
 

 

  

 

ที่ อพ.0068 /60  

10  พฤศจิกายน  2560 

 

เรื่อง   อนุมัติการท ารายการกับบุคคลที่เกีย่วโยงกัน  (เพิม่เตมิ) 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
7/2560 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนมุัติการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. วันเดือนปทีี่เกดิรายการ   
ภายในเดือนพฤศจิกายน  2560 

2. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง :   
       บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด ซึ่งเปน็

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึง่มีรายละเอียดดงันี้ 
 
 โครงสร้างการถือหุน้ – บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซน็เตอร ์
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
1.นายระพี  อุทกะพันธุ์ 71,000 71% 
2.บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 19,000 19% 
3.นายเขต  เส็งพานิช 2,000 2% 
4.นายจุมภฎ  เส็งพานิช 2,000 2% 
5.นางสาวนิสา  น้อยอ่ า 2,000 2% 
6.นายปรีดา  เส็งพานิช 2,000 2% 
7.นายภาค  เส็งพานิช 2,000 2% 

รวม 100,000 100% 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 

 โครงสร้างการบริหาร – บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซน็เตอร์ จ ากดั 
 

รายชื่อ กรรมการ ผู้บริหาร 
1.นายระพี  อุทกะพันธุ์ X X 
2.นายภาค  เส็งพานิช X X 
3.นางกุลยา  พิทักษ์วงศ์ X X 
4.นายณัฐชัย  วีระกุล  X 
5.นางสาววราภรณ์  วราสภานนท์  X 
6.นางสาวประภาศรี  น้อยปรีชา  X 
7.นางสาวศรีรดา  เชิญขวัญศรี  X 
8.นายจักรวุธ  ใจดี  X 

 
3. ลักษณะความสัมพนัธ ์

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้น 19.00%  ของทุนช าระแล้วของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั 
- ครอบครัวอุทกะพันธ์ุเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น  21.14 % และถือหุ้นใหญ่ 71.00% ของทุน

จดทะเบยีนและเรียกช าระแล้วของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั (โดยคุณระพี  อุทกะพันธุ์) 
4. ลักษณะของรายการ  

บริษัทฯ ให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 90 ล้านบาทเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกจิการ โดยมีที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกนัเต็มวงเงินเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีท า
รายการ โดยที่ดินดังกล่าวได้ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระคือบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัล
แตนท์ จ ากดั เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 มีราคาประเมินทีด่ิน 95.40 ล้านบาท ส าหรับราคาตลาดของที่ดิน
มีราคาเฉล่ีย 15,900 บาทต่อตารางวาซึ่งพิจารณาจากราคาซื้อขายทีด่ินบริเวณใกลเ้คียงทีม่ีลักษณะ
คล้ายคลงึกันจากผู้ขายจ านวน  4-5 ราย โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าราคาที่ดินดงักล่าวมีความ
เหมาะสมเนื่องจากไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคญั โดยคดิอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าระยะเวลา 3 
เดือน หรือ 6 เดือนของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) บวกอัตราทีเ่หมาะสม (จะต้องไมต่่ ากว่า 1.50%) 

5. ขนาดของรายการ 
ทั้งนี้ NTA ของบริษทัฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลทางการเงินของบรษิัทฯ จ านวน (ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 5,654.679 
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (111.807) 
หัก : หน้ีสินรวม (1,774.763) 
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - 
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 3,768.109 

 



 

 

  

 

รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 2.39  
ของสินทรัพย์ทีม่ีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ  ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินท่ีมีขนาดของรายการ
น้อยกวา่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ า) ดังนั้นขนาดของรายการดังกล่าว 
บริษัทฯ ไม่ต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและเปดิเผยข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6. แหล่งเงนิทนุที่ใช้และความเพยีงพอของเงนิทนุหมุนเวียน 
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากหอ้งและไม่ไดอ้อกเสียง 
   นางเมตตา  อุทกะพันธุ์, นางระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์และนายโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์ 

8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
บริษัทฯ น ากระแสเงินสดส่วนเกนิมาหาประโยชน์ในระยะส้ัน ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนทีสู่งกวา่อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 อนุมัติการท ารายการเนื่องจากผลตอบแทนมีความเหมาะสมเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษทัฯ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
 ---ไม่ม-ี-- 

 
 
 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (นางระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)  

                กรรมการผู้จัดการใหญ ่


