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ท่ี GFPT 12/2561 

24 กรกฎาคม 2561 

เร่ือง การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อายไุมเ่กิน 3 ปี 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GFPT”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวนัท่ี 24 

กรกฎาคม 2561 ซึง่มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 5 บริษัท เข้าทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารสาํนกังาน กบั บริษัท ป.เจริญพนัธ์

อาหารสตัว์ จํากดั โดยมีรายละเอียดการทํารายการดงันี ้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ   

 1 สงิหาคม 2561 

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

 ผู้ให้เชา่   :  บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากดั 

 ผู้ เช่า   :  บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“GFPT”) และบริษัทยอ่ย 5 บริษัท ดงันี ้

     บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน) (“KT”) 

     บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั (“FKT”) 

     บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั (“MKS”) 

     บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จํากดั (“GFF”) 

     บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั (“GP”) 

  บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากดั มีผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารร่วมกนั ดงันี ้

รายนาม 
บมจ. จีเอฟพีที บจ. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 

ตาํแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้น ตาํแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้น 

1. นายประสิทธ์ิ ศริิมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 2.63% ประธานกรรมการบริษัท 0.40% 

2. นายวรัิช ศริิมงคลเกษม รองประธานกรรมการ

บริษัท และกรรมการ

ผู้จดัการ 

2.42% รองประธานกรรมการ

บริษัท และกรรมการ

ผู้จดัการ 

1.20% 

3. นพ.อนนัต์ ศริิมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร 0.33% กรรมการบริษัท 0.12% 

4. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 0.20% กรรมการบริษัท 0.05% 

5. นางสาววรรณี ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท 0.81% - 3.25% 

6. นายสุจิน ศริิมงคลเกษม กรรมการบริษัท 4.77% กรรมการบริษัท 23.73% 

7. นางปรานี ภาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการ

อาวโุส ด้านการเงิน 

0.10% กรรมการบริษัท 0.05% 
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(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ประเภทรายการ :  รายการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อายไุมเ่กิน 3 ปี 

 รายละเอียดของรายการ :  ทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารสาํนกังาน เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2  

   แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 เนือ้ท่ีรวม 4,950 ตร.ม.  

   เป็นระยะเวลา 3 ปี (นบัตัง้แต ่วนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2564) 

 วตัถปุระสงค์ในการเข้าทํารายการ :  เพ่ือใช้ดําเนินกิจการประกอบธุรกรรมการค้าและเป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ  

และบริษัทยอ่ย 

 อตัราคา่เช่า :  เดือนละ 300 บาท/ตร.ม. (ไมร่วมคา่สาธารณปูโภค) 

 เง่ือนไขการจ่ายชําระ :  ชําระเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้     

บริษัท พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 

GFPT 2,200 660,000 

KT 2,200 660,000 

FKT 100 30,000 

MKS 100 30,000 

GFF 275 82,500 

GP 75 22,500 

รวม 4,950 1,485,000 

(4) มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่ารวมของรายการ  

 4.1)  มลูคา่รวมของรายการ :  53,460,000 บาท (ตลอดอายสุญัญาเช่า 3 ปี) 

  เกณฑ์ท่ีใช้กําหนดมลูคา่รวม  :  กําหนดจากราคาตลาดท่ีได้เทียบเคียงจากคา่เช่าสาํนกังานอ่ืนๆ ในบริเวณพืน้ท่ีใกล้ 

  ของรายการ  เคียงซึ่งมีอตัรา 260 - 500 บาทต่อตร.ม. เช่น อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์, อาคาร  

รีเจ้นท์ พระราม 3, อาคารเอสวี ซิตี,้ อาคารพระราม 3 ทาวเวอร์, อาคารมหาทุน 

พระราม 3,  อาคารสินสาธร, อาคารไทยวีรวฒัน์, อาคารไทยศรี ทาวเวอร์, อาคาร

ปัญจธานี ทาวเวอร์, อาคารพิศาลพร เป็นต้น 

 4.2) ขนาดของรายการ :  ขนาดของรายการมีคา่เทา่กบัร้อยละ 0.4559 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (Net 

Tangible Assets) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ี

ได้รับการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

  ขนาดของรายการ  = มลูคา่ของรายการ / มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 

    = 53,460,000 บาท / 11,725,444,668.55 บาท 

    = ร้อยละ 0.4559  
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(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทาํรายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้ 

 การเข้าทํารายการดงักลา่ว ถือเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ อายไุม่เกิน 3 ปี 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ดงันัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักลา่วภายใต้ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแล้ว รายการดงักลา่วมีขนาด

ของรายการท่ีเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดงันัน้ บริษัทฯ 

จะต้องขออนมุตัิการเข้าทํารายการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการดงักล่าวต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(6) การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

วาระการพิจารณาเร่ืองการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อายไุมเ่กิน 3 ปี กรรมการท่ีมีสว่น

ได้เสียจากการทํารายการนี ้ได้แก่ 1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 3) นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม     

4) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั 5) น.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม และ 6) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ และไมไ่ด้ร่วมออก

เสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วนัน้ เป็นราคาค่าเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังานท่ีเหมาะสม 

และมีความสมเหตสุมผล เมื่อปรียบเทียบกบัราคาคา่เชา่พืน้ท่ีอาคารสาํนกังานในลกัษณะใกล้เคียงกนั 

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อ 7 

 - ไมม่ี - 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

     (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 

       ประธานกรรมการบริหาร 

 


