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ที่ GFPT 13/2558
24 กันยายน 2558
เรื่ อง

การเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย (เพิม่ เติม)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
ซึ่งมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน) (“KT”) ซื ้อที่ดิน พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง จากบริ ษัท พานาแลบ จากัด โดยมี
รายละเอียดการทารายการดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ

: ภายในเดือนตุลาคม 2558

2. คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ซื ้อ

: บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 98.06
: บริ ษัท พานาแลบ จากัด

ผู้ขาย

3. บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์ : มีกรรมการ และผู้ถือหุ้น ร่วมกัน ดังนี ้

รายนาม
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
4. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
5. นางปรานี ภาคสุข
6. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
7. นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม
8. นางสาวปภิญญา ศิริมงคลเกษม
9. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
10. นายขจร ศิริมงคลเกษม

บมจ. กรุงไทยอาหาร
ข้ อมูล ณ 30 มิ.ย. 58
ตาแหน่ ง
จานวนหุ้น
%
ประธานกรรมการบริ ษัท
2,900 0.0073
กรรมการบริ ษัท
4,800 0.0120
กรรมการบริ ษัท
100 0.0003
กรรมการบริ ษัท
100 0.0003
กรรมการบริ ษัท
3,100 0.0078
กรรมการบริ ษัท
100 0.0003
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
100 0.0003
-

บจ. พานาแลบ
ข้ อมูล ณ 30 มิ.ย. 58
ตาแหน่ ง
จานวนหุ้น
%
ประธานกรรมการบริ ษัท
79,850
2.28
756,500
21.61
กรรมการบริ ษัท
121,363
3.47
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
72,837
2.08
กรรมการบริ ษัท
679,850
19.42
กรรมการบริ ษัท
72,837
2.08
กรรมการบริ ษัท
676,650
19.33
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4. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ประเภทรายการ

: รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรื อบริ การ

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้ มา

: ที่ดิน โฉนดเลขที่ 5728 ตังอยู
้ ่ที่ ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื ้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 84.60 ตารางวา พร้ อมสิ่งปลูก
สร้ าง อาคารโกดังเก็บวัตถุดิบ และรัว้ รอบอาคาร

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้ มา

: 22,650,000 บาท (เงินลงทุนรวมทังโครงการ
้
ประกอบด้ วยมูลค่าที่ดิน 12.00
ล้ านบาท และสิง่ ปลูกสร้ างมูลค่า 10.65 ล้ านบาท)

เกณฑ์ที่ใช้ กาหนดมูลค่ารายการ

: เป็ นราคาที่ตกลงกันโดยเทียบเคียงจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สานักงาน
ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ รอบบัญชี พ.ศ. 2555 – 2558 และสิ่งปลูกสร้ าง
กาหนดจากราคามูลค่าสุทธิทางบัญชีของผู้ขาย

ขนาดของรายการ

: รายการดัง กล่า วเข้ า ข่า ยรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ประเภทรายการเกี่ ย วกับ
ทรั พย์ สินหรื อบริ การ ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 โดยขนาดของรายการจัดเป็ นรายการขนาดกลาง ที่มีมูลค่า
มากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ (NTA) และเมื่ อคานวณขนาดของรายการดังกล่าวแล้ วคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.28 ของมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ ตามงบการเงิ น รวมของ
บริ ษั ท จี เ อฟพี ที จ ากั ด (มหาชน) ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 เท่ า กั บ
8,175,843.102.72 บาท
ดังนัน้ รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และ
ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศนี ้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ในการเข้ าทารายการ

: เพือ่ ใช้ ดาเนินการขยายกิจการธุรกิจอาหารสัตว์

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

: เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน)

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

: คณะกรรมการบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) อนุมตั ิ รายการซื ้อที่ดิน พร้ อม
สิ่งปลูกสร้ าง ของบริ ษัทย่อยตามรายละเอียดข้ างต้ น เนื่องจากเป็ นรายการที่มี
ความเหมาะสมในเรื่ องราคา และเพื่อเป็ นการรองรับแผนการขยายงานของ
บริ ษัท KT
ทังนี
้ ้ กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียและเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
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8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

: ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

อนึ่ง รายการดังกล่าว ไม่เข้ าหลักเกณฑ์ รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ เท่ากับร้ อย
ละ 0.16 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 เท่ากับ 14,388,009,945.98 บาท ซึ่ง
ต่ากว่าร้ อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
.

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

