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ที ่GFPT 13/2564 

24 มิถนุายน 2564 

เร่ือง การเข้าท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั ประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงินของบริษัทยอ่ย 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GFPT”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่        
24 มิถนุายน 2564 ซึ่งมีมติอนมุตัิให้บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั (“FKT”) รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
โดยมีรายละเอียดการท ารายการดงันี ้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

วนัท่ี 16 มิถนุายน 2564  

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 ผู้ รับความช่วยเหลอืทางการเงิน : บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั (“FKT”) 
   ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 99.99 
 ผู้ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน : บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ต าแหน่งในบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์กับ
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถอืหุ้น 

GFPT FKT 

1. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการ GFPT 

และ 5 บริษัทยอ่ย 

- 2.42% 0.000003% 

2. นายวงศกร ศิริมงคลเกษม ผู้จดัการฝ่ายทัว่ไป KT 
 (บริษัทยอ่ย) 

บตุรชายคณุวิรัชฯ     4.79% - 

หมายเหต:ุ สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
 รายละเอียดเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลอืทางการเงินมีดงัตอ่ไปนี ้
 ประเภทรายการ : รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
 วงเงินกู้ยืมเงิน : เงินกู้ ระยะยาว ไมม่ีหลกัประกนั จ านวนไมเ่กิน 40 ล้านบาท  
 อตัราดอกเบีย้  : ร้อยละ 3.25 ตอ่ปี 
 ระยะเวลาการกู้ยืม  : ไมเ่กิน 7 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 16 มิถนุายน 2564 - 15 มิถนุายน 2571 
 การช าระดอกเบีย้ : ช าระทกุเดือน 
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 ลกัษณะการเข้าท าสญัญา :  บริษัทจะเข้าท าตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยระบวุนัท่ี 15 มิถนุายน 2571  
   เป็นวนัครบก าหนดช าระเงินต้น 
 เง่ือนไขการกู้ยืมอื่น ๆ : ไมม่ี 
 วตัถปุระสงค์การกู้ยืมเงิน :  เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายกิจการ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

(4) มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
 4.1) มลูคา่รวมของรายการ : มลูคา่รวม ไมเ่กิน 9,100,000.00 บาท รายละเอียดการค านวณ ดงันี ้
 มลูคา่รวมของรายการ  = จ านวนเงินกู้ยืมสงูสดุ x อตัราดอกเบีย้สงูสดุ x ระยะเวลากู้ยืมเงินสงูสดุ 
  =  40,000,000.00 x 3.25% x 7 ปี 
  =  9,100,000.00 บาท 
 4.2) ขนาดของรายการ : ขนาดของรายการมีคา่เทา่กบัร้อยละ 0.0644 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

(Net Tangible Assets) โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ขนาดของรายการ  = มลูคา่ของรายการ / มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
  = 9,100,000.00 บาท / 14,133,482,886.92 บาท 
  = ร้อยละ 0.0644 

(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 

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักลา่วภายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกนัแล้ว รายการดงักลา่วมีขนาด
ของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีผา่นการตรวจสอบแล้ว สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึง่ถือเป็นรายการขนาดกลาง  

และเมื่อนบัรวมรายการที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการ จึงท าให้ขนาดรายการท่ีเกิดขึน้มีขนาด
รายการรวมเท่ากบัร้อยละ 1.6156 ซึ่งยงัคงเข้าขา่ยเป็นรายการขนาดกลาง ดงันัน้ บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 (6) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 - ไมม่ี - 

(7) การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
วาระการพิจารณาเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย 
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจากการท ารายการนี ้ได้แก่ นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้                
นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม, นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม, นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั และน.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม ซึง่เป็นญาติสนิท
ของผู้มีสว่นได้เสยี ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ และไม่ได้ร่วมออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
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(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าท ารายการดงักลา่วนัน้ สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยใน
การเสริมสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจและสนบัสนนุโครงการขยายกิจการของบริษัทย่อย อีกทัง้ ยงัมีเง่ือนไขการกู้ยืมอื่นๆ ที่
ดีกวา่ข้อเสนอจากสถาบนัการเงิน 

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 8 

 - ไมม่ี - 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

. 

     (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
   ประธานคณะกรรมการบริหาร 


