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13 มกราคม 2553
เรื่อง
เรียน

การตอสัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหตอสัญญาเชาพื้นที่อาคาร เพื่อใชสําหรับเปน
อาคารสํานักงาน ระหวาง บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 5 แหง กับ บริษัท ป.เจริญพันธอาหารสัตว จํากัด
โดยสัญญาเชาเดิมไดสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 มีรายละเอียดในการเชาดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ

1 สิงหาคม 2552

2. คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูใหเชา:
ผูเชา:

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน:

บริษัท ป.เจริญพันธอาหารสัตว จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“GFPT”) และบริษัทยอย ดังนี้
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน) (“KT”)
บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด (“FKT”)
บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟารม จํากัด (“MKS”)
บริษัท จีเอฟ ฟูดส จํากัด (“GFF”)
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด (“GP”)
มีผูบริหารและกรรมการรวมกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ประเภทรายการเกี่ยวโยงกัน:
รายละเอียดของรายการ:

วัตถุประสงคในการเขาทํารายการ:
ที่ตั้งอาคาร:
ขนาดพื้นที่:
อายุสัญญาเชา:

รายการเกี่ยวโยงประเภทรายการเชาอสังหาริมทรัพยระยะสั้น ไมเกิน 3 ป
โดยคาตอบแทนสามารถคํานวนไดจากทรัพยสินหรือมูลคาอางอิง
การตกลงเขาทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ระหวาง บริษัท ป.
เจริ ญ พั น ธ อ าหารสั ต ว จํ า กั ด (ผู ใ ห เ ช า ) และบริ ษั ท จี เ อฟพี ที จํ า กั ด
(มหาชน) และ บริษัทยอย จํานวน 5 บริษัท (ผูเชา) ระยะเวลา 3 ป
เชาพื้นที่อาคารเพื่อเปนสํานักงานใหญของบริษัทและใชดําเนินกิจการ
ประกอบธุรกรรมการคา
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
พื้นที่อาคารสํานักงาน จํานวนรวม 3,942.6 ตารางเมตร
ระยะเวลา 3 ป นับตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2555
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มูลคาสิ่งตอบแทน:

หลักเกณฑในการคิดคาเชา:

ราคาตลาด:

คาเชารายเดือน เดือนละ 270 บาท/ตร.ม. ไมรวมคาสาธารณูปโภค ดังนี้
GFPT จํานวน 1,650 ตร.ม. เปนเงิน 445,500 บาทตอเดือน
KT
จํานวน 1,375 ตร.ม. เปนเงิน 371,250 บาทตอเดือน
FKT จํานวน 275 ตร.ม. เปนเงิน 74,250 บาทตอเดือน
MKS จํานวน 275 ตร.ม. เปนเงิน 74,250 บาทตอเดือน
GFF จํานวน 275 ตร.ม. เปนเงิน 74,250 บาทตอเดือน
GP
จํานวน 92.6 ตร.ม. เปนเงิน 25,000 บาทตอเดือน
รวม จํานวน 3,942.6 ตร.ม. เปนเงิน 1,064,500 บาทตอเดือน
มูลคารายการทั้งหมดเปนเงิน 38,322,000 บาท
กําหนดคาเชาในอัตราคงเดิมตามสัญญาเดิม ไมรวมคาสาธารณูปโภค ซึ่งคา
เชาอัตราเดิมราคา 270 บาทตอตารางเมตรนั้น คํานวณการราคาประเมินคา
เชาโดยผูประเมินอิสระ (บริษัท Siam Appraisal and Services) โดย
พิจารณาจากทําเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพอาคาร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545
ราคาค า เช า ที่ อ าคาร ป.เจริ ญ พั น ธ มี ร าคาที่ ถู ก กว า ค า เช า ของอาคาร
สํานักงานอื่นในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล
เปรียบเทียบคาเชาพื้นที่อาคาร
อาคาร ป.เจริญพันธ
อาคารในเขตกรุงเทพฯ
- ยานธุรกิจ (สีลม, สาทร, อโศก)
- อาคาร A Grade
อาคารในเขตปริมณฑล
- เขตพระราม 3 (SV City)
- เขตราษฎรบูรณะ (เหลาธงสิงหพลาซา)
- เขตคลองสาน (อาคารสินสาธร, อาคารไทย
วีรวัฒน)

บาท/ตร.ม.
270
350 – 750
650 – 850
350
326 – 408
280 – 380

ที่มา: www.ddproperty.com และ www.cbre.co.th
4. มูลคารวมรายการ และเกณฑที่ใชกําหนดมูลคารวมของรายการ
รายการนี้เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
การคาโดยทั่วไป และคาตอบแทนสามารถคํานวณไดจากทรัพยสิน หรือมูลคาอางอิงตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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มูลคารวมของสิ่งตอบแทน คํานวณจากคาเชาที่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอยอีก 5 บริษัทจะตองจายใหแก
บริษัท ป.เจริญพันธอาหารสัตว จํากัด เทากับ 38,322,000 บาท โดยคํานวณจากคาเชารายเดือนตามที่ระบุในสัญญาเชา (ระบุ
ในขอ 3.) และระยะเวลาการเชาตามสัญญาเปนเวลา 3 ป สําหรับมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวม ของ
บริษัทจีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ เทากับ 4,069,391,724.14
บาท
เกณฑที่ใชกําหนดมูลคารวมของรายการ
= คาเชา x 12 เดือน x 3 ป
= 1,064,500 x 12 x 3
มูลคารวมของสิ่งตอบแทน จํานวนเงินรวม
= 38,322,000 บาท
ขนาดมูลคาของรายการ
= 38,322,000 บาท / 4,069,391,724.14 บาท
= รอยละ 0.94
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร
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