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ที่ GFPT 12/2564 

24 มิถนุายน 2564 

เร่ือง การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อายไุมเ่กิน 3 ปี 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GFPT”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่        
24 มิถนุายน 2564 ซึ่งมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท เข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่อาคารส านกังาน กบั บริษัท ป.เจริญ
พนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั โดยมีรายละเอียดการท ารายการดงันี ้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ   
 1 สงิหาคม 2564 

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
 ผู้ให้เชา่   :  บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั 
 ผู้ เช่า   :  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“GFPT”) และบริษัทยอ่ย 5 บริษัท ดงันี ้
     บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) (“KT”) 
     บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จ ากดั (“GFF”) 
     บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั (“FKT”) 
     บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั (“MKS”) 
     บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั (“GP”) 

  บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารร่วมกนั ดงันี ้

รายนาม 
บมจ. จีเอฟพีที บจ. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 

ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 

ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 27 พ.ค. 64 

1. นายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 2.66% ประธานกรรมการบริษัท 0.40% 
2. นายวรัิช ศริิมงคลเกษม รองประธานกรรมการ

บริษัท และกรรมการ
ผู้จดัการ 

2.42% รองประธานกรรมการ
บริษทั และกรรมการ
ผู้จดัการ 

1.20% 

3. นพ.อนนัต์ ศริิมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร 0.33% กรรมการบริษัท 0.12% 
4. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 0.20% กรรมการบริษัท 0.05% 

5. นางสาววรรณี ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท 0.81% - 3.25% 
6. นายสุจิน ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท 4.78% กรรมการบริษัท 23.73% 
7. นางปรานี ภาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการ

อาวโุส ด้านการเงิน 
0.10% กรรมการบริษัท 0.05% 
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รายนาม 
บมจ. จีเอฟพีที บจ. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 

ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 

ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 27 พ.ค. 64 

8. นายกิตตชิยั ศริิมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการ
สายงานการผลิตและ
การตลาด 

2.98% กรรมการบริษัท 7.40% 

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
 ประเภทรายการ :  รายการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อายไุมเ่กิน 3 ปี 
 รายละเอียดของรายการ :  ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน เลขที ่312 ถนนพระรามที่ 2  
   แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 เนือ้ทีร่วม 4,960 ตร.ม.  
   เป็นระยะเวลา 3 ปี (นบัตัง้แต ่วนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2567) 
 วตัถปุระสงค์ในการเข้าท ารายการ :  เพื่อใช้ด าเนินกิจการประกอบธุรกรรมการค้าและเป็นส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ  

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

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

KT 2,200 660,000 
GFF 285 85,500 
FKT 100 30,000 
MKS 100 30,000 
GP 75 22,500 
รวม 4,960 1,488,000 

(4) มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ  
 4.1)  มลูคา่รวมของรายการ :  53,568,000.00 บาท (ตลอดอายสุญัญาเชา่ 3 ปี) 
  เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมลูคา่รวม  :  ก าหนดจากราคาตลาดที่ได้เทียบเคียงจากคา่เช่าส านกังานอื่นๆ ในบริเวณพืน้ท่ีใกล้ 
  ของรายการ  เคียงซึ่งมีอตัรา 125 - 450 บาทต่อตร.ม. เช่น อาคารทิพยประกนัภยั, อาคารรีเจ้นท์ 

พระราม 3, อาคารเอสวี ซิตี ้ทาวเวอร์, อาคารพระราม 3 ทาวเวอร์, อาคารมหาทุน 
พระราม 3, อาคารหงษ์ ทาวเวอร์, อาคารเอ็มดีซี พระราม 3, อาคารพิศาลพร, อาคาร
โซเคน เป็นต้น 

 4.2) ขนาดของรายการ :  ขนาดของรายการมีคา่เทา่กบัร้อยละ 0.3790 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (Net 
Tangible Assets) โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่
ได้รับการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
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  ขนาดของรายการ  = มลูคา่ของรายการ / มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
    = 53,568,000.00 บาท / 14,133,482,886.92 บาท 
    = ร้อยละ 0.3790 

(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้ 
 การเข้าท ารายการดงักลา่ว ถือเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทรายการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ อายุไม่เกิน 3 ปี 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ดงันัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักลา่วภายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกนัแล้ว รายการดงักลา่วมีขนาด
ของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทีผ่า่นการตรวจสอบแล้วสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึง่ถือเป็นรายการขนาดกลาง  

และเมื่อนบัรวมรายการที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการ จึงท าให้ขนาดรายการท่ีเกิดขึน้มีขนาด
รายการรวมเท่ากบัร้อยละ 1.5512 ซึ่งยงัคงเข้าขา่ยเป็นรายการขนาดกลาง ดงันัน้ บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(6) การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
วาระการพิจารณาเร่ืองการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อายไุมเ่กิน 3 ปี กรรมการท่ีมีสว่น
ได้เสียจากการท ารายการนี ้ได้แก่ 1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 3) นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม     
4) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั 5) น.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม และ 6) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ และไม่ได้ร่วมออก
เสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วนัน้ เป็นราคาค่าเช่าพืน้ที่อาคารส านกังานที่เหมาะสม 
และมีความสมเหตสุมผล เมื่อปรียบเทียบกบัราคาคา่เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานในลกัษณะใกล้เคียงกนั 

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 7 

 - ไมม่ี - 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
     (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
       ประธานกรรมการบริหาร 


