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ที่ GFPT 12/2561
24 กรกฎาคม 2561
เรื่ อง

การเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อายุไม่เกิน 3 ปี

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “GFPT”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2561 ซึง่ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท เข้ าทําสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารสํานักงาน กับ บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์
อาหารสัตว์ จํากัด โดยมีรายละเอียดการทํารายการดังนี ้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
1 สิงหาคม 2561
(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้ให้ เช่า
: บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
ผู้เช่า
: บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“GFPT”) และบริษัทย่อย 5 บริษัท ดังนี ้
บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) (“KT”)
บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด (“FKT”)
บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด (“MKS”)
บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด (“GFF”)
บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด (“GP”)
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารร่วมกัน ดังนี ้
รายนาม
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
4. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
5. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
6. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
7. นางปรานี ภาคสุข

บมจ. จีเอฟพีที
ตําแหน่ ง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ประธานกรรมการบริ ษัท
2.63%
รองประธานกรรมการ
2.42%
บริ ษทั และกรรมการ
ผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หาร
0.33%
กรรมการบริ ษัท
0.20%
กรรมการบริ ษัท
0.81%
กรรมการบริ ษัท
4.77%
รองกรรมการผู้จดั การ
0.10%
อาวุโส ด้ านการเงิน

บจ. ป.เจริญพันธ์ อาหารสัตว์
ตําแหน่ ง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ประธานกรรมการบริ ษัท
0.40%
รองประธานกรรมการ
1.20%
บริ ษทั และกรรมการ
ผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท
0.12%
กรรมการบริ ษัท
0.05%
3.25%
กรรมการบริ ษัท
23.73%
กรรมการบริ ษัท
0.05%
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(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการ
: รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อายุไม่เกิน 3 ปี
รายละเอียดของรายการ
: ทําสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารสํานักงาน เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 เนื ้อที่รวม 4,950 ตร.ม.
เป็ นระยะเวลา 3 ปี (นับตังแต่
้ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2564)
วัตถุประสงค์ในการเข้ าทํารายการ : เพื่อใช้ ดําเนินกิ จการประกอบธุรกรรมการค้ าและเป็ นสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย
อัตราค่าเช่า
: เดือนละ 300 บาท/ตร.ม. (ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค)
เงื่อนไขการจ่ายชําระ
: ชําระเป็ นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บริษัท
GFPT
KT
FKT
MKS
GFF
GP
รวม

พืน้ ที่เช่ า (ตร.ม.)
2,200
2,200
100
100
275
75
4,950

ค่ าเช่ าต่ อเดือน (บาท)
660,000
660,000
30,000
30,000
82,500
22,500
1,485,000

(4) มูลค่ ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ ารวมของรายการ
4.1) มูลค่ารวมของรายการ
: 53,460,000 บาท (ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี )
เกณฑ์ที่ใช้ กําหนดมูลค่ารวม : กําหนดจากราคาตลาดที่ได้ เทียบเคียงจากค่าเช่าสํานักงานอื่นๆ ในบริ เวณพื ้นที่ใกล้
ของรายการ
เคียงซึ่งมีอตั รา 260 - 500 บาทต่อตร.ม. เช่น อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ , อาคาร
รี เจ้ นท์ พระราม 3, อาคารเอสวี ซิตี,้ อาคารพระราม 3 ทาวเวอร์ , อาคารมหาทุน
พระราม 3, อาคารสินสาธร, อาคารไทยวีรวัฒน์, อาคารไทยศรี ทาวเวอร์ , อาคาร
ปั ญจธานี ทาวเวอร์ , อาคารพิศาลพร เป็ นต้ น
4.2) ขนาดของรายการ
: ขนาดของรายการมีคา่ เท่ากับร้ อยละ 0.4559 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net
Tangible Assets) โดยคํานวณจากงบการเงิ นรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่
ได้ รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ขนาดของรายการ
= มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
= 53,460,000 บาท / 11,725,444,668.55 บาท
= ร้ อยละ 0.4559
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(5) ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้ าทํารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้
การเข้ าทํารายการดังกล่าว ถือเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ อายุไม่เกิน 3 ปี
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 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 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ วสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งถือเป็ นรายการขนาดกลาง ดังนัน้ บริ ษัทฯ
จะต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
วาระการพิจารณาเรื่ องการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ อายุไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่มีสว่ น
ได้ เสียจากการทํารายการนี ้ ได้ แก่ 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 3) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
4) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั 5) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม และ 6) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม และไม่ได้ ร่วมออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี ้
(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวนัน้ เป็ นราคาค่าเช่าพื ้นที่อาคารสํานักงานที่เหมาะสม
และมีความสมเหตุสมผล เมื่อปรี ยบเทียบกับราคาค่าเช่าพื ้นที่อาคารสํานักงานในลักษณะใกล้ เคียงกัน
(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้ อ 7
- ไม่มี จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

