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ที ARIN 007/2562
วันที่ 15 ตุลาคม 2562
เรื่อง

แจ้ งสารสนเทศรายการทีเกียวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกัน)

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริ ษทั อริ นสิ ริ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอเรี ยนให้ทราบว่า ทีประชุมคณะกรรมการบบริ ษทั ฯ ครังที10/2562 เมือ
วันที 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสํานักงานสาขาบางนา บริ ษทั อริ นสิ ริ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ชัน15 อาคารเลขที589 ถนนบาง
นา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบในการรับความช่วยเหลือทาง การเงินจากนางสาว
วิมลจิต อริ นทมะพงษ์ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามและผูถ้ ือหุ้น) เป็ นจํานวน 25,000,000 บาท (ยีสิ บห้าล้านบาทถ้วน) เพือใช้เป็ น
เงินทุนในการซือทีดินเพือพัฒนาโครงการ ซึงเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทจ.21/2551
เรื องหลัก เกณฑ์การทํารายการเกียวโยงกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.2546 โดยมีรายละเอียดดังนี
1. วันเดือนปี ทีเกิดรายการ
วันที15 ตุลาคม 2562 ซึงเป็ นวันทีคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเข้าทํารายการ
2. ผู้ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน: บุคคลทีเกียวโยงกัน
ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือทางการเงิน: นางสาววิมลจิต อริ นทมะพงษ์ ซึงเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามและผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
3. ผู้รับความช่ วยเหลือทางการเงิน
บริ ษทั อริ นสิ ริ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
4. ลักษณะทัวไปของรายการ
บริ ษทั ฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นางสาววิมลจิต อริ นทมะพงษ์ เพือใช้เป็ นเงินทุนในการซือทีดินเพือพัฒนา
โครงการ
5. มูลค่าของรายการ
บริ ษทั ฯ รับเงินกูย้ ืมแบบไม่มีหลักประกันจํานวน 25,000,000 บาท (ยีสิ บห้าล้านบาทถ้วน) มีกาํ หนดระยะเวลาชําระคืนเงิน
ต้นไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีทํารายการ โดยคิดอัตราดอกเบียร้อยละ7.0 ต่อปี มีรายละเอียดดังนี
มูลค่ารวมของรายการ = จํานวนเงินกูย้ ืมสู งสุด x อัตราดอกเบียสู งสุด x ระยะเวลากูย้ ืมเงินสู งสุ ด
= 25,000,0000 x 7% x 1 ปี
= 1,750,000.00 บาท (หนึงล้านเจ็ดแสนห้าหมืนบาทถ้วน)
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6. ขนาดของรายการ
ขนาดของรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.7460 ของมูลค่าสิ นทรั พย์ทีมีตัวตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets) โดยคํานวณจากงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ ทีได้รับการสอบทาน ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 ซึงเกินกว่าร้อยละ 0.03ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั แต่ไม่
เกิ นร้ อยละ 3.00ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ บริ ษทั จึงต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และขออนุ มตั ิ การเข้าทํา
รายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื องหลักเกณฑ์รายการทํารายการ
เกียวโยงกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที
เกียวโยงกัน พ.ศ. 2546
7. บุคคลทีเกียวโยงกัน/ลักษณะส่ วนได้ เสีย
นางสาววิมลจิต อริ นทมะพงษ์ ซึงเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ลาํ ดับที2 ในสัดส่ วนการถือหุ้นร้อยละ
21.67 (ข้อมูล ณ วันที 30 กรกฏาคม 2562) ดังนันการทํารายการดังกล่าวถือว่าเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน
8. ความเห็นของคณะกรรมการเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็ นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการทีสมเหตุสมผลและจะเป็ นประโยชน์ในการเพิมศักยภาพในการเติบโตของบริ ษทั ฯ ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ซึงอัตราดอกเบียที บริ ษทั รับความช่วยเหลื อทางการเงินในครังนี เป็ นอัตราดอกเบียปกติในตลาดที
บริ ษทั ท ากับสถาบันการเงินอืน จึงมีมติ เห็นชอบ และอนุ มตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นางสาววิมลจิ ต อริ นทมะพงษ์
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามและผูถ้ ือหุ้น) เป็ นจํานวน 25,000,000 บาท (ยีสิ บห้าล้านบาทถ้วน) ตามทีเสนอข้างต้น ทังนีคณะกรรมการ
ทีมีส่วนได้เสี ยในการตกลงเพือเข้าทํารายการทีเกียวโยงข้างต้น ไม่ได้ลงมติในวาระนี
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี –
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชือ)…………………............…………………..
ดร.ชญาชล สิ ริอคั รบัญชา
เลขานุการบริ ษทั
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ
บริ ษทั อริ นสิ ริ แลนด์ จํากัด (มหาชน)

