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ที ่GFPT 2/2564 

28 มกราคม 2564 

เร่ือง การเข้าท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั ประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GFPT”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่        
28 มกราคม 2564 ซึง่มีมติอนมุตัิให้บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) รับความช่วยเหลอืทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยมี
รายละเอียดการท ารายการดงันี ้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 ผู้ รับความช่วยเหลอืทางการเงิน :  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และ 
   บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั (“MKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 99.99 
 ผู้ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน :  บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ 
กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 

1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม  
 

ประธานกรรมการ GFPT 
และ 4 บริษัทยอ่ย 

- 2.67% 

2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม  
 

รองประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จดัการ GFPT 

และ 5 บริษัทยอ่ย 

- 2.42% 

3) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั  
 

กรรมการ GFPT 
และรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
ฝ่ายบญัชี-การเงิน KT (บริษัทยอ่ย) 

และกรรมการ 3 บริษัทยอ่ย 

- 0.20% 

4) นางปรานี ภาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
ด้านการเงินบริษัท GFPT 
และกรรมการ 4 บริษัทยอ่ย 

- 0.10% 
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ 
กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 

5) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม  
 

กรรมการ GFPT และรองกรรมการ
ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายน าเข้าสนิค้าและ
จดัซือ้เคมีภณัฑ์ KT (บริษัทยอ่ย) 

- 0.81% 

6) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม  
 

กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ GFPT และ 

รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการตลาด KT 
(บริษัทยอ่ย) และกรรมการ 5 บริษัทยอ่ย 

- 4.77% 

7) นางวลัลย์ี ศิริมงคลเกษม  - มารดานายสจิุน ศิริมงคลเกษม - 
8) น.ส.กนิษฐา ศิริมงคลเกษม - หลานนายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 0.07% 
9) นายปรีชา ศิริมงคลเกษม  - น้องชายนายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม - 
10) นางสวุรรณา ศิริมงคลเกษม  - ภรรยานายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม - 
11) น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม  - ลกูสาวนายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 3.09% 
12) นายขจร ศิริมงคลเกษม  รองกรรมการผู้จดัการ GFF (บริษัทยอ่ย) ลกูชายนายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 2.98% 
13) น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม  รองกรรมการผู้จดัการสายงาน 

พฒันาธุรกิจ GFPT 
ลกูสาวนายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 2.98% 

14) นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม  กรรมการ 5 บริษัทยอ่ย ลกูชายนายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 2.98% 
15) นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม  รองกรรมการผู้จดัการสายงานผลติ 

และการตลาด GFPT 
ลกูชายนายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 2.98% 

16) นางนาฏยา ศิริมงคลเกษม - ภรรยานายวิรัช ศิริมงคลเกษม - 
17) น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม  รองกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายจดัซือ้ KT (บริษัทยอ่ย) 
และกรรมการ 4 บริษัทยอ่ย 

ลกูสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม 2.87% 

18) น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม  
 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายโรงงานอาหารสตัว์ KT (บริษัทยอ่ย) 

และกรรมการ 1 บริษัทยอ่ย 

ลกูสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม 2.82% 

19) น.ส.วริสรา ศิริมงคลเกษม  - ลกูสาวนายวิรัช ศิริมงคลเกษม 2.90% 
20) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม  ผู้จดัการฝ่ายทัว่ไป KT (บริษัทยอ่ย) ลกูชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม 4.79% 
21) นายพงศธร อิงโพธ์ิชยั - ลกูชายนางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั 0.41% 
22) นายวิน ภาคสขุ  - ลกูชายนางปรานี ภาคสขุ 0.41% 
23) นายวรภทัร ภาคสขุ  ผู้จดัการฝ่ายทัว่ไป KT (บริษัทยอ่ย) ลกูชายนางปรานี ภาคสขุ 0.41% 
24) นายพษิณ ุศิริมงคลเกษม - น้องชายนายสจิุน ศิริมงคลเกษม 4.68% 

หมายเหต:ุ สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 
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(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
 รายละเอียดเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลอืทางการเงินมีดงัตอ่ไปนี ้
 ประเภทรายการ :  รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
 วงเงินกู้ยืมเงิน :  เงินกู้ ระยะยาว ไมม่ีหลกัประกนั จ านวนรวมไมเ่กิน 700 ล้านบาท โดย 

- บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) จ านวน 500 ล้านบาท 
- บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั จ านวน 200 ล้านบาท 

 อตัราดอกเบีย้  :  ร้อยละ 3.25 ตอ่ปี 
 ระยะเวลาการกู้ยืม  :  ไมเ่กิน 7 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2571 
 การช าระดอกเบีย้ :  ช าระทกุเดือน 
 ลกัษณะการเข้าท าสญัญา :  บริษัทฯ จะเข้าท าตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยระบวุนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2571  
   เป็นวนัครบก าหนดช าระเงินต้น (Bullet Repayment) 
 เง่ือนไขการกู้ยืมอื่น ๆ :  บริษัทฯ สามารถคืนเงินต้นได้ก่อนครบก าหนด 
 วตัถปุระสงค์การกู้ยืมเงิน :  เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายกิจการ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

(4) มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
 4.1) มลูคา่รวมของรายการ :  มลูคา่รวม ไมเ่กิน 159,250,000.00 บาท รายละเอียดการค านวณ ดงันี ้
 มลูคา่รวมของรายการ  = จ านวนเงินกู้ยืมสงูสดุ x อตัราดอกเบีย้สงูสดุ x ระยะเวลากู้ยืมเงินสงูสดุ 
  = 700,000,000.00 x 3.25% x 7 ปี 
  = 159,250,000.00 บาท 
 4.2) ขนาดของรายการ :  ขนาดของรายการมีคา่เทา่กบัร้อยละ 1.1722 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

(Net Tangible Assets) โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ขนาดของรายการ  = มลูคา่ของรายการ / มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
  = 159,250,000.00 บาท /  13,585,558,229.20 บาท 
  = ร้อยละ 1.1722 

(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัในการตกลงเข้าท ารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้ 
การเข้าท ารายการดงักลา่ว ถือเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักลา่วภายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกนัแล้ว รายการดงักลา่วมีขนาดของ
รายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการสอบทานแล้วสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดงันัน้ บริษัทฯ 
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จะต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดงักล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(6) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 - ไมม่ี - 

(7) การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
วาระการพิจารณาเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยง กรรมการที่มี
สว่นได้เสยีจากการท ารายการนี ้ได้แก่ 1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 3) นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
4) นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั 5) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม และ 6) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นกรรมการที่มีสว่นได้เสียจากการ
ท ารายการนี ้ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ และไม่ได้ร่วมออกเสยีงลงคะแนน 

(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการที่โยงกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่ การเข้าท ารายการสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในการเสริม
สภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจและสนบัสนนุโครงการขยายก าลงัการผลติของกลุม่บริษัท  

ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ที่ได้รับจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอ้างอิงตามอตัราดอกเบีย้ในตลาดหุ้นกู้  และ/หรือ อตัราดอกเบีย้เงินกู้ เฉลีย่
ทัว่ไป อีกทัง้ ยงัมีเง่ือนไขการกู้ยืมอื่นๆ ที่ดีกวา่ข้อเสนอจากสถาบนัการเงิน 

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 8 

 - ไมม่ี - 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

. 

     (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
   ประธานคณะกรรมการบริหาร 


