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ที ่GFPT 14/2564 

10 สงิหาคม 2564 

เรือ่ง การเขา้ท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั ประเภทการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินของบรษัิทยอ่ย 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GFPT”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่        
10 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีมติอนมุตัิใหบ้ริษัท ฟารม์กรุงไทย จ ากดั (“FKT”) รบัความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกัน 
โดยมีรายละเอียดการท ารายการดงันี ้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ภายในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2564  

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 ผูร้บัความช่วยเหลอืทางการเงิน : บรษัิท ฟารม์กรุงไทย จ ากดั (“FKT”) 
   ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่น รอ้ยละ 99.99 
 ผูใ้หค้วามช่วยเหลอืทางการเงิน :  บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ต าแหน่งในบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

ลักษณะ
ความสัมพนัธก์ับ
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถอืหุน้ 

GFPT FKT 

1. นายวิรชั ศิรมิงคลเกษม รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ GFPT 

และ 5 บรษัิทยอ่ย 

- 2.42% 0.000003% 

2. นางนาฏยา ศิรมิงคลเกษม - ภรรยาคณุวิรชัฯ - - 
3. น.ส.วิวรรยา ศิรมิงคลเกษม  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายจดัซือ้ KT (บรษัิทยอ่ย) 
และกรรมการ 4 บรษัิทยอ่ย 

ลกูสาวคณุวิรชัฯ 2.87% - 

4. น.ส.ปภิญญา ศิรมิงคลเกษม  
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายโรงงานอาหารสตัว ์KT (บรษัิท
ยอ่ย) และกรรมการ 1 บรษัิทยอ่ย 

ลกูสาวคณุวิรชัฯ 2.82% - 

5. น.ส.วรสิรา ศิรมิงคลเกษม  - ลกูสาวคณุวิรชัฯ 2.90% - 
6. นายวงศกร ศิรมิงคลเกษม ผูจ้ดัการฝ่ายทั่วไป KT 

(บรษัิทยอ่ย) 
บตุรชายคณุวิรชัฯ 4.79% - 

หมายเหต:ุ สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ลา่สดุ 
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(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
 รายละเอียดเก่ียวกบัการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินมีดงัตอ่ไปนี ้
 ประเภทรายการ : รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทการรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน 
 วงเงินกูย้ืมเงิน : เงินกูร้ะยะยาว ไมม่ีหลกัประกนั จ านวนไมเ่กิน 160 ลา้นบาท  
 อตัราดอกเบีย้  : รอ้ยละ 3.25 ตอ่ปี 
 ระยะเวลาการกูย้ืม  : ไมเ่กิน 7 ปี โดยเริม่ตัง้แตว่นัท่ี 25 สงิหาคม 2564 - 24 สงิหาคม 2571 
 การช าระดอกเบีย้ : ช าระทกุเดือน 
 ลกัษณะการเขา้ท าสญัญา :  บรษัิทจะเขา้ท าตั๋วสญัญาใชเ้งิน โดยระบวุนัท่ี 24 สงิหาคม 2571 
   เป็นวนัครบก าหนดช าระเงินตน้ 
 เง่ือนไขการกูย้ืมอื่น ๆ : ไมม่ี 
 วตัถปุระสงคก์ารกูย้ืมเงิน :  เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทนุในการขยายกิจการ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 

(4) มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
 4.1) มลูคา่รวมของรายการ : มลูคา่รวม ไมเ่กิน 36,400,000.00 บาท รายละเอียดการค านวณ ดงันี ้
 มลูคา่รวมของรายการ  = จ านวนเงินกูย้ืมสงูสดุ x อตัราดอกเบีย้สงูสดุ x ระยะเวลากูย้ืมเงินสงูสดุ 
  =  160,000,000.00 x 3.25% x 7 ปี 
  =  36,400,000.00 บาท 
 4.2) ขนาดของรายการ : ขนาดของรายการมีคา่เทา่กบัรอ้ยละ 0.2587 ของมลูคา่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

(Net Tangible Assets) โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบรษัิทฯ และบรษัิท
ยอ่ย ที่ไดร้บัการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 ขนาดของรายการ  = มลูคา่ของรายการ / มลูคา่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 
  = 36,400,000.00 บาท / 14,072,282,613.98 บาท 
  = รอ้ยละ 0.2587 

(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในการตกลงเข้าท ารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันน้ัน 
การเขา้ท ารายการดงักลา่ว ถือเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศ      
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรือ่งรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักลา่วภายใตป้ระกาศเรือ่งรายการที่เก่ียวโยงกนัแลว้ รายการดงักลา่วมีขนาด
ของรายการที่เกินกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของ
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ซึง่ถือเป็นรายการขนาดกลาง  

และเมื่อนบัรวมรายการที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการ จึงท าใหข้นาดรายการท่ีเกิดขึน้มีขนาด
รายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 0.7021 ซึ่งยงัคงเขา้ข่ายเป็นรายการขนาดกลาง ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้งขออนมุตัิการเขา้ท ารายการ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
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 (6) เงือ่นไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 - ไมม่ี - 

(7) การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
วาระการพิจารณาเรื่องการท ารายการเก่ียวโยง ประเภทรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทยอ่ย 
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจากการท ารายการนี ้ได้แก่ นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง                 
นายประสทิธ์ิ ศิรมิงคลเกษม, นพ.อนนัต ์ศิรมิงคลเกษม, นางสมสริ ิอิงโพธ์ิชยั และน.ส.วรรณี  ศิรมิงคลเกษม ซึง่เป็นญาติสนิท
ของผูม้ีสว่นไดเ้สยี ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ และไม่ไดร้ว่มออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ท ารายการดงักลา่วนัน้ สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์่อบริษัทย่อยใน
การเสรมิสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจและสนบัสนนุโครงการขยายกิจการของบรษัิทยอ่ย 

ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ที่ไดร้บัจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอา้งอิงตามอตัราดอกเบีย้ในตลาดหุน้กู ้และ/หรือ อตัราดอกเบีย้เงินกูเ้ฉลีย่
ทั่วไป อีกทัง้ ยงัมีเง่ือนไขการกูย้ืมอื่นๆ ที่ดีกวา่ขอ้เสนอจากสถาบนัการเงิน 

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 8 

 - ไมม่ี - 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

     (นพ.อนนัต ์ศิรมิงคลเกษม) 
   ประธานคณะกรรมการบรหิาร 


