
 

       GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                                PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3159400  FAX: 02-3159433 

                OFFICE: GFPT TOWER,   312   RAMA 2 ROAD,  BANGMOD,  JOMTHONG,  BANGKOK  10150,  THAILAND  TEL:  02-4738000 FAX 02-4738393, 024738387 

หน้า 1 / 2 

 

ที�  GPPT 8/2555 
30 กรกฏาคม 2555 

 
เรื�อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“GFPT”) และบริษัทยอ่ย 5 บริษัทได้เข้าทําสญัญาช่าพื ;นที�อาคาร
สาํนกังาน กบั บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  จํากดั ซึ�งเข้าขา่ยเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ประเภท
รายการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ.21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ใน
การทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยมีรายละเอียดของการเข้าทํารายการดงันี ; 

1.  วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ   1 สงิหาคม 2555 

2.   คูส่ญัญาที�เกี�ยวข้องกนั 

      ผู้ให้เช่า:         บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากดั 
      ผู้ เช่า:                    บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“GFPT”) และบริษัทยอ่ย 5 บริษัท ดงันี ; 
                        บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) (“KT”) 

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั (“FKT”) 
            บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั (“MKS”) 

บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จํากดั (“GFF”) 
          บริษัท จีพี บรีดดิ ;ง จํากดั (“GP”) 
      ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน:         มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกนั 

3.   ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ 

ประเภทรายการเกี�ยวโยงกนั:            รายการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสั ;น ไมเ่กิน 3 ปี  
      รายละเอียดของรายการ:                    ทําสญัญาเช่าพื ;นที�สํานกังาน    ระหว่าง     บริษัท ป. เจริญพนัธ์อาหาร

สตัว์ จํากดั  (ผู้ ให้เช่า)  และบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) และ บริษัท
ยอ่ย จํานวน 5 บริษัท (ผู้ เช่า) ระยะเวลา 3 ปี 

วตัถปุระสงค์ในการเข้าทํารายการ:        เช่าพื ;นที�เพื�อใช้ดําเนินกิจการประกอบธุรกรรมการค้าและเป็นสาํนกังาน 
ใหญ่ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

      ที�ตั ;งอาคาร:                             312 ถนนพระรามที� 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
      ขนาดพื ;นที�เชา่:                              พื ;นที�สาํนกังาน จํานวนรวม 4,217.6 ตารางเมตร 
      อายสุญัญาเช่า:                    ระยะเวลา 3 ปี นบัตั ;งแต ่วนัที� 1 สงิหาคม 2555  ถึง 31 กรกฎาคม 2558  
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      อตัราคา่เชา่: เดือนละ 300 บาท/ตร.ม. ไมร่วมคา่สาธารณปูโภค  
      เงื�อนไขการจา่ยชําระ:  ชําระเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดงันี ; 

บริษัท พื 
นทีเช่า ค่าเช่าต่อเดือน 

GFPT 1,925 ตร.ม. 577,500 บาท 

KT 1,375 ตร.ม. 412,500 บาท 

FKT 275 ตร.ม. 82,500 บาท 

MKS 275 ตร.ม. 82,500 บาท 
GFF 275 ตร.ม. 82,500 บาท 

GP 92.6 ตร.ม. 27,780 บาท 
รวม 4,217.6 ตร.ม. 1,265,280 บาท 

4.  มลูคา่รวมของรายการ ขนาดของรายการ และ เกณฑ์ที�ใช้กําหนดมลูคา่รวมของรายการ 

      มลูคา่รวมของสญัญาเช่าพื ;นที�สาํนกังานตลอดอายสุญัญา 3 ปี มีมลูคา่รวม  45,550,080 บาท ซึ�งอตัราคา่เช่า 
300 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน (ไมร่วมคา่สาธารณปูโภค) กําหนดจากราคาตลาดที�ได้เทียบเคยีงจากคา่เชา่สาํนกังาน
อื�นๆในบริเวณพื ;นที�ใกล้เคียงที�มอีตัรา 326 - 625 บาทตอ่ตารางเมตร เช่น อาคารไทยวีรวฒัน์, อาคารสนิสาธร, อาคารเหลา่
ธงสงิห์พลาซา่, อาคาร SV City 

     รายการเข้าทําสญัญาเชา่พื ;นที�สาํนกังาน ตลอดอายสุญัญา 3 ปี มีมลูคา่รวม  45,550,080 บาท เข้าหลกัเกณฑ์
รายการที�เกี�ยวโยงกนั ประเภทรายการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี ขนาดของรายการจดัเป็นรายการขนาดกลาง ที�มี
มลูคา่มากกวา่ร้อยละ 0.03 แตน้่อยกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที�มตีวัตนสทุธิ (NTA) และเมื�อคาํนวณ
ขนาดของรายการดงักลา่วแล้วคดิเป็น 0.77% ของมลูคา่สนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที 
จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� 31  มีนาคม 2555 เทา่กบั 5,893,556,204.26 บาท ดงันั ;นบริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี ;ตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

                    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

       นายแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม 
                 ประธานกรรมการบริหาร 


