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ที GPPT 8/2555
30 กรกฏาคม 2555
เรื อง
เรี ยน

การเปิ ดเผยสารสนเทศรายการทีเ กียวโยงกัน
กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“GFPT”) และบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัทได้ เข้ าทําสัญญาช่าพื ;นทีอาคาร
สํานักงาน กับ บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด ซึง เข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภท
รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ใน
การทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยมีรายละเอียดของการเข้ าทํารายการดังนี ;
1. วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ

1 สิงหาคม 2555

2. คูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ องกัน
ผู้ให้ เช่า:
ผู้เช่า:

ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทจดทะเบียน:

บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“GFPT”) และบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท ดังนี ;
บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) (“KT”)
บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด (“FKT”)
บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด (“MKS”)
บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด (“GFF”)
บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ;ง จํากัด (“GP”)
มีกรรมการและผู้บริ หารร่วมกัน

3. ลักษณะโดยทัว ไปของรายการ
ประเภทรายการเกียวโยงกัน:
รายละเอียดของรายการ:

วัตถุประสงค์ในการเข้ าทํารายการ:
ทีตงอาคาร:
ั;
ขนาดพื ;นทีเช่า:
อายุสญ
ั ญาเช่า:

รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน; ไม่เกิน 3 ปี
ทําสัญญาเช่าพื ;นทีสํานักงาน ระหว่าง บริ ษัท ป. เจริ ญพันธ์ อาหาร
สัตว์ จํากัด (ผู้ให้ เช่า) และบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท
ย่อย จํานวน 5 บริ ษัท (ผู้เช่า) ระยะเวลา 3 ปี
เช่าพื ;นทีเพือใช้ ดําเนินกิจการประกอบธุรกรรมการค้ าและเป็ นสํานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
312 ถนนพระรามที 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
พื ;นทีสาํ นักงาน จํานวนรวม 4,217.6 ตารางเมตร
ระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่
; วันที 1 สิงหาคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2558
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อัตราค่าเช่า:
เงือนไขการจ่ายชําระ:

เดือนละ 300 บาท/ตร.ม. ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค
ชําระเป็ นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี ;
บริษัท
พืนทีเช่ า
ค่ าเช่ าต่ อเดือน
GFPT
1,925 ตร.ม.
577,500 บาท
KT
1,375 ตร.ม.
412,500 บาท
FKT
275 ตร.ม.
82,500 บาท
MKS
275 ตร.ม.
82,500 บาท
GFF
275 ตร.ม.
82,500 บาท
GP
92.6 ตร.ม.
27,780 บาท
รวม
4,217.6 ตร.ม.
1,265,280 บาท

4. มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และ เกณฑ์ทีใช้ กําหนดมูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของสัญญาเช่าพื ;นทีสาํ นักงานตลอดอายุสญ
ั ญา 3 ปี มีมลู ค่ารวม 45,550,080 บาท ซึง อัตราค่าเช่า
300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค) กําหนดจากราคาตลาดทีได้ เทียบเคียงจากค่าเช่าสํานักงาน
อืนๆในบริ เวณพื ;นทีใ กล้ เคียงทีมอี ตั รา 326 - 625 บาทต่อตารางเมตร เช่น อาคารไทยวีรวัฒน์, อาคารสินสาธร, อาคารเหล่า
ธงสิงห์พลาซ่า, อาคาร SV City
รายการเข้ าทําสัญญาเช่าพื ;นทีสาํ นักงาน ตลอดอายุสญ
ั ญา 3 ปี มีมลู ค่ารวม 45,550,080 บาท เข้ าหลักเกณฑ์
รายการทีเกียวโยงกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ขนาดของรายการจัดเป็ นรายการขนาดกลาง ทีมี
มูลค่ามากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีมตี วั ตนสุทธิ (NTA) และเมือคํานวณ
ขนาดของรายการดังกล่าวแล้ วคิดเป็ น 0.77% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที
จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 มีนาคม 2555 เท่ากับ 5,893,556,204.26 บาท ดังนันบริ
; ษัทฯ จึงต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศนี ;ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร
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