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ที่ GFPT 13/2561 

14 สงิหาคม 2561 

เร่ือง การเข้าท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั ประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงินของบริษัทยอ่ย 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GFPT”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่          
14 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีมติอนมุตัิให้บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั (“FKT”) รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกัน 
โดยมีรายละเอียดการท ารายการดงันี ้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
     ภายในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2561 

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
     ผู้ รับความช่วยเหลอืทางการเงิน :  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั (“FKT”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  
   (โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 99.99) 
     ผู้ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน :  มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

รายนามผู้ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงนิ 

ต าแหน่งใน GFPT  
และ FKT 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์กับ
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถอืหุ้น 

GFPT FKT 

1. คณุวิรัช ศิริมงคลเกษม กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้จดัการ  
ของบริษัทฯ และ FKT 

- 2.42% 0.000003% 

2. คณุนาฏยา ศิริมงคลเกษม - ภรรยาของคณุวิรัชฯ  - - 
3. คณุวิวรรยา ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท FKT บตุรสาวคณุวิรัชฯ 2.87% - 
4. ดร.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม - บตุรสาวคณุวิรัชฯ     2.82% - 
5. คณุวริสรา ศิริมงคลเกษม - บตุรสาวคณุวิรัชฯ     2.90% - 
6. คณุวงศกร ศิริมงคลเกษม - บตุรชายคณุวิรัชฯ     4.79% - 

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
      รายละเอียดเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลอืทางการเงินมีดงัตอ่ไปนี ้
      ประเภทรายการ :  รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
      วงเงินกู้ยืมเงิน :  เงินกู้ ระยะยาว ไมม่ีหลกัประกนั จ านวนไมเ่กิน 160 ล้านบาท 
      อตัราดอกเบีย้  :  ร้อยละ 3.50 ตอ่ปี 
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(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ (ต่อ) 
      ระยะเวลาการกู้ยืม  :  ไมเ่กิน 3 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 25 สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 24 สงิหาคม 2564 
      การช าระดอกเบีย้ :  ช าระทกุเดือน 
      ลกัษณะการเข้าท าสญัญา :  บริษัทฯ จะเข้าท าสญัญาเงินกู้  หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยระบวุนัท่ี  
   24 สงิหาคม 2564 เป็นวนัครบก าหนดช าระเงินต้น 
      เง่ือนไขการกู้ยืมอื่น ๆ :  ไมม่ี 
      วตัถปุระสงค์การกู้ยืมเงิน :  เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของ FKT  

(4) มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
      4.1) มลูคา่รวมของรายการ :  มลูคา่รวม ไมเ่กิน 16,800,000.00 บาท รายละเอียดการค านวณ ดงันี ้
  มลูคา่รวมของรายการ                         = จ านวนเงินกู้ยืมสงูสดุ x อตัราดอกเบีย้สงูสดุ x ระยะเวลากู้ยืมเงินสงูสดุ 
                                                                       = 160,000,000.00 x 3.50% x 3 ปี 
                                                                       = 16,800,000.00 บาท 
 4.2) ขนาดของรายการ :  ขนาดของรายการมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.1450 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

(Net Tangible Assets) โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย ที่ได้รับการสอบทาน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

  ขนาดของรายการ                                = มลูคา่ของรายการ / มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
                                                                       = 16,800,000.00 บาท / 11,583,788,020.56 บาท 
                                                                        = ร้อยละ 0.1450      

(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้ 
การเข้าท ารายการดงักลา่ว ถือเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศ     
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักลา่วภายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกนัแล้ว รายการดงักลา่วมีขนาด
ของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ที่ผา่นการสอบทานแล้ว ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ซึง่ถือเป็นรายการขนาดกลาง 

และเมื่อนบัรวมรายการที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการ จึงท าให้ขนาดรายการที่เกิดขึน้มีขนาด
รายการรวมเท่ากบัร้อยละ 0.9377 ซึ่งยงัคงเข้าขา่ยเป็นรายการขนาดกลาง ดงันัน้ บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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(6) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถอืหุ้น 
      - ไมม่ี - 

(7) การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
วาระการพิจารณาเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย 
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจากการท ารายการนี  ้ได้แก่ นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ นาย
ประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม, นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม, นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั และน.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม ซึง่เป็นญาติสนิทของ
ผู้มีสว่นได้เสยี ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ และไม่ได้ร่วมออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นวา่ การเข้าท ารายการดงักลา่วนัน้ สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทยอ่ย  

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ 
     บริษัทตามข้อ 8 
      - ไมม่ี – 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
. 

     (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
   ประธานคณะกรรมการบริหาร 


