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ที ่GFPT 13/2558 

24 กนัยายน 2558 

เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย (เพิม่เติม) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2558 
ซึ่งมีมติอนุมตัิให้บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (“KT”) ซือ้ที่ดิน พร้อมสิ่งปลกูสร้าง จากบริษัท พานาแลบ จ ากัด โดยมี
รายละเอียดการท ารายการดงันี ้

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ  : ภายในเดือนตลุาคม 2558 

2. คูส่ญัญาที่เก่ียวข้องกนั     ผู้ซือ้ :  บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  
  โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 98.06  
ผู้ขาย :  บริษัท พานาแลบ จ ากดั 

3. บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั และลกัษณะความสมัพนัธ์: มีกรรมการ และผู้ ถือหุ้น ร่วมกนั ดงันี ้

รายนาม 
บมจ. กรุงไทยอาหาร บจ. พานาแลบ 

ต าแหน่ง 
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 58 

ต าแหน่ง 
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 58 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
1. นายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 2,900 0.0073 ประธานกรรมการบริษัท 79,850 2.28 
2.  นายวรัิช ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท 4,800 0.0120 - 756,500 21.61 
3.  นพ.อนนัต์ ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท 100 0.0003 กรรมการบริษัท 121,363 3.47 

4.  นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 100 0.0003 กรรมการบริษัท - - 
5.  นางปรานี ภาคสขุ กรรมการบริษัท 3,100 0.0078 กรรมการบริษัท 72,837 2.08 
6.  นายสุจิน ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท 100 0.0003 กรรมการบริษัท                                                                             679,850 19.42 

7.  นายเจษฎา ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท - - - - - 
8.  นางสาวปภิญญา ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท - - - - - 
9.  นางสาววรรณี ศริิมงคลเกษม - 100 0.0003 กรรมการบริษัท 72,837 2.08 

10.  นายขจร ศริิมงคลเกษม - - - กรรมการบริษัท 676,650 19.33 
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4. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ประเภทรายการ :  รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือบริการ 

รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่ได้มา :  ที่ดิน โฉนดเลขที่ 5728 ตัง้อยู่ที่ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุร
เจดีย์ จังหวดัสมทุรปราการ เนือ้ที่ 5 ไร่ 2 งาน 84.60 ตารางวา พร้อมสิ่งปลกู
สร้าง อาคารโกดงัเก็บวตัถดุิบ และรัว้รอบอาคาร  

มลูคา่รวมของสนิทรัพย์ที่ได้มา :  22,650,000 บาท (เงินลงทนุรวมทัง้โครงการ ประกอบด้วยมลูคา่ที่ดิน 12.00  

  ล้านบาท และสิง่ปลกูสร้างมลูคา่ 10.65 ล้านบาท) 

เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมลูคา่รายการ :  เป็นราคาที่ตกลงกนัโดยเทียบเคียงจากราคาประเมินทนุทรัพย์ที่ดิน ส านกังาน
ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ รอบบัญชี พ.ศ. 2555 – 2558 และสิ่งปลูกสร้าง
ก าหนดจากราคามลูคา่สทุธิทางบญัชีของผู้ขาย  

ขนาดของรายการ :  รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เ ก่ียวโยงกัน ประเภทรายการเก่ียวกับ
ทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เ ก่ียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เก่ียวโยง
กัน พ.ศ. 2546 โดยขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง ที่มีมูลค่า
มากกวา่ร้อยละ 0.03 แตน้่อยกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ (NTA) และเมื่อค านวณขนาดของรายการดังกล่าวแล้วคิดเป็น 
ร้อยละ  0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  ตามงบการเงินรวมของ     
บริษัท  จี เอฟพีที  จ ากัด  (มหาชน ) ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 
8,175,843.102.72 บาท  

ดงันัน้ รายการดงักลา่วจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ
ต้องเปิดเผยสารสนเทศนีต้อ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วตัถปุระสงค์ในการเข้าท ารายการ :  เพือ่ใช้ด าเนินการขยายกิจการธุรกิจอาหารสตัว์  

6. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ : เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) อนมุตัิรายการซือ้ที่ดิน พร้อม
สิ่งปลกูสร้าง ของบริษัทยอ่ยตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากเป็นรายการท่ีมี
ความเหมาะสมในเร่ืองราคา และเพื่อเป็นการรองรับแผนการขยายงานของ
บริษัท KT  

   ทัง้นี ้กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีและเป็นบคุคลเก่ียวโยงไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและไม่
มีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้ 
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8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  : ไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 
อนึ่ง รายการดงักล่าว ไม่เข้าหลกัเกณฑ์รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ 
ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้เท่ากบัร้อย
ละ 0.16 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 เท่ากบั 14,388,009,945.98 บาท ซึ่ง
ต ่ากวา่ร้อยละ 15 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

. 

 

     (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
       ประธานกรรมการบริหาร 


