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ที่ GFPT 2/2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

การเข้ าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จี เอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “GFPT”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึง่ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดย
มีรายละเอียดการทารายการดังนี ้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 2 มีนาคม 2561 แต่ไม่เกินวันที่ 10 มีนาคม 2561
(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

: บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน

: บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

3) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
4) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

5) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ตาแหน่ งในบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
ประธานกรรมการ GFPT
และ 4 บริ ษัทย่อย
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การ GFPT
และ 5 บริ ษัทย่อย
กรรมการบริษัท GFPT
และ 4 บริ ษัทย่อย
กรรมการ GFPT และรอง
กรรมการผู้จดั การอาวุโส KT
(บริ ษัทย่อย)
กรรมการ และรองกรรมการ
ผู้จดั การ สายงานจัดซื ้อไก่เนื ้อ
GFPT และรองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายการตลาด KT (บริ ษัทย่อย)
และกรรมการ 5 บริษัทย่อย

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
กรรมการและผู้บริหาร
-

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
2.63%

-

2.42%

-

0.20%

-

0.81%

-

4.77%
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6) นางวัลลีย์ ศิริมงคลเกษม
7) นางสุมน ศิริมงคลเกษม
8) นางสุวรรณา ศิริมงคลเกษม
9) นางนาฏยา ศิริมงคลเกษม
10) น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม
11) น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม

12) น.ส.วริ สรา ศิริมงคลเกษม
13) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
14) นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม
15) นายวิน ภาคสุข
16) นายวรภัทร ภาคสุข

ตาแหน่ งในบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายจัดซื ้อ KT (บริษัทย่อย)
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายโรงงานอาหารสัตว์ KT
(บริ ษัทย่อย)
ผู้จดั การฝ่ ายทัว่ ไป KT
(บริ ษัทย่อย)
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายขาย
ต่างประเทศ GFPT

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
กรรมการและผู้บริหาร
มารดานายสุจิน ศิริมงคลเกษม
น้ องสะใภ้ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ภรรยานายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ภรรยานายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ลูกสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
0.0%
2.87%

ลูกสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม

2.82%

ลูกสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ลูกชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม

2.90%
4.79%

น้ องชายนายสุจิน ศิริมงคลเกษม
ลูกชายนางปรานี ภาคสุข
ลูกชายนางปรานี ภาคสุข

5.22%
0.41%
0.41%

หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีดงั ต่อไปนี ้
ประเภทรายการ

: รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

วงเงินกู้ยืมเงิน

: เงินกู้ระยะยาว ไม่มีหลักประกัน จานวนไม่เกิน 400 ล้ านบาท

อัตราดอกเบี ้ย

: ร้ อยละ 3.25 ต่อปี

ระยะเวลาการกู้ยืม

: ไม่เกิน 3 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564

การชาระดอกเบี ้ย

: ชาระทุกเดือน

ลักษณะการเข้ าทาสัญญา

: บริ ษัทฯ จะเข้ าทาสัญญาเงินกู้ หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน โดยระบุวนั ที่
1 มีนาคม 2564 เป็ นวันครบกาหนดชาระเงินต้ น

เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ

: ไม่มี

วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน

: เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายกิจการ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TEL. 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL. 02-473-8000 FAX: 02-473-8398

(4) มูลค่ ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ ารวมของรายการ
4.1) มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการ

: มูลค่ารวม ไม่เกิน 39,000,000.00 บาท รายละเอียดการคานวณ ดังนี ้
= จานวนเงินกู้ยืมสูงสุด x อัตราดอกเบี ้ยสูงสุด x ระยะเวลากู้ยืมเงินสูงสุด
= 400,000,000 x 3.25% x 3 ปี
= 39,000,000 บาท

4.2) ขนาดของรายการ

ขนาดของรายการ

: ขนาดของรายการมีคา่ เท่ากับร้ อยละ 0.3368 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
(Net Tangible Assets) โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ที่ได้ รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
= มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
= 39,000,000.00 บาท / 11,580,430,740.12 บาท
= ร้ อยละ 0.3368

(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 นการสอบทานแล้ วสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ถือเป็ นรายการขนาดกลาง
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการ
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่ อสิทธิของผู้ถอื หุ้น
- ไม่มี (7) การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวาระการพิจารณาเรื่ องการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจากการทารายการนี ้ ได้ แก่ 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 2) นาย
วิรัช ศิริมงคลเกษม 3) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั 4) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม และ 5) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ซึง่ เป็ นกรรมการที่มี
ส่วนได้ เสียจากการทารายการนี ้ ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม และไม่ได้ ร่วมออกเสียงลงคะแนน
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(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายการที่โยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าทารายการ
ดังกล่าวนัน้ สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
ไม่สงู กว่า และมีเงื่อนไขการกู้ยืมอื่นที่ดีกว่าเงินกู้ที่บริ ษัทฯ ได้ รับการเสนอจากสถาบันการเงิน
(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้ อ 8
- ไม่มี จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
.
(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

