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ที่ GFPT 11/2558
29 กรกฎาคม 2558
เรื่ อง

การเปิ ดเผยสารสนเทศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าพื น้ ที่อาคารสานักงาน กับ
บริ ษั ท ป.เจริ ญ พัน ธ์ อ าหารสัต ว์ จ ากัด ซึ่ ง เข้ า ข่ า ยเป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น ประเภทรายการเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ อายุไม่เกิน 3 ปี ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการทารายการดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
2. คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกัน ผู้ให้ เช่า
ผู้เช่า

: 1 สิงหาคม 2558
: บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
: บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“GFPT”) และบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท ดังนี ้
บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน) (“KT”)
บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด (“FKT”)
บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด (“MKS”)
บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด (“GFF”)
บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด (“GP”)
3. บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์ : บริ ษัทฯ, บริ ษัทย่อย และบริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ จากัด 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
ข้ อมูล ณ 30 มิ.ย. 58
ตาแหน่ ง
จานวนหุ้น
%
ประธานกรรมการบริ ษัท
33,000,000
2.63
รองประธานกรรมการ
30,349,500
2.42
บริ ษทั และกรรมการ
ผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หาร
4,134,080
0.33
กรรมการบริ ษัท
2,500,000
0.20
กรรมการบริ ษัท
10,100,000
0.81
กรรมการบริ ษัท
59,401,080
4.74
รองกรรมการผู้จดั การ
1,191,930
0.10
อาวุโส ฝ่ ายการเงิน

บจ. ป.เจริญพันธ์ อาหารสัตว์
ข้ อมูล ณ 30 มิ.ย. 58
ตาแหน่ ง
จานวนหุ้น
%
ประธานบริ ษัท
50,000
0.40
กรรมการ
150,000
1.20
ผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

15,116
6,228
406,228
2,966,200
6,228

0.12
0.05
3.25
23.73
0.05

4. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ประเภทรายการเกี่ยวโยงกัน
รายละเอียดของรายการ

วัตถุประสงค์ในการเข้ าทารายการ
อัตราค่าเช่า
เงื่อนไขการจ่ายชาระ

: รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ อายุไม่เกิน 3 ปี
: ทาสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารสานักงาน เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 เนื ้อทีร่ วม 4,950 ตร.ม.
เป็ นระยะเวลา 3 ปี (นับตังแต่
้ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
: เพื่ อ ใช้ ด าเนิ น กิ จ การประกอบธุ ร กรรมการค้ า และเป็ นสานัก งานใหญ่ ข อง
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
: เดือนละ 300 บาท/ตร.ม. (ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค)
: ชาระเป็ นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บริษัท
GFPT
KT
FKT
MKS
GFF
GP
รวม

5. มูลค่ารวมของรายการ
6. เกณฑ์ที่ใช้ กาหนดมูลค่ารวมของรายการ

7. ขนาดของรายการ

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

: 53,460,000 บาท (ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี )
: กาหนดจากราคาตลาดที่ได้ เทียบเคียงจากค่ าเช่าสานักงานอื่นๆ ในบริ เวณ
พื ้นที่ใกล้ เคียงซึง่ มีอตั รา 350 - 550 บาทต่อตร.ม. เช่น อาคารริ เวอร์ วิวล์ เพลส
อาคารสิน สาธร, อาคารเหล่า ธงสิง ห์ พ ลาซ่า , อาคารไทยวี ร วัฒ น์ , อาคาร
ศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ , อาคารไทยศรี ทาวเวอร์ , อาคาร SV City, อาคาร
ปั ญจธานี ทาวเวอร์ เป็ นต้ น
: รายการดังกล่าว เข้ าหลักเกณฑ์ รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่า
อสังหาริ มทรั พย์ ระยะสัน้ อายุไม่เกิน 3 ปี ขนาดของรายการจัดเป็ นรายการ
ขนาดกลาง ที่มีมูลค่ามากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ (NTA) และเมื่ อ ค านวณขนาดของ
รายการดังกล่าวแล้ วคิดเป็ น 0.63% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ตามงบ
การเงิ นรวมของบริ ษัท จี เอฟพีที จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
เท่ากับ 8,498,289,671.83 บาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศนี ้ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

