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ที่ GFPT 16/2561
27 กันยายน 2561
เรื่ อง

การเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จี เอฟพีที จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “GFPT”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่
27 กันยายน 2561 ซึง่ มีมติอนุมตั ใิ ห้ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
รายละเอียดการทํารายการดังนี ้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
: บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
: บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั

3) นางปรานี ภาคสุข
4) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

5) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ตําแหน่ งในบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ GFPT
และ 5 บริ ษัทย่อย
กรรมการ GFPT
และรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชี-การเงิน KT (บริ ษัทย่อย)
และกรรมการ 3 บริษัทย่อย
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ด้ านการเงินบริษัท GFPT
กรรมการ GFPT และรองกรรมการ
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายนําเข้ าสินค้ าและ
จัดซื ้อเคมีภณ
ั ฑ์ KT (บริ ษัทย่อย)
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานจัดซื ้อไก่เนื ้อ GFPT และ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการตลาด KT
(บริ ษัทย่อย) และกรรมการ 4 บริษัทย่อย

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
กรรมการและผู้บริหาร
-

สัดส่ วนการถือหุ้น

-

0.20%

-

0.10%

-

0.81%

-

4.77%

2.42%
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6) นางนาฏยา ศิริมงคลเกษม
7) น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม
8) น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม

9) น.ส.วริ สรา ศิริมงคลเกษม
10) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
11) นายวิน ภาคสุข
12) นายวรภัทร ภาคสุข

ตําแหน่ งในบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายจัดซื ้อ KT (บริษัทย่อย)
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายโรงงานอาหารสัตว์ KT
(บริ ษัทย่อย)
ผู้จดั การฝ่ ายทัว่ ไป KT
(บริ ษัทย่อย)
ผู้จดั การฝ่ ายทัว่ ไป KT
(บริ ษัทย่อย)

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
กรรมการและผู้บริหาร
ภรรยานายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ลูกสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม

สัดส่ วนการถือหุ้น

ลูกสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม

2.82%

ลูกสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ลูกชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม

2.90%
4.79%

ลูกชายนางปรานี ภาคสุข
ลูกชายนางปรานี ภาคสุข

0.41%
0.41%

2.87%

หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีดงั ต่อไปนี ้
ประเภทรายการ
: รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินกู้ยืมเงิน
: เงินกู้ระยะสัน้ ประเภทตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ระยะเวลา 1 เดือน ไม่มีหลักประกัน
จํานวนไม่เกิน 1,500 ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ย
: ไม่สงู กว่าอัตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับการเสนอจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่เข้ าทํารายการ
ระยะเวลาการกู้ยืม
: ไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
การชําระดอกเบี ้ย
: ชําระทุกเดือน
เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ
: ไม่มี
วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน
: เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
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(4) มูลค่ ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ ารวมของรายการ
4.1) มูลค่ารวมของรายการ
: มูลค่ารวม ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท รายละเอียดการคํานวณ ดังนี ้
มูลค่ารวมของรายการ
= จํานวนเงินกู้ยืมสูงสุด x อัตราดอกเบี ้ยสูงสุด x ระยะเวลากู้ยืมเงินสูงสุด
= 1,500,000,000 บาท x 1.70% x 1 ปี
= 25,500,000 บาท
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี ้ยสูงสุดที่ได้ รับเสนอจากสถาบันการเงินที่บริ ษัทฯ มีการใช้ สนิ เชื่ออยู่ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561
4.2) ขนาดของรายการ
: ขนาดของรายการมีคา่ เท่ากับร้ อยละ 0.2201 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
(Net Tangible Assets) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ที่ได้ รับการสอบทาน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ขนาดของรายการ
= มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
= 25,500,000 บาท / 11,583,788,020.56 บาท
= ร้ อยละ 0.2201
(5) ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้ าทํารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้
การเข้ าทํารายการดังกล่าว ถือเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ ว รายการดังกล่าวมีขนาด
ของรายการที่เกินกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่ผา่ นการสอบทานแล้ ว ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึง่ ถือเป็ นรายการขนาดกลาง
และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทํารายการ จึงทําให้ ขนาดรายการที่เกิดขึ ้นมีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้ อยละ 0.8210 ซึ่งยังคงเข้ าข่ายเป็ นรายการขนาดกลาง ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่ อสิทธิของผู้ถอื หุ้น
- ไม่มี (7) การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
วาระการพิจารณาเรื่ องการทํารายการเกี่ยวโยง ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่มี
ส่วนได้ เสียจากการทํารายการนี ้ ได้ แก่ 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 3) นางสมสิริ อิงโพธิ์ ชยั
4) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม และ 5) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจากการทํารายการนี ้ ไม่ได้ เข้ า
ร่วมประชุม และไม่ได้ ร่วมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวนัน้ สมเหตุสมผลและเป็ น ประโยชน์ ต่อ บริ ษั ท ฯ
เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ไม่สงู กว่า และมีเงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีกว่าเงินกู้ที่บริ ษัทฯ
ได้ รับการเสนอจากสถาบันการเงิน
(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้ อ 8
- ไม่มี จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

