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ที ่GFPT 11/2558 

29 กรกฎาคม 2558 

เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้เข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่อาคารส านกังาน กับ 
บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ ากัด ซึ่ งเข้าข่ายเป็นรายการที่ เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ อายไุมเ่กิน 3 ปี ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการท ารายการดงันี ้

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ  : 1 สงิหาคม 2558 
2. คูส่ญัญาที่เก่ียวข้องกนั     ผู้ให้เช่า :  บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั 

ผู้ เช่า :  บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากดั (มหาชน) (“GFPT”) และบริษัทยอ่ย 5 บริษัท ดงันี ้
   บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) (“KT”) 
   บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั (“FKT”) 
   บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั (“MKS”) 
   บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จ ากดั (“GFF”) 
   บริษัท จีพ ีบรีดดิง้ จ ากดั (“GP”) 

3. บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั และลกัษณะความสมัพนัธ์ :  บริษัทฯ, บริษัทย่อย และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้น, 
กรรมการ และผู้บริหารร่วมกนั ดงันี ้

รายนาม 
บมจ. จีเอฟพีที บจ. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 

ต าแหน่ง 
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 58 

ต าแหน่ง 
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 58 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
1. นายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 33,000,000 2.63 ประธานบริษัท 50,000 0.40 
2. นายวรัิช ศริิมงคลเกษม รองประธานกรรมการ

บริษทั และกรรมการ
ผู้จดัการ 

30,349,500 2.42 กรรมการ
ผู้จดัการ 

150,000 1.20 

3. นพ.อนนัต์ ศริิมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร 4,134,080 0.33 กรรมการบริษัท 15,116 0.12 
4. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 2,500,000 0.20 กรรมการบริษัท 6,228 0.05 

5. นางสาววรรณี ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท 10,100,000 0.81 - 406,228 3.25 
6. นายสุจิน ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท 59,401,080 4.74 - 2,966,200 23.73 
7. นางปรานี ภาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการ

อาวโุส ฝ่ายการเงิน 
1,191,930 0.10 กรรมการบริษัท 6,228 0.05 

 



 

4. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
ประเภทรายการเก่ียวโยงกนั :  รายการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ อายไุมเ่กิน 3 ปี 
รายละเอียดของรายการ :  ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน เลขที ่312 ถนนพระรามที่ 2  

   แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 เนือ้ทีร่วม 4,950 ตร.ม. 
  เป็นระยะเวลา 3 ปี (นบัตัง้แต ่วนัท่ี 1 สงิหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

วตัถปุระสงค์ในการเข้าท ารายการ :  เพื่อใช้ด าเนินกิจการประกอบธุรกรรมการค้าและเป็นส านักงานใหญ่ของ  
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

อตัราคา่เช่า :  เดือนละ 300 บาท/ตร.ม. (ไมร่วมคา่สาธารณปูโภค) 
เง่ือนไขการจ่ายช าระ :  ช าระเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้     

บริษัท พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 
GFPT 2,200 660,000 

KT 2,200 660,000 
FKT 100 30,000 

MKS 100 30,000 
GFF 275 82,500 
GP 75 22,500 
รวม 4,950 1,485,000 

5. มลูคา่รวมของรายการ :  53,460,000 บาท (ตลอดอายสุญัญาเช่า 3 ปี) 
6. เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมลูคา่รวมของรายการ :  ก าหนดจากราคาตลาดที่ได้เทียบเคียงจากค่าเช่าส านักงานอื่นๆ ในบริเวณ

พืน้ที่ใกล้เคียงซึง่มีอตัรา 350 - 550 บาทตอ่ตร.ม. เช่น อาคารริเวอร์ วิวล์ เพลส
อาคารสินสาธร, อาคารเหล่าธงสิงห์พลาซ่า, อาคารไทยวีรวัฒน์, อาคาร          
ศุภาลยัแกรนด์ ทาวเวอร์, อาคารไทยศรี ทาวเวอร์, อาคาร SV City, อาคาร
ปัญจธานี ทาวเวอร์ เป็นต้น 

7. ขนาดของรายการ :  รายการดังกล่าว เข้าหลกัเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน ประเภทรายการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ อายุไม่เกิน 3 ปี ขนาดของรายการจัดเป็นรายการ
ขนาดกลาง ที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และเมื่อค านวณขนาดของ
รายการดงักลา่วแล้วคิดเป็น 0.63% ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ตามงบ
การเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
เทา่กบั 8,498,289,671.83 บาท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนีต้อ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

     (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
       ประธานกรรมการบริหาร 


