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ที อ.พ. 0004/61        

 28 กมุภาพนัธ์ 2561  

 

เรือง แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน กําหนดวันประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 การงดจ่ายเงินปันผล และการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นทีเหลือจากการใช้สิทธิ

จองซือหุ้นเพิมทนุของผู้ ถือหุ้น 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

สงิทีสง่มาด้วย  สารสนเทศรายการได้มาซงึสนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนักรณีการซือหุ้นของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็น

เตอร์ จํากดั 

 

บริษัท อมรินทร์พรินติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติในเรืองต่างๆ ทีสําคัญของทีประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ เมือวนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงัน ี

 

1. มีมติให้เสนอทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สําหรับปีสินสดุวันเดียวกัน ซึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 

2. มีมติให้เสนอทีประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เพือพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 

และจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 9,800,000 บาท  

 

3. มีมติให้เสนอทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 เพือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

261,718,005บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,259,999,595บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 998,281,590 บาท 

โดยการตดัหุ้นสามญัทียงัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 261,718,005หุ้น  มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข

เพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4.เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทังนี เป็นการตัดหุ้นเหลือจาก

การใช้สทิธิจองซือหุ้นเพิมทนุของผู้ ถือหุ้น 

 

4. มีมติให้เสนอทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 ของบริษัทฯ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้าซือหุ้นสามัญของบริษัท 

อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากดั (“ABOOK”) จํานวน 81,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของหุ้นทีออก และจําหน่ายแล้ว

ทงัหมดของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาท) คิดเป็นมูลค่าทังสิน 445.50 ล้านบาท จากผู้ ถือ

หุ้นเดิมของ ABOOK ซงึเป็นบคุคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศฯทีแนบมาด้วยนี) ทังนี 

ในปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใน ABOOK ในสดัสว่นร้อยละ 19.00 ของทนุชําระแล้วของ ABOOK ซงึภายหลงัการเข้าทํา

รายการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้ นใน ABOOK ร้อยละ 100.00 และอนุมัติการเข้าทําสญัญาซือขายหุ้ นแบบมีเงือนไข 

(Conditional Share Purchase Agreement) 

 

ทงันี เพือให้การดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องเป็นไปอย่างคลอ่งตวั ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้นําเสนอ

ต่อทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัทฯ เพือพิจารณาอนมุติัให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ มี
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อํานาจในการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการภายใต้กรอบทีได้รับการอนุมัติจากทีประชุมกรรมการและ

ทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

อนงึ การซือหุ้น ABOOK ดงักลา่ว มีข้อพิจารณา ดงัน ี

 

ก) การทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าซือหรือการได้มาซึงกิจการของบริษัทอืน ตามมาตรา 107 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ซึงบริษัทฯจะต้องได้รับอนุมัติจากที

ปร ะชุมผู้ ถื อหุ้ นข อ งบ ริ ษั ทฯ  ด้ว ยค ะ แน นเ สีย ง ไ ม่ น้อ ย กว่ า  3 ใ น  4 ขอ ง จํา นว นเ สียง ทัง ห มด ขอ ง ผู้  

ถือหุ้นทีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยีพิเศษ  

 

ข) การทํารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 

เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

การได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศได้มาและ

จาํหน่ายไป”) ทงันี ในการคํานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับตรวจสอบสําหรับปี 

สินสดุวันที 31 ธันวาคม 2560 การซือหุ้น ABOOK ดังกล่าวมีขนาดรายการสงูสดุคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิง

ตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 7.98 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 

ทงันี เมือพิจารณารายการได้มาซึงสินทรัพย์รายการอืนทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ได้แก่ 1) การจัดตังบริษัท 

อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 โดยเรียกชําระค่าหุ้นร้อยละ 25.00 มีจํานวนเท่ากับ 

25.00 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทเมือวนัที 30 ตลุาคม 25602) การเข้าร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 30.00 

ในบริษัท เรียล ฮีโร่ มวยไทย จํากดั ซงึเป็นบริษัทจดัตงัใหม่เป็นจํานวน 3.00 ล้านบาท และ 3) รายการซือหุ้นร้อยละ 

1.00 ในบริษัท ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพือชมุชน (ประเทศไทย) จํากัด เป็นจํานวนเงิน 1.00 ล้านบาท ตามมติ

คณะกรรมการบริษัทเมือวันที 10 พฤศจิกายน 2560 โดยทัง 3 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์

มูลค่ารวมสิงตอบแทนโดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.63 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ดังนัน ขนาดรายการได้มาซึงสินทรัพย์รวมสงูสดุของบริษัทฯ จะเท่ากับร้อยละ 8.61 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิง

ตอบแทน ซงึตํากว่าร้อยละ 15.00 บริษัทฯ จงึไม่มีหน้าทีในการจดัทําสารสนเทศตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป 

 

ค) นอกจากนี เนืองจากผู้ขายบางราย ได้แก่ นายระพี อุทกะพันธุ์  และนายปรีดา เส็งพานิช เป็นบุคคลทีเกียวโยงกับ

บริษัทฯ (รายละเอียดความสมัพันธ์ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี) เป็นเหตุให้การซือหุ้น ABOOK จากผู้ขายดังกล่าว 

ซงึมีมลูค่ารายการรวมเท่ากับ 401.50 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นรายการเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ไข

เพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที 19 พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศ

เกียวโยง”) โดยมีขนาดรายการเกียวโยงเท่ากบัร้อยละ 10.62 ของมลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 

2560 และเมือรวมขนาดรายการเกียวโยงกับกลุ่มบุคคลเดียวในทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ได้แก่ รายการให้



 

3 

 

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ABOOK จํานวน 90.00 ล้านบาทตามมติคณะกรรมการบริษัทเมือวันที 10 

พฤศจิกายน 2560 ซงึมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.39 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิ ขนาดรายการเกียวโยง

รวมของบริษัทฯ จะเท่ากบัร้อยละ 13.01 ของมลูค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิดังนัน การเข้าทํารายการดังกล่าวต้องขอ

อนมุติัการเข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสีย รวมทังบริษัท

ฯ ต้องจดัให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรม

ของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเพือประกอบการพิจารณาอนมุติัการทํารายการ 

 

โดยบริษัทฯ ได้แต่งตงับริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัดซึงเป็นทีปรึกษาทางการเงินทีอยู่ในบัญชีรายชือที

สํานักงานก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ เป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการให้ความเห็นสําหรับการได้มาซึง

สนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนัดงักลา่ว 

 

ทงันีการเข้าทํารายการดงักลา่วของบริษัทจะเกิดขึนเมือเงือนไขบังคับก่อน ตามทีระบุไว้ในสญัญาซือขายหุ้นแบบมี

เงือนไข (Conditional Share Purchase Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย (ซึงบริษัทฯจะได้ลงนามภาย

หลงัจากทีคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่ว) แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยเงือนไขทีสําคัญ

ดงักลา่ว รวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะเพียง 

 

1) การได้รับอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สําหรับการเข้าซือหุ้นสามัญของ ABOOK จํานวน 81,000 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของหุ้นทีออก และจําหน่ายแล้วทังหมดของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท 

(ห้าพนัห้าร้อยบาท) คิดเป็นมูลค่าทังสิน 445.50 ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึงเป็นบุคคลทีเกียว

โยงกนัของบริษัทฯ 

 

2) ทีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นของ ABOOK ได้มีมติอนมุติัการเปลยีนแปลงจํานวนกรรมการ 

การแต่งตงักรรมการเข้าใหม่ และการเปลียนแปลงกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันของ ABOOK ตามทีตกลง

กนัระหว่างคู่สญัญา 

 

3) คํารับรอง และคํารับประกัน ทีผู้ ขายให้ไว้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ และผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติผิดคํารับรอง 

และคํารับประกนั ดงักลา่ว 

 

โดยในเบืองต้น บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการชําระราคาและรับโอนหุ้น ABOOK จากผู้ขาย ได้แล้วเสร็จภายในไตร

มาสที 3 ปี 2561 ทังนี รายละเอียดของรายการเข้าซือหุ้นสามัญ ABOOK ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึง

สนิทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามสงิทีสง่มาด้วย 

 

5. กําหนดให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัที 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที 

378 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลงิชนั เขตตลงิชนั กรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี (รายละเอียดของวาระ

การประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ซึงบริษัทฯ จะเริมเผยแพร่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.amarin.co.th) ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตงัแต่วนัที 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) 

5.1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 2/2560 เมือวนัที 7 สงิหาคม 2560 
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5.2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2560 รายงานประจําปี 2560 และแผนงานประจําปี 

2561 

5.3. พิจารณารับรองและอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแส

เงินสด สาํหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนั ซงึผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 

5.4. พิจารณาอนมุติัการแต่งตงัผู้ตรวจสอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 

5.5. พิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผลประจําปี และจดัสรรกําไรเพือเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงาน

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที 31 ธันวาคม 2560 

5.6. พิจารณาอนมุติัการเข้าซือหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด (“ABOOK”) จํานวน 81,000 หุ้น หรือ

คิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนชําระแล้วของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทังสิน 445.50 

ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซงึเป็นบคุคลทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ 

5.7. พิจารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

5.8. พิจารณาอนมุติัการกําหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการประจําปี 2561 

5.9. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 261,718,005บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,259,999,595บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 998,281,590 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทียังไม่ได้ออกจําหน่าย

ของบริษัทฯ จํานวน 261,718,005หุ้น  มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

5.10. พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4.เพือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

5.11. พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 

6. กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัที 15 มีนาคม 2561  

 

จงึเรียนมาเพือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางเมตตา  อทุกะพนัธุ์) 

ประธานกรรมการ 
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สารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน 

ของบริษัท อมรินทร์พรินติง แอนด์ พับลิชชิงจาํกัด (มหาชน) 

กรณีการซือหุ้นของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกัด 

 

บริษัท อมรินทร์พรินติง แอนด์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ” หรือ “AMARIN”) มีความประสงค์ทีจะเข้าซือหุ้ น

สามญัของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์จํากัด (“ABOOK”) ซึงประกอบธุรกิจด้านสิงพิมพ์ ในส่วนทีเกียวกับการจัดจําหน่าย

สงิพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ จํานวน 81,000หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00ของหุ้นทีออก และจําหน่ายแล้วทังหมดของ ABOOK ใน

ราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมลูค่าทงัสนิ 445.50ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ ABOOKซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกันของ

บริษัทฯทงันี ในปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใน ABOOK ในสดัสว่นร้อยละ 19.00ของทนุชําระแล้วของ ABOOKซึงภายหลงัการ

เข้าทํารายการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน ABOOK ร้อยละ 100โดยรายละเอียดการเข้าทํารายการมีดงัน ี

 

1. วัน เดือน ปี ในการเข้าทํารายการ  

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสญัญาซือขายหุ้นแบบมีเงือนไข (Conditional Share Purchase Agreement) เพือซือหุ้นจํานวน 

81,000หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00ของหุ้นทีออก และจําหน่ายแล้วทังหมดของ ABOOKจากผู้ขาย (ตามรายละเอียดที

แสดงในข้อ 2) ภายหลงัจากทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าซือหุ้นข้างต้น และบริษัทฯ จะเข้าทํา

รายการภายหลงัจากทีได้รับการอนมุติัจากทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561ของบริษัทฯ ซึงมีกําหนดจัดขึนในวันที 

25เมษายน 2561เวลา 14.00 น.และเมือเงือนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามทีกําหนดในสญัญาซือขายหุ้นได้สําเร็จลง ทังนี 

บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการชําระราคาและรับโอนหุ้น ABOOKจากผู้ขาย ได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที 3ปี 2561 

 

2. คู่สัญญาทีเกียวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  

ผู้ ซือ : บริษัท อมรินทร์พรินติง แอนด์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย : ผู้ ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ดงัมีรายละเอียด ดงันี  

รายชือ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้น 

 (ร้อยละของหุ้นทีออก และจําหน่าย

แล้วทงัหมดของ ABOOK) 

1. นายระพี อทุกะพนัธุ์ 71,000 71.00 

2. นายปรีดา เสง็พานิช 2,000 2.00 

3. นายเขต เสง็พานิช 2,000 2.00 

4. นายภาค เสง็พานิช 2,000 2.00 

5. นายจมุภฎ เสง็พานิช 2,000 2.00 

6. นางสาวนิสา น้อยอํา 2,000 2.00 

รวม 81,000 81.00 
 

ความสัมพันธ์ 

 

: (1) นายระพี อทุกะพนัธุ์เป็นบคุคลทีเกียวโยงกบับริษัทฯ โดยเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 4.02ของทุนชําระ

แล้วของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที 21มกราคม 2561)และเป็นญาติสนิทของผู้ ถือหุ้น กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดความสมัพนัธ์ดงัน ี

o เป็นบตุรของนางเมตตา อทุกะพนัธุ์ ซงึเป็นกรรมการ ประธานกรรมการ และผู้ ถือหุ้นร้อย

ละ 3.67ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ  
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o เป็นน้องของนางระริน อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ซึงเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 13.86ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ  

(2) นายปรีดา เสง็พานิชเป็นบคุคลทีเกียวโยงกบับริษัทฯ โดยเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 0.10ของทุนชําระ

แล้วของบริษัทฯ (ข้อมลู ณ วนัที 21มกราคม 2561) และเป็นญาติสนิทของผู้ ถือหุ้น กรรมการ

และผู้ บริหารของบริษัทฯโดยมีความสัมพันธ์เป็นน้องของนางเมตตา อุทกะพันธุ์  ซึงเป็น

กรรมการ ประธานกรรมการ และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 3.67ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ 

(3) ผู้ขายรายอืนไม่เป็นบคุคลทีมีความเกียวโยงกนักบับริษัทฯ ตามนิยามรายการเกียวโยงกันของ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ.21/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการเกียว

โยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.2546เนืองจากเป็นบุตรของพี

น้องของนางเมตตา อทุกะพนัธุ์จงึไม่มีฐานะเป็นญาติสนิทของผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร

ของบริษัทฯแต่อย่างใด 

 

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ  

บริษัทฯ มีความประสงค์ทีจะซือหุ้นของABOOKจํานวน 81,000หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00ของจํานวนหุ้นทีออก และ

จําหน่ายแล้วทงัหมดของ ABOOKในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทังสิน 445.50ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นเดิม

ของ ABOOK โดยในปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใน ABOOK ในสดัสว่นร้อยละ 19.00ของทุนชําระแล้วของ ABOOK ซึง

ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน ABOOK ร้อยละ 100.00 

 

4. ประเภทและขนาดของรายการ 

การซือหุ้น ABOOK ดงักลา่ว มีข้อพงึพิจารณาดงัน ี

 

ก) เข้าข่ายเป็นการเข้าซือหรือการได้มาซงึกิจการของบริษัทอืน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพิมเติม)ซงึบริษัทฯจะต้องได้รับอนมุติัจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน

ของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยีพิเศษ  

 

ข) ถือเป็นรายการได้มาซงึสนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรือง หลกัเกณฑ์ในการ

ทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที 29 ตุลาคม2547 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศได้มาและจําหน่าย

ไป”) ทงันี ในการคํานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับตรวจสอบสําหรับปีสินสดุ

วนัที 31ธันวาคม 2560การซือหุ้น ABOOKดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิงตอบแทน

เท่ากบัร้อยละ 7.98ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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ทังนี เมือพิจารณารายการได้มาซึงสินทรัพย์รายการอืนทีเกิดขึนในช่วง 6เดือนทีผ่านมา ได้แก่ 1) การจัดตังบริษัท 

อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 โดยเรียกชําระค่าหุ้นร้อยละ 25.00มีจํานวนเท่ากับ 

25.00 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทเมือวนัที 30 ตลุาคม 25602) การเข้าร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 30.00 

ในบริษัท เรียล ฮีโร่ มวยไทย จํากดั ซึงเป็นบริษัทจัดตังใหม่เป็นจํานวน 3.00 ล้านบาทและ 3) รายการซือหุ้นร้อยละ 

1.00 ในบริษัท ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพือชุมชน (ประเทศไทย) จํากัดเป็นจํานวนเงิน 1.00 ล้านบาท ตามมติ

คณะกรรมการบริษัทเมือวนัที 10 พฤศจิกายน 2560โดยทงั 3 รายการดงักลา่วมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มูลค่า

รวมสงิตอบแทนโดยมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ0.63ของมลูค่าสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนัน 

ขนาดรายการได้มาซงึสนิทรัพย์รวมสงูสดุของบริษัทฯ จะเท่ากับร้อยละ 8.61ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิงตอบแทนซึงตํา

กว่าร้อยละ 15.00 บริษัทฯ จงึไม่มีหน้าทีในการจดัทําสารสนเทศตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป 

 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 
เกณฑ์ในการคํานวณ รายละเอียดการคํานวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูค่าของสนิทรัพย์ = % NTA ของกิจการทีทํา

รายการ  / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

= 24.86ล้านบาท* x 81% / 3,781.64 

ล้านบาท** 

ร้อยละ0.53 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน = % กําไรสทุธิ

ของกิจการทีทํารายการ / กําไรสุทธิของบริษัทจด

ทะเบียน 

ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้

เนืองจาก AMARIN และ ABOOK มีผล

การดําเนินงานขาดทุน 

- 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน = จํานวนเงินทีจ่าย 

/ สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

= 445.50ล้านบาท / 5,579.92ล้านบาท ร้อยละ 7.98 

4. เกณฑ์มลูค่าหุ้นทนุทีบริษัทจดทะเบียนออกเพือชําระ

ค่าสินทรัพย์ = จํานวนหุ้นทีบริษัทจดทะเบียนออก

เพือชําระค่าสินทรัพย์  / จํานวนหุ้ นชําระแล้วของ

บริษัทจดทะเบียน 

ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้ - 

ขนาดรายการสูงสุด ร้อยละ 7.98 

 

ซงึเมือรวมกบัรายการได้มาซงึสนิทรัพย์รายการอืนทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมาตามทีระบุข้างต้น ขนาดรายการรวม

ของบริษัทฯ จะเท่ากบัร้อยละ 8.61ตามเกณฑ์มลูค่ารวมสงิตอบแทน 

 

หมายเหต ุ *NTA ของ ABOOK อ้างอิงจากงบการเงินของ ABOOK ฉบับตรวจสอบสําหรับปีสินสุดณ 31 ธันวาคม 2559ซึงมี

รายละเอียดดงันี 

NTA ของ ABOOK 

(หน่วย : ล้านบาท) 

= สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน – หนีสิน – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 

= 1,016.21 – 10.27 – 981.08 – 0.00 

= 24.86ล้านบาท 

 

**NTA ของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัตรวจสอบ สําหรับปีสินสุดวันที 31ธันวาคม 2560ซึงมี

รายละเอียดดงันี 

NTA ของบริษัทฯ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

= สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน – หนีสิน – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 

= 5,579.92 – 120.20 – 1,678.08 – 0.00 

= 3,781.64ล้านบาท 
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ค) นอกจากนี เนืองจากผู้ ขายเป็นบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัทฯโดยรายละเอียดความสัมพันธ์ปรากฏในข้อ 2 ของ

สารสนเทศฉบับนี เป็นเหตุให้การซือหุ้ น ABOOK จากนายระพีอุทกะพันธุ์  และนายปรีดาเส็งพานิช ซึงมีมูลค่า

รายการรวมเท่ากับ401.50ล้านบาทเข้าข่ายเป็นรายการเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที 

ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ไขเพิมเติม และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ไขเพิมเติม(“ประกาศเกียว

โยง”) โดยมีขนาดรายการเกียวโยงเท่ากบัร้อยละ 10.62ของมลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ ณ วันที 31ธันวาคม 2560

และเมือรวมขนาดรายการเกียวโยงกับกลุ่มบุคคลเดียวทีเกิดขึนในช่วง 6เดือนทีผ่านมา ได้แก่ รายการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ ABOOK จํานวน 90.00ล้านบาทตามมติคณะกรรมการบริษัทเมือวันที 10พฤศจิกายน 

2560 ซงึมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ2.39ของมลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ ขนาดรายการเกียวโยงรวมของบริษัทฯ 

จะเท่ากบัร้อยละ 13.01ของมลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิดงันัน การเข้าทํารายการดังกล่าวต้องขออนุมัติการเข้าทํา

รายการจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือ

หุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสียรวมทังบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที

ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและ

เงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเพือประกอบการพิจารณาอนมุติัการทํารายการ 

 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเกียวโยง 
รายการเกียวโยง รายละเอียดการคํานวณ ขนาดรายการ 

ขนาดรายการเกียวโยง = มลูค่าสงิตอบแทน / NTA 

ของบริษัทจดทะเบียน 

= 401.50ล้านบาท / 3,781.64ล้านบาท ร้อยละ 10.62 

 

ซึงเมือรวมกับรายการทีเกียวโยงกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินทีมีขนาดรายการร้อยละ 2.39ของมูลค่า

สนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ ขนาดรายการรวมของบริษัทฯ จะเท่ากบัร้อยละ 13.01ของมลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ 

 

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ทีได้มา 

 

ข้อมลูของหุ้น ABOOK ซงึเป็นสนิทรัพย์ทีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการในครังนี มีรายละเอียดดังนี 

 

5.1 ข้อมูลของหุ้น ABOOK ทีบริษัทฯ ได้มา 

จํานวน 81,000หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00ของจํานวนหุ้นทีออก และจําหน่ายแล้วทังหมดของ ABOOKจากผู้ ถือ

หุ้นเดิมทงัหมดของ ABOOK 

 

 5.2 ข้อมูลสรุปของ ABOOK 

  ก)  ข้อมลูทวัไป 

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากดั ก่อตงัขนึเมือปี 2536 เพือดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายสิงพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ทังที

จดัพิมพ์โดยบริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) สาํนักพิมพ์จ้างจําหน่าย รวมไปถึงนักเขียนอิสระ 
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ต่อมาบริษัทฯได้ขยายธุรกิจค้าปลกีโดยการเปิดร้านหนงัสอืชือ “ร้านนายอินทร์” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความ

ใกล้ชิดกบัผู้อ่านและการกระจายความรู้สูช่มุชน  

 

ตลอด 24 ปี ABOOKได้พัฒนาการดําเนินงานทางธุรกิจเพือตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนา

ระบบงานของหน่วยงานสนบัสนนุ ระบบสารสนเทศ และระบบคลงัสนิค้าและจัดส่ง เพือความพร้อมในการให้บริการ 

จนทําให้เป็นผู้นําในธุรกิจผู้จดัจําหน่ายสงิพิมพ์ของประเทศไทย    

 

ปัจจบุนัABOOK มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วเท่ากบั 10.00ล้านบาท  

 

ณวนัท3ี1ธันวาคม 2560 ABOOK มีบริษัทย่อยดงัน ี

 ชือบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

ของ ABOOK 

ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

1 บริษัท อมรินทร์ฟู้ ด แอนด์เบเวอเรจ จํากดั  

ทนุชําระแล้ว 13.50ล้านบาท 

90.00 ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและ

เครืองดืมในร้านนายอินทร์ โดยปัจจุบันไม่มี

การดําเนินธุรกิจ 

2 บริษัทอมรินทร์ เทรดดิง จํากดั 

ทนุชําระแล้ว1.00ล้านบาท 

99.99 จําหน่ายสินค้าพรีเมียมร้านนายอินทร์โดย

ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการชําระบญัชี 

 

  ข)   ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ABOOK ประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายสนิค้าและบริการต่างๆ ดงัน ี

1) หนังสือเล่ม จากสํานักพิมพ์ในเครือAMARIN และสํานักพิมพ์อืนๆ ที AMARIN รับจัดจําหน่ายเช่น 

สาํนกัพิมพ์ในเครือแจ่มใส สาํนกัพิมพ์วีเลร์ิน สาํนกัพิมพ์อีคิว พลสัและสาํนกัพิมพ์มอนสเตอร์ บุ๊คนอกจากนี 

ยังมีหนังสือจากสํานักพิมพ์อืนๆซึงABOOK รับมาจําหน่ายเฉพาะช่องทางค้าปลีกทีร้านนายอินทร์และ

เว็บไซต์ naiin.com  เช่น  หนังสือภายใต้การจัดจําหน่ายของซีเอ็ดยูเคชัน  หนังสือของสํานักพิมพ์สถาพร

บุ๊คส์  สาํนกัพิมพ์นานมีบุ๊คส์และสาํนกัพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์  

2) นิตยสารจากนิตยสารในเครือAMARIN และนิตยสารจากสํานักพิมพ์ทีรับจัดจําหน่าย เช่น นิตยสาร

Anywhere  นิตยสารFilmax และFinale Wedding Magazine นอกจากนี ยังมีนิตยสารอืนๆรวมถึง

หนงัสอืพิมพ์ซงึรับจากเอเย่นต์แต่ละภูมิภาคมาจําหน่ายเฉพาะช่องทางค้าปลกี 

3) แบบเรียน ทังทีผลิตโดยส่วนงาน อมรินทร์ เอ็ดดูเคชัน และทีร่วมผลิตกับอาจารย์ทีมีความชํานาญใน

ระดบัชนัต่างๆ 

4) สินค้าไลฟ์สไตล์ เป็นสนิค้าหลากหลายประเภทตามความต้องการของกลุ่มลกูค้าของร้านนายอินทร์ และ

ลกูค้าสมาชิกนิตยสาร 

 

โดยมีช่องทางการจําหน่ายสนิค้า ดงัน ี
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1) ช่องทางจัดจําหน่ายหนังสือเล่ม ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายหนังสือเล่ม โดยมีทีมงานขายเป็นผู้แนะนํา

หนงัสอืให้แก่ลกูค้าร้านหนงัสอืรายใหญ่ เช่น ซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์ ร้านบีทูเอส ร้านคิโนะคุนิยะ ศูนย์หนังสือ

ของมหาวิทยาลยัต่างๆ และร้านหนงัสอืทวัไปทงัในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั    

2) ช่องทางจดัจาํหน่ายนิตยสาร ผ่านระบบเอเย่นต์ หรือสายสง่ทวัประเทศ เช่น เพ็ญบุญจัดจําหน่ายกานดา

ซพัพลาย ก.สมัพนัธ์บุ๊ค สายสง่เหลา่นีจะทําหน้าทีกระจายนิตยสารให้กับแผงหนังสือในเขตของตนอีกทอด

หนึง นอกจากนีABOOK ยังรับสมัครสมาชิกนิตยสารรายปี ซึงจะบริการส่งนิตยสารถึงบ้านเมือนิตยสาร

ออกวางตลาด ทําให้บริษัทมีฐานข้อมลูสมาชิกนิตยสารในการเข้าถึงลกูค้าทีมีความสนใจแตกต่างกัน  และ

ได้แนะนําหนังสือเล่ม สินค้าค้าอืนๆ และกิจกรรมทีเกียวข้องกับนิตยสารตาม lifestyle ของลกูค้าอีกทาง

หนงึ 

3) ช่องทางค้าปลีกผ่านร้านหนังสือ “นายอินทร์”ปัจจบุนัร้านนายอินทร์มีสาขาทังหมด 158 สาขา กระจาย

อยู่ในแหลง่ศนูย์กลางธุรกิจ และแหลง่ชมุชนต่างๆ ทัวประเทศซึงจําหน่ายหนังสือ นิตยสาร และสินค้าไลฟ์

สไตล์  ทงัจากสาํนกัพิมพ์ในเครืออมรินทร์ สํานักพิมพ์ทีรับจัดจําหน่าย รวมถึงหนังสือจากสํานักพิมพ์อืนๆ

ทวัไป โดยเน้นความหลากหลายให้ผู้อ่านสามารถเลอืกหนงัสอืและสินค้าได้ตามความสนใจ ร้านนายอินทร์

ยงัทําหน้าทีเป็นศนูย์กลางกระจายความรู้ ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน และเป็นแหล่งนัดพบของนักเขียนและ

นกัอ่าน โดยได้มีการจดักิจกรรมต่างๆร่วมกบัสาํนกัพิมพ์ อาทิเช่น การเปิดตัวหนังสือใหม่ การจัดเสวนาของ

นักเขียนและนักอ่าน การจัดติวเพือเตรียมสอบโดยติวเตอร์ทีมีผลงานด้านคู่มือการเรียน และการจัด

กิจกรรมสอนประดิษฐ์สงิของต่างๆ  

นอกจากนียงัมีหน่วยขายเคลือนทีในรูปแบบโมบาย ยูนิต ในนามนายอินทร์สญัจร มีทีมพนักงานขายเพือ

เข้า ร่วมงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการหนังสือ  ตังจุดขายในตึกสํานักงาน สถานศึกษา และ

ห้างสรรพสนิค้าต่างๆทวัประเทศ   

4) ช่องทางขายตรง โดยพนักงานขายจะทําการเสนอ และแนะนําหนังสือทีABOOKเป็นผู้จัดจําหน่ายไปยัง

สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เพือเลือกซือหนังสือต่างๆให้แก่นักเรียน นักศึกษา และขายให้แก่

องค์กรธุรกิจ เพือใช้ในการพัฒนาพนักงานของหน่วยงาน รวมทังใช้เป็นสินค้าสําหรับแจกให้แก่ลกูค้าของ

บริษัทโดยABOOK มีบริการจดัทําห้องสมดุต่างๆ โดยได้มีการออกแบบ จัดหาชันวางหนังสือ และคัดเลือก

หนงัสอืทีเหมาะสม เพือเป็นประโยชน์สาํหรับใช้ประกอบการเรียน หรือเป็นหนังสืออ่านเพือการพักผ่อน อัน

เป็นการเสริมสร้างภูมิปัญญาและเสริมทกัษะในการอ่านให้กับเยาวชน และบุคคลทัวไป  นอกจากนี ได้เริม

เข้าสู่ตลาดแบบเรียนสําหรับนักเรียนตังแต่ระดับชันอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ทังโรงเรียนรัฐและโรงเรียน

เอกชน 

5) E-Commerceโดย ABOOK ได้พัฒนาช่องทางการขายทีกําลังเป็นทีนิยม คือการขายผ่านหน้าเวบไซต์ 

www.naiin.com ซงึได้รวบรวมหนงัสอืหลากหลายประเภท โดยมีรายละเอียดหนังสือและบทคัดย่อเพือช่วย

ในการตดัสนิใจเลอืกซือ และอํานวยความสะดวกต่อผู้อ่านในการสงัซือทีง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และจัดส่ง

ถึงที โดยเวบไชต์www.naiin.comยังเป็นเสมือนชุมชนของนักอ่านทีสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและ

แนะนําหนงัสอืต่างๆ   

นอกจากนี ABOOK ยังได้จัดทําแอพพลิเคชัน NaiinPannเพือให้บริการจําหน่ายหนังสือและนิตยสาร

รูปแบบดิจิตอลเพืออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าทีไม่ต้องการพกพาหนงัสอืในรูปเลม่ 
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  ค) คณะกรรมการและผู้บริหาร 

   คณะกรรมการของ ABOOK มีดงันี 

1. นายระพี อทุกะพนัธุ์ 

2. นายภาค เสง็พานิช 

3. นางกลุยา พิทกัษ์วงศ์ 

 

 คณะผู้บริหารของ ABOOK มีดงันี 

รายชือ ตําแหน่ง 

1. นายณฐัชยั วีระกลุ     กรรมการผู้จดัการ 

2. นายระพี อทุกะพนัธุ์   ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Property Development 

3. นายภาค เสง็พานิช ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน จัดจําหน่ายหนงัสอืเลม่และนิตยสาร 

4. นางสาววราภรณ์ วราสภานนท์ ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการค้าปลกี 

5. นายจกัรวธุ ใจดี ผู้อํานวยการฝ่าย Strategic Planning 

6. นางสาวประภาศรี น้อยปรีชา ผู้อํานวยการฝ่าย Supply Chain & Support 

7. นางสาวศรีรดา เชิญขวญัศรี ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี 

8. นางกลุยา พิทกัษ์วงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน และบญัชีบริหาร 

  

ทงันี ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะพิจารณาสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการเพิมเติม ซงึอยู่ระหว่าง

การพิจารณาบคุคลทีเหมาะสม 

 

  ง) โครงสร้างการถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ ABOOKมีดงัน ี

รายชือ จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 

1. บริษัท อมรินทร์พรินติง แอนด์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) 19,000 19.00 

2. นายระพี อทุกะพนัธุ์ 71,000 71.00 

3. นายเขต เสง็พานิช 2,000 2.00 

4. นายปรีดา เสง็พานิช 2,000 2.00 

5. นายภาค เสง็พานิช 2,000 2.00 

6. นายจมุภฎ เสง็พานิช 2,000 2.00 

7. นางสาวนิสา น้อยอํา 2,000 2.00 

รวม 100,000 100.00 

  ทีมา : ABOOK 

 

  จ) สรุปฐานะการเงิน 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ ABOOKทีผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทมอริสัน ซีเคเอส จํากัด ซึงเป็น

ผู้สอบบญัชีของABOOK สาํหรับปีสนิสดุวนัที31ธันวาคม 2558 – 2559 และงบการเงินภายในสําหรับปี 2560มี

ดงันี  
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สรุปฐานะทางการเงินของ ABOOKสําหรับปี 2558 – 2560 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25.63 66.99 67.84 

ลกูหนีการค้าและลกูหนอีืน 198.85 143.78 147.19 

สนิค้าคงเหลอื 380.88 376.41 297.47 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 29.75 39.68 26.67 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 635.11 626.86 539.17 

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 355.91 311.14 301.40 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 14.95 10.31 6.68 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 69.10 67.90 61.22 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 439.96 389.35 369.30 
รวมสินทรัพย์ 1,075.07 1,016.21 908.47 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 148.46 65.00 105.00 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 674.93 754.41 572.23 

หนีสนิหมนุเวียนอืน 96.13 115.60 114.53 

รวมหนีสินหมุนเวียน 919.52 935.01 791.76 

ประมาณการหนีสนิผลประโยชน์พนกังาน 30.85 36.47 33.22 

หนีสนิไม่หมุนเวียนอืน 9.30 9.60 10.58 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 40.15 46.07 43.80 
รวมหนีสิน 959.67 981.08 835.56 

ทนุทีออกและชําระแล้ว 10.00 10.00 10.00 

กําไรสะสม - สาํรองตามกฎหมาย 1.00 1.00 1.00 

กําไรสะสม - ยงัไม่ได้จดัสรร 104.40 24.13 61.91 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 115.40 35.13 72.91 
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,075.07 1,016.21 908.47 

ทีมา : งบการเงินของ ABOOK 

 

สรุปผลการดําเนินงานของ ABOOKสําหรับปี 2558 – 2560 

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

รายได้จากการขาย 2,362.61 2,379.83 2,251.56 

รายได้อืน 33.83 22.54 20.75 

รวมรายได้ 2,396.44 2,402.37 2,272.31 

ต้นทนุขาย 1,706.33 1,741.81 1,596.21 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 749.79 735.69 663.76 

รวมค่าใช้จ่าย 2,456.12 2,477.50 2,259.97 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ (59.68) (75.13) 12.34 

ต้นทนุทางการเงิน (2.49) (5.14) (4.99) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (62.17) (80.27) 7.35 

ทีมา : งบการเงินของ ABOOK 
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6.  มูลค่ารวมของสิงตอบแทนและเกณฑ์ทใีช้ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทน 

มลูค่ารวมของสงิตอบแทนสาํหรับหุ้น ABOOKจํานวน 81,000หุ้น ทีบริษัทฯ จะชําระให้แก่ผู้ขายมีมูลค่ารวมทังสิน 445.50

ล้านบาท หรือคิดเป็นหุ้นละ5,500.00บาท เป็นราคาทีผู้ ซือและผู้ขายเจรจาต่อรองกนั ซงึบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่าเป็น

ราคาทีสมเหตสุมผลโดยพิจารณาตามวิธีมลูค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) และ

วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูค่ากิจการต่อกําไรก่อนดอกเบีย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่าย(EV/EBITDA)ซึง

อ้างอิงจากผลประกอบการของ ABOOK ในช่วงทผ่ีานมา และผลประกอบการทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต อนึง บริษัทฯ 

จะจ่ายชําระค่าหุ้นเป็นเงินโอน และ/หรือเช็คธนาคารทงัจํานวน เมือมีการทํารายการโอนหุ้น 

 

7.    มูลค่าของสินทรัพย์ทีได้มา  

มลูค่าของหุ้นสามญัของ ABOOKจํานวน 81,000หุ้น ทีบริษัทฯได้มาครังนี มีมลูค่ารวมทงัสนิ 445.50ล้านบาท 

 

8. แหล่งเงนิทุนทีใช้ในการเข้าทํารายการ  

บริษัทฯ จะใช้เงินสดของบริษัทฯเป็นแหล่งเงินทุนในการซือหุ้นของ ABOOK จากผู้ขายโดย ณ วันที 31ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 1,327.69ล้านบาท ซงึเป็นเงินจากการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ และ

เงินบางสว่นคงเหลอืจากการเพิมทนุซงึภายหลงัจากการจ่ายชําระค่าหุ้น บริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนเพียงพอต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ อนงึ บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลของบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทงันี นโยบายดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลง

ได้ในกรณีทีบริษัทฯ มีความจําเป็นอืนใดซงึการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นตาม

ความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 

9. ประโยชน์และผลกระทบจากการได้มาสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ 

การได้มาซงึหุ้นของ ABOOKจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดงัน ี

 เป็นการเพิมสดัส่วนการลงทุนไปในธุรกิจจัดจําหน่าย ส่งผลให้บริษัทฯ มีการให้บริการอย่างครบวงจรมากขึน จาก

ปัจจบุนัทีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็นสาํนกัพิมพ์ และโรงพิมพ์ ในขณะที มีการจัดจําหน่ายผ่าน ABOOK ซึงบริษัทฯ ถือ

หุ้นร้อยละ 19.00 

 สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ ทีต้องการเป็นผู้ให้บริการสอื content และช่องทางทีหลากหลายอย่างครบวงจร 

 เป็นการลงทนุในกิจการทีสามารถเสริมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ ซึงจะทําให้มีช่องทางการจัดจําหน่าย และส่งต่อ

content ทีหลากหลาย ทังหน้าร้านนายอินทร์จํานวน 158 สาขาครอบคลมุทัวประเทศ การขายส่ง การขายตรงยัง

หน่วยงานต่างๆ การขายแบบหน่วยขายเคลือนที การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน ซึงบริษัทฯ

สามารถใช้เป็นช่องทางในการกระจายสินค้าอืน หรือจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

ภายหลงัการได้มาซึงหุ้ นของ ABOOK ในครังนี  ทังสองบริษัทจะมีการประสานความร่วมมือด้านธุรกิจ เพือนํา

ทรัพยากรทีมีอยู่ เช่น ฐานข้อมูลลกูค้า ชือเสียงร้านนายอินทร์ สือหน้าร้านนายอินทร์และเว็บไซต์www.naiin.com 

สาขาร้านนายอินทร์ทีกระจายอยู่ทวัประเทศ เป็นต้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท 

 ลดความเสยีงเรืองผู้จดัจําหน่ายสนิค้าของบริษัทฯ ซงึในปัจจบุนัมีอยู่เพียงรายเดียว 

 ลดโอกาสในการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จากเดิมทีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 19.00 
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10. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการทีมีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลทีเกียวโยง 

นางเมตตา อทุกะพนัธุ์นางระริน อทุกะพนัธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ และนายโชคชยั ปัญจรุ่งโรจน์ซึงเป็นกรรมการทีมีส่วนได้เสียใน

การเข้าทํารายการ มิได้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในการพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว 

 

11. เงอืนไขในการเข้าทํารายการ  

บริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาซือขายหุ้นแบบมีเงือนไข (Conditional Share Purchase Agreement) กับผู้ขาย ภายหลงัจากที 

คณะกรรมการบริษัทฯได้อนมุติัการเข้าซือหุ้น ABOOK โดยมีเงือนไขบงัคับก่อนทีสําคัญบางประการทีจะระบุไว้ในสญัญาซือ

ขายหุ้นดงัต่อไปน ี

 การได้รับอนมุติัจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สําหรับการเข้าซือหุ้นสามัญของ ABOOK จํานวน 81,000หุ้น หรือคิด

เป็นร้อยละ 81.00ของหุ้นทีออก และจําหน่ายแล้วทงัหมดของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท (ห้าพนัห้าร้อยบาท) 

คิดเป็นมลูค่าทงัสนิ 445.50 ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซงึเป็นบคุคลทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ 

 ทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นของABOOK ได้มีมติอนุมัติการเปลียนแปลงจํานวนกรรมการ การ

แต่งตงักรรมการเข้าใหม่ และการเปลียนแปลงกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันของ ABOOK ตามทีตกลงกันระหว่าง

คู่สญัญา 

 คํารับรอง และคํารับประกัน ทีผู้ ขายให้ไว้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ และผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติผิดคํารับรอง และคํา

รับประกนั ดงักลา่ว 

 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การซือหุ้น ABOOK มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนืองจากเป็นการ

เพิมสดัสว่นการลงทนุในธุรกิจจดัจําหน่ายเพือให้บริษัทฯ มีการให้บริการอย่างครบวงจรมากขึน อีกทัง เป็นการลงทุนใน

กิจการเพือเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจโดยอาศัยฐานข้อมูล สือหน้าร้าน และระบบออนไลน์ ทําให้เกิดการ

ประสานประโยชน์ (Synergy) ภายในกลุม่บริษัท สง่ผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุ 

 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัททีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดทีมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 

 

14. การประชุมผู้ถอืหุ้น : การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัรายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และสาํนกังานกลต. อย่างน้อย 5วนัทําการ ก่อนจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14วนัก่อนวนัประชมุ 


