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ที่ GFPT 13/2564
24 มิถนุ ายน 2564
เรื่ อง

การเข้ าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จี เอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “GFPT”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่
24 มิถนุ ายน 2564 ซึ่งมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด (“FKT”) รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีรายละเอียดการทารายการดังนี ้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2564
(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

2. นายวงศกร ศิริมงคลเกษม

: บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด (“FKT”)
ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 99.99
: บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
ตาแหน่ งในบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การ GFPT
และ 5 บริ ษัทย่อย
ผู้จดั การฝ่ ายทัว่ ไป KT
(บริ ษัทย่อย)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ กับ
กรรมการและ
ผู้บริหาร

สัดส่ วนการถือหุ้น
GFPT

FKT

-

2.42%

0.000003%

บุตรชายคุณวิรัชฯ

4.79%

-

หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีดงั ต่อไปนี ้
ประเภทรายการ
: รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินกู้ยืมเงิน
: เงินกู้ระยะยาว ไม่มีหลักประกัน จานวนไม่เกิน 40 ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ย
: ร้ อยละ 3.25 ต่อปี
ระยะเวลาการกู้ยืม
: ไม่เกิน 7 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 16 มิถนุ ายน 2564 - 15 มิถนุ ายน 2571
การชาระดอกเบี ้ย
: ชาระทุกเดือน
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ลักษณะการเข้ าทาสัญญา
เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ
วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน

: บริ ษัทจะเข้ าทาตัว๋ สัญญาใช้ เงิน โดยระบุวนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2571
เป็ นวันครบกาหนดชาระเงินต้ น
: ไม่มี
: เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายกิจการ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท

(4) มูลค่ ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ ารวมของรายการ
4.1) มูลค่ารวมของรายการ
: มูลค่ารวม ไม่เกิน 9,100,000.00 บาท รายละเอียดการคานวณ ดังนี ้
มูลค่ารวมของรายการ
= จานวนเงินกู้ยืมสูงสุด x อัตราดอกเบี ้ยสูงสุด x ระยะเวลากู้ยืมเงินสูงสุด
= 40,000,000.00 x 3.25% x 7 ปี
= 9,100,000.00 บาท
4.2) ขนาดของรายการ
: ขนาดของรายการมีคา่ เท่ากับร้ อยละ 0.0644 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
(Net Tangible Assets) โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ที่ได้ รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ขนาดของรายการ
= มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
= 9,100,000.00 บาท / 14,133,482,886.92 บาท
= ร้ อยละ 0.0644
(5) ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้ าทารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้
การเข้ าทารายการดังกล่าว ถือเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน 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 นการตรวจสอบแล้ ว สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึง่ ถือเป็ นรายการขนาดกลาง
และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการ จึงทาให้ ขนาดรายการที่เกิดขึ ้นมีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้ อยละ 1.6156 ซึ่งยังคงเข้ าข่ายเป็ นรายการขนาดกลาง ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่ อสิทธิของผู้ถอื หุ้น
- ไม่มี (7) การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
วาระการพิจารณาเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย
กรรมการที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย จากการท ารายการนี ้ ได้ แ ก่ นายวิ รั ช ศิ ริ ม งคลเกษม ซึ่ ง เป็ น กรรมการผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย รวมทัง้
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม, นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม, นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั และน.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม ซึง่ เป็ นญาติสนิท
ของผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม และไม่ได้ ร่วมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวนัน้ สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท ย่อยใน
การเสริ มสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจและสนับสนุนโครงการขยายกิจการของบริ ษัทย่อย อีกทัง้ ยังมีเงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ ที่
ดีกว่าข้ อเสนอจากสถาบันการเงิน
(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้ อ 8
- ไม่มี จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
.
(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

