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       GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                         PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35 
                         OFFICE: GFPT TOWER, 312,  RAMA 2 ROAD,  BANGMOD,  JOMTHONG,  BANGKOK  10150,  THAILAND  TEL:  02-4769922,  02-4689922 

ที ่GFPT 10/2556 

15 ตลุาคม 2556 

เร่ือง การเข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และ กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2556 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2556 เมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 2556 
เวลา 9.30 น. โดยมีมติที่สาํคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิให้นําเสนอเร่ืองการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัด้านการรับความช่วยเหลอืทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกนัด้านการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (เอกสารแนบท้าย) 

2. อนมุตัิให้แต่งตัง้ บริษัท เจดี พารท์เนอร์ จํากัด (JayDee Partners Limited) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัด้านการรับความช่วยเหลอืทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

3. กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ในวนัพฤหสับดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม
บริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

4. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ในวนัพธุที่ 30 ตุลาคม 2556 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัพฤหสับดีที่ 31 ตลุาคม 2556 

5. กําหนดระเบียบวาระการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 ดงันี ้
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2556 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับความช่วยเหลอืทางด้านการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (น.พ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 

 ประธานกรรมการบริหาร 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัด้านการรับความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2556 เมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 2556 
ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าทํารายการดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  

วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงนิ: บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ดงันี ้
1) บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (GFPT) 
2) บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) (KT) 
3) บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั (MKS) 
4) บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั (FKT) 
5) บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั (GP) 
6) บริษัท จีเอฟ ฟู้ ด จํากดั (GFF) 

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ: บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
รายช่ือ 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
ต าแหน่งใน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ลักษณะความสัมพันธ์กับ 
กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ GFPT และ 5 บริษัทยอ่ย - 17.5% 
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการ 

GFPT และ 5 บริษัทยอ่ย 
- 14.4% 

3) นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบ ริหาร  GFPT และรอง
กรรมการผู้จดัการ 4 บริษัทยอ่ย 

- 0.3% 

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

- 0.2% 

5) นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการ GFPT และรองกรรมการผู้ จัดการ
อาวโุส KT (บริษัทยอ่ย) 

- 0.8% 

6) นายสจุิน ศิริมงคลเกษม กรรมการ และรองกรรมการผู้ จัดการ สายงาน
จดัซือ้ไก่เนือ้ GFPT และรองกรรมการผู้ จัดการ 
ฝ่ายการตลาด KT (บริษัทยอ่ย) 

- 17.8% 

7) นางปรานี ภาคสขุ รองกรรมการผู้ จัดการอาวุโส สายงานการเงิน 
GFPT 

น้องสาวนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 0.9% 

8) นางวลัลีย์ ศิริมงคลเกษม - มารดานายสจุิน ศิริมงคลเกษม - 
9) นางสมุน ศิริมงคลเกษม - น้องสะใภ้นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 0.0% 
10) นายปรีชา ศิริมงคลเกษม - น้องชายนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม - 
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รายช่ือ 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

ต าแหน่งใน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ 
กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

11) นางสวุรรณา ศิริมงคลเกษม - ภรรยานายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม - 
12) นส. นิสา ศิริมงคลเกษม - ลกูสาวนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 0.4% 
13) นายขจร ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการ GFF (บริษัทยอ่ย) ลกูชายนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม - 
14) นส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม - ลกูสาวนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม - 
15) นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม - ลกูชายนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 0.0% 
16) นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม รองกรรมกา รผู้ จัด กา รส า ยงานผลิตแ ล ะ

การตลาด GFPT 
ลกูชายนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม - 

17) นางนาฏยา ศิริมงคลเกษม - ภรรยานายวิรัช ศิริมงคลเกษม - 
18) นส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้ จัดการ ฝ่ายจัดซือ้ KT (บริษัท

ยอ่ย) 
ลกูสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม - 

19) นส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายโรงงานอาหารสตัว์ 
KT (บริษัทยอ่ย) 

ลกูสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม - 

20) นส. วริสรา ศิริมงคลเกษม - ลกูสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม - 
21) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม ผู้จดัการฝ่ายทัว่ไป  KT (บริษัทยอ่ย) ลกูชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม - 
22) นส. พิมพ์รัก ศิริมงคลเกษม ผู้จดัการฝ่ายขายตา่งประเทศ GFPT ลกูสาวนพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม - 
23) นายพงศธร อิงโพธ์ิชยั - ลกูชายนางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั 0.3% 
24) นายวิน ภาคสขุ - ลกูชายนางปรานี ภาคสขุ - 
25) นายวรภทัร ภาคสขุ ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายขายตา่งประเทศ GFPT ลกูชายนางปรานี ภาคสขุ - 
26) นางชลลดา ศิริมงคลเกษม - พี่สาวนายสจุิน ศิริมงคลเกษม - 
27) นายพิษณ ุศิริมงคลเกษม - น้องชายนายสจุิน ศิริมงคลเกษม  1.8% 
28) นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม - น้องชายนายสจุิน ศิริมงคลเกษม - 
29) นายจรงกร ศิริมงคลเกษม - น้องชายนายสจุิน ศิริมงคลเกษม - 
หมายเหต:ุ สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 8 มีนาคม 2556 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

รายละเอียดเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลอืทางการเงินมีดงัตอ่ไปนี ้ 

ประเภทรายการ : รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน  

วงเงินกู้ยืมเงิน : เงินกู้ ระยะยาวจํานวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ให้นับรวมเงินกู้ ระยะยาวที่บริษัทฯ ได้กู้ ยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันและจะครบ
กําหนดชําระในวนัท่ี 31 มกราคม 2557 

อตัราดอกเบีย้ : ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี  

ระยะเวลาการกู้ยืม : ไมเ่กิน 10 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 

การชําระดอกเบีย้:  ชําระทกุเดือน 

การชําระคืนเงินต้น: ชําระภายในวนัที่ 31 มกราคม 2567 ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถคืนเงิน
ต้นบางสว่นหรือทัง้หมดได้ก่อนกําหนด โดยผู้ ให้กู้ตกลงที่จะไม่คิดค่าปรับหรือค่าใช้จ่าย
ใด ๆ จากการชําระเงินกู้ก่อนกําหนด 
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หลกัประกนั : ไมม่ี  

เง่ือนไขการกู้ยืม: บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสามารถกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ครัง้เดียวหรือ
หลายครัง้ตลอด “ระยะเวลาการกู้ ยืม” แต่จํานวนเงินกู้ดงักล่าวที่คงเหลือ ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ต้องไมเ่กินจํานวนที่ระบไุว้ในเง่ือนไข “วงเงินกู้ยืมเงิน” และระยะเวลาการกู้ยืม
แตล่ะครัง้สิน้สดุไมเ่กิน “ระยะเวลาการกู้ยืม” 

เง่ือนไขในกรณีผิดนดั บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยยินยอมให้คิดดอกเบีย้ในอตัราเท่ากับร้อยละ 15.00 ต่อปี 
นบัจากวนัท่ีบริษัทฯ ผิดนดัหรือผิดสญัญา 

ลกัษณะการเข้าทําสญัญา บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่กู้ ยืมเงินจะเข้าทําสัญญาเงินกู้ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
โดยตรงกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันแต่ละรายในแต่ละครัง้ที่มีการกู้ ยืมเงิน โดยใช้สญัญา
เงินกู้หรือตัว๋สญัญาใช้เงินทีม่เีง่ือนไขเดียวกนั และระบใุห้วนัท่ี 31 มกราคม 2567 เป็นวนั
ครบกําหนดชําระเงินต้น 

เง่ือนไขการกู้ยืมอื่น ๆ ไมม่ี 

วตัถปุระสงค์ 1) เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ เป็นเงินกู้ ระยะยาวให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจและการลงทนุของกลุม่บริษัทฯ 

2) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการเพิ่มก าลงัการผลิตตลอด
สายการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรของกลุม่บริษัทฯ 

3) เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในการด าเนินกิจการตามปกติของ
บริษัทฯ 

(4)  มูล ค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ ใ ช้ ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ  
ในการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ผู้กู้”) ต้องชําระให้กบับคุคลที่เก่ียว
โยงกนั (“ผู้ให้กู้”) มีเพียงดอกเบีย้ที่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยชําระให้กบัผู้ให้กู้ทกุเดือน โดยคิดดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ที่ระบุ
ไว้ในสญัญา ซึง่เทา่กบัร้อยละ 6.00 ตอ่ปี คณูกบัยอดเงินต้นท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยได้กู้ยืม คณูกบัจํานวนวนัท่ีบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย กู้ยืมเงิน  

ทัง้นี ้จํานวนดอกเบีย้รวมสงูสดุที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องชําระให้กบัผู้ ให้กู้ เท่ากบั 1,200 ล้านบาท เมื่อคํานวณภายใต้
สมมติฐานว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเต็มวงเงินกู้ยืมเงินจํานวน 2,000 ล้านบาทที่ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นเวลา 10 ปี (ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2567) โดยที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยชําระดอกเบีย้และเงินต้นตามสญัญา และไม่มีการผิดนดัหรือผิดสญัญาจนเป็นเหตใุห้
อตัราดอกเบีย้ปรับเป็นร้อยละ 15.00 ตอ่ปีตามรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการได้ ดงันี ้

4.1) มูลค่ารวมของรายการ:  มลูคา่รวม ไมเ่กิน 1,200 ล้านบาท 

รายละอียดการค านวณ 

มลูคา่รวมของรายการ =  จํานวนเงินกู้ยืมสงูสดุ x อตัราดอกเบีย้สงูสดุ x ระยะเวลากู้ยืมเงินสงูสดุ 

= 2,000,000,000 x 6% x 10 ปี  

=  1,200,000,000 บาท 
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มลูคา่รวมของดอกเบีย้จ่ายของเงินกู้ยืมจากกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2557 จนถึงสิน้สดุประมาณการชําระคืน 
กําหนดไมเ่กิน 10 ปี คือวนัท่ี 31 มกราคม 2567 มีมลูคา่รวมไมเ่กิน 1,200,000,000 บาท 

4.2)  ขนาดของรายการ: ขนาดของรายการมีคา่เทา่กบัร้อยละ 20.08 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึ่ง
มีคา่มากกวา่ร้อยละ 3 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
ที่ได้รับการสอบทาน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 

ขนาดของรายการ   =  มลูคา่ของรายการ / มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

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

=  ร้อยละ 20.08 

มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA)  = สนิทรัพย์รวม – หนีส้นิรวม – สนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตน – สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

    = 12,396,934,320.22 - 6,050,264,273.92 - 293,879,630.47 - 77,466,006.22 

    = 5,975,324,409.61 บาท 

(5)  ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นัน้ 

การเข้าทํารายการดงักลา่ว ถือเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักล่าวภายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกันแล้ว คิดเป็นขนาดของ
รายการที่เกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
ผา่นการสอบทานแล้วสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 ด้วยขนาดรายการดงักลา่ว บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และขออนุมตัิการเข้าทํารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น ลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

(6)  เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

- ไมม่ี - 

(7)  การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2556 เมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2556 วาระการพิจารณาเร่ืองการรับความช่วยเหลอืทาง
การเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกนั กรรมการที่มีสว่นได้เสียจากการทํารายการนี ้ได้แก่ 1) นายประสิทธ์ิ  ศิริมงคลเกษม 2)   
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 3) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 4) นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 5) นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม และ 6)           
นายสจิุน ศิริมงคลเกษม ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท สาํหรับวาระนี ้
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(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการที่โยงกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 8/2556 เมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 2556 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเข้าร่วม
ประชุมด้วยครบทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์สาธิต กรเณศ นายปารเมศ เหตระกูล และนายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วนัน้ สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เนื่องจาก 

(ก) บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เหมาะสมกบัลกัษณะการดําเนินธุรกิจและ
แผนการลงทุนในอนาคตของกลุม่บริษัทเพื่อกําลงัการผลิตและเพิ่มยอดขาย อีกทัง้สามารถขยายฐานลกูค้าได้อีก
ด้วย 

(ข) บริษัทฯ จะมีความยืดหยุน่ในการบริหารสภาพคลอ่งทางการเงิน การปรับเปลี่ยนแผนการลงทนุ และการเบิกใช้เงิน
ให้เหมาะสมกบัความต้องการในการใช้เงิน 

(ค) บริษัทฯ ไมต้่องมีหลกัทรัพย์คํา้ประกนัในการกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

(ง) การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัไม่มีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้กู้ ชําระ
เงินต้นคืนก่อนครบกําหนดสญัญา และคา่ธรรมเนียมในการจดจํานอง 

(จ) การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัไมม่ีข้อกําหนดหรือข้อจํากดัที่ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทนุด้วยวิธีการอื่น
ในอนาคต และไมม่ีเง่ือนไขหรือข้อกําหนดทางการเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากการผิดนดัชําระหนี ้

อย่างไรก็ดี หากในอนาคต บริษัทฯ พบว่า ต้นทนุทางการเงินจากการระดมทนุโดยวิธีการอื่นในระยะยาว เช่น การกู้ ยืมเงิน
จากสถาบนัการเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือหุ้นสามญัเพิ่มทนุ มีแนวโน้มตํ่ากวา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ในครัง้นี ้บริษัทฯ อาจพิจารณาที่จะระดมทนุโดยวิธีการอื่นๆ นัน้เพิ่มเติม เพื่อรักษาประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ซึ่งการระดม
ทนุโดยวิธีการอื่นๆ ดงักลา่ว บริษัทฯ จะคํานึงถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในขณะนัน้ สภาพคลอ่งและความเหมาะสม
ของโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ และความเป็นไปได้ในการระดมทนุโดยวิธีการนัน้ๆ ร่วมด้วย 

 (9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 8 

- ไมม่ี – 

(10) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะดําเนินการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่1/2556 ในวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจะประชุมใน
วนัพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนส่งให้ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วนัทําการ และจะ
ดําเนินการจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถกูต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมลูที่อาจทําให้บคุคลอื่น
ส าคญัผิดในสาระส าคญั และมิได้มีการปกปิดข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัที่ควรบอกให้แจ้ง 


