิน
วงเงินกูยืมเงิน:
เงินกูยืมระยะยาวจํานวนไมเกิน 2,000 ลานบาท ทั้งนี้ ใหนับรวมสวนที่จะ
ชําระเงินกูระยะสั้นที่ปจจุบันบริษัทไดกูจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน ซึ่งจะทยอยครบกําหนดภายในป 2552
อัตราดอกเบี้ย:
ไมเกินรอยละ 6.00 ตอป
ระยะเวลาการกูยืม:
ไมเกิน 5 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2557
การชําระดอกเบี้ย:
ชําระทุกเดือน
หลักประกัน:
ไมมี
การกูยืม:
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยสามารถกูยืมเงินจากกรรมการและ/หรือบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งตลอด “ระยะเวลาการกูยืม” แตจํานวน
เงินกูดังกลาวที่คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งตองไมเกินจํานวนที่ระบุไวใน
เงื่อนไข “วงเงินกูยืมเงิน” และระยะเวลาการกูยืมแตละครั้งตองสิ้นสุดไมเกิน
“ระยะเวลาการกูยืม”
การชําระคืนเงินตน:
ชําระภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทและ/หรือบริษัทยอย
สามารถคืนเงินตนบางสวนหรือทั้งหมดไดกอนกําหนด โดยผูใหกูตกลงที่จะ
ไมคิดคาปรับหรือคาใชจายใดๆ จากการชําระเงินกูกอนกําหนด
เงื่อนไขในกรณีผิดนัด:
บริษัทและ/หรือบริษัท ยอ ยยินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตราเทากับรอยละ
15.00 ตอป นับจากวันที่บริษัทผิดนัด หรือผิดสัญญา
ลักษณะการเขาทําสัญญา:
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่กูยืมเงินจะเขาทําสัญญาโดยตรงกับกรรมการ
หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น แต ล ะรายในแต ล ะครั้ ง ที่ มี ก ารกู ยื ม เงิ น โดยใช
สัญญาเงินกูที่มีเงื่อนไขเดียวกัน
4. มูลคารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑที่ใชกําหนดมูลคารวมของรายการ
รายการนี้เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ทั้งนี้ มูลคาทั้งหมดของรายการคํานวณจากดอกเบี้ยที่บริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทยอยจะตองจายใหแก

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เทากับ 600 ลานบาท โดยคํานวณจากจํานวนเงินกูสูงสุดที่บริษัทสามารถกูได ซึ่งเทากับ 2,000
ลานบาท และอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ซึ่งเทากับรอยละ 6.00 ตอป และระยะเวลาในการกูยืมสูงสุด ซึ่งเทากับ 5 ป สําหรับ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ เทากับ 3,386.34 ลานบาท
มูลคาของรายการ
ขนาดมูลคาของรายการ

=
=
=
=

2,000,000,000 บาท x 6% x 5 ป
600,000,000 บาท
600,000,000 บาท / 3,386,344,064.01 บาท
รอยละ 17.72

มูลคาของรายการตามที่กลาวขางตนมีมูลคาของรายการมากกวา 20 ลานบาท และมากกวารอยละ 3 ของ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ดวยขนาดรายการดังกลาว บริษัทจึงมีหนาที่ตองรายงานตอตลาดหลักทรัพยและขอ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
5. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบตอผูถือหุน
ไมมี
6. การเขารวมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีสวนไดเสีย
ในวาระที่มีการพิจารณาเรื่องการรับความชวยเหลือทางการเงินจากคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มี
กรรมการจํานวน 7 ทานที่มีสวนไดเสียจากการทํารายการ ไดแก 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคล
เกษม 3) นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม 4) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย 5) นางปรานี ภาคสุข 6) นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม และ 7)
นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ซึ่งคณะกรรมการที่มีสวนไดเสียดังกลาวไดงดออกเสียงในการประชุมวาระดังกลาว
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ใหบริษัท จีเอฟพีที จํากัด
(มหาชน) และ/หรื อ บริ ษั ท ย อ ยเข า รั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จากกรรมการบริ ษั ท และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหบริษัทดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงกันดังกลาว เนื่องจากปจจุบันบริษัทมีสัดสวนหนี้สินระยะสั้นตอหนี้สินระยะยาวอยูในระดับที่สูงมาก ในขณะที่
การลงทุนของบริษัทสวนใหญเปนการลงทุนในสินทรัพยไมหมุนเวียน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีหนี้สิน
ระยะสั้นเทากับ 3,539.18 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 93.40 ของหนี้สินรวม หนี้สินระยะสั้นที่สําคัญของบริษัท ณ วันที่
30 กันยายน 2551 ประกอบไปดวย หนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 1,707.32 ลานบาท ซึ่งค้ําประกันดวย
หลักทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย และเงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงจํานวน 1,151.10
ลานบาท โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน จึงมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัท
นอกจากนั้น ภายใตสภาวการณปจจุบัน อาจเปนการยากที่บ ริษัทจะสามารถจัดหาเงินกูยืมจากสถาบั น
การเงินในลักษณะที่เปนเงินกูระยะยาวที่ไมมีหลักประกันในอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 6.00 ตอป และมีเงื่อนไขในการ
ชําระเงินตนคืนกอนครบกําหนดโดยไมมีคาปรับหรือคาใชจายใดๆ นอกจากนี้ สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในปจจุบัน

ยังไมเอื้ออํานวยตอการระดมทุนในลักษณะอื่นๆ ไมวาจะเปนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกหุนกู หรือการ
เพิ่มทุนของบริษัท ทั้ง นี้ กรรมการและผูเกี่ยวโยงกันที่ใ หความช วยเหลือทางการเงิน ดังกลาวไมสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผูถือหุนได เนื่องจากถือวาเปนบุคคลที่มีสว นไดเสียตามกฎหมาย
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาและมีมติเห็นสมควรอนุมัติใหบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย รับความชวยเหลือทาง
การเงินจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากภายใตสภาวการณทางตลาดเงินและตลาดทุนในปจจุบัน
รายการดังกลาวนาจะเปนประโยชนตอบริษัทมากกวาและมีตนทุนทางการเงินที่ต่ํากวาการระดมทุนโดยวิธีอื่น เชน การ
กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกหุน กู หรือการออกหุนสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ บริษัทสามารถทยอยกูยืมเงินจาก
กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไดตลอดระยะเวลาการกูยืม และสามารถชําระเงินกูยืมคืนกอนกําหนดไดโดยไมมี
คาปรับหรือคาใชจายใด ๆ ทําใหบริษัทสามารถบริหารสภาพคลองของบริษัทไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้น เงื่อนไขใน
การกูยืมเงินจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนี้ยังไมมีขอกําหนดหรือขอจํากัดใด ๆ ที่จะทําใหบริษัทไมสามารถ
ระดมทุนโดยวิธีอื่นในอนาคตได

