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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
27 กรกฎำคม 2564
เรียน

ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของ บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2564 บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน) (“ARIP” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “กิจกำร”)
ได้รับ สำเนำคำเสนอซื ้อ หลักทรัพ ย์ข องกิ จ กำร (“แบบ 247-4”) จำกนำยมิ น ทร์ อิ ง ค์ธ เนศ (“ผู้ท ำคำเสนอซื ้อ ”) โดยมี
รำยละเอียดต่อไปนี ้
จานวนหลักทรัพย์
ที่เสนอซื้อ
ประเภท
หลักทรัพย์

หุน้ /หน่วย

สิทธิ
ออกเสียง

หุน้ สำมัญ
166,230,000 166,230,000
หุน้ บุริมสิทธิ
ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้ หุน้
หุน้ กูแ้ ปลง
สภำพ
หลักทรัพย์อื่น
(ถ้ำมี)
รวม

หลักทรัพย์ที่เสนอซือ้ คิดเป็ น
ร้อยละ
ของจานวน
ของจานวน
หลักทรัพย์ที่
สิทธิออกเสียง
จาหน่ายได้
ทั้งหมดของ
แล้วทั้งหมด
กิจการ
ของกิจการ1/
35.67
35.67
-

ราคา
เสนอ
มูลค่าที่เสนอ
ซือ้ ต่อ
ซือ้ (บาท)
หน่วย
(บาท)
0.65
-

108,049,500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.67

รวม

108,049,500

หมายเหตุ : 1/ ในกรณีหลักทรัพย์ประเภทหุน้ ไม่ว่าประเภทหรือรุ่นใด จานวนหลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด = จานวนหุน้ สามัญ + หุ้น
บุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซือ้ คืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิน้ เดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

รำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะรับซือ้ หุน้ สำมัญของกิจกำรในรำคำ 0.65 บำทต่อหุน้ (“รำคำเสนอซือ้ ”) ซึ่งผูแ้ สดงเจตนำขำย
จะมีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 0.25 ของรำคำเสนอซือ้ และภำษีมลู ค่ำเพิ่มในอัตรำ
ร้อยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำว ดังนัน้ รำคำสุทธิที่ผู้แสดงเจตนำเสนอขำยจะได้รับจะมี
มูลค่ำเท่ำกับ 0.648261 บำทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นรำคำเสนอซือ้ สุดท้ำยที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (“รำคำสุทธิ”)
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ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับ กำรช ำระค่ำ หลักทรัพ ย์ทั้งหมดเป็ นเงิ นบำท และมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็ น หน่ ว ย
สตำงค์สำหรับกำรคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตำงค์ ถ้ำเศษมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.005 บำท จะทำกำรปั ดเศษขึน้ แต่
ถ้ำเศษน้อยกว่ำ 0.005 บำท จะทำกำรปั ดเศษทิง้ ซึ่งรำคำเสนอซือ้ ดังกล่ำวเป็ นรำคำเสนอซือ้ สุดท้ำยที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
อีก (รำคำสุทธิ) ยกเว้นกรณีเข้ำเงื่อนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซือ้
ในกรณีที่ผแู้ สดงเจตนำขำยเป็ นนิติบุคคลที่มิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่ไ ม่มี
อนุสัญญำภำษี ซอ้ นกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศซึ่งเป็ นคู่สัญญำตำมอนุสัญญำภำษีซอ้ นกับประเทศไทย
แต่อนุสญ
ั ญำภำษีซอ้ นนัน้ มิได้มีขอ้ ยกเว้นในเรื่องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ที่จดั เก็บจำกผลกำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่เ กิด
ในประเทศไทย ภำยใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องถูก หักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ
15.00 ของผลกำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ (คือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ้ ภำยหลังกำรปรับลดเงินปั นผลและต้นทุนของ
หลักทรัพย์) โดยที่ผแู้ สดงเจตนำขำยดังกล่ำวต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว พร้อมนำส่งหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุน
ให้ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ (บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)) หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ระบุ
รำคำต้นทุนดังกล่ำวหรือมิได้แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนมำพร้อมกับใบยืนยันรำคำต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคำนวณภำษีจำกจำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ทงั้ จำนวนที่ผู้แ สดง
เจตนำขำยจะได้รบั
ในกรณีที่ผแู้ สดงเจตนำขำยเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ผูแ้ สดงเจตนำขำยจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่
จ่ำยในอัตรำร้อยละ 3.00 ของภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้กับ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ทำคำเสนอซือ้ กำหนดระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์เป็ นเวลำทั้งสิน้ 25 วันทำกำร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎำคม 2564
ถึงวันที่ 16 สิงหำคม 2564 (“ระยะเวลำรับซือ้ ”) ระหว่ำงเวลำทำกำร ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยระยะเวลำรับซือ้
ดัง กล่ ำ วเป็ น ระยะเวลำรับ ซื ้อ สุดท้ำ ยที่ จ ะไม่ ข ยำยระยะเวลำรับ ซื ้อ อี ก (Final Period) เว้น แต่ จ ะเข้ำ เงื่ อ นไขที่ ระบุ ใน
แบบ 247-4
ทั้งนี ้ หำกมีกำรประกำศวันหยุดเพิ่มในระหว่ำงระยะเวลำซือ้ ผู้ทำคำเสนอซือ้ จะเพิ่มระยะเวลำรับซือ้ ออกไปจน
ครบ 25 วันทำกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
เข้ ำ ถื อ หลั ก ท รั พ ย์ เ พื่ อ ครอบ ง ำกิ จ กำร ลงวั น ที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทั้ ง ที่ ไ ด้ มี ก ำรแ ก้ ไ ขเ พิ่ ม เ ติ ม)
(“ประกำศที่ ทจ.12/2554”)
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เงื่อนไขที่อำจเปลี่ยนแปลงกำรเสนอซือ้
▪ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจลดรำคำเสนอซือ้ หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ หำกมีเหตุกำรณ์รำ้ ยแรงต่อฐำนะ
หรือทรัพย์สินของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซือ้
▪ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจแก้ไขหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนัน้ หำกมีบุคคลอื่นยื่น
คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซือ้
เงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซือ้
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจยกเลิกคำเสนอซือ้ ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี ้
▪ มี เ หตุ กำรณ์ หรื อ กำรกระท ำใด ๆ เกิ ดขึ น้ ภำยหลัง จำกผู้ ท ำค ำเสนอซื ้อ ยื่ น ค ำเสนอซื ้อ ต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซือ้
อันเป็ นเหตุหรืออำจเป็ นเหตุ ให้เ กิดควำมเสี ยหำยอย่ำ งร้ำ ยแรงต่อ ฐำนะหรือ ทรัพย์สิน ของกิ จกำร โดยที่
เหตุกำรณ์หรือกำรกระทำดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกระทำของผูท้ ำคำเสนอซือ้ หรือกำรกระทำที่ผทู้ ำคำเสนอ
ซือ้ ต้องรับผิดชอบ หรือ
▪ กิจกำรกระทำใด ๆ ภำยหลังจำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ ยื่นคำเสนอซือ้ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลำ
รับซือ้ อันเป็ นผลให้มลู ค่ำหุน้ สำมัญของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือ
▪ กิ จ กำรกระท ำกำรใด ๆ ที่ น่ ำ จะมี ผ ลต่ อ กำรท ำค ำเสนอซื ้อ ตำมประกำศ คณะกรรมกำรตลำดทุ น ที่
ทจ. 14/2554 เรื่ อ งกำรกระท ำกำรหรื อ งดเว้น กระท ำกำรในประกำรที่น่ ำ จะมี ผลต่ อ กำรท ำคำเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของกิจกำร (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
ระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์ที่ผถู้ ือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ผู้แ สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิ กกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพ ย์ไ ด้ ณ ที่ ท ำกำรของตัว แทนในกำรรับ ซือ้
หลักทรัพย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 8 กรกฎำคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหำคม 2564 ทุกวันทำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่
เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำกำร
ทัง้ นีห้ ำกมีกำรประกำศวันหยุดเพิ่มในระหว่ำงระยะเวลำซือ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะขยำยระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์
ที่ผถู้ ือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยออกไปจนครบรวม 20 วันทำกำร ตำมประกำศที่ ทจ. 12/2554
กิจกำรได้พิจำรณำข้อเสนอในคำเสนอซือ้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์แล้วขอเสนอควำมเห็นเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำดังนี ้

3

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)

1.

สถานภาพของกิจการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมข้อ
สมมติฐานที่ใช้ในการคาดการณ์

1.1

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
เลขที่จดทะเบียนบริษัท

1.2

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดน กรุงเทพมหานคร 10400
02-642-3400
02-641-2331
0107553000051

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการสาคัญ

บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน) (“ARIP” หรือ “บริษัทฯ”หรือ “กิจกำร”) เดิมชื่อ บริษัท เออำร์ อินฟอร์เมชัน
แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด ก่อตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บำท เพื่อดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้ำนธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำได้ขยำยไปยังธุรกิจกำรจัดงำนนิทรรศกำร
งำนแสดงสินค้ำ และกำรจัดประชุมสัมมนำ รวมทั้ง กำรให้บริกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดออนไลน์ และแพลตฟอร์มเพื่อกำร
พัฒนำบุคลำกรในองค์กร (Enterprise Learning Platform)
บริ ษั ท ฯ ได้มี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้า งการถื อ หุ้น ที่ สาคั ญ ในปี 2553 โดยบริ ษั ท กลุ่ม แอดวานซ์ รี เ สิ ร์ ช
(“เออาร์”) ขายหุ้นที่ถือในบริษัทฯ จานวน 545,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 94 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษั ทฯ ให้กับ ผู้ถือหุ้นของเออาร์ ซึ่งประกอบด้ว ย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ จานวน 365,923 หุ้น
Apsilon Ventures Pte. Ltd. (“Apsilon”)1/ จานวน 173,688 หุ้น และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จานวน 5,589 หุ้น ทาให้ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวถือหุน้ โดยตรงในบริษัทฯ โดยไม่ตอ้ งถือผ่านเออาร์ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุน้ มีความชัดเจน ไม่ซบั ซ้อน
2532 : ก่อตั้งบริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จากัด เพื่อดาเนินธุรกิ จเกี่ยวกับ สื่ อด้านธุ รกิ จ การ
บริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553 : ▪ เปลี่ ยนชื่ อ จากบริ ษั ท เออาร์ อิ น ฟอร์เ มชัน แอนด์ พับ ลิ เ คชัน จ ากั ด เป็ น บริ ษั ท เออาร์ไ อพี จ ากั ด
(มหาชน)
▪ แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัดและเข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2553
▪ ปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษัทฯ โดย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ Apsilon ถือหุน้ ใน ARIP เท่ากับ
ร้อยละ 69.09 และ 29.95 ตามลาดับ
2554 : เปิ ดตัวดิจิทลั แมกกาซีนเล่มแรกของบริษัทฯ “COMTODAY”
2555 : ▪ เปิ ดตัวหนังสือ Top Universities และ Top Insurance
▪ รับบัตรส่งเสริ ม การลงทุน จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น (BOI) ในกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท
Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software
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2556 : จัดงาน Thailand Top Company Award เป็ นงานมอบรางวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบการโดดเด่น
2558 : ▪ เปิ ดตัว Data Dive บริการวิเคราะห์พ ฤติ กรรมผู้บ ริโภคครบวงจร ตั้งแต่การเก็บ ข้อ มูล ไปจนถึ ง การ
วิเคราะห์ และรายงานผล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ ริโภคได้ดีที่สดุ
▪ เปิ ดใช้บริการโซเชียลมีเดีย facebook ได้แก่ aripFan และ Twitter ได้แก่ ariptoday เพื่อเป็ นการรวม
พลังสื่อด้านไอซีทีคอนซูเมอร์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเผยแพร่
2560 : ▪ พัฒนา “Wisimo” eLearning Solution ทั้งระบบการบริหารการเรียนรู แ้ ละเนือ้ หาบทเรียนที่นาไปใช้ได้
จริง สาหรับองค์กรที่ตอ้ งการเพิ่มศักยภาพ ความรู ค้ วามสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กร
▪ จัดงาน Thailand Top SME Awards เป็ นงานมอบรางวัลสาหรับ ผู้ป ระกอบการวิ สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยที่มีแนวคิดและผลงานที่โดดเด่น
2563 : ▪ งาน “BUSINESS+ Product Innovation Awards” เป็ นงานมอบรางวัลสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม
ประจาปี
▪ งาน “BUSINESS+ Product of the Year Awards” เป็ นงานมอบรางวัลให้แก่สินค้าและบริการที่ได้รบั
ความนิยมแห่งปี
▪ พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดงานเสมือนจริง (Virtual Event Platform) เพื่อรองรับการจัดงานแบบไฮบริด
(ทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์) และการจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบ
หมำยเหตุ : 1/ บริษัทในเครือของ Keppel Telecommunication & Transportation Ltd. (“Keppel T&T”) ซึ่งเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ประกอบ
ธุรกิจด้านเทเลคอมมูนิเคชั่น ในประเทศสิงคโปร์
ที่มา : ข้อมูลและเอกสาร 69-1 ของกิจการ

1.3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ARIP ดำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดออนไลน์ดิจิทัลครบวงจรและแพลตฟอร์มเพื่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรในองค์กร (Enterprise Learning Platform) สำหรับองค์กรที่ตอ้ งกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของบุคลำกร และ
ธุรกิจกำรจัดงำนนิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ำ และกำรจัดประชุมสัมมนำ รวมทั้ง ธุรกิจผลิต จำหน่ำยและให้บริกำรพืน้ ที่
โฆษณำบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทลั และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนือ้ หำด้ำนธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยสินค้ำและบริกำรของ ARIP ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี ้
(1) ธุรกิจบริกำรกำรตลำดดิจิทัล แบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1. กำรตลำดดิจิทัลครบวงจร (Digital Marketing Service) เพื่อตอบโจทย์กำรตลำดของลูกค้ำองค์กรทัง้
ระยะสั้น และระยะยำว ตั้ง แต่ กำรวำงกลยุ ท ธ์กำรตลำด (Online Marketing Strategy) กำรสื่ อ สำร
(Online Communication Strategy) กำรสร้ำ งแบรนด์ผ่ำ นสื่ อ ดิ จิ ทัล (Branding) กลยุ ท ธ์กำรตลำด
ผ่ำนเนือ้ หำ (Content Marketing Strategy) สร้ำงสรรค์เนือ้ หำที่สร้ำงคุณค่ ำให้กับแบรนด์ (Creative
Content) กำรบริ ห ำรสื่ อ ออนไลน์ (Online Content Management) กำรวำงแผน และซื ้อ สื่ อ ดิ จิ ทั ล
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(Online Media Plan and Buy) รวมถึงกำรวัดผลวิเครำะห์ข้อมูล และออกรำยงำน เพื่อนำไปสู่กำรทำ
กำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ตรงกลุ่มเป้ำหมำย และสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจขององค์กร
2. แพลตฟอร์ม เพื่ อ กำรพัฒ นำบุ ค ลำกรในองค์กร (Enterprise Learning Platform) สำหรับ องค์ก รที่
ต้องกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของบุคลำกร โดยแพลตฟอร์มรองรับกำรเรียนรู ห้ ลำกหลำยรูแ้ บบ
ได้แก่ eLearning, Live Broadcast, Webinar และ Virtual Conference
(2) ธุรกิจจัดงำนนิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ำ และกิจกรรมกำรตลำดครบวงจร ประกอบด้วย
1. งำนแสดงสินค้ำ COMMART ในกรุ งเทพมหำนครจำนวน 3 งำนต่อปี และมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ ำ ย
สินค้ำเข้ำร่วมงำนมำกกว่ำ 300 ตรำสินค้ำ (Brand)
2. งำนจัดและบริ ห ำรงำนประชุ ม สัม มนำและกิ จ กรรมในหลำยรู ป แบบ อำทิ งำนอภิ ป รำยให้ควำมรู ้
ทำงด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ งำนสัมมนำกลุ่มย่อย Workshop งำนนิทรรศกำร หรือจัดกิจกรรมให้ควำมรู ้
ต่ำง ๆ ให้กับองค์กรทั่วไป
3. งำนรับจัดกำรและบริ หำรกิจ กรรมทำงกำรตลำดครบวงจรตำมควำมต้องกำรของลูกค้ ำ ตั้งแต่ กำร
วำงแผนกลยุท ธ์ไ ปจนถึง กำรประเมิน วัดผล เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยทำงกำรตลำด โดยอำศัยควำม
เชี่ยวชำญในกำรผลิตเนือ้ หำคอนเทนต์กำรสร้ำงสรรค์สื่อ ฐำนข้อมูลผู้บริโภค และประสบกำรณ์ดำ้ น
กำรบริหำรงำนแสดงสินค้ำและงำนนิทรรศกำร
4. งำนบริกำรแพลตฟอร์มกำรจัดแสดงสินค้ำเสมือนจริง (Virtual Event Platform) โดยมีบริกำรทั้งกำร
จัดงำนแบบ Hybrid (จัดพร้อมกันทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์) และกำรจัดงำนออนไลน์เต็มรูปแบบ
(3) ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
ปั จจุบนั บริษัทฯ ผลิต จำหน่ำย และให้บริกำรพืน้ ที่โฆษณำบนสื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ Business+
และ Business+ Top 1000 Companies และสื่ อ ออนไลน์ ภ ำยใต้แ บรนด์ ได้แ ก่ thebusinessplus,
Techhub และ COMMART นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังจัดงำนสัมมนำงำนมอบรำงวัลจ ำนวน 4 งำน ได้แก่
(1) Thailand Top Company Award (2) Thailand Top SME Awards (3) Business+ Product
Innovation Awards และ (4) Business+ Product of the Year Awards
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1.4

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สาหรับปี 2561 – 2563 และไตรมาสที่ 1 ปี 2563 - 2564
รายได้

รายได้จากสื่อและ
คอนเทนต์
รายได้จากการจัด
งานนิทรรศการ
รายได้จากบริการ
ดิจิทลั
รวมรายได้จาก
การขายและ
บริการ
รายได้อื่น 1/
รวมรายได้

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
36.19

26.66

39.08

23.75

30.38

13.52

9.47

15.41

5.65

12.60

54.28

40.00

73.78

44.84

61.98

27.57

18.22

29.65

20.87

46.59

45.20

33.30

51.57

31.34

132.38

58.89

33.74

54.92

17.86

39.87

135.66

99.96

164.43

99.93

224.74

99.98

61.43

99.98

44.38

99.07

0.05
0.04
0.12
0.07
0.04
0.02
135.72 100.00 164.55 100.00 224.77 100.00

0.01
61.44

0.02
100.00

0.42
44.80

0.93
100.00

หมำยเหตุ : 1/ รำยได้อื่นประกอบด้วย บริกำรชื่อโดเมน กำรขำยสินทรัพย์ และอื่น ๆ

1.5

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

64.33%

35.67%
100.00%
ARIP

ที่มำ : แบบ 247-4 ของกิจกำร
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1.6

ผู้ถือหุ้น

1.6.1

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทาคาเสนอซื้อ

รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุดของกิจกำร ณ วันที่ 8 มีนำคม 2564 ซึ่ง
เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
ลาดับ
รายชือ่ ผู้ถือหุ้น
1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
2 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1/
3 นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์
4 นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ
5 นางสาวพัชรา เกียรตินนั ทวิมล
6 นายสาธิต เชียงทอง
7 นางวรินท์รยา สิมะโรจน์
8 นายปิ ติชัย พันธุธ์ ีรานุรักษ์
9 นางนัฐลดา พรมมี
10 นายปิ พณ พึ่งบุญพระ
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

จานวน (หุ้น)
206,338,000
93,432,000
29,428,100
12,500,000
4,229,300
4,010,000
3,552,300
3,077,700
2,443,200
2,416,500
361,427,100
104,572,900
466,000,000

ร้อยละ
44.28
20.05
6.32
2.68
0.91
0.86
0.76
0.66
0.52
0.52
77.56
22.44
100.00

หมายเหตุ : 1/ คัสโตเดียน ของ Apsilon Ventures Pte. Ltd. (“Apsilon”) ซึ่งถือหุน้ โดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd
(“Keppel T&T”) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และ Keppel T&T ถือหุน้ โดย Keppel Corporation Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูง สุด 10 รำยแรกตำมรำยชื่อ ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ล่ำ สุดของกิ จกำร ณ วันที่ 8 มีนำคม
2564 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุด ปรับปรุ งด้วยจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซือ้ ได้มำซึ่งหุ้นสำมั ญของกิ จ กำร
จ ำนวน 93,432,000 บำท หรื อ คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 20.05 ของหุ้น ที่ อ อกและจ ำหน่ ำ ยแล้ว ทั้ง หมดของกิ จ กำร ในวัน ที่ 25
มิถุนำยน 2564 มีรำยละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์
นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ
นางสาวพัชรา เกียรตินนั ทวิมล
นายสาธิต เชียงทอง
นางวรินท์รยา สิมะโรจน์

จานวน (หุ้น)
299,770,000
29,428,100
12,500,000
4,229,300
4,010,000
3,552,300

ร้อยละ
64.33
6.32
2.68
0.91
0.86
0.76
8
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ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
7 นายปิ ติชัย พันธุธ์ ีรานุรักษ์
8 นางนัฐลดา พรมมี
9 นายปิ พณ พึ่งบุญพระ
10 นางสาวสมจิตต์ ธาราอมรรัตน์
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1.6.2

จานวน (หุ้น)
3,077,700
2,443,200
2,416,500
2,090,600
363,517,700
102,482,300
466,000,000

ร้อยละ
0.66
0.52
0.52
0.45
78.01
21.99
100.00

โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซือ้

กรณีผถู้ ือหุน้ ARIP เดิมทุกรำยตอบรับคำเสนอซือ้ จะทำให้ผทู้ ำคำเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวน
หุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกิจกำร
ชื่อ

จานวน (หุน้ )
466,000,000
466,000,000

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1.7

รายชื่อคณะกรรมการ

1.7.1

รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทาคาเสนอซือ้

ร้อยละ
100.00
100.00

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อคณะกรรมการ
นายมนู เลียวไพโรจน์
นายบุญเลิศ นราไท
นายมินทร์ อิงคธ์เนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ
รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและผูจ้ ัดการใหญ่
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่มำ : ข้อมูลจำกกิจกำร
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1.7.2

รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซือ้

ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจ กำรเสร็จ สิ ้น ผู้ทำคำเสนอไม่มีแ ผนในกำรเปลี่ ยนแปลง
กรรมกำรของกิจกำร อย่ำงไรก็ดี หำกกิจกำรจะต้องแต่งตั้ งกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรใหม่เพิ่ มเติม หรือแทนที่ กรรมกำร
และ/หรือผู้บริหำรท่ำนเดิมที่ ลำออกไป ครบวำระ หรือเนื่ องจำกเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรให้กิจกำรมีกำร
แต่งตั้ง กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรใหม่ตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็ น และจะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1.8

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ข้อมูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของกิจกำรสำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 และงวดสำม
เดื อ น สิ ้น สุดวัน ที่ 31 มี น ำคม 2563 – 2564 ที่ ผ่ำ นกำรตรวจสอบและสอบทำนจำกบริ ษั ท สำนักงำน อี ว ำย จ ำกั ด มี
รำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้ำคงเหลือ
ต้นทุนบริกำรรอตัดจ่ำย
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น/ เงินลงทุนชั่วครำว
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
เงินมัดจำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ไตรมาสที่ 1 ปี
2564

104.74
39.78
0.23
4.12
0.91
2.23
152.01

72.80
56.38
0.17
14.64
0.98
3.84
148.80

82.46
75.80
0.10
0.00
1.72
9.98
2.14
172.22

58.99
47.14
0.09
0.02
51.731/
2.33
160.31

11.50
47.59
2.81
14.26
0.19
4.36
80.71
232.72

11.50
46.20
11.91
13.49
0.22
2.61
85.92
234.72

11.50
44.94
13.30
5.88
0.22
2.06
77.90
250.11

11.50
44.60
18.56
6.80
0.22
1.96
83.63
243.94
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บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
ส่วนของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
กำไร (ขำดทุน) สะสม
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ขำดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ไตรมาสที่ 1 ปี
2564

15.96

18.07

28.32

22.57

0.35

0.38

0.40

0.41

2.93
19.23

2.60
21.05

5.11
33.83

4.40
27.38

1.09

0.71

0.32

0.21

6.91
8.00
27.24

6.15
6.86
27.91

7.64
7.96
41.78

7.82
8.03
35.41

116.50
83.46

116.50
83.46

116.50
83.46

116.50
83.46

11.65
(6.14)
205.48
232.72

11.65
(4.81)
206.81
234.72

11.65
(3.28)
208.33
250.11

11.65
(3.08)
208.53
243.94

หมำยเหตุ : 1/ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 กิจกำรมีเงินฝำกประจำที่มีอำยุเกิน 3 เดือน จำนวนประมำณ 51.03 ล้ำนบำท ในขณะที่ในปี 2563
กิจกำรมีเงินฝำกประจำที่มีอำยุเกิน 3 เดือนจำนวนประมำณ 1.03 ล้ำนบำท

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
รายได้อื่น1/
รวมรายได้
ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษี
เงินได้

224.74
0.04
224.77
(180.84)
(1.25)
(38.21)
(220.30)

ไตรมาสที่ 1
ปี 2563
61.43
0.01
61.43
(51.24)
(0.28)
(9.64)
(61.17)

ไตรมาสที่ 1
ปี 2564
44.38
0.42
44.80
(33.97)
(0.31)
(10.26)
(44.54)

4.47

0.27

0.26

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

135.66
0.05
135.72
(94.37)
(1.42)
(36.63)
(132.42)

164.43
0.12
164.55
(118.47)
(1.15)
(43.13)
(162.76)

3.29

1.79
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บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
รำยได้ดอกเบีย้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กาไรสุทธิ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1.17
(0.14)
4.32
(0.92)
3.40

1.41
(0.12)
3.08
(1.75)
1.33

0.34
(0.19)
4.62
(1.05)
3.56

ไตรมาสที่ 1
ปี 2563
0.11
(0.08)
0.29
(0.07)
0.22

ไตรมาสที่ 1
ปี 2564
0.08
(0.03)
0.31
(0.11)
0.20

หมำยเหตุ: 1/ รำยได้อื่นประกอบด้วย บริกำรชื่อโดเมน กำรขำยสินทรัพย์ และอื่น ๆ

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน
กำไรต่อหุน้ (บำท)
อัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้น (%)
อัตรำส่วนกำไรสุทธิ (%)
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ไตรมาสที่ 1
ปี 2563

ไตรมาสที่ 1
ปี 2564

6.33

(21.99)

13.69

(8.84)

32.91

(1.68)

(9.51)

(3.60)

(1.28)

(56.27)

(0.43)

(0.43)

(0.43)

(0.11)

(0.11)

4.22

(31.94)

9.66

(10.23)

(23.47)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

0.0073
30.44
2.51
0.13
7.90
1.66
1.42

0.0028
27.95
0.81
0.13
7.07
0.64
0.77

0.0076
19.53
1.58
0.20
5.09
1.72
1.84

ไตรมาสที่ 1 ปี
2564
0.0004
23.46
0.45
0.17
5.86
1.70
1.97
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมของ ARIP
ผลการดาเนินงาน
รายได้
รำยได้รวมของกิจกำรประกอบด้วยรำยได้จำกกำรจัดงำนนิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ำและกิจกรรมทำงกำรตลำด
รำยได้จ ำกสื่ อ และคอนเทนต์ และรำยได้จ ำกบริ กำรดิ จิ ทัล สำหรับ ปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2564
กิจกำรมีรำยได้รวมจำนวน 135.72 ล้ำนบำท 164.55 ล้ำนบำท 224.77 ล้ำนบำท และ 44.80 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยใน
ปี 2562 และปี 2563 กิจกำรมีรำยได้เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำร้อ ยละ 21.24 และร้อยละ 36.60 ตำมลำดับ เนื่องจำกกำร
เพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกบริกำรดิจิทัล อย่ำงไรก็ดี ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจกำรมีรำยได้ลดลงประมำณ 16.64
ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.07 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกรำยได้จำกโครงกำรพิเศษ
(One-Off Projects) ที่ ล ดน้ อ ยลง และมี ก ำรเลื่ อ นจั ด งำน Thailand Top Company Award ซึ่ ง ได้รั บ ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ต้นทุนขาย
สำหรับ ปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2564 กิ จ กำรมี ต้น ทุ น ขำย บริ กำร และค่ ำ สิ ท ธิ จ ำนวน
94.37 ล้ำนบำท 118.47 ล้ำนบำท 180.84 ล้ำนบำท และ 33.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2562 กิจกำรมี ต้น ทุ น
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.54 จำกปี 2561 เนื่องจำกกำรย้ำยกำรจัดงำน COMMART ไปที่ไบเทค บำงนำ และกำรรับจ้ำงจัดงำนให้
หน่วยงำนรำชกำร ซึ่งสอดคล้องกับรำยได้ที่เพิ่มขึน้ เช่นกัน และในปี 2563 กิจกำรมีตน้ ทุนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 52.64 จำกปี ก่อน
หน้ำ เนื่องจำกมีตน้ ทุนส่วนเพิ่มจำกกำรรับงำนหน่วยงำนภำครัฐซึ่งเป็ นโครงกำรพิเศษ (One-Off Projects) โดย 3 งวดแรก
ของปี 2564 กิจกำรมีตน้ ทุนขำยลดลงจำนวน 17.28 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.72 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดี ยวกัน
ของปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกต้นทุนโครงกำรพิเศษที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ในปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2564 กิ จ กำรมี ค่ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ ำ ยจ ำนวน
1.42 ล้ำนบำท 1.15 ล้ำนบำท 1.25 ล้ำนบำท และ 0.31 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2562 กิจกำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และจัดจำหน่ำยลดลงร้อ ยละ 19.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้ำ และ ในปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564
กิจกำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.70 และร้อยละ 10.71 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกควำมผัน
ผวนของค่ำใช้จ่ำยโฆษณำ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรโดยหลักประกอบด้วย เงินเดือน กองทุนเงินทดแทน ค่ำสอบบัญชี ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร และค่ำซอฟต์แวร์บญ
ั ชี โดยในปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจกำรมีค่ำใช้จ่ ำย
ในกำรบริหำรจำนวน 36.63 ล้ำนบำท 43.13 ล้ำนบำท 38.21 ล้ำนบำท และ 10.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2562
กิจกำรมีค่ำใช้จ่ ำ ยในกำรบริหำรเพิ่มขึ น้ ร้อยละ 17.75 จำกปี 2561 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ น้ ของค่ ำตอบแทนพนักงำนที่ มี
ทักษะเฉพำะทำง และผลกระทบจำกกำรตัง้ สำรองผลประโยชน์พนักงำนตำมพระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงำน ในขณะที่ปี
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2563 กิจกำรมีค่ำใช้จ่ ำยในกำรบริ หำรลดลงร้อ ยละ 11.41 จำกปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรลดลงของเงินเดือ นพนั กงำน
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของไวรัส COVID-19 โดยในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจกำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรเพิ่มขึน้ จำนวน 0.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.43 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
กาไรสุทธิ
สำหรับปี 2561- 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจกำรมีกำไรสุทธิจำนวน 3.40 ล้ำนบำท 1.33 ล้ำนบำท
3.56 ล้ำ นบำท และ 0.20 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2562 กิ จ กำรมี กำไรสุท ธิ ล ดลงร้อ ยละ 60.95 จำกปี 2561
เนื่องจำกมีตน้ ทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ ในขณะที่ปี 2563 กิจกำรมีกำไรสุทธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ 168.27 จำกปี
2562 เนื่องจำกกิจกำรมีรำยได้จำกโครงกำรพิเศษเพิ่มขึน้ และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลง อย่ำงไรก็ตำม ในงวด 3 เดือน
แรกของปี 2564 กิจกำรมีกำไรสุทธิลดลงจำนวน 0.02 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.46 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดี ยวกัน
ของปี ก่อนหน้ำ
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
กิ จ กำรมี สิน ทรัพ ย์รวม ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 – 2563 และ ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2564 จ ำนวน 232.72
ล้ำนบำท 234.72 ล้ำนบำท 250.11 ล้ำนบำท และ 243.94 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กิจกำรมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.86 จำกปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำ และลูกหนีอ้ ื่น และสินทรัพย์ไ ม่มี
ตัวตนจำกระบบซอฟต์แวร์ระหว่ำงพัฒนำของกิจกำร และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กิจกำรมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ ร้อยละ
6.56 จำกปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำโดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ำรค้ำที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ อย่ำงไร
ก็ตำม ณ 31 มีนำคม 2564 กิจกำรมีสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 2.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
หนี้สิน
กิจกำรมีหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 จำนวน 27.24 ล้ำนบำท
27.91 ล้ำ นบำท 41.78 ล้ำ นบำท และ 35.41 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และ ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2563 กิจกำรมีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 2.48 และร้อยละ 49.69 ตำมลำดับ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ ของ
เจ้ำ หนี ้กำรค้ำ จำกกำรดำเนิ น ธุ รกิ จ อย่ ำ งไรก็ ตำม ณ 31 มี น ำคม 2564 กิ จ กำรมี ห นี ้สิน รวมลดลงร้อ ยละ 15.26 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับมูลค่ำหนีส้ ินรวมในปี 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น รวมของกิ จ กำรมี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ น้ โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 – 2563 และ ณ วัน ที่ 31
มีนำคม 2564 มีจำนวน 205.48 ล้ำนบำท 206.81 ล้ำนบำท 208.33 ล้ำนบำท และ 208.53 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เนื่องจำก
กิจกำรมีกำไรจำกกำรดำเนินงำน ซึ่งส่งผลให้กิจกำรมีผลขำดทุนสะสมลดลง
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1.9

การคาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคต

ผู้ทำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุป ระสงค์กำรดำเนินธุ รกิจหลักในกำรประกอบธุรกิจของ ARIP
อย่ำงมีนยั สำคัญ ภำยในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ โดยกิจกำรจะยังมุ่งเน้นทำ
ธุรกิจกำรจัดงำนนิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ำและกิจกรรมทำงกำรตลำด ผลิตสื่อและคอนเทนต์ และธุรกิจบริกำรดิจิทัล
ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงาน
ของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจหลักของกิ จการอย่างมีนัยสาคัญ
อย่างไรก็ดี หากมีความจาเป็ น ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจร่วมกับกิจการ ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการหรือใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่
จาเป็ นอื่นๆ ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจพิจ ารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการดาเนิน งานของกิ จ การ โครงสร้า งองค์ก ร
บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน และการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนิ นงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการและเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ กับการดาเนินงานของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนยั สาคัญที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะดาเนินการให้ตอ้ งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้
ของกิจการและได้รบั การอนุมัติอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมี
ผลบังคับใช้ในขณะนัน้
2.

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิจการที่ปรากฏในคาเสนอซือ้

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกำรตำมที่ปรำกฏในคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2564 มีควำมถูกต้องในสำระสำคัญ
3.

ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใดๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทาคาเสนอซื้อทั้งในฐานะส่วนตัว ใน
ฐานะกรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ทาคาเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นของกรรมการ
ของกิจการในนิติบุคคลผู้ทาคาเสนอซื้อ และการมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้ าน
ต่างๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ)

3.1

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อกระทาขึ้นก่อนการยื่ น คา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ ไม่
ว่าการทาสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้า ใจดังกล่ าว จะเป็ นการทาเพื่อ ซื้อ ขายหลัก ทรั พย์ในค า
เสนอซือ้ หรือไม่ก็ตาม
– ไม่มี –
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3.2

การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทาคาเสนอซื้อในกิจการ
3.2.1

การถือหุ้นในกิจการ
ณ วันที่ยื่นคาเสนอซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ถือหุน้ สามัญในกิจการทัง้ สิน้ จานวน
299,770,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทั้งหมด และคิดเป็ นร้อยละ 64.33
ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ

3.2.2

การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ
– ไม่มี –

3.3

การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการใน
ผู้ทาคาเสนอซื้อ
– ไม่มี เนื่องจำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ เป็ นบุคคลธรรมดำ –

3.4

รายการระหว่างกัน

กิจกำรกำหนดนโยบำย ระเบียบ และขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกันระหว่ำงกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นไปตำม
ข้อ กำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพ ย์ฯ ”) และสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรเกิ ด
เหตุกำรณ์ขดั แย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกิจกำรและบริษัทที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลที่มีควำมเป็ นไปได้ โดยรำยละเอียด
รำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรและผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
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ตารางแสดงรายการระหว่างกันของกิจการและผู้ทาคาเสนอซือ้
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับกิจการ

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิรซ์ จากัด ▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ
(ARG)
นายประยูร รัตนไชยานนท์
▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์
อิงค์ธเนศ
บริษัท เอ. อาร์. แอ็คเคานติง้
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ
คอนซัลแตนท์ จากัด (ARAC)
นายประยูร รัตนไชยานนท์
▪ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ
(มหาชน) (BOL)
นายประยูร รัตนไชยานนท์
▪ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ และ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
บริษัท เอเน็ต จากัด (ANET)
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
▪ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ
บริษัท เออาร์ไอที จากัด (ARIT)
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จากัด (C&P) ▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายประยูร รัตนไชยานนท์

ลักษณะรายการที่บันทึกในงบ
การเงินของกิจการ1/
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
ค่าบริการจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
ค่าบริการจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
ค่าบริการจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
ค่าสินค้า และค่าบริการจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น

มูลค่ารายการ / มูลค่าคงเหลือ (พันบาท)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
301

276

100

4,872

7,933

7,455

12

11

-

5,284

1,445

530

1,491

-

-

56

21

-

1,030

744

285

582

201

75

33

50

-

164

36
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ลาดับ

7

8

9

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับกิจการ

▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศ
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
ไทย) จากัด (D1)
(ดารงตาแหน่งกรรมการ ม.ค.-มี.ค. 2563)
▪ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
บริษัท เอสวีโอเอ จากัด(มหาชน)
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ และ
(SVOA)
ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์
อิงค์ธเนศ
บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน) ▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
(SPVI)

10

บริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จากัด ▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

11

บริษัท ลีซ อิท จากัด (มหาชน)

▪ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

12

บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จากัด

▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์
อิงค์ธเนศ

ลักษณะรายการที่บันทึกในงบ
การเงินของกิจการ1/
ค่าบริการจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
ค่าบริการจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
ค่าสินค้าจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
ค่าสินค้าจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น

มูลค่ารายการ / มูลค่าคงเหลือ (พันบาท)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1.619
1,016
50
3,009

548

-

472

-

-

5,110

4,871

695

1,287

163

81

1,228

1,347

400

101

206

130

2,799

2,957

971

1,802

1,436

52

50

50

-
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ลาดับ
13

14

15

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอรีส อินเตอร์ เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บีโอแอล
ดิจิตอล จากัด
บริษัท ไบโอบอร์น
จากัด

ความสัมพันธ์กับกิจการ
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
▪ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
▪ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์
อิงค์ธเนศ

ลักษณะรายการที่บันทึกในงบ
การเงินของกิจการ1/
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
ค่าบริการจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
ค่าบริการจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้า
และรายได้อื่น
ค่าสินค้าจ่าย

มูลค่ารายการ / มูลค่าคงเหลือ (พันบาท)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
200

100

-

-

440

-

1,203

-

-

-

1,450

-

13

107

-

5

1

-

หมำยเหตุ : 1/ รำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำร 56-1 ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร และข้อมูลจำกบริษัท
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3.5

ความสัมพันธ์อื่น ๆ

ผู้ทำคำเสนอซือ้ มีควำมสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญในลักษณะอื่น ๆ กับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของ
กิจกำร ดังนี ้
ณ วันที่ยื่นคาเสนอซือ้ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุน้ สามัญในกิจการจานวน
299,770,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของกิจการ
3.6

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซือ้

สาหรับแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะใช้แหล่งเงินทุนของตนเองในการ
ทาคาเสนอซือ้ ซึ่งเป็ นเงินฝากออมทรัพย์ที่ ฝากไว้กับธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โดยเมื่ อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สีแ่ ยกสาธุประดิษฐ์ ได้ออกหนังสือรับรองว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีวงเงิน ใน
ยอดเงินฝากในบัญชี ประเภทสะสมทรัพย์ จานวน 110,300,869.66 บาท และไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ตามหนังสือรับรอง
แหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซือ้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ในแบบ 247-4) ซึง่ ครอบคลุมเงินทุนที่จะต้องใช้ทั้ง สิน้
จานวน 108,049,500.00 บาท โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ จะรับซือ้ หุน้ สามัญทั้งหมดของกิจการ ที่มไิ ด้ถือครองโดยผู้ทาคาเสนอ
ซือ้ จานวน 166,230,00.00 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็ น
สิทธิออกเสียงร้อยละ 35.67 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
เมื่อพิจารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และจดหมายรับรองวงเงินในยอดเงินฝากในบัญชี
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) แล้ว คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผู้ทาคา
เสนอซือ้ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ (ซึ่งแหล่งเงินทุนดังกล่าวจะใช้เพื่อการท าคา
เสนอซือ้ ในครัง้ นีจ้ นเสร็จสิน้ )
3.7

แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ท าคาเสนอซื ้อ ไม่ มี แ ผนที่ จ ะขายหุ้น หรื อ โอนหุ้น ของกิ จ การที่ จ ะรับ ซื ้อ จากการท าคาเสนอซื ้อ ครั้ง นี ้ใ ห้ แ ก่
บุคคลใด ๆ ในจานวนที่มีนัยสาคัญในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ เว้นแต่ผู้ทาคา
เสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษัท จด
ทะเบียน หรือผูท้ าคาเสนอซือ้ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนัน้ หรือกรณีที่ ผู้ทา
คาเสนอซือ้ มีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายใน และ/หรือโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจขาย หรือโอนหุน้ สามัญ
ให้แก่บุคคลใด ๆ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทาคาเสนอซือ้ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจ และการขายหรือโอนหุ้นดังกล่าวขึน้ อยู่กับข้อตกลง
และเงื่อนไขบังคับของคู่สัญญา โดยจะแจ้งให้ทราบและจะดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์
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4.

ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่อผู้ถือหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของกิจกำรครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2564 ได้พิจำรณำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ (แบบ 247-4) และรำยงำนควำมเห็นของ บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จำกัด (“ที่ปรึกษำทำงกำร
เงินอิสระ”) ซึ่งเป็ นที่ปรึกษำกำรเงินอิสระของผูถ้ ือหุน้ ของกิจกำรต่อคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่ำว
ทั้งนี ้ เพื่อควำมโปร่งใสและเป็ นอิสระในกำรให้ควำมเห็นของกิจกำรเกี่ยวกับคำเสนอซือ้ ครัง้ นี ้ กรรมกำรจำนวน
1 ท่ำน คือ นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสีย ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวำระดังกล่ำว จึงคงเหลือกรรมกำรที่ไม่ มี ส่วน
ได้ส่ว นเสี ยที่ พิ จ ำรณำและออกเสี ย งลงคะแนนในวำระที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ค ำเสนอซื ้อ หลั กทรั พ ย์ข องผู้ ท ำค ำเสนอซื ้อ
(แบบ 247-4) ครัง้ นีจ้ ำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
4.1

รายชื่อคณะกรรมการ
นายมนู เลียวไพโรจน์
นายบุญเลิศ นราไท
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ
รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและผูจ้ ัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เหตุผลที่สมควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่สมควรปฏิเสธคาเสนอซือ้

ที่ประชุมของคณะกรรมกำรของกิจกำร (ซึ่งไม่นบั รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจำรณำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(แบบ 247-4) และรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระต่อคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และมีควำมเห็นสอดคล้องกับ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน อิ สระซึ่ ง ได้ให้ควำมเห็น ว่ำ ข้อมูลในคำเสนอซือ้ หลักทรัพ ย์ของผู้ทำคำเสนอซือ้ (แบบ 247-4) ที่มี
นัยสำคัญนัน้ ถูกต้อง และมีควำมเห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคำเสนอซือ้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
▪ รำคำเสนอซือ้ ของหุ้นสำมัญของกิจกำรที่ 0.65 ต่อหุน้ เป็ นรำคำที่ไม่เหมาะสม เนื่องจำกเป็ นรำคำที่ต่ำกว่ ำช่ วง
มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของกิจกำรที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระด้วยวิธีมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสดซึ่งเท่ำกับ 0.69 – 0.97 บำทต่อหุน้ (รำยละเอียดกำรประเมินมูลค่ำแสดงในรำยงำนควำมเห็นของที่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระตำมแนบของเอกสำรฉบับนี)้
▪ ตำมที่ปรำกฏในคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซือ้ (แบบ 247-4) วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจของ
กิจกำร กำรขยำยกำรลงทุน กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำร กำรจ้ำงงำน แผนกำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ของกิจกำร โครงสร้ำงเงินทุนของกิ จกำร นโยบำยกำรจ่ำยเงิน ปั นผล และรำยกำรระหว่ำงกั น จะไม่
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เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ ดังนัน้ กิจกำรและผูถ้ ือ
หุน้ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรดังกล่ำว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้นในกำรตัดสินใจที่จะตอบรับ หรื อ
ปฏิเสธคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทั้งนี ้ ท่ำนผู้ถือหุ้นควรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจำรณำรำยงำนควำมเห็น
ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ และข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน ระยะเวลำกำรลงทุน ระดับควำมเสี่ยง
ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำนในอนำคต และรำคำหุน้ ของกิ จกำรในอนำคต และผลประโยชน์ใด ๆ ที่กิจกำรจะได้รับ
ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผูถ้ ือหุ้น โดยกำรพิจำรณำตอบรับหรือปฏิเสธคำเสนอซือ้ ของผู้ถือหุ้นจะขึน้ อยู่ กับ
ดุลพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนผู้ถือหุ้นควรพิจำรณำรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของกิจกำรประกอบกำรตัดสินใจด้วย หำก
รำคำตลำดสูงกว่ำรำคำเสนอซือ้ ผูถ้ ือหุน้ จะมีทำงเลือกที่จะขำยหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่ หำกผูถ้ ือหุน้ เชื่อ มั่น ใน
ศักยภำพในกำรประกอบธุรกิ จของกิจกำรภำยใต้กำรบริหำรของผู้ทำคำเสนอซือ้ ในอนำคต หรือประสงค์จะถือหุ้น ของ
กิจกำรเพื่อกำรลงทุนในระยะยำว กำรปฏิเสธคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ก็เป็ นทำงเลือกหนึ่งสำหรับผูถ้ ือหุน้ เช่นกัน
4.2

ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิจการแต่ละราย และจานวนหุ้นที่กรรมการแต่ละรายนั้นถือ
อยู่ (เฉพาะในกรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการตาม 4.1 ไม่เป็ นเอกฉันท์)
– ไม่มี –

4.3

ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผู้เสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทั้งความ
เป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว

คณะกรรมกำรของกิจกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำแผนงำนและนโยบำยของผู้ทำคำเสนอ
ซือ้ ที่ระบุไว้ในคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และมีควำมเห็นดังนี ้
4.3.1

สถานภาพของกิจการ

ในช่ ว งระยะเวลา 12 เดื อ นนับ จากสิ ้น สุดระยะเวลารับ ซื ้อ ผู้ท าคาเสนอซื ้อ ไม่ มี ความประสงค์ที่จ ะเพิ กถอน
หลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่กรณีที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ มี หน้าที่
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนัน้
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของกิจกำร
กิจการยังคงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ทาให้กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะ
ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็ น บริษั ทจดทะเบี ยนหรื อจากการเพิกถอนหุ้น ของกิ จการในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ของกิจการที่ไม่ประสงค์จะขายหุ้นตามคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ จะไม่มีผลกระทบ
ในเรื่องตลาดรองในการซือ้ ขายหุน้ ของกิจการ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ สามารถซือ้
หุ้นของกิจการได้จานวนมาก จนทาให้กิจการมีจานวนและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุน้ รายย่อยลดลงมาก อาจทาให้มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ได้ รวมทั้งกิจการอาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านคุณสมบัติการดารง
สถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย หากจานวน
และสัดส่วนการถือหุน้ ของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องมีจานวนผู้ถือหุน้ สามัญราย
ย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของกิจการ ซึ่ง
อาจเป็ นผลทาให้กิจการมีภาระต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติม
ทัง้ นี ้ หากเกิดกรณีดังกล่าว คณะกรรมการของกิจการเชื่อว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ จะพิจารณาขายหุน้ ของกิจการออก
บางส่วนภายหลังการทาคาเสนอซือ้ ครัง้ นี ้ เพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์
การดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนต่อไป
อย่างไรก็ดี ภายหลังสิน้ สุดระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าว กิจการและผูถ้ ือหุน้ ที่ยังคงถือหุน้ ของกิจการต่อไปอาจมี
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึ่งหากผู้ทาคาเสนอซือ้ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะต้องดาเนินการให้
กิจการได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด
และไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่ง
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยมีสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ได้ รวมทัง้ ผูท้ าคาเสนอซือ้
จะต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพ ย์ทั้ง หมดของกิจ การอี กครั้ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหลักทรัพย์ของกิ จ การสามารถขาย
หลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่ได้
4.3.2

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ในช่ ว งระยะเวลา 12 เดื อ นนับ จากวั น สิ ้น สุ ด ระยะเวลาการท าค าเสนอซื ้อ ผู้ ท าค าเสนอซื ้อ ไม่ มี แ ผนที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสาคัญโดยกิจการยังคงมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิ จ หลัก
ด้านการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด ผลิตสื่อและคอนเทนต์ และธุรกิจบริการดิ จิ ทัล
เช่นเดิม
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการ
เปลี่ ยนแปลงที่ จ าเป็ น อื่ น ๆ ผู้ท าคาเสนอซื ้อ อาจพิ จ ารณาทบทวนและปรับ ปรุ ง นโยบายการด าเนิ น งานของกิ จ การ
โครงสร้างองค์กร บุคลากร และโครงสร้างทางการเงินในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของกิจกำร
คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำกิจกำรและผู้ถือหุน้ จะไม่ได้รับผลกระทบจำกนโยบำยของผูท้ ำคำเสนอ
ซือ้ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนิน กำรและแผนธุรกิจของกิจกำร เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลง
แผนธุรกิจในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ โดยกิจกำรจะยังคงมุ่งเน้นกำรดำเนินธุรกิจหลักเดิม
ของกิจกำร อันได้แก่ กำรจัดงำนนิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ำและกิจกรรมทำงกำรตลำด ผลิตสื่อและคอนเทนต์ และธุรกิจ
บริกำรดิจิทลั เพื่อสร้ำงผลประโยชน์และผลตอบแทนให้แก่กิจกำรและผู้ถือหุน้ เนื่องจำกกิจกำรมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ทำงมำอย่ำงยำวนำน อย่ำงไรก็ตำม หำกแผนธุรกิจมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ กิจกำรและผู้ทำคำเสนอซือ้ จะ
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขออนุมตั ิต่อที่ป ระชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจกำร
4.3.3 แผนการบริหารกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้
ผู้ทำคำเสนอซือ้ ในฐำนะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำรดำเนินงำนของกิจกำร
อย่ำงมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินธุรกิจหลักของกิจกำรอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ดี
หำกมีควำมจำเป็ น ผู้ทำคำเสนอซือ้ อำจร่วมกับกิจกำร ในกำรพิ จำรณำปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจกำรหรือในกรณีที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญของสภำพทำงกำรเงินหรือสภำวะทำงธุรกิจของกิจกำร หรือกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็ น
อื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซือ้ อำจพิจำรณำทบทวนและปรับปรุ งนโยบำยกำรดำเนินงำนของกิจกำร โครงสร้ำงองค์กร บุคลำกร
โครงสร้ำงทำงกำรเงิน และกำรจ่ำยเงินปั นผลในอนำคตเพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน
ของกิจกำรและเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ กับกำรดำเนินงำนของกิจกำร หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพในกำร
แข่งขันในอนำคต ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่ำงมีนยั สำคัญที่แตกต่ำงจำกที่ระบุไว้ในคำเสนอซือ้
หลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรให้ตอ้ งได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้
ของกิจกำรและได้รบั กำรอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับ กฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมี
ผลบังคับใช้ในขณะนัน้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของกิจกำร
คณะกรรมการของกิจ การมีความเห็น ว่ า นโยบายและแผนการบริ หารกิ จการที่ ระบุ ไว้ในคาเสนอซือ้ มี ค วาม
เหมาะสมและเป็ นไปได้ โดยภายหลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ และภายในระยะเวลาตามที่ผู้ทาคาเสนอซือ้ ได้ระบุ ไ ว้
ข้างต้น กิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบหรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจของกิจการอย่างมีนยั สาคัญ โดย
ที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ มีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม และไม่มแี ผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
แผนการบริหารกิจการอย่างมีนัยสาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ ทัง้ นี ้ มี
ความเป็ นไปได้สงู ที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ จะสามารถดาเนินการได้ตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ผทู้ าคาเสนอซือ้
ได้ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ เนื่องจากปั จจุบันผู้ทาคาเสนอซือ้ มีอานาจในการจัดการและการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ
ของกิจการผ่านทางคณะกรรมการของกิจ การ ซึ่งก่อนที่จะมีการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ ดารงตาแหน่ ง
กรรมการและผูบ้ ริหารในกิจการอยู่แล้ว จึงมีความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจของกิจการเป็ นอย่างดี รวมทัง้ ในปั จจุบนั ณ วันที่
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ยื่นคาเสนอซือ้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผูท้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ ในกิจการคิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
แล้วและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเป็ นเสียงข้างมากที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เกือบทั้งหมด
อยู่แล้ว รวมทั้งสามารถควบคุมนโยบายการบริหารงานในกิจการได้ ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน
เรื่องต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของกิจการกาหนดให้ต้อ ง
ได้รบั มติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ การทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการดาเนินธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้าง
ทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะการเงินของ
กิจการ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งผูท้ าคาเสนอซือ้
จะดาเนิ น การให้มี ความเหมาะสมและให้เ ป็ น ไปตามหลักเกณฑ์แ ละกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องในขณะนั้น คาดว่ า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจการ
4.3.4

การขยายการลงทุนหรือกาลังการผลิต

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังการทาคาเสนอซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของแต่ละกลุ่มธุรกิจของกิจการในปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ในกรณีที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนยั สาคัญ
ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะดาเนินการให้ตอ้ งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้นของกิ จ การและได้รับ การอนุมัติอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อให้เป็ น ไปตามข้อ บัง คับ กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนัน้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของกิจกำร
คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรและผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกนโยบำยของผูท้ ำคำเสนอ
ซือ้ ที่เกี่ยวกับกำรลงทุน เนื่องจำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับ
จำกวันสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ทำคำเสนอซือ้ อำจมีแผนธุรกิจ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำทำงธุรกิจ และแนวทำงกำรขยำยกิจกำร โดยจะศึกษำและวิเครำะห์ถึงควำมเป็ นไปได้ของ
แผนดัง กล่ ำ วเพื่ อ รับ รองว่ ำ แผนดั ง กล่ ำ วก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์แ ก่ กิจ กำรและผู้ถื อ หุ้น อย่ ำ งแท้ จ ริ ง และสำมำรถเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำรในระยะยำว ทัง้ นี ้ หำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีกำรทบทวนแผนกำรขยำยกำรลงทุนแล้ว มี
ควำมจ ำเป็ น ที่ จ ะดำเนิ น แผนกำรลงทุ น ใด ๆ ของกิ จ กำรซึ่ ง น ำไปสู่กำรได้ม ำหรื อ จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์สิน ที่ ใ ช้ใ นกำร
ดำเนินงำนของกิจกำร กิจกำรและผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
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4.3.5

การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน และการจ้างงาน

ภำยหลัง กำรท ำคำเสนอซื ้อ ผู้ท ำคำเสนอซื ้อ ไม่ มี แ ผนในกำรเปลี่ ยนแปลงกรรมกำรของกิ จ กำร อย่ ำ งไรก็ ดี
กรรมกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น กรณีที่มีกำรลำออกหรือครบกำหนดตำมวำระกำรดำรงตำแหน่ง ทัง้
กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรจะต้องเป็ นไปตำมข้อบังคับของกิจกำร และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต.
และ ตลำดหลักทรัพย์ฯ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของกิจกำร
คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรและผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกนโยบำยของผูท้ ำคำเสนอ
ซื ้อ ที่ เ กี่ ยวกั บ กำรปรับ โครงสร้ำ งองค์กรอย่ ำ งมี นัยสำคัญ เนื่ อ งจำกผู้ท ำคำเสนอซื ้อ ไม่ ป ระสงค์ที่ จ ะเปลี่ ยนผู้บ ริ ห ำร
และ/หรือ บุคลำกรหลักของกิ จกำร ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวัน สิน้ สุดระยะเวลำรับ ซือ้ เนื่องจำกโครงสร้ำ ง
กรรมกำรของบริษัทฯ มีผทู้ ำคำเสนอซือ้ คือนำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรของ
กิจกำรอยู่แล้ว อย่ำงไรก็ตำม หำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีกำรเสนอปรับโครงสร้ำงองค์กร กิจกำรและผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะปฏิ บัติ
ตำมหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์แ ก่
กิจกำรและผูถ้ ือหุน้ เป็ นสำคัญ
4.3.6

แผนการจาหน่ายสินทรัพย์หลัก

ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะจาหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการอย่างมีนัยสาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลัง
การทาคาเสนอซือ้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของกิจกำร
คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรและผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกนโยบำยของผูท้ ำคำเสนอ
ซือ้ ที่เกี่ยวกับแผนกำรจำหน่ำยไปซึ่ง สินทรัพย์ห ลักของกิจกำร เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบำยดัง กล่ ำ ว
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ ทัง้ นี ้ เนื่องจำกกิจกำรยังคงมีสถำนะเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ หำกมีรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจกำรเกิดขึน้ กิจกำรและผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์แก่กิจ กำร
และผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก
4.3.7

แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงกำรเงินอย่ำงมีนยั สำคัญ ภำยในระยะเวลำ
12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้

26

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของกิจกำร
คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรและผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกนโยบำยของผูท้ ำคำเสนอ
ซือ้ ที่เกี่ยวกับโครงสร้ำงเงินทุน เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปลี่ยนโครงสร้ำ งเงินทุนของกิ จ กำร
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวัน สิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ ทั้งนี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญใด ๆ กิจกำร
และผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจกำร รวมถึงกำร
อนุมตั ิอื่น ๆ ที่จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนัน้
4.3.8

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ผู้ทำคำเสนอซือ้ ไม่มีแ ผนหรือ นโยบำยที่จะเปลี่ ยนแปลงนโยบำยกำรจ่ำ ยเงินปั น ผลอย่ำ งมีนัยสำคัญ ภำยใน
ระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ โดยปั จจุบนั กิจกำรมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ ผู้
ถือหุน้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภำยหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้อง
เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรอำจกำหนดให้กำรจ่ำ ยเงินปั น ผลมีอัตรำน้อ ยกว่ ำ
อัตรำที่กำหนดข้ำงต้นได้ หำกกิจกำรมีควำมจำเป็ นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยธุรกิจ ควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต
อย่ำงไรก็ดี หำกมีควำมจำเป็ น หรือในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญของสถำนภำพทำงกำรเงินหรือ
สภำวะธุรกิจของกิจกำร หรือกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็ นอื่น ๆ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรจ่ำยเงิน ปั น ผล
ของกิ จ กำรในอนำคต เพื่ อ ให้มี ควำมเหมำะสมกั บ กำรดำเนิ น งำนและฐำนะทำงกำรเงิ น ของกิ จ กำรหรื อ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต
นอกจำกที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มี
แผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัต ถุประสงค์กำรดำเนินงำนของกิจกำร อย่ำงไรก็ดีในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ ที่อำจส่งผลกระทบ
อย่ำงมีนัยสำคัญต่อ กำรดำเนิน งำน หรือ ฐำนะทำงกำรเงินของกิจ กำร ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจเสนอให้กิจกำรพิ จ ำรณำ
ทบทวนหรือ แก้ไขนโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจของกิจกำรตำมที่จำเป็ นและสมควร ทั้งนี ้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของกิจกำรเป็ นสำคัญ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของกิจกำร
คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรและผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกนโยบำยของผูท้ ำคำเสนอ
ซือ้ ที่เกี่ยวกับกำรจ่ำ ยเงินปั น ผลดัง กล่ำ ว เนื่องจำกผู้ทำคำเสนอซือ้ ไม่ มีแ ผนที่ จะเปลี่ ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำ วในช่ ว ง
ระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ทำคำเสนอซือ้ อำจพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลใน
อัตรำเพิ่ ม ขึ น้ หรื อ ลดลงขึน้ อยู่ กับ กระแสเงิ น สด กำรขยำยธุ รกิ จ และปั จ จัยอื่ น ๆ ที่ จ ำเป็ นและพิจ ำรณำแล้ว ถึ ง ควำม
เหมำะสม ทั้งนี ้ หำกผู้ทำคำเสนอซือ้ เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญ แตกต่ำงจำกที่
ระบุไว้ในคำเสนอซือ้ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ กิจกำรและผู้ทำคำเสนอซือ้ จะปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย นโยบำย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ ในช่วงเวลำ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กิจกำรไม่มี
กำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
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4.3.9

รายการระหว่างกัน

ปั จ จุ บัน กิ จ การมี การกาหนดนโยบายและระเบี ยบปฏิ บัติแ ละขั้น ตอนการอนุ มัติ ร ายการระหว่ า งกั น ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท า
รายการระหว่างกันของกิจการ และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในช่ ว งระยะเวลา 12 เดื อ นนับ จากวัน สิ ้น สุด ระยะเวลาการท าค าเสนอซื ้อ ผู้ท าคาเสนอซื ้อ ไม่ มี แ ผนที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการทารายการระหว่างกันของกิ จการอย่ างมีนัยสาคัญ โดยรายการระหว่างผู้ท าคาเสนอซื ้อ และ
กิจการที่ยงั คงดาเนินอยู่ จะยังคงเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็ นรายการซือ้ ขายสินค้าและบริการที่เป็ นไปตามลักษณะการ
ทาธุรกิจการค้าทั่วไปและมีเงื่อนไขเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยรายการดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะ
และปริมาณอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ ในกรณีกิจการจะมีการดาเนินงานเกี่ยวกับรายการระหว่างกันเพิ่มเติมกับผู้ทาคาเสนอ
ซือ้ ในอนาคต ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทารายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็ น
การท ารายการที่ มี เ งื่ อ นไขเสมื อ นการท ารายการกั บ บุ ค คลภายนอก (Arm’s Length Transaction) และเป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการระหว่างกัน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของกิจกำร
คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ ผู้ถือหุน้ ของกิจกำรจะไม่ได้รับผลกระทบจำกนโยบำยของผู้ทำคำเสนอ
ซือ้ ที่เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่มีนยั สำคัญ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำก
วันสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ เนื่องจำกกิจกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกิจกำรมีนโยบำยที่เกี่ยวกับ กำร
ท ำรำยกำรที่ เ กี่ ยวโยงกั นซึ่ ง เป็ นไปตำมข้อ กำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพ ย์ฯ อย่ ำ งเคร่ ง ครัด เพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของกิจกำร ป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ซึ่งอำจจะเกิดขึน้ และก่อให้เกิดควำมเป็ น ธรรม
ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ทุ กรำย รวมถึ ง เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่ ำรำยกำรระหว่ ำ งกั นต่ ำ ง ๆ ได้ท ำขึ น้ โดยมี เ งื่ อ นไขเสมื อ นกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก (Arm’s length Transaction) โดยกิจกำรได้เปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ ไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินและแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของกิจกำร
4.4
ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการของกิจการ (เฉพาะกรณีทีค่ าเสนอซือ้
เป็ นคาเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์)
ไม่ มี เนื่ อ งจำกกำรท ำคำเสนอซื ้อ ครั้ง นี ้ ไม่ ไ ด้เ ป็ น กำรท ำคำเสนอซื ้อ เพื่ อ เพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์จ ำกกำรเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
5.

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

โปรดพิจำรณำรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระต่อคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของ บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน) จัดทำโดย บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จำกัด
28

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
โดย นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ

เสนอต่อ

ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)

จัดทาโดย

บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด

27 กรกฎาคม 2564

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP

คาย่อ
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
รายงานความเห็นฯ

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ
บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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แบบแสดงเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของ ARIP ที่ราคาหุน้ ละ 0.65 บาท
เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 25 วันทาการ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13
พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
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หรืองดเว้นกระทาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก หรือ Volume Weighted Average Price
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก หรือ Weighted Average Cost of
Capital
บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด
บริษัท เอ็ม วิช่นั จากัด (มหาชน)
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แบบ 247-3
แบบ 247-4
แบบ 56-1
ราคาเสนอซือ้
ระยะเวลารับซือ้
ประกาศที่ ทจ.12/2554

ประกาศที่ ทจ.14/2554

VWAP
WACC
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ หรือ LYN
MVP
PICO
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เรื่อง
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โดย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

เรียน

ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) (“ARIP” หรือ “กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) ได้รบั
สาเนาประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“แบบ 247-3”) และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้รบั
ส าเนาค าเสนอซื ้อ หลัก ทรัพ ย์ข องกิ จ การ (“แบบ 247-4”) จากนาย มิ น ทร์ อิ ง ค์ธ เนศ (“ผู้ท าค าเสนอซื ้อ “) ลงวัน ที่
5 กรกฎาคม 2564 โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่เี หลือทัง้ หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer)
จานวน 166,230,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของกิจการที่ราคาเสนอซือ้ เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุน้ (“ราคาเสนอซือ้ ”)
ในการนี ้ กิจการได้แต่งตัง้ บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระที่ ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
(“ส านั ก งาน ก.ล.ต.”) ให้ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยเกี่ ย วกั บ ค าเสนอซื ้อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ นครั้ ง นี ้
(“รายงานความเห็นฯ”) ซึ่งในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศกึ ษาข้อมูลในคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ข้อมูลและเอกสารที่ได้รบั จากกิจการ และ/หรือข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป ได้แก่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (“แบบ 56-1”) งบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการสาหรับ ปี
2561 – 2563 และงบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
การจัดงานนิทรรศการ ธุรกิ จสื่อและคอนเทนต์ ธุรกิจบริการดิจิทัล และธุรกิจเกี่ ยวเนื่อง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกิจการ รวมทัง้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ของกิจการ
เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการจัดทารายงานเพื่อให้ความเห็นแก่ผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากกิจการและ/หรือผู้
จัดเตรียมคาเสนอซือ้ รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารของกิจการ เป็ นข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นจริง และ
ความเห็นที่แสดงไว้สามารถเชื่อถือได้และใกล้เคียงกับสภาพความจริง ณ ปั จจุบนั และเป็ นการพิจารณาจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจและข้อมูลที่สามารถรับรูไ้ ด้ในปั จจุบนั ในขณะที่ทาการศึกษาเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เข้าทาการ
ตรวจสอบถึงความถูกต้องและครบถ้วนตามความเหมาะสม ดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นจริง
หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุบนั อย่างมี
นัยสาคัญ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สาหรับ
การพิจารณาตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าวได้
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ทัง้ นี ้ การตัดสินใจที่จะตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ ผูถ้ ือหุน้ ควรศึกษาข้อมูลและความเห็น
ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระในแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้เ ป็ น ข้อ มู ลประกอบในการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ อย่ า งไรก็ ต าม
การตัดสินใจสุดท้ายในการตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ขึน้ กับดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายเป็ นสาคัญ
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บทสรุ ปผู้บริหาร
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”) ได้ทาการซือ้ หุน้ ของบริษัท เออาร์ไอพี
จากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “ARIP” หรือ “บริษัทฯ”) เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 93,432,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20.05
ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้ว ทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เมื่อนามานับรวมกับ
จานวนหุน้ ที่ถืออยู่ก่อนหน้าจานวน 206,338,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.28 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมทัง้ สิน้ เป็ นจานวน
299,770,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของกิจการ ด้วยเหตุนี ้ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ จึงมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่เี หลือทัง้ หมดจากผูถ้ ือหุน้ ราย
อื่นทัง้ หมดของ ARIP (Mandatory Tender Offer) เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ สามัญของกิจการเพิ่มขึน้ จนข้าม
ร้อยละ 50.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) ทั้งนี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญที่ เหลือทั้งหมดของกิจการ
ดังกล่าว จานวน 166,230,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซือ้ เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุน้ (“ราคาเสนอซือ้ ”) คิดเป็ นมูลค่าที่ทาคาเสนอซือ้ ทัง้ หมด
เท่ากับ 108,049,500.00 บาท
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้ย่ืนแบบแสดงเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“แบบ
247-3”) ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (“ส านัก งาน ก.ล.ต.”) และเมื่ อ วัน ที่ 5
กรกฎาคม 2564 ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้ย่ืนแบบคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (“แบบ 247-4”) ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของกิจการเป็ นที่เรียบร้อย ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศที่ ทจ.12/2554
จากข้อมูลที่อา้ งอิงจากแบบคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
สรุ ปรายละเอียดคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยผู้ทาคาเสนอซือ้
ผู้ทาคาเสนอซือ้
: นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
จานวนหลักทรัพย์
: จ านวน 166,230,000 หุ้น หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 35.67 ของจ านวนหุ้น ที่ อ อกและ
ทีเ่ สนอซือ้
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
ราคาเสนอซือ้
: 0.65 บาทต่อหุน้ โดยผูแ้ สดงเจตนาขายจะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้
ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ
7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ สามัญดังกล่าว ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ สุทธิ
ที่ผแู้ สดงเจตนาขายจะได้รบั คือ 0.648261 บาทต่อหุน้ (ราคาสุทธิ)
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ระยะเวลารับซือ้

: เริ่มตัง้ แต่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิน้
25 วั น ท าการ (“ระยะเวลารับ ซื ้อ ”) ของทุ ก วั น ท าการของตั ว แทนในการรับ ซื ้อ
หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลารับซือ้
สุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซือ้ อีก เว้นแต่เข้าเงื่อนไขการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
เสนอซือ้ โดยผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ได้
ตัง้ แต่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทุกวันทาการของตัวแทนในการ
รับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 20 วันทาการ
เงื่อนไขของการทาคาเสนอ : เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาเสนอซือ้
ซือ้ และเงื่อนไขสาคัญอื่นที่
▪ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจลดราคาเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ หากมี
เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์รา้ ยแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ้
▪ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจแก้ไขข้อเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ เพื่อ
แข่งขันกับบุคคลอื่นนัน้ หากมีบุคคลอื่นยื่นคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการใน
ระหว่างระยะเวลารับซือ้
เงื่อนไขในการยกเลิกคาเสนอซือ้
▪ มีเหตุการณ์ หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ ภายหลังจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ยื่นคา
เสนอซือ้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจ
เป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการโดย
ที่เหตุการณ์หรือการกระทาดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทาของผูท้ าคาเสนอซือ้
หรือการกระทาที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรับผิดชอบ หรือ
▪ กิจการได้กระทาการใด ๆ ภายหลังจากที่สานักงาน ก.ล.ต. รับคาเสนอซือ้ จาก
ผูท้ าคาเสนอซือ้ และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อันส่งผลให้มูลค่าหุน้ สามัญของ
กิจการลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรือ
▪ กิ จ การได้ก ระท าการใด ๆ ที่ น่ า จะมี ผ ลต่ อ การท าค าเสนอซื ้อ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทาการหรืองดเว้นกระทา
การในประการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (รวมทัง้ ที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.14/2554”)
ทัง้ นี ้ กิจการ ได้แต่งตัง้ บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ” หรือ “IFA”) เพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ เกี่ยวกับการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ โดยสามารถสรุป
เหตุผลที่ สมควรจะตอบรับ และ/หรื อ เหตุผ ลที่ สมควรปฏิ เสธคาเสนอซือ้ และประโยชน์ห รื อผลกระทบอื่ น ๆ ในการ
ประกอบการพิจารณาได้ดงั นี ้
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สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคาหุน้ สามัญของ ARIP ด้วยวิธีการทางการเงินต่าง ๆ 5 วิธี โดยสรุปได้ดงั นี ้
สรุ ปการเปรียบเทียบราคาประเมินหุน้ สามัญของกิจการกับราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
ราคาเสนอซือ้ ความเหมาะสม
สูงกว่า (ต่ากว่า)
วิธีประเมินมูลค่าหุ้น
โดย IFA
(บาทต่อหุน้ ) ของวิธีประเมิน
ราคาเสนอซือ้
(บาทต่อหุน้ )
(ร้อยละ)
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
0.45
ไม่เหมาะสม
(30.77)
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
0.58
ไม่เหมาะสม
(10.77)
วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
0.67 – 0.74
ไม่เหมาะสม
3.08 – 13.85
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน
0.65
มูลค่าตลาด โดยวิธี
0.89 – 1.96
ไม่เหมาะสม
36.92 – 201.54
อัตราส่วน P/BV
วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
0.69 – 0.97
เหมาะสม
6.15 – 49.23
กระแสเงินสด
หมายเหตุ : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ทาการประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach)
และวิธีอตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาหน่ าย
(EV/EBITDA Ratio Approach) เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่นามาเปรียบเทียบมีผลประกอบการที่ขาดทุนในปี 2563

จากตารางข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีมลู ค่าตามบัญชี วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาดและวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่าตลาด เป็ นวิธีท่ีไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุน้
สามัญของกิจการ เนื่องจากมีขอ้ จากัดในด้านต่าง ๆ เช่น เป็ นการคานึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้
คานึงถึงศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นต้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดมีความเหมาะสมในการประเมินราคาหุน้ สามัญของกิจการ
มากที่สดุ เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่าที่พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการและ
นโยบายในการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารของกิจการในอนาคตทัง้ ในด้านการขยายการลงทุนและการสร้างรายได้ โดยมี
ช่วงราคาที่เหมาะสมสาหรับมูลค่า หุน้ สามัญของกิจการ เท่ากับ 0.69 – 0.97 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65
บาทต่อหุน้ เท่ากับ 0.04 – 0.32 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.15 – 49.23
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซือ้ และข้อมูลประกอบอื่น ๆ
ของกิจการ รวมถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ พร้อมชีแ้ จงเหตุผลว่าควรจะตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ ครัง้ นี ้ โดย
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี ้
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยพิจารณาจากปั จจัยหลัก ดังนี ้
1.

ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดที่พิจารณาถึง
ความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของกิจการตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ ของรายงานฉบั บนี ้ ซึ่งตาม
วิธีการดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการจะอยู่ในช่วง 0.69 – 0.97 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอ
ซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวนเท่ากับ 0.04 – 0.32 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 6.15 – 49.23 ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าราคาเสนอซือ้ ไม่เหมาะสม

2.

โอกาสทีจ่ ะขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หากพิจารณาราคาหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์วันสุดท้ายก่อนวันที่ผู้ทาคาเสนอซือ้ ยื่น แบบประกาศ
เจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) มีราคาต่อหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 – 30 วันทาการ
อยู่ท่ี 0.73 – 0.74 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ (รายละเอียดราคาหุน้ ย้อนหลังปรากฏใน
ส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.3 วิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด ของรายงานฉบับนี)้ หากหุน้ สามัญของกิจการที่ซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ณ เวลาที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์ท่ีจะขาย มีราคาซือ้ ขายสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ผู้ ถือหุน้ อาจมีโอกาสที่จะขาย
หุน้ ของกิจการในราคาที่สงู กว่าราคาเสนอซือ้ โดยผ่านการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาตอบรับหรือตอบปฏิเสธคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของกิจการครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาเหตุผล
และความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอข้างต้น ทั้งนี ้ การตัดสินใจตอบรับหรือ
ปฏิเสธขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย
อาทิ
1) ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอบรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ อาจสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถขายหุน้ ในราคา
และจานวนที่ตอ้ งการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เพราะมีปริมาณการซือ้ ขายที่ค่อนข้างต่า
2) ในกรณีที่มีผูต้ อบรับคาเสนอซือ้ มากเพียงพอ ผูท้ าคาเสนอซือ้ สามารถได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทัง้ หมดหรือมากกว่า
ร้อยละ 75.00 ของจานวนหุน้ ที่ ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
จะส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ มีอานาจในการบริหารงานในกิจการและสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
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ส่วนที่ 1 ความเป็ นมา
1.1 ลักษณะของรายการ
เนื่ อ งด้ ว ยเมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2564 นายมิ น ทร์ อิ ง ค์ ธ เนศ (“ผู้ ท าค าเสนอซื ้ อ ” ) ได้ ท าการซื ้ อ หุ้ น ของ
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) (“ARIP” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “กิจการ”) เป็ นจานวนทั้งสิน้ 93,432,000 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 20.05 ของจานวนหุน้ ที่ ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
จาก BNP Paribas Singapore Branch คัสโตเดียนของ Apsilon Ventures Pte. Ltd. ผ่านกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์ราย
ใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยการซือ้ ขายดังกล่าวเกิดขึน้ เนื่องจากบริษัท
Apsilon Ventures Pte. Ltd. มีนโยบายลดการลงทุนในธุรกิจที่มิใช่ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ในขณะที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ยัง
มองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของกิจการ ทัง้ นี ้ ภายหลังการทาเข้ารายการดังกล่าว ส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ มีสดั ส่วน
การถื อหุ้นรวมทั้งสิน้ เป็ นจานวน 299,770,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิ ออกเสียงทั้ง หมดของกิจการ ด้วยเหตุนี ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ จึงมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ท่ีเหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดของ ARIP (Mandatory Tender Offer) เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ได้มาซึ่งหุน้ สามัญของกิจการเพิ่มขึน้ จนข้ามร้อยละ 50.00 ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13
พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) ทัง้ นี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาคาเสนอซือ้ หุน้
สามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการดังกล่าว จานวน 166,230,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่ราคาเสนอซือ้ เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุน้ (“ราคา
เสนอซือ้ ”) คิดเป็ นมูลค่าที่ทาคาเสนอซือ้ ทั้งหมด เท่ากับ 108,049,500.00 บาท โดยผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่มีนโยบายที่จะ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนยั สาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้
ทั้งนี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีหน้าที่ตอ้ งนาส่งแบบแสดงเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ภายในวันทาการถัดจากวันที่เข้าทา
รายการสาเร็จ ซึ่ง คื อ วัน ที่ 28 มิ ถุน ายน 2564 และต้อ งยื่ น แบบค าเสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ข องกิ จ การ (แบบ 247-4) ต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ตอ้ งยื่นแบบ 247-3 ซึ่งคือวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว
เป็ นไปตามประกาศที่ ทจ.12/2554
จากข้อมูลที่อา้ งอิงจากแบบคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
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รายละเอียดหลักทรัพย์ท่จี ะทาคาเสนอซือ้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความประสงค์จะเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่ีเหลือทัง้ หมดของกิจการ จานวน 166,230,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
35.67 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ในราคาเสนอซือ้
หุน้ ละ 0.65 บาท
นอกจากนีผ้ แู้ สดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ (Agent Fee) ร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ ดังนัน้ มูลค่าสุทธิท่ีผแู้ สดงเจตนาขายจะได้รบั
คือ 0.648261 บาทต่อหุน้ ระยะเวลาทาคาเสนอซือ้ คือวันทาการนับจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 16 สิงหาคม 2564
(“ระยะเวลารับซือ้ ”) รวมทัง้ สิน้ 25 วันทาการ ของทุกวันทาการของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. โดยผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญของกิจการได้ ณ ที่ทาการของตัวแทนใน
การรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม
ทัง้ สิน้ 20 วันทาการ
1.2 ข้อมูลสรุ ปของผู้ทาคาเสนอซือ้
ชื่อ
หมายเลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
โทรศัพท์
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทางาน

:
:
:
:
:

นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ
8100600000341
737 หมู่ท่ี 15 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-682-6388
▪ ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (เทคโนโลยี ส ารสนเทศ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
▪ ปริ ญญานิ ติ ศาสตรดุ ษฎี บัณฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ , Dominican University of California,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
▪ ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่ อการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
▪ ปริ ญ ญาตรี กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ วิ ท ยาศาสตร์บั ณ ฑิ ต (วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
▪ ปริ ญ ญาตรี สถาปั ต ยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศ
ไต้หวัน
: บริษัทจดทะเบียน
▪ บมจ.เออาร์ไอพี
กรรมการและประธาน
มี.ค. 2532 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
▪ บมจ.เอสพีวีไอ
กรรมการและประธาน
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
▪ บมจ.บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการและประธาน
2546 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
▪ บมจ.ไอที ซิตี
กรรมการและประธาน
2539 – 2562
กรรมการบริหาร
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▪ บมจ.เอสวีโอเอ

กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

บริษัททั่วไป
▪ บจ.เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
▪ บจ.ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
▪ บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
▪ บจ.คอร์ แอนด์ พีค
▪ บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิรช์

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2556 – 2560

2551 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั
2530 – ปั จจุบนั

ประวัติการกระทาผิด
: – ไม่มี –
ทางอาญาซึ่งศาลได้มี
คาพิพากษาถึงที่สดุ แล้ว
ในระยะเวลา 5 ปี ท่ผี ่าน
มา
ข้อพิพาททางกฎหมายที่ : – ไม่มี –
ยังไม่สนิ ้ สุดในคดีท่อี าจ
มีผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงินหรือผลการ
ดาเนินงานของผูท้ าคา
เสนอซือ้ และคดีท่อี าจมี
ผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจของผูท้ าคาเสนอ
ซือ้
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคาเสนอซือ้
ชื่อ
ที่อยู่
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

:
:
:
:
:

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
719 อาคารมิน้ ท์ ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
คุณจุฬากูล ภูมิอ่อน
02-680-0843
02-646-4612-3

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่ รึกษาอื่น (ถ้ามี)
– ไม่มี –
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1.5 ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทาคาเสนอซือ้ ทัง้ ในฐานะส่วนตัว ในฐานะ
กรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ทาคาเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นของกรรมการของ
กิจการในนิติบุคคลผู้ทาคาเสนอซือ้ และการมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ
(เช่น การบริหาร ฯลฯ)
1.5.1 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ทีผ่ ู้ทาคาเสนอซือ้ กระทาขึน้ ก่อนการยื่นคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าการ
ทาสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็ นการทาเพื่อซือ้ หลักทรัพย์ในคาเสนอซือ้ หรือไม่ก็
ตาม
– ไม่มี –
1.5.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทาคาเสนอซือ้ ในกิจการ
1.5.2.1 การถือหุ้นในกิจการ
ณ วัน ที่ ย่ื น ค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ ได้แ ก่ นายมิ น ทร์ อิ ง ค์ธ เนศ ถื อ หุ้น สามัญในกิจ การทั้งสิน้ จานวน
299,770,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
1.5.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ
– ไม่มี –
1.5.3

การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการใน
ผู้ทาคาเสนอซือ้
– ไม่มี เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นบุคคลธรรมดา –

1.5.4

ความสัมพันธ์อื่น ๆ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความสัมพันธ์ท่ีมีนัยสาคัญในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือกรรมการของ
กิจการ ดังนี ้
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ณ วันที่ย่ืนคาเสนอซือ้ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุน้ สามัญในกิจการจานวน
299,770,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของกิจการ
1.6 แหล่งเงินทุนทีผ่ ู้ทาคาเสนอซือ้ ใช้ในการเข้าซือ้ กิจการ
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “สาหรับแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื อ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ จะใช้แหล่งเงินทุนของตนเองในการทาคาเสนอซื ้อ ซึ่งเป็ นเงินฝากออมทรัพย์ท่ี ฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ ได้ออก
หนังสือรับรองว่าผูท้ าคาเสนอซื อ้ มีวงเงินในยอดเงินฝากในบัญชี ประเภทสะสมทรัพย์ จานวน 110,300,869.66 บาท และ
ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื อ้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ซึ่งครอบคลุม
เงินทุนที่จะต้องใช้ทงั้ สิน้ จานวน 108,049,500.00 บาท โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ จะรับซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการ ที่มไิ ด้ถือ
ครองโดยผูท้ าคาเสนอซื ้อ จานวน 166,230,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ
กิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ”
ทั้งนี ้ ผูจ้ ัดเตรียมคาเสนอซือ้ ได้พิจารณาเงินฝากสะสมทรัพย์และจดหมายรับรองวงเงินในยอดเงิ นฝากในบัญชี ณ วันที่
25 มิถนุ ายน 2564 จากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) แล้ว และมีความเห็นว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอใน
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ (ซึ่งแหล่งเงินทุนดังกล่าวจะใช้เพื่อการคาทาเสนอซือ้ ในครัง้ นีจ้ นเสร็จสิน้ ) อนึ่ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สอบทานข้อมูลที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุไว้ในแบบคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และเห็นว่า
จานวนเงินดังกล่าวเพียงพอกับจานวนเงินที่ตอ้ งใช้ในการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้
1.7 แผนการขายหุ้นของกิจการ
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะขายหุน้ หรือโอนหุน้ ของกิจการที่จะรับ
ซือ้ จากการทาคาเสนอซือ้ ครัง้ นีใ้ ห้แก่บคุ คลใด ๆ ในจานวนที่มีนยั สาคัญในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลา
การทาคาเสนอซือ้ เว้นแต่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการ กระจายการถือหุน้ รายย่อยตาม
เกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียน หรือผูท้ าคาเสนอซือ้ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผล
ใช้บงั คับในขณะนัน้ หรือกรณีท่ีผทู้ าคาเสนอซือ้ มีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายใน และ/หรือโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งผูท้ าคา
เสนอซือ้ อาจขาย หรือโอนหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดๆ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือผูล้ งทุนรายอื่นที่สนใจ และการขาย
หรือโอนหุน้ ดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงและเงื่อนไขบังคับของคู่สญ
ั ญา โดยจะแจ้งให้ทราบและจะดาเนินการเพื่อให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต.”
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
กิจการ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะขายหุน้ ของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลา
การทาคาเสนอซือ้ ยกเว้นในกรณี ท่ีจาเป็ น ตามที่ได้ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ (แบบ 247-4) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่าแผนการขายหุ้นของกิจการของผู้ทาคาเสนอซือ้ ตามที่ได้ระบุไว้นั้น เป็ นการดาเนินการเพื่อทาให้กิจการ
สามารถดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนต่อไป หรือกรณีท่มี ีเหตุจาเป็ นที่ตอ้ งดาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายใน
กิจการ ทัง้ นี ้ การดาเนินการใด ๆ ที่อาจจะกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูท้ าคาเสนอซือ้ กรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร
ของกิจการควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยต้องคานึงถึงผลกระทบ และประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นสาคัญ อนึ่ง
หากผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการขายหุน้ ของกิจการในช่วง 12 เดือน กิจการและผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนัน้
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ส่วนที่ 2 ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุ้นของ ARIP ด้วยวิธีทางการเงินต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ โดยมีรายละเอียดของการประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธีการทางการเงิน 5 วิธี ดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)

วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดสมมติฐานโดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั และข้อมูล ณ เวลาที่จดั ทารายงานฉบับนี ้ และอยู่ภายใต้สมมติฐานสาคัญว่า ARIP จะดาเนินธุรกิจปกติภายใต้
สภาวะตลาดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้นาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้ ในอนาคตจากการเข้ามาถือหุน้ ใหญ่ของผูท้ าคาเสนอซือ้ มาพิจารณาร่วมด้วย เนื่องจากอาจมีความไม่แน่นอนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น จานวนหุน้ ของกิจการที่ตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ เป็ นต้น ดังนัน้ มูลค่าหุน้ สามั ญของ ARIP ที่
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ จึงเป็ นมูลค่าตามแผนการดาเนินงาน ณ ปั จจุบนั
ของกิจการ และหากปั จจัยและสมมติฐานดังกล่าวตามที่ระบุขา้ งต้นนีเ้ ปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยการประเมินมูลค่าของหุน้ ARIP แต่ละวิธีมี
รายละเอียดดังนี ้
2.1.1 วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีนีจ้ ะแสดงมูลค่าหุน้ สามัญโดยอ้างอิงกับมูลค่าหุน้ ตามบัญชีท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของ
ARIP ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยในการประเมินมูลค่าครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การคานวณหามูลค่าหุน้ ของ ARIP ณ 31 มีนาคม 2564 ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี
รายการ
มูลค่า (ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
116.50
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญสุทธิ
83.46
บวก กาไรสะสม
จัดสรรแล้วเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
11.65
ขาดทุนสะสม
(3.08)
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รายการ
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว (ล้านหุน้ ) – มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.25 บาท
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ ณ 31 มีนาคม 2564 (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)
208.53
466.00
0.45

ที่มา : งบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของ ARIP

จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของ ARIP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามวิธีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.45 บาท
ต่อหุ้น ซึ่งต่ากว่าราคาเสนอซือ้ ที่หนุ้ ละ 0.65 บาท เท่ากับ (0.20) บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ (30.77)
2.1.2 วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีนี ้ เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ ARIP จากงบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มาปรับปรุงด้วยรายการส่วนเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าสินทรัพย์ บางรายการเพื่อให้สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม ณ ปั จจุบนั โดยมีรายละเอียดการพิจารณาดังนี ้
มูลค่าสินทรัพย์ของ ARIP
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ซ่งึ จัดทาโดย บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์
ฟิ ลลิปส์ จากัด (“LYN” หรือ “ผู้ประเมินราคาอิสระ”) ซึ่ง เป็ นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. ได้จดั ทารายงานประเมินสินทรัพย์ของ ARIP โดยมีวตั ถุประสงค์การประเมินเพื่อสาธารณะ ทัง้ นี ้ รายงานดังกล่าว
เป็ นการประเมินมูลค่าในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ถึงวันที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระจัดทารายงาน
ฉบับนี ้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมิน
มูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีได้ ทัง้ นี ้ รายการการประเมินมูลค่าดังกล่าว เป็ นการประเมินมูลค่าที่ ดินและสิ่งปลูก
สร้างของ ARIP จานวนทัง้ สิน้ 1 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
เจ้าของที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
ทีด่ นิ
ที่ตงั้
ขนาดพืน้ ที่
เลขที่โฉนดที่ดิน
ภาระผูกพัน
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
อาคารสิง่ ปลูกสร้าง
พืน้ ที่ใช้สอย

ทีด่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/16-20 ตาบลห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) อาเภอห้วยขวาง
(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร
70 ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ 125260 – 125264 จานวน 5 โฉนด
ไม่มี
อาคารสานักงานสูง 5 ชัน้ พร้อมชัน้ ลอยและดาดฟ้า
1,120 ตารางเมตร
16

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP

รายการ
อาคารตัง้ อยู่บนที่ดินแปลงโฉนด
เลขที่
อายุอาคาร

ทีด่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
โฉนดที่ดินเลขที่ 125260 – 125264 จานวน 5 โฉนด
35 ปี แต่ได้รบั การปรับปรุงใหม่ทงั้ หมด และเพิม่ งานระบบต่าง ๆ ตัง้ แต่ปี 2543 ทา
ให้อาคารมีอายุประมาณ 21 ปี

จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน LYN เห็นว่า วิธีท่ีเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินของ ARIP คือวิธี
เปรียบเทียบตลาด (Market Approach) และวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าตลาดของสิ่งปลูกสร้างคือ วิธีตน้ ทุน
(Cost Approach) (โปรดพิจารณารายละเอียดของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1)
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนาส่วนเพิ่มของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของ ARIP จากวิธีขา้ งต้น มาปรับปรุงกับมูลค่า
ตามบัญชีของ ARIP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ ARIP โดยมีรายละเอียด
การคานวณดังนี ้
การคานวณหามูลค่าหุน้ ของ ARIP ณ 31 มีนาคม 2564 ตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี
รายการ
มูลค่า (ล้านบาท)
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ ARIP ณ 31 มีนาคม 2564
208.53
บวก ส่วนเพิม่ จากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
59.90
ส่วนปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชีในส่วนของผู้ถือหุน้
268.44
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว (ล้านหุน้ ) – มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
466.00
มูลค่าหุน้ ตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
0.58
จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของ ARIP ตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ากว่า
ราคาเสนอซือ้ ที่หนุ้ ละ 0.65 บาท เท่ากับ (0.07) บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ (10.77)
2.1.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach)
การประเมินหุน้ สามัญด้วยวิธีนี ้ เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงราคาปิ ดและปริมาณการซือ้ ขายหุน้ สามัญของ ARIP
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก ( Volume Weighted Average
Price : “VWAP”) ย้อนหลัง 15 – 360 วันทาการ จนถึงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั สุดท้ายก่อน
วันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ยื่นแบบแสดงเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) โดยมูลค่าหุน้ ตามราคา
ตลาดสามารถสะท้อนถึง อุปสงค์และอุปทานของหุน้ สามัญของ ARIP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง
รายละเอียดการคานวณ VWAP ย้อนหลังของ ARIP เป็ นดังนี ้
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การคานวณมูลค่าหุน้ ตามวิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
ราคาตลาด (บาทต่อหุน้ )
ปริมาณซือ้ ขาย
ระยะเวลาย้อนหลัง
เฉลี่ยต่อวัน
ราคาปิ ด
ราคาปิ ด
(วันทาการ)
ราคาเฉลี่ย
(พันหุน้ )
ต่าสุด
สูงสุด
15
0.68
0.74
0.71
3,923.41
30
0.64
0.75
0.69
5,460.76
60
0.59
0.76
0.69
8,406.53
90
0.51
0.76
0.67
7,131.41
180
0.37
0.76
0.55
3,778.11
270
0.29
0.76
0.49
2,831.95
360
0.25
0.76
0.45
2,177.61
ช่วงราคาหุ้นสามัญ ARIP (บาทต่อหุน้ )

ราคาปิ ดถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
(บาทต่อหุน้ )
0.73
0.74
0.74
0.73
0.72
0.68
0.67
0.67 – 0.74

ที่มา : www.setsmart.com ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564

จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของ ARIP ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเท่ากับ 0.67 – 0.74 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
สูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่หนุ้ ละ 0.65 บาท เท่ากับ 0.02 – 0.09 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.08 – 13.85 โดยเมื่อพิจารณา
ปริมาณหุน้ ของ ARIP ที่มีการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 15 – 360 วันทาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ
2.18 – 8.41 ล้านหุน้ ต่อวัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.47 – 1.80 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ ARIP ซึ่งมีสภาพ
คล่องในการซือ้ ขายจากัด แสดงว่าหุน้ สามัญของ ARIP มีสภาพคล่องในการซือ้ ขายต่า ดังนัน้ การพิจารณาราคาหุน้ สามัญ
ของ ARIP ด้วยวิธีนอี ้ าจไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหุน้ ดังกล่าวได้
2.1.4 วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
การประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด เป็ นการประเมินโดยพิจารณาอัตราส่วนต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับธุรกิจของ ARIP กล่าวคือ บริษัทที่ดาเนินธุรกิจใน
หมวดธุ ร กิ จ การให้บ ริก ารสื่ อ สารทางการตลาดดิจิ ทัลครบวงจรและแพลตฟอร์ม เพื่ อ การพัฒ นาบุค ลากรในองค์กร
(Enterprise Learning Platform) และธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้ง
ธุรกิจผลิต จาหน่ายและให้บริการพืน้ ที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทลั และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนือ้ หาด้านธุรกิจ การ
บริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ นี ้ การประเมินด้วยวิธีนี ม้ ีสมมติฐานหลักว่าบริษัทที่มีลกั ษณะการดาเนินงาน
คล้ายคลึงกัน น่าจะมีอัตราส่วนทางการเงินบางประการ อาทิ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book
Value Ratio) อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) และอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรจากการ
ดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาหน่าย (EV/EBITDA Ratio) ที่ใกล้เคียงกัน
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับธุรกิจของ ARIP ซึ่งมี
รายได้หลักจากการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด ผลิตสื่อและคอนเทนต์ และธุรกิจบริการ
ดิจิทลั โดยมีรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนที่นามาใช้เปรียบเทียบ ดังนี ้
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ARIP และบริษัทจดทะเบียนทีม่ ีการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ ARIP สาหรับการเปรียบเทียบ
หน่วย : ล้านบาท
รายชื่อบริษัท

ตลาด
หลักทรัพย์ที่
จดทะเบียน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ย้อนหลัง 12 เดือน
สินทรัพย์
รายได้

บริษัท เออาร์ไอพี
จากัด (มหาชน)
(“ARIP”)

MAI

การให้บริการสื่อสารการตลาดดิจิทลั ครบวงจรและแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร (Enterprise Learning Platform) สาหรับองค์กรที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของบุคลากร และธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัด
ประชุมสัมมนา รวมทัง้ ธุรกิจผลิต จาหน่ายและให้บริการพืน้ ที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
ดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนือ้ หาด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และเท คโนโลยี
สารสนเทศ

EBITDA กาไรสุทธิ

243.94

208.13

8.87

3.54

283.84

171.28

(33.09)

(42.53)

672.51

606.60

(59.06)

(53.53)

บริษัทจดทะเบียนทีน่ ามาใช้เปรียบเทียบ
บริษัท เอ็ม วิช่นั จากัด
(มหาชน) (“MVP”)

MAI

บริษัท ปิ โก (ไทยแลนด์)
จากัด (มหาชน)
(“PICO”)

MAI

การจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดงาน
แข่งขันกี ฬา ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่น ๆ ตลอดจนการผลิตและจาหน่ายสื่ อ ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทัง้ สื่อออนไลน์และออฟไลน์ อีกทัง้ การประกอบธุรกิจพาณิชย์
การบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด
และการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู ้ ได้แก่ การ
จัดนิทรรศการชั่วคราว การจัดสร้างนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู ้
รวมถึงการบริการด้านการพัฒนาและเผยแพร่ดิจิทลั คอนเทนท์และดิจิทลั มีเดีย

หมายเหตุ : รายได้ EBITDA และกาไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือนนับจากวันที่ 31 มีนาคม 2564 และสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ที่มา : Capital IQ
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อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จดั อยู่ในกลุ่มบริการสื่อ
และสิ่ ง พิ ม พ์ ซึ่ง เป็ น ธุ ร กิ จ ในกลุ่ม เดี ยวกับ กิ จการ เช่ น บริษั ท ประกิ ต โฮลดิ ง้ ส์ จ ากัด (มหาชน) (PRAKIT) บริษัท
อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลัชชิ่ง จากัด (มหาชน) (AMARIN) บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน) (FE)
บริษัท มติชน จากัด (มหาชน) (MATI) บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) (POST) และ บริษัท ซีเอ็มโอ จากัด
(มหาชน) (CMO) เป็ นต้น โดยถึงแม้ว่าบริษัทข้างต้นจัดอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกับกิจการ แต่กลุ่มบริษัทดังกล่าวดาเนิน
ธุรกิจหลักซึ่งแตกต่างจากการดาเนินธุรกิจของ ARIP ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาไม่นาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว มาเป็ นบริษัทเปรียบเทียบสาหรับการประเมินด้วยวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ในตลาด
ทัง้ นี ้ ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญ ของ ARIP โดยวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาดนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ใช้วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) และไม่ทาการประเมินมูลค่าหุ้นตาม
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach) และวิธีอตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรจาก
การด าเนิ น งานก่ อ นหัก ดอกเบี ้ย จ่ า ย ภาษี เ งิ น ได้ ค่ า เสื่ อ มราคา และค่ า ใช้จ่ า ยตัด จ าหน่ า ย (EV/EBITDA Ratio
Approach) เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่นามาเปรียบเทียบ ได้แก่ MVP และ PICO มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2563
โดยการประเมิ น มู ล ค่ า หุ้น สามั ญ ของ ARIP ด้ว ยวิ ธี เ ปรี ย บเที ย บกั บ อั ต ราส่ ว นในตลาด (Market Comparable
Approach) มีรายละเอียดดังนี ้
วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach)
สาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ ARIP โดยใช้วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้กาหนดให้วนั ที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั สุดท้ายก่อนวันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ยื่นแบบประกาศ
เจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) เป็ นวันที่ใช้ในการคานวณอัตราส่วนราคาต่อมูลค่า
ตามบัญชี (“P/BV”) เฉลี่ยย้อนหลัง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คานวณ P/BV เฉลี่ยย้อนหลัง สาหรับช่วงเวลา 15 –
360 วันทาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
ค่า P/BV เฉลี่ยย้อนหลังของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทีน่ ามาเปรียบเทียบ
ระยะเวลาเฉลี่ยย้อนหลัง (วันทาการ)
บริษัททีน่ ามา
เปรียบเทียบ
15 วัน
30 วัน
60 วัน
90 วัน 180 วัน 270 วัน
MVP
6.80x
5.16x
4.11x
3.45x
2.54x
2.19x
PICO
1.96x
1.95x
1.94x
1.95x
2.01x
1.96x
ค่าเฉลี่ย
4.38x
3.56x
3.03x
2.70x
2.28x
2.08x

360 วัน
2.08x
1.90x
1.99x

ที่มา : Capital IQ ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564 และการคานวณของ IFA

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนาค่าเฉลี่ย P/BV ย้อนหลังของบริษัทที่นามาเปรียบเทียบมาหาค่าเฉลี่ย และนาไปคูณกับ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ของ ARIP โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวด
สามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ 208.53 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ เท่ากับ
0.45 บาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ ARIP โดยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีดงั นี ้
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การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ ARIP โดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลี่ยย้อนหลัง
ระยะเวลาย้อนหลัง
(วันทาการ)
15
30
60
90
180
270
360

ค่าเฉลี่ย P/BV
(เท่า) (1)

มูลค่าตามบัญชี
(บาทต่อหุน้ ) (2)

4.38x
3.56x
3.03x
2.70x
2.28x
2.08x
1.99x
ช่วงราคาหุ้นสามัญของ ARIP (บาทต่อหุน้ )

ราคาหุ้น (บาทต่อหุน้ )
(3) = (1) x (2)

0.45

1.96
1.59
1.35
1.21
1.02
0.93
0.89
0.89 – 1.96

จากการค านวณข้ า งต้น ราคาหุ้ น สามั ญ ของ ARIP ตามวิ ธี อั ต ราส่ ว นราคาต่ อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เ ท่ า กั บ
0.89 – 1.96 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่หุน้ ละ 0.65 บาท เท่ากับ 0.24 – 1.31 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นร้อยละ
36.92 – 201.54
2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีนี ้ เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของกิจการ โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที่กิจการคาดว่าจะได้รบั จากการจัดทา
ประมาณการทางการเงินด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก ( Weighted Average Cost of Capital: WACC)
ของกิจการ โดยมีระยะเวลาประมาณการเท่ากับ 4 ปี 9 เดือน ตัง้ แต่ เมษายน 2564 – ธันวาคม 2568 โดยตัง้ อยู่บน
สมมติฐานว่าธุรกิจของ ARIP จะยังคงดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องหลังจากสิน้ สุดปี ท่ีประมาณการ (Going Concern
Basis) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญเกิดขึน้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อหามูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิของหุน้ สามัญของกิจการ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 รวมทัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้นาผลกระทบ
ต่อกิจการที่เกิดจากการเข้าทาคาเสนอซือ้ หรือผูท้ าคาเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ าพิจารณาในการจัดทาประมาณการ
ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของกิจการในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทาประมาณการทางการเงินภายใต้
สมมติฐานทางการเงินต่าง ๆ ที่มีสาระสาคัญต่อการประเมินมูลค่า โดยอ้างอิงจาก ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เปิ ดเผยสู่
สาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่ได้รบั จากกิจการ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของ ARIP
ทัง้ นี ้ สมมติฐานทางการเงิน มีรายละเอียด ดังนี ้
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1.) สมมติฐานด้านรายได้
รายได้ของบริษัทฯ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจด้านสื่อและคอน
เทนต์ ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร และธุรกิจบริการการตลาด
ดิจิทลั และ (2) รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการจดโดเมนเนม (Domain name) เพื่อสนับสนุนลูกค้าของบริษัทฯ กาไร
จากการจาหน่ายทรัพย์สิน และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น โดยมีสมมติฐานในการประมาณการ ดังนี ้
1.1) รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
สมมติฐานรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า มีรายละเอียด ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานรายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
สมมติฐาน
คาอธิบาย
สมมติฐานรายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
แหล่งรายได้จากธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ โดยหลักมีท่ีมา
จาก (1) รายได้ ท่ี ไ ด้ รั บ จากค่ า โฆษณาบนนิ ต ยสาร
Business+ แ ล ะ นิ ต ย ส า ร Business+ Top 1000
Companies ที่ บ ริษั ท ฯ จัด จ าหน่ ายเป็ น รายเดือ น และ
รายปี ตามลาดับ และ (2) รายได้จากการจัดงานมอบ
รางวัล และงานสัมมนา ซึ่งส่ วนใหญ่ เกี่ ยวเนื่องกับฐาน
ผูอ้ ่านนิตยสารของบริษัทฯ โดยงานมอบรางวัลจะจัดเป็ น
ประจา จานวน 4 ครัง้ ต่อปี และงานสัมมนาจะจัดประมาณ
จานวน 1 – 2 ครัง้ ต่อปี

อ้างอิง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ประมาณการของบริษัทฯ
และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ

ที่ ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระจึ งประมาณการรายได้จาก
ธุ รกิ จสื่ อและคอนเทนต์จากข้อมูลของบริษั ทฯ ในอดี ต
และจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร โดยมีประมาณการรายได้
สาหรับปี 2564 เท่ากับ 34.03 ล้านบาท ที่อตั ราการเติบโต
เท่ ากับร้อยละ 12.00 ต่ อปี อ้างอิ งจากแผนการจัดงาน
มอบรางวัลและงานสัมมนาที่คาดว่าจะสามารถจัดขึน้ ได้
ตามเดิ ม จากปี 2563 ซึ่ ง มี ผลการด าเนิ น งานที่ สะท้อน
ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19) แล้ว และอ้างอิงจากแผนการจัดงาน
ที่คาดว่าจะจัดขึน้ เพิ่มเติมจากปี 2563 ได้แก่ งานสัมมนา
‘Digital Transformation’ ที่จะจัดขึน้ ในช่วงเดือนตุลาคม
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คาอธิบาย
ของปี 2564 และการรั บ งานจากโครงการของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

อ้างอิง

โดยสาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการให้อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจสื่อ
และคอนเทนต์ เท่ากับร้อยละ 3.00 ต่อปี อ้างอิงจากอัตรา
การเติ บ โตเฉลี่ ย 3 ปี ย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ ปี 2560 – 2562
เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การพิจารณาอัตราการเติบโตของธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ท่ี
สามารถสะท้อนภาพรวมการเติบโตที่แท้จริงของบริษัทฯ
ธุ ร กิ จ จัด งานนิ ท รรศการ แหล่งรายได้จากธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดง
งานแสดงสิ นค้ า และ สิ น ค้า และกิ จ กรรมทางการตลาดครบวงจร โดยหลักมี
กิ จ กรรมทางการตลาด ที่ ม าจาก (1) รายได้จ ากการจั ด งานแสดงสิ น ค้า ไอที
ครบวงจร
ภายใต้ช่ืองาน “COMMART” ซึ่งจะจัดเป็ นประจา จานวน
3 ครั้ ง ต่ อ ปี และ (2) รายได้ จ ากการรั บ จั ด การและ
บริห ารงานแสดงสิ น ค้า งานนิ ท รรศการ รวมถึ ง บริก าร
แพลตฟอร์ม การจัดงานแสดงสิ นค้าเสมื อนจริง (Virtual
Event Platform)

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ า ร ณ า ข้ อ มู ล อ ดี ต
ข้อ มูลอุต สาหกรรมจาก
สานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุ ม และนิ ท รรศการ
(องค์ก ารมหาชน) และ
ประมาณการของบริษัทฯ
และที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จากธุรกิจ อิสระ
การจัด งานนิ ท รรศการ งานแสดงสิ น ค้า และกิ จ กรรม
ทางการตลาดครบวงจรจากข้อมูลของบริษัทฯ ในอดีต และ
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร โดยประมาณการรายได้สาหรับ
ปี 2564 เท่ากับ 74.00 ล้านบาท ที่อัตราการเติบโตเท่ากับ
ร้อยละ 19.40 ต่อปี อ้างอิงจากแผนการรับงานจัดการและ
บริหารงานแสดงสินค้า และงานบริการแพลตฟอร์มการจัด
งานแสดงสิ น ค้า เสมื อ นจริ ง (Virtual Event Platform) ที่
เพิ่มขึน้ ของบริษัทฯ เช่น งานออกร้านคณะภริยาทูต และ
งานกาชาด เป็ นต้น รวมถึงแผนการเพิ่มขึน้ ของค่าบริการ
ของการให้บ ริ ก ารแพลตฟอร์ม การจัด งานแสดงสิ น ค้า
เสมื อ นจริง (Virtual Event Platform) ซึ่ง เป็ น การจัด งาน
แบบ Hybrid (จัดพร้อมกันทั้ง online และ offline) ทาให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงงานได้อย่างไร้ขอบเขต และ
สอดคล้อ งกั บ การใช้ชี วิ ต ในช่ ว งสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะ
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คาอธิบาย
สามารถจัดงาน COMMART ในปี 2564 ได้ครบ 3 ครัง้ ตาม
กาหนดการเดิม

โดยสาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการให้อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจการ
จัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการ
ตลาดครบวงจร เท่ากับร้อยละ 7.00 ต่อปี อ้างอิงจากอัตรา
การเติบโตของรายได้รวมในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดง
สินค้า (Exhibitions) จากสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ระหว่างปี 2561 – 2562
เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
พิจารณาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการจัดแสดง
สินค้า (Exhibitions) ก่อนได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563
ธุ ร กิ จ บริ ก ารการตลาด รายได้จากธุ รกิ จบริการการตลาดดิจิทัล ถื อ เป็ น หนึ่งใน
ดิจิทลั
รายได้หลักที่สาคัญของบริษัทฯ โดยแหล่งรายได้จากธุรกิจ
ดังกล่าว โดยหลักมีท่ีมาจาก (1) รายได้จากการให้บริการ
สื่ อ สารการตลาดดิ จิ ทั ล ครบวงจ ร (Digital Marketing
Service) ตัง้ แต่การวางกลยุทธ์การตลาด ไปจนถึงการซือ้
สื่อดิจิทัล และ (2) รายได้จากแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนา
บุ ค ลากรในองค์ก ร (Enterprise Learning Platform) ซึ่ ง
เป็ นแพลตฟอร์ม การฝึ กอบรมออนไลน์ ผ่ า นคลาวด์
เทคโนโลยี เหมาะสาหรับองค์กรขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ โดยองค์ก รต่ างๆ สามารถจัดซื อ้ แพลตฟอร์ม และ
ชาระค่าบริการให้กับบริษัทฯ เป็ นรายปี รวมถึงสามารถ
ปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับองค์กรโดยเฉพาะได้อีกด้วย

อ้างอิง

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ประมาณการของบริษัทฯ
และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จากธุรกิจ
บริการการตลาดดิจิทลั จากข้อมูลของบริษัทฯ ในอดีต และ
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร โดยประมาณการรายได้สาหรับ
ปี 2564 เท่ากับ 72.45 ล้านบาท ที่อตั ราการเติบโตที่ลดลง
เท่ากับประมาณร้อยละ 45.27 ต่อปี โดยอ้างอิงจากรายได้
จากธุ ร กิ จ บริ ก ารการตลาดดิ จิ ทัลของปี 2563 ที่ ไม่ ร วม
รายได้จ ากการพั ฒ นาโปรแกรม Enterprise Learning
Platform ให้กับโครงการภาครัฐแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นโครงการ
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สมมติฐาน

คาอธิบาย
พิ เ ศษ (One-off Project) และให้มี อั ต ราการเติ บ โตจาก
รายได้ท่ไี ม่รวมโครงการพิเศษดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 20.00
ต่ อปี อ้างอิ งจากการเติ บโตของรายได้ จากธุ รกิ จบริการ
การตลาดดิจิทัลของบริษัทฯ ที่ไม่รวมรายได้จากโครงการ
พิเศษในปี 2563 และการปรับเพิ่มของที่ปรึกษาทางการเงิน
จากการพิจารณาถึงแผนงานการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัทฯ

อ้างอิง

สาหรับปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้
อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทลั
เท่ ากับร้อยละ 20.00 ต่ อปี โดยอ้างอิ งจากแผนงานของ
บริษัทฯ ที่มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง และจะ
เริ่มรับรูร้ ายได้จากแผนงานดังกล่าวในช่วงต้นปี 2565
ส าหรับ ปี 2566 เป็ น ต้น ไป ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ
ประมาณการให้อตั ราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจบริการ
การตลาดดิจิทลั เท่ากับประมาณร้อยละ 10.00 ต่อปี อ้างอิง
จากอัตราการเติ บโตเฉลี่ ย 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี 2561 –
2563
1.2) รายได้อื่น ๆ
สมมติฐานรายได้อื่น ๆ ของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้

สมมติฐาน
รายได้อื่น ๆ

สรุ ปสมมติฐานรายได้อนื่ ๆ
คาอธิบาย
ประกอบด้วย รายได้จากการจดโดเมนเนม (Domain
name) เพื่อสนับสนุนลูกค้าของบริษัทฯ กาไรจากการ
จาหน่ายทรัพย์สิน ที่เสื่อมสภาพ และกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้อื่น ๆ
ส าหรับ ปี 2564 เท่ า กั บ 0.46 ล้า นบาท อ้า งอิ ง จาก
รายได้ท่ีเกิดขึน้ จริงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่ง
ประกอบด้วยรายได้พิเศษที่เกิดขึน้ ครัง้ เดียว และรายได้

อ้างอิง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ประมาณการของบริษัทฯ
และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ
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สมมติฐาน

คาอธิบาย
จากกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน สาหรับปี 2565
เป็ น ต้น ไป ที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิสระประมาณการ
รายได้อื่น ๆ เท่ากับ 0.04 ล้านบาท ต่อปี โดยอ้างอิง
จากค่าเฉลี่ยของปี 2561 และปี 2563 ซึ่งประกอบไป
ด้วยรายได้อื่น ๆ ที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และไม่รวมรายได้พิเศษ

อ้างอิง

2.) ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิของบริษัทฯ สามารถสรุปเป็ นต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ ตามประเภทของรายได้จาก
สัญญาที่ทากับลูกค้าในแต่ละธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้นได้ดงั นี ้
สรุ ปสมมติฐานต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่ าพิ มพ์ ค่ ากระดาษ ค่ าแรง ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์
และค่าใช้สถานที่จดั งาน เป็ นต้น
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้อ มูลอดีต และ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้สดั ส่วนต้นทุน ประมาณการของบริษัทฯ
ขาย บริการ และค่าสิทธิต่อรายได้ของธุรกิจสื่อและคอน และที่ ป รึกษาทางการเงิน
เทนต์สาหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ 65.32 อ้างอิงจาก อิสระ
สัดส่ วนต้นทุนขาย บริการ และค่ าสิ ทธิ ต่ อรายได้จาก
ธุ ร กิ จ สื่ อ และคอนเทนต์ เ ฉลี่ ย ย้อ นหลั ง ของปี 2561 –
2563 และงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2564 เนื่ อ งจากที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมูลในอดีตแล้วเห็น
ว่ าต้นทุนขาย บริการ และค่ าสิ ทธิ เฉลี่ ยต่ อรายได้จาก
ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ในระยะเวลาดังกล่าว สามารถ
สะท้อนต้นทุนปั จจุบนั และเหมาะสมต่อการประมาณการ
ต้นทุนในอนาคต และเป็ นไปตามข้อมูลที่ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ที่ ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
ประมาณการให้สดั ส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิต่อ
รายได้ของธุรกิจสื่อและคอนเทนต์มีอตั ราการเติบโตร้อย
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คาอธิบาย
อ้างอิง
ละ 3.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากการประมาณการต้นทุนของ
บริษัทฯ
ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งาน ประกอบด้วย ค่ าแรง ค่ าบูธและค่ าตกแต่ งงาน ค่ าใช้ ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์
แสดงสิ น ค้า และกิ จ กรรม สถานที่ จั ด งาน ค่ า ใช้ จ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ง าน และ ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
ทางการตลาดครบวงจร
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในงาน เป็ นต้น
พิ จ ารณาข้อ มูลอดีต และ
ประมาณการของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้สดั ส่วนต้นทุน และที่ ป รึกษาทางการเงิน
ขาย บริ ก าร และค่ า สิ ท ธิ ต่ อ รายได้ข องธุ ร กิ จ จัด งาน อิสระ
นิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาด
ครบวงจรสาหรับปี 2564 เป็ นต้นไป เท่ากับร้อยละ 69.76
อ้างอิ งจากสัดส่ วนต้นทุนขาย บริก าร และค่ าสิ ทธิ ต่ อ
รายได้จากธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และ
กิ จกรรมทางการตลาดครบวงจรเฉลี่ ยย้อนหลังของปี
2563 และงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2564 เนื่ อ งจากที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมูลในอดีตแล้วเห็น
ว่ าต้นทุนขาย บริการ และค่ าสิ ทธิ เฉลี่ ยต่ อรายได้จาก
ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรม
ทางการตลาดครบวงจรในระยะเวลาดังกล่าว สามารถ
สะท้อนต้นทุนปั จจุบนั และเหมาะสมต่อการประมาณการ
ต้นทุนในอนาคต และเป็ นไปตามข้อมูลที่ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ธุรกิจบริการการตลาดดิจิทลั ประกอบด้วย ค่าแรง ต้นทุนบริการ และค่าพัฒนาระบบ ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์
เป็ นต้น
ผู้บริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้อ มูลอดีต และ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้สดั ส่วนต้นทุน ประมาณการของบริษัทฯ
ขาย บริ ก าร และค่ า สิ ท ธิ ต่ อ รายได้ข องธุ ร กิ จ บริ ก าร และที่ ป รึกษาทางการเงิน
การตลาดดิจิทัล สาหรับปี 2564 - 2566 เท่ากับร้อยละ อิสระ
70.00 อ้างอิงจากสัดส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
ต่อรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทลั เฉลี่ยย้อนหลัง
ของปี 2561 – 2562 และไม่รวมปี 2563 เนื่องจากมีตน้ ทุน
ส่ วนเพิ่ มจากการรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็ น
โครงการพิเศษ (One-off Project) โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระพิจารณาข้อมูลในอดีตแล้วเห็นว่าต้นทุ นขาย
บริ ก าร และค่ า สิ ท ธิ เ ฉลี่ ย ต่ อ รายได้จ ากธุ ร กิ จ บริ ก าร
การตลาดดิจิทัลในระยะเวลาดังกล่าว สามารถสะท้อน
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คาอธิบาย
ต้นทุนปั จจุบันและเหมาะสมต่อการประมาณการต้นทุน
ในอนาคต และเป็ นไปตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร

อ้างอิง

สาหรับปี 2567 เป็ นต้นไป ที่ ปรึกษาทางการเงินอิ สระ
ประมาณการให้สัดส่วนต้นทุน ขาย บริการ และค่ าสิทธิ
ต่อรายได้ของธุรกิจบริการการตลาดดิจิทลั เท่ากับร้อยละ
65.00 ต่อปี เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่มาจากการพัฒนา
แพลตฟอร์มในการให้บริการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึ ง ประมาณการว่ า ต้น ทุ น ดัง กล่ า วจะลดลงหลัง จาก
แพลตฟอร์ ม และบุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาจนมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการแล้ว ซึ่งสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัทฯ
3.) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัด ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็ น ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
ต้น
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ประมาณการของบริษัทฯ
ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ สระประมาณการให้สัดส่ วน และที่ปรึกษาทางการเงิน
ค่ าใช้จ่ ายในการขายและจัดจาหน่ ายต่ อรายได้จาก อิสระ
สัญญาที่ทากับลูกค้า สาหรับปี 2564 เป็ นต้นไป เท่ากับ
ร้อยละ 0.75 อ้างอิงจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจาหน่ายต่อรายได้จากสัญญาที่ ทากับลูกค้า
เฉลี่ยย้อนหลังของปี 2561 - 2563 และงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2564 เนื่ อ งจากที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ
พิจารณาข้อมูลในอดีตแล้วเห็นว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายใน
การขายและจัดจาหน่ายต่อรายได้จากสัญญาที่ทากับ
ลูกค้าในระยะเวลาดังกล่าว สามารถสะท้อนค่าใช้จ่าย
ปั จจุบนั และเหมาะสมต่อการประมาณการค่าใช้จ่ายใน
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คาอธิบาย
อนาคต และเป็ นไปตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร

อ้างอิง

4.) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้

สมมติฐาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน

สรุ ปสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหาร
คาอธิบาย
อ้างอิง
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี ย้ งชี พ ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์
ประกันสังคม ค่าตอบแทนกรรมการ และผลประโยชน์ ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
อื่น ๆ เป็ นต้น
พิ จ า ร ณ า ข้ อ มู ล อ ดี ต
นโย บา ย ผลประ โย ช น์
ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ ประมาณการอัต ราการ พนักงานของบริษัทฯ และ
เติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน ประมาณการของบริษัทฯ
สาหรับ ปี 2564 เท่ า กับ ร้อ ยละ 7.66 ต่ อ ปี อ้า งอิงจาก และที่ปรึกษาทางการเงิน
นโยบายการปรับขึน้ เงินเดือนและอัตราผลประโยชน์ของ อิสระ
พนักงาน ที่เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี ทัง้ นี ้ เนื่องจากในปี
2563 บริ ษั ท ฯ มี ก ารปรับ ลดเงิ น เดื อ นพนั ก งานจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ท าให้
ประมาณการอัตราการเติบโตสาหรับ ปี 2564 สูงกว่า
นโยบายปกติของบริษัทฯ

สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการให้อตั ราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี ซึ่ง
เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บริหาร
สานักงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ เป็ นต้น
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโต ประมาณการของบริษัทฯ
ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร สาหรับปี 2564 และที่ปรึกษาทางการเงิน
เป็ นต้นไป เท่ า กับ ร้อ ยละ 5.00 ต่ อ ปี ซึ่ง ใกล้เ คี ย งกับ อิสระ
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ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา

คาอธิบาย
อ้างอิง
ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลังของปี 2562 – 2563 และสอดคล้อง
กับประมาณการของบริษัทฯ
ประกอบด้ว ย ค่ า ซ่ อ มแซม และบ ารุ ง รัก ษาอุ ป กรณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สานักงาน เครื่องตกแต่งสานักงาน ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
และอื่น ๆ เป็ นต้น
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ประมาณการของบริษัทฯ
ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ ประมาณการอัต ราการ และที่ปรึกษาทางการเงิน
เติบโตของค่า ซ่อมแซมและบารุ งรักษา สาหรับปี 2564 อิสระ
เป็ นต้นไป เท่ า กับ ร้อ ยละ 10.00 ต่ อ ปี ซึ่ง เป็ น ไปตาม
แผนงานค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน ณ สภาพ
การใช้งานในปั จจุบัน และสอดคล้องกับประมาณการ
ของบริษัทฯ
ที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิ สระ ประมาณการให้หนีส้ ูญ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และหนี ้ส งสัย จะสูญ สาหรับ ปี 2564 เท่ า กับ (0.16) ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
ล้านบาท โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึน้ จริงในงวด พิจารณาข้อมูลอดีต และ
3 เดือนแรก ของปี 2564 และประมาณการว่าบริษัทฯ ประมาณการของบริษัทฯ
จะมีการกลับรายการหนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ จาก และที่ปรึกษาทางการเงิน
การได้รบั คืนภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ตงั้ เผื่อไว้ ภายในปี 2564 อิสระ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการให้หนีส้ ูญและหนี ้สงสัยจะสูญมีจานวน
เท่ากับ 0.20 ล้านบาท 0.50 ล้านบาท 0.60 ล้านบาท
และ 0.72 ล้า นบาท ตามล าดับ โดยจะเพิ่ ม ขึ น้ ตาม
รายได้และลูกหนีก้ ารค้าในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
ประมาณการของบริษัทฯ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ส อ บ บั ญ ชี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
อื่น เป็ นต้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการค่าธรรมเนียม
ที่ ป รึก ษาส าหรับ ปี 2564 เท่ า กั บ 6.16 ล้า นบาท ซึ่ ง
เพิ่มขึน้ จากปี 2563 เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
สาหรับการจัดท าค าเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ และสาหรับปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ประมาณการของบริษัทฯ
และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ
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สมมติฐาน

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

คาอธิบาย
ประมาณการค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเท่ากับ 5.23 ล้าน
บาท เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมพิเศษเกิดขึน้
สาหรับปี 2566 เป็ นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการให้อัตราการเติบโตของค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาเท่ากับร้อยละ 3.00 ต่อปี อ้างอิงจากประมาณ
การของบริษัทฯ
ประกอบด้วย เงินบริจาค ค่าปรับ ค่าใช้จา่ ยต้องห้าม
และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็ นต้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการให้ค่าใช้จา่ ย
เบ็ดเตล็ด สาหรับปี 2564 - 2568 เท่ากับ 0.11 ล้าน
บาท – 0.45 ล้านบาท โดยอ้างอิงตามประมาณการ
ของบริษัทฯ

อ้างอิง

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ประมาณการของบริษัทฯ
และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ

5.) ต้นทุนทางการเงิน
ณ สิ น้ สุด ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษั ท ฯ มี ห นี ้สิ น ตามสัญ ญาเช่ า การเงิ น จ านวน 0.62 ล้า นบาท ซึ่ง เป็ น สัญ ญาเช่ า
ยานพาหนะ อ้างอิงจากสัญญาเช่าที่ได้รบั จากบริษทั ฯ โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.17 ต่อปี อย่างไร
ก็ตาม สัญญาเช่าดังกล่าวจะสิน้ สุดพร้อมกับการชาระค่าเช่างวดสุดท้าย ในเดือนตุลาคม 2565 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการ
ใช้วงเงินสินเชื่อเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี หรือเงินกูย้ ืมอื่น ๆ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างและดารงกระแสเงินสดในการ
ดาเนินการธุรกิจตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการให้บริษัทฯ ไม่มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ และไม่มีตน้ ทุนทางการเงิน
ใด ๆ เพิ่มเติมตลอดระยะเวลาประมาณการ
6.) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 22.00 ของกาไรก่อนภาษีเงินได้ อ้างอิงจากค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ท่แี ท้จริง (Effective tax rate) จากค่าเฉลี่ยในปี 2561 และปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ไม่
สามารถนาไปหักภาษี ได้เกิดขึน้ ทุกปี ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ท่ีแท้จริงของบริษัทฯ สูงกว่าอัตราภาษี เงินได้นิติ
บุคคลตามที่กรมสรรพากรกาหนด ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่ได้นาค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ในปี 2562 มารวมใน
การหาค่ า เฉลี่ ย เนื่ อ งจากค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ใ นปี 2562 สูง กว่ า ปกติ จ ากการเปลี่ ย นโครงสร้า งหนี ้สิ น ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน ส่งผลให้บริษัทฯ บันทึกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จานวน 1.50 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนของปี 2562
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7.) เงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการเงินลงทุน สาหรับปี 2564 – 2568 ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 1.30 ล้าน
บาทต่อปี โดยแบ่งเป็ นเงินลงทุนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เท่ากับ 1.00 ล้านบาทต่อปี และเงินลงทุนในอุปกรณ์สานักงาน
เท่ากับ 0.30 ล้านบาทต่อปี โดยหลักเป็ นการลงทุนเพื่อการซ่อมบารุงรักษาสินทรัพย์ให้มีสภาพดี โดยอ้างอิงจากแผนการ
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของผูบ้ ริหาร ARIP ในแต่ละปี และเป็ นไปตามเงินลงทุนในอดีตของแต่ละสินทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่า
เสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะคานวนแตกต่างกันตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าเสื่อมราคา
ระยะเวลาคิดค่าเสือ่ มราคา (ปี )
20
5 – 20
3–5
5
5

สินทรัพย์
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สานักงานและเครื่องตกแต่ง
ยานพาหนะ

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินตรวจสอบของ ARIP สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัด
จาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตัดจาหน่าย
สินทรัพย์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
หลักสูตรอบรมออนไลน์

ระยะเวลาคิดค่าตัดจาหน่าย (ปี )
3–5
3

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินตรวจสอบของ ARIP สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

8.) เงินทุนหมุนเวียน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินทุนหมุนเวียนของ ARIP (ลูกหนีก้ ารค้า และลูกหนีอ้ ื่น เจ้าหนีก้ ารค้า และ
เจ้าหนีอ้ ื่น และสินค้าคงเหลือ) จากข้อมูลในช่วงปี 2561 – 2563 และไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาเรียก
เก็บหนีข้ องลูกหนีก้ ารค้า ระยะเวลาเรียกเก็บหนี ข้ องลูกหนีอ้ ื่น ระยะเวลาชาระหนีข้ องเจ้าหนีอ้ ื่น และระยะเวลาสินค้า
คงเหลือเท่ากับ 63.50 วัน 49.19 วัน 21.88 วัน และ 0.46 วัน ตามลาดับ ตลอดช่วงเวลาประมาณการ ทัง้ นี ้ ระยะเวลา
ชาระหนีข้ องเจ้าหนีก้ ารค้าจะเป็ นไปตามนโยบายเครดิตเทอมของบริษัทฯ เท่ากับ 30.00 วัน
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ประมาณการเงินทุนหมุนเวียน
หน่วย : วัน

2561A

2562A

2563A

ไตรมาส 1
ปี 2564A

ระยะเวลาเรียกเก็บหนีข้ องลูกหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาเรียกเก็บหนีข้ องลูกหนีอ้ ื่น
ระยะเวลาชาระหนีข้ องเจ้าหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาชาระหนีข้ องเจ้าหนีอ้ ื่น
ระยะเวลาสินค้าคงเหลือ

62.01
44.99
27.88
24.11
0.89

56.83
68.27
33.59
16.07
0.52

80.10
44.34
29.98
22.44
0.21

55.05
40.17
27.17
24.88
0.24

ไตรมาส 2
ปี 2564F
เป็ นต้นไป
63.50
49.19
30.00
21.88
0.46

ที่มา : งบการเงินของ ARIP นโยบายเครดิตเทอมของ ARIP และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

9.) อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ตน้ ทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) เป็ น
อัตราคิดลดในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักสามารถคานวณได้ตามสมการดังนี ้
WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1 - t) x [D/(D+E)]
อย่างไรก็ตาม ในการคานวณหาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักจาเป็ นต้องคานวณหาค่า Ke ซึ่งคานวณได้จาก
สมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี ้
Ke = Rf +  (Rm – Rf)
โดยที่
Rf

Rm



= อัตราดอกเบีย้ ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 10 ปี ณ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2564 เท่ า กั บ ร้อ ยละ 1.82 ต่ อ ปี (ที่ ม า :
www.thaibma.or.th)
= อัตราผลตอบแทนตลาด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 35 ปี ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2529 – มีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.71
(ที่มา : www.set.or.th และการคานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)
= ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของบริษัทเทียบเคียง ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ี
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับธุรกิจของ ARIP ซึ่งมีรายได้หลักจากการจัดงานนิทรรศการ งานแสดง
สินค้าและกิจกรรมทางการตลาด ผลิตสื่อและคอนเทนต์ และธุรกิจบริการดิจิ ทัล โดยอ้างอิงจาก
ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
จะได้ค่าเท่ากับ 0.47 โดยบริษัทเทียบเคียงมีรายละเอียดดังนี ้
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บริษัทเทียบเคียงทีใ่ ช้ในการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
ตลาด
หลักทรัพย์
รายชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีจ่ ด
ทะเบียน
การจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ
บริษัท เอ็ม วิช่นั จากัด
ที่เกี่ยวข้อง การจัดงานแข่งขันกีฬา ท่องเที่ยว งานสัมมนา และ
MAI
(มหาชน) (“MVP”)
อื่น ๆ ตลอดจนการผลิตและจาหน่ายสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ สื่อ
ออนไลน์และออฟไลน์ อีกทัง้ การประกอบธุรกิจพาณิชย์
การบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การสร้างสรรค์
กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการ
บริษัท ปิ โก (ไทย
สร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู ้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
แลนด์) จากัด
MAI
ชั่วคราว การจัดสร้างนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การ
(มหาชน) (“PICO”)
เรียนรู ้ รวมถึงการบริการด้านการพัฒนาและเผยแพร่ดิจิทลั คอน
เทนท์และดิจิทลั มีเดีย
ค่าเฉลี่ย



0.54

0.40

0.47

ที่มา : Capital IQ ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564

โดยรายละเอียดการคานวณหา Ke ได้แสดงในตาราง ดังนี ้
การคานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้ ของ ARIP
ปั จจัยทีใ่ ช้ในการคานวณ
สมมติฐานทีใ่ ช้
Risk-free Rate (1)
ร้อยละ 1.82
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
ร้อยละ 11.89
0.47
 (3)
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)]
ร้อยละ 7.45
ทั้งนี ้ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Ke) ที่คานวณได้ดังแสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 7.45 และเมื่อนาค่า Ke ไป
คานวณหา WACC จะได้ค่าอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7.45 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังแสดงในตารางด้านล่าง
Ke

Kd

= อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital
Asset Pricing Model (CAPM) ดังแสดงตามสมการข้างต้นเท่ากับร้อยละ
7.45
= ต้นทุนทางการเงินของหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ของ ARIP เท่ากับร้อยละ 6.17
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราดอกเบีย้ ของหนีส้ ิน ตามสัญญาเช่า
การเงินของ ARIP ณ งบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2564
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t
D/(D+E)

= อัตราภาษีท่แี ท้จริง (Effective Tax Rate) เท่ากับร้อยละ 22.00
= อัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อทุนของ ARIP ณ งบการเงินระหว่าง
กาล สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 0.30

การคานวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ของ ARIP
ปั จจัยทีใ่ ช้ในการคานวณ
Cost of Equity หรือ Ke (1)
Cost of Debt หรือ Kd (2)
D/(D+E) (3)
อัตราภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล หรือ t (4)
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}

สมมติฐานทีใ่ ช้
ร้อยละ 7.45
ร้อยละ 6.17
ร้อยละ 0.30
ร้อยละ 22.00
ร้อยละ 7.45

10.) มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้ สมมติฐานในการคานวณหามูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ของกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานภายหลังจากระยะเวลาประมาณการว่า กิจการจะดาเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาจากบท
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารและผลประกอบการในอดีตตัง้ แต่ปี 2561 ถึงงบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2564 ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาใช้อตั ราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงาน (Perpetual Growth Rate) เท่ากับร้อยละ 1.00 เพื่อสะท้อนอัตราการเติบโตของธุรกิจ ARIP
11.) การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระของ ARIP มีรายละเอียดดังนี ้
สรุ ปประมาณการกระแสเงินสดของ ARIP (เมษายน 2564 - ธันวาคม 2568)
2564F
หน่วย: ล้านบาท
2565F
2566F
2567F
(เม.ย. - ธ.ค.)
รายได้รวม
136.14
201.21
216.50
233.08
ค่าใช้จา่ ยรวม
(125.83)
(186.47)
(199.53)
(209.01)
EBIT
10.31
14.74
16.98
24.07
บวก ค่าเสื่อมราคาและ
4.51
5.34
4.53
4.50
ค่าตัดจาหน่าย
หัก ส่วนเปลี่ยนแปลง
(11.37)
(3.60)
(3.02)
(3.85)
เงินทุนหมุนเวียน
หัก ค่าใช้จา่ ยลงทุน
(1.21)
(1.30)
(1.30)
(1.30)
หัก ภาษีเงินได้
(2.27)
(3.24)
(3.73)
(5.30)
กระแสเงินสดอิสระ
(0.03)
11.94
13.45
18.12

2568F
251.06
(222.42)
28.64
2.41
(3.83)
(1.30)
(6.30)
19.62
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หน่วย: ล้านบาท
บวก มูลค่าสุดท้าย
(Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดอิสระ

2564F
(เม.ย. - ธ.ค.)

2565F

2566F

2567F

2568F
307.37

(0.03)

10.71

11.23

14.08

236.38

สรุ ปมูลค่าหุน้ ARIP จากวิธีประมาณการกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิของ ARIP ตัง้ แต่ปี 2564 – 2568
50.16
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิของ ARIP ตัง้ แต่ปี 2569 เป็ นต้นไป
222.20
มูลค่ากิจการของ ARIP (Enterprise Value)
272.36
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
58.99
บวก: สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
51.73
บวก: เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
11.50
หัก: ภาระหนีส้ ินดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(0.62)
หัก: สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(7.82)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ (Equity Value)
386.15
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
466.00
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ (Equity Value) บาท/หุ้น
0.83
จากตารางในข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของ ARIP ตามวิธีมลู ค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เท่ากับ 386.15 ล้าน
บาท คิดเป็ น 0.83 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ทีห่ นุ้ ละ 0.65 บาท เท่ากับ 0.18 บาทต่อหุน้ หรือ คิด
เป็ นร้อยละ 27.69
12.) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการดาเนินงาน
จากการประเมินมูลค่าหุน้ ของ ARIP ด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ในกรณี
ฐานได้มลู ค่าเท่ากับหุน้ ละ 0.83 บาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการดาเนินงานต่อ
มูลค่าหุน้ ของ ARIP โดยพิจารณาจากปั จจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน ได้แก่ (1) อัตราการเติบโตของ
รายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจทิ ลั และ (2) สัดส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิของธุรกิจบริการการตลาดดิจิทลั
ต่อรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทลั โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทาการปรับเพิ่มขึน้ และลดลงปั จจัยดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุน้ ของ ARIP ด้วยวิธี DCF
จากปั จจัยอัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจทิ ัล
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้
มูลค่าหุน้ สามัญ
รายละเอียด
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: บาท/หุน้ )
กรณีที่ 1 : ปรับอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้ ร้อย
433.75
0.93
ละ 10.00 จากกรณีฐาน
กรณีฐาน
386.15
0.83
กรณีที่ 2 : ปรับอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ
341.11
0.73
10.00 จากกรณีฐาน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุน้ ของ ARIP ด้วยวิธี DCF
จากปั จจัยสัดส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิของธุรกิจบริการการตลาดดิจทิ ัล
ต่อรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทลั
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้
มูลค่าหุน้ สามัญ
รายละเอียด
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: บาท/หุน้ )
กรณีที่ 1 : ปรับสัดส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.00 จากกรณีฐาน
450.98
0.97
กรณีฐาน
386.15
0.83
กรณีที่ 2 : ปรับสัดส่วนลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐาน
321.32
0.69
ทัง้ นี ้ จากการผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ทั้งหมดข้างต้น มูลค่าของ ARIP ที่คานวณ
ได้อยู่ระหว่าง 321.32 – 450.98 ล้านบาท หรือ 0.69 – 0.97 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาทาคาเสนอ
ซื้อของกิจการ ที่หุ้นละ 0.65 บาทต่อหุ้น พบว่ามูลค่าของ ARIP มีมูลค่าสูงกว่า เท่ากับ 0.04 – 0.32 บาทต่อ
หุ้น หรือ ร้อยละ 6.15 – 49.23
สรุ ปการเปรียบเทียบราคาประเมินหุน้ สามัญของ ARIP กับราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
ความ
ราคาเสนอซือ้
สูงกว่า (ต่ากว่า)
วิธีประเมินมูลค่าหุ้น
โดย IFA
เหมาะสมของ
(บาทต่อหุน้ )
ราคาเสนอซือ้
(บาทต่อหุน้ )
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
0.45
ไม่เหมาะสม
(30.77)
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
0.58
ไม่เหมาะสม
(10.77)
วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
0.67 – 0.74
ไม่เหมาะสม
3.08 – 13.85
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน
0.65
มูลค่าตลาด โดยวิธี
0.89 – 1.96
ไม่เหมาะสม
36.92 – 201.54
อัตราส่วน P/BV
วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
0.69 – 0.97
เหมาะสม
6.15 – 49.23
กระแสเงินสด
ทัง้ นีก้ ารประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีต่าง ๆ นัน้ จะมีขอ้ ดี และข้อด้อยที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปความเหมาะสมของแต่
ละวิธีได้ ดังนี ้
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วิธีการประเมิน

ความเหมาะสม

วิธีมลู ค่าตามบัญชี

ไม่เหมาะสม

วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

ไม่เหมาะสม

วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด

ไม่เหมาะสม

วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน
มูลค่าตลาด
โดยวิธีอตั ราส่วน P/BV

ไม่เหมาะสม

วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด

เหมาะสม

คาอธิบาย
เนื่องจากวิธีนีแ้ ม้ว่าจะคานึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการนี ้ไม่ได้คานึงถึงศักยภาพ
ในการเติบโตและความสามารถ ในการสร้างกระแสเงินสด
ในอนาคต
เนื่องจากวิธีนแี ้ ม้ว่าจะได้พิจารณา มูลค่าตลาดของสินทรัพย์
ของกิจการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการ
นีค้ านึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น
โดยไม่คานึงถึงศักยภาพในการเติบโตและความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ
เนื่ อ งจากวิ ธีนี ้แ ม้ว่า จะสามารถสะท้อ นมูลค่ ากิ จการตาม
อุปสงค์และอุปทานของหุน้ สามัญที่มีการซือ้ ขายจริงในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหุ้นสามัญของ
กิจการค่อนข้างมีสภาพคล่องจากัด และราคาตลาดจะได้รบั
ผลกระทบจากปั จ จั ย ภายนอกหลายประการ อาทิ ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ภาวะการเมือง อัตราดอกเบีย้ ฯลฯ ซึ่ง
เป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
เนื่องจากวิธีนีป้ ระเมินโดยการเปรียบเทียบกิจการกับบริษัท
อื่ น ซึ่ง มี ค วามแตกต่ าง ทั้ง ในด้าน โครงสร้า งรายได้ กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ขนาดของธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และ
สภาพคล่องของหุน้ สามัญ เป็ นต้น
เนื่องจากวิธีนี้ได้พิจารณาถึงความสามารถในการสร้าง
กระแสเงิ น สดในอนาคตของกิ จ การ ประกอบกั บ
นโยบายในการบริหารจัดการของผู้บริหารของกิจการ
ในอนาคต ทั้งในด้านการขยายการลงทุนและการสร้าง
รายได้ในอนาคต

ดังนัน้ จากตารางสรุปข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีมูลค่าปั จจุบัน
สุ ท ธิ ข องกระแสเงิน สดเป็ นวิ ธี ท่ีเ หมาะสมที่สุ ด ในการประเมิ น มู ล ค่ า กิ จ การของ ARIP และช่ ว งราคาที่
เหมาะสมสาหรับมูลค่ากิจการของ ARIP เท่ากับ 0.69 – 0.97 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาท
ต่อหุ้น 0.04 – 0.32 บาทหรือ ร้อยละ 6.15 – 49.23
2.2 เหตุผลทีส่ มควรจะตอบรับและ/หรือเหตุผลทีส่ มควรปฏิเสธคาเสนอซือ้
ตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และข้อมูล
ประกอบอื่น ๆ ของกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ด้วย
เหตุผลดังต่อไปนี ้
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1) ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมต่าง ๆ
ตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ ของรายงานฉบับนี ้ เพื่อที่จะประเมินมูลค่า
ยุติ ธ รรมของกิ จการ ซึ่ง ที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิสระมีความเห็ น ว่าวิธี มูลค่าปั จจุบัน สุท ธิ ข องกระแสเงินสดซึ่ง
พิจารณาถึงความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้ นซึ่ง
สะท้อนมูลค่าพืน้ ฐานของกิจการ โดยหากสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
การประเมินมูลค่าหุน้ ของกิจการด้วยวิธีการดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการอยู่ในช่วง 0.69 –
0.97 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเท่ากับ 0.04 – 0.32 บาทต่อหุน้ หรือร้อย
ละ 6.15 – 49.23 ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าราคาเสนอซือ้ ไม่เหมาะสม
2) โอกาสทีจ่ ะขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หากพิจารณาราคาหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนวันที่ 25 มิถนุ ายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั สุดท้ายก่อนวันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ยื่น แบบแสดงเจตนา
ในการเข้า ถื อ หลัก ทรัพ ย์เ พื่ อ ครอบง ากิ จการ (แบบ 247-3) ราคาซื อ้ ขายหุ้น ของบริษั ท ฯ มี ร าคาต่อ หุ้น เฉลี่ย
ย้อนหลัง 15 – 30 วันทาการอยู่ท่ี 0.73 – 0.74 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ (รายละเอียด
ราคาหุน้ ย้อนหลังปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.3 วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด ของรายงานฉบับนี)้ หากหุน้ สามัญของ
กิจการที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ เวลาที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์ท่จี ะขาย มีราคาซือ้ ขายสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ผูถ้ ือ
หุน้ อาจมีโอกาสที่จะขายหุน้ ของกิจการในราคาที่สงู กว่าราคาเสนอซือ้ โดยผ่านการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
2.3 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผู้เสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซือ้ รวมทั้งความ
เป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ถึงประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุไว้ใน
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (247-4) รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว สรุปได้ดงั นี ้
สถานภาพของกิจการ
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ ผูท้ าคา
เสนอซื อ้ ไม่ มี ค วามประสงค์ท่ี จ ะเพิ ก ถอนหลัก ทรัพ ย์ข องกิ จ การออกจากการเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เว้นแต่กรณีท่ีผูท้ าคาเสนอซือ้ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนัน้ ”
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสถานภาพของกิจการตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และมี
ความเห็ น ว่ า กิ จ การและผู้ถื อ หุ้น ของกิ จการจะไม่ ได้รับ ผลกระทบจาก สถานะการเป็ น บริษัท จดทะเบี ย น ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ เนื่องจากกิจการจะยังคงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่อไป ภายในระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีผทู้ าคาเสนอซือ้ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเพิ่มเติมว่า กิจการอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการดารงสถานะบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากภายหลังการทาคาเสนอซือ้ กิจการมีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยต่ากว่า
เกณฑ์ดารงสถานะการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ สามัญราย
ย่อย (Free Float) ที่กาหนดให้กิจการต้องมีจานวนผูถ้ ือหุน้ สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 150 ราย และต้องถือหุน้ รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของกิจการนัน้ และหากกิจการไม่ดาเนินการแก้ไขเรื่องการกระจายการถือหุน้
ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (Free Float) กิจการจะมีภาระต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติม ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคา
เสนอซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนยั สาคัญโดย
กิจการยังคงมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจหลัก ด้านการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด ผลิตสื่อ
และคอนเทนต์ และธุรกิจบริการดิจิทลั เช่นเดิม
ในกรณี ท่ี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นัย ส าคัญ ของสภาพทางการเงิ น หรื อ สภาวะทางธุ ร กิ จ ของกิ จ การ หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นอื่น ๆ ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการดาเนินงานของกิจการ
โครงสร้างองค์กร บุคลากร และโครงสร้างทางการเงินในอนาคต เพื่อให้มี ความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต”
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ
247-4) และมีความเห็นว่า กิจการและผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินธุรกิจหลักของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ เนื่องจาก (1) ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่
มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนยั สาคัญ ภายในระยะเวลาดังกล่าว หาก
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุรกิจ และการดาเนินงาน โครงสร้างองค์กร บุคลากร และโครงสร้างทาง
การเงิน หรือนโยบายอื่น ๆ ที่จาเป็ นของกิจการอย่างมีนยั สาคัญ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการให้ได้รบั การอนุมตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการและได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนัน้ และ (2) ตัง้ แต่ปี 2553 ผูท้ าคาเสนอซือ้
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เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกิจการ และดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร ตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมา และผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจ แต่อย่างใด
แผนการบริหารกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “ผูท้ าคาเสนอซือ้ ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย
การจัดการ หรือการดาเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่ จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจ
หลักของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดี หากมีความจาเป็ น ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจร่วมกับกิจการในการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการหรือในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสภาพทางการเงินหรือสภาวะทาง
ธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ น อื่น ๆ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
ดาเนินงานของกิจการ โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน และการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการและเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ กับการดาเนินงานของ
กิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ”
ในกรณี ท่ี ผู้ทาค าเสนอซือ้ จะด าเนิน การเปลี่ ยนแปลงใด ๆ อย่ า งมีนัยสาคัญ ที่แ ตกต่ างจากที่ ร ะบุไว้ในคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการให้ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
กิจการและได้รบั การอนุมตั ิอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมี
ผลบังคับใช้ในขณะนัน้ ”
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาแผนการบริหารกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
ทาคาเสนอซือ้ ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และมีความเห็นว่า กิจการและผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจะ
ไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ จากแผนการบริหารกิจการ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิน้ สุดระยะเวลา
รับซือ้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของ
กิจการอย่างมีนยั สาคัญและดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารในกิจการอยู่แล้ว โดย ณ วันที่ย่ืนคาเสนอซือ้ ในวันที่ 5
กรกฎาคม 2564 ผูท้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ ในกิจการคิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ
ของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งแตกต่างจากที่ผูท้ าคาเสนอซือ้ ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ภายในระยะเวลา 12
เดือน นับจากสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ และกิจการจะต้องดาเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการและได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนการขยายการลงทุนหรือกาลังการผลิต
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังการทาคาเสนอซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้
ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนยั สาคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของแต่ละกลุ่มธุรกิจของกิจการ
ในปั จจุบนั
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ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ในกรณี ท่ีผู้ทาคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสาคัญที่
แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการให้ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการ และ/
หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการและได้รบั การอนุมตั ิอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนัน้ ”
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาแผนการขยายการลงทุนตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และ
มีความเห็นว่า กิจการและผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจาก ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผน
ที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนยั สาคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการรับซือ้ ในกรณีท่ีผทู้ าคาเสนอเปลี่ยนแปลงแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนยั สาคัญใด ๆ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ จะดาเนินการให้ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการและได้รบั การ
อนุมตั ิอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนัน้
แผนการปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน และการจ้างงาน
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนในการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี กรรมการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีท่มี ีการลาออก
หรือครบกาหนดตามวาระการดารงตาแหน่ง ทัง้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องเป็ นไปตามข้อบังคับของกิจการ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ สานักงาน ก.ล.ต.และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ”
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาแผนการปรังโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน และการจ้างงาน ตามที่ระบุไว้ใน
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และมีความเห็นว่า กิจการและผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการ
แผนการโครงสร้างองค์กร การบริหาร และการจ้างงาน ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคา
เสนอซือ้ เว้นแต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามความเหมาะสม อาทิ การพ้นตาแหน่งตามวาระ ที่กิจการจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของกิจการ และหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ ผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ดารงตาแหน่ง กรรมการและผู้บริหารกิจการอยู่แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของกิจการอย่างมีนยั สาคั ญ
แผนการจาหน่ายทรัพย์สินหลัก
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะจาหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการ
อย่างมีนยั สาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังการทาคาเสนอซือ้ ”
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาแผนการจาหน่ายทรัพย์สินหลัก ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ
247-4) และมีความเห็นว่า กิจการและผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากแผนการจาหน่าย
สินทรัพย์หลักของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่
จะจาหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการอย่างมีนยั สาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังการทาคาเสนอซือ้
หากผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนการจาหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งแตกต่างจากที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุ
ไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการให้ได้รบั การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการและได้รบั การอนุมตั ิอื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น รวมถึง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ใ นการท ารายการที่ มี นัยสาคัญที่ เข้าข่ า ยเป็ นการได้มาหรื อจ าหน่ า ยไปซึ่ง สิ น ทรัพย์ และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ ”
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:
ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ ได้พิ จ ารณาแผนการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า งทางการเงิน ตามที่ ร ะบุไว้ใ นค าเสนอซือ้
หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และมีความเห็นว่า กิจการและผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจาก
แผนการโครงสร้างทางการเงินของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการรับซือ้ เนื่องจาก
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลอย่างมีนัยสาคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ โดย
ปั จจุบนั กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบคุ คล ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กิจการ
อาจกาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ หากกิจการมีความจาเป็ นที่จะต้องนาเงิน
กาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายธุรกิจ ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
อย่างไรก็ดี หากมีความจาเป็ น หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะ
ธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นอื่น ๆ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
กิจการในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
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นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่
จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินงานของกิจการ อย่างไรก็ดีในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อการดาเนินงาน หรือ ฐานะทางการเงินของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนหรือ
แก้ไขนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของกิจการตามที่จาเป็ นและสมควร ทัง้ นี ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกิจการ
เป็ นสาคัญ”
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปั นผล ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
และมีความเห็นว่า กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกิจการ
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการรับซือ้ ทัง้ นี ้ การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลและเงินปั นผลระหว่าง
กาลนัน้ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ และในช่วงเวลา
5 ปี ที่ผ่านมา กิจการไม่มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ยังคงถือหุน้ ในกิจการต่อไปอาจมีโอกาสได้รบั เงินปั นผลหรือเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรจากการ
ดาเนินงาน ในกรณีท่กี ิจการล้างผลขาดทุนสะสมหมดแล้ว รวมทัง้ มีกาไรจากการดาเนินงาน ไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เงิน
เพื่อลงทุนเพิ่มเติม และมีกระแสเงินสดเพียงพอ
รายการระหว่างกัน
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) “ปั จจุบัน กิจการมีการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและ
ขัน้ ตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก .ล.ต. เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่างกันของกิจการ และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง
นโยบายการทารายการระหว่างกันของกิจการอย่างมีนยั สาคัญ โดยรายการระหว่างผูท้ าคาเสนอซือ้ และกิจการที่ยงั คง
ดาเนินอยู่ จะยังคงเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็ นรายการซือ้ ขายสินค้าและบริการที่เป็ นไปตามลักษณะการทาธุรกิจ
การค้าทั่วไปและมีเงื่อนไขเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยรายการดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะและ
ปริมาณอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ ในกรณีกิจการจะมีการดาเนินงานเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เพิ่มเติมกับผูท้ าคาเสนอซือ้
ในอนาคต ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อ ให้แน่ใจว่าการทารายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็ น
การทารายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) และเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการระหว่างกัน ”
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณานโยบายรายการระหว่างกัน ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
และมีความเห็นว่า กิจการและผูถ้ ือหุน้ ของกิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากนโยบายการทารายการ
ระหว่างกันของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการรับซือ้ เนื่องจากปั จจุบนั กิจการมีการ
กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขัน้ ตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันตามข้อกาหนดข องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่างกันของ
กิจการ และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแล้ว ซึ่งรายการระหว่างกันของกิจการส่วนใหญ่เป็ นรายการธุรกิจปกติ และ
จะมีต่อไปในอนาคต ทัง้ นี ้ รายการระหว่างกันของกิจการดาเนินการเช่นเดียวกับการทารายการกับบุคลภายนอกอื่น ๆ มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ( Arm’s Length Basis) และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง
2.4 ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะได้รับและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ในกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นปฏิเสธคาเสนอซือ้ (เฉพาะกรณี
ทีค่ าเสนอซือ้ นั้นเป็ นคาเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
– ไม่มี –
2.5 สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ตามข้อมูลและเหตุผลที่ระบุไว้ขา้ งต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ด้วยปั จจัยหลักได้แก่ ราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 ต่อหุน้ ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของกิจการที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ ของกระแสเงินสดซึ่งอยู่ในช่วง 0.69 – 0.97 ล้านบาท ต่อหุน้ ราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวจึง
ไม่เหมาะสม
นอกจากนี ้ หลังสิน้ สุดระยะเวลาการรับซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของกิจการ วัตถุประสงค์
ธุรกิจเดิม รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ดังนัน้ การปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์อาจส่งผลประโยชน์ให้แก่ผถู้ ือหุน้
ดังนี ้
1.) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดซึ่งพิจารณา
ถึงความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นวิธีท่เี หมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
หุน้ สามัญของกิจการตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ ของรายงานฉบั บนี ้
ซึ่งตามวิธีการดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการจะอยู่ในช่วง 0.69 – 0.97 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่า
ราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเท่ากับ 0.04 – 0.32 บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ 6.15 – 49.23 ดังนัน้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าราคาเสนอซือ้ ไม่เหมาะสม
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2.) ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระมี ค วามเห็ น ว่ า หากพิ จ ารณาราคาหุ้น สามัญ ของบริษั ท ฯ ที่ ซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั สุดท้ายก่อนวันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ยื่น
แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) ราคาซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ มี
ราคาต่อหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 – 30 วันทาการอยู่ท่ี 0.73 – 0.74 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65
บาทต่อหุ้น (รายละเอียดราคาหุ้นย้อนหลังปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด ของ
รายงานฉบับนี)้ หากหุน้ สามัญของกิจการที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ เวลาที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์ท่จี ะขาย มี
ราคาซือ้ ขายสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมีโอกาสที่จะขายหุน้ ของกิจการในราคาที่สงู กว่าราคาเสนอซือ้
โดยผ่านการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ทัง้ นี ้ การตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธขึน้ อยู่กับผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญนั้น ผูถ้ ือหุน้ ควรจะต้องพิจารณา ประเด็นต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจดังต่อไปนี ้
1.) ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอบรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ อาจสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถขายหุน้ ใน
ราคาและจานวนที่ตอ้ งการได้ภายในระยะเวลากาหนด เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องเพราะมีปริมาณการซือ้ ขายที่ค่อนข้างต่า
2.) ในกรณีท่ีมีผตู้ อบรับคาเสนอซือ้ มากเพียงพอ ผูท้ าคาเสนอซือ้ สามารถได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทงั้ หมดหรือมากกว่า
ร้อยละ 75.00 ของจานวนหุ้นที่ ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ จะส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ มีอานาจในการบริหารงานในกิจการและสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ได้
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของกิจการในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาเหตุผลและ
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจตอบรับหรือ
ปฏิเสธขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้พจิ ารณาให้ค วามเห็นกรณีขา้ งต้นด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาว จิรยง อนุมานราชธน
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด
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เอกสารแนบ 1 สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่าทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้างของ ARIP โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
บริ ษั ท ฯ ได้ ว่ า จ้ า งบริ ษั ท ไทยประเมิ น ราคา ลิ น น์ ฟิ ลลิ ป ส์ จ ากั ด (“LYN” หรื อ “ผู้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ”)
ซึ่งเป็ น ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการประเมินราคา สินทรัพย์ของบริษัทฯ
จานวน 1 แห่ง โดย LYN ได้จดั ทารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โดยรายละเอียดของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ ARIP สามารถสรุปได้ดงั นี ้
รายการ
เจ้าของที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
ทีด่ นิ
ที่ตงั้
ขนาดพืน้ ที่
เลขที่โฉนดที่ดิน
ภาระผูกพัน
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
อาคารสิง่ ปลูกสร้าง
พืน้ ที่ใช้สอย
อาคารตัง้ อยู่บนที่ดินแปลงโฉนด
เลขที่
อายุอาคาร

ทีด่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/16-20 ต าบลห้ว ยขวาง (สามเสนนอกฝั่ งเหนื อ ) อ าเภอห้ว ยขวาง
(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร
70 ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ 125260 – 125264 จานวน 5 โฉนด
ไม่มี
อาคารสานักงานสูง 5 ชัน้ พร้อมชัน้ ลอยและดาดฟ้า
1,120 ตารางเมตร
โฉนดที่ดินเลขที่ 125260 – 125264 จานวน 5 โฉนด
35 ปี แต่ได้รบั การปรับปรุงใหม่ทงั้ หมด และเพิม่ งานระบบต่าง ๆ เมื่อปี 2543
ทาให้อาคารมีอายุประมาณ 21 ปี

จากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน LYN เห็นว่าวิธีท่เี หมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินของ ARIP คือวิธี
เปรียบเทียบตลาด (Market Approach) และวิธีท่เี หมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าตลาดของสิ่งปลูกสร้างคือวิธีตน้ ทุน
(Cost Approach) โดยการประเมินราคาของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ ARIP มีรายละเอียดดังนี ้
1) การประเมินมูลค่าทีด่ ิน
LYN ประเมินมูลค่าที่ดินของ ARIP ด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยการวิเคราะห์ราคาของ
ทรัพย์สินที่จะประเมินกับราคาที่มีการตกลงซือ้ ขายในตลาดในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบนั ของ
ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะและคุณประโยชน์ใกล้เคียงและมีความคล้ายคลึงกับทรัพย์สินที่จะประเมินมูลค่า และ ให้นา้ หนัก
ตามระดับคะแนนคุณภาพ (Weight Quality Score) เพื่อปรับเพิ่มหรือลดข้อมูลราคาของทรัพย์สินที่นามาเปรียบเทียบ
เพื่อสะท้อนปั จจัยที่แตกต่างจากทรัพย์สินที่ถกู ประเมิน โดยปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณา ได้แก่ ที่ตงั้ ขนาดและรูปร่างที่ดิน การ
เข้าถึงสาธารณูปโภค โครงสร้างคมนาคม และสภาพคล่อง เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ข้อมูลตลาดที่นามาเปรียบเทียบเพื่อประเมิน
มูลค่าที่ดิน มีรายละเอียดดังนี ้
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รายละเอียด
ลักษณะทรัพย์สิน

ทาเลที่ตงั้
ระยะห่างจากทรัพย์สิน
เนือ้ ที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.)
รูปร่างแปลงที่ดิน
ขนาดหน้ากว้าง x ยาว (เมตร)
ระดับดิน
จานวนด้านติดถนน
ลักษณะถนน(ผิวจราจร)
ความกว้าง / เขตทาง (เมตร)
สาธารณูปโภค

ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบสาหรับการประเมินมูลค่าทีด่ นิ ของ ARIP ณ เดือนกรกฎาคม 2564
ทรัพย์สินของ ARIP
ข้อมูลตลาดที่ 1
ข้อมูลตลาดที่ 2
ข้อมูลตลาดที่ 3
ข้อมูลตลาดที่ 4
ข้อมูลตลาดที่ 5
อาคารพาณิชย์ 5 ชัน้
อาคารพาณิชย์ 4 ชัน้
อาคารพาณิชย์ 6 ชัน้
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้
อาคารพาณิชย์ 3.5 ชัน้
พร้อมชัน้ ลอยและ
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้
4 คูหา
2 คูหา
2 คูหา
5 คูหา
ดาดฟ้า 5 คูหา
ถนนอโศกดินแดง ห่าง
ถนนประชาอุทิศ
ถนนรัชดาภิเษก ห่าง
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
ถนนรัชดาภิเษก
จากแยกพระราม 9
ใกล้แยกประชาอุทศิ
จากแยกเทียนร่วมมิตร
ตรงกันข้ามอาคาร
ตรงข้ามสมาคม
ประมาณ 200 เมตร
(เหม่งจ๋าย)
ประมาณ 250 เมตร
ชาญอิสระ 2
นักเรียนเก่าอังกฤษ
1.5 กิโลเมตร
3 กิโลเมตร
650 เมตร
5 กิโลเมตร
2.8 กิโลเมตร
รวม 70 ตารางวา หรือ
15.5 ตารางวา
121.1 ตารางวา
40.5 ตารางวา
98 ตารางวา
194 ตารางวา
คูหาละ 14 ตารางวา
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดที่ดิน 18 x 26 เมตร ขนาดที่ดิน 8 x 20.25 เมตร ขนาดที่ดิน 12 x 36 เมตร ขนาดที่ดิน 23 x 35 เมตร
20 x 14 เมตร หรือ
3.5 x 14 เมตร
ขนาดอาคาร
ขนาดอาคาร
ขนาดอาคาร
ขนาดอาคาร
คูหาละ 4 x 14 เมตร
4 x12 เมตร/คูหา
4 x 115 เมตร/คูหา
4 x 10 เมตร/คูหา
18 x 15 เมตร
สูงกว่าถนน
2 ด้าน
1 ด้าน
แอสฟั สต์
กว้าง 18 เมตร
กว้าง 18 เมตร
กว้าง 12 เมตร
กว้าง 18 เมตร
กว้าง 18 เมตร
กว้าง 18 เมตร
เขตทาง 30 เมตร
เขตทาง 26 เมตร
เขตทาง 18 เมตร
เขตทาง 30 เมตร
เขตทาง 24 เมตร
เขตทาง 24 เมตร
พร้อม
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รายละเอียด

ข้อดี / ข้อด้อย

ราคาเสนอขาย
(ล้านบาท)

ทรัพย์สินของ ARIP
ตกแต่งแล้วมีสภาพเป็ น
สานักงานใช้ประโยชน์
รวมกันเปิ ดทะลุถึงกัน
ทุกชัน้ มีท่จี อดรถ
ด้านหลังอาคาร

-

ข้อมูลตลาดที่ 1
อยู่ในย่านการค้าและ
ชุมชน ตกแต่งแล้ว
บางส่วน ไม่มีท่ี
จอดรถ พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ 140
ตารางเมตร

ข้อมูลตลาดที่ 2
ข้อมูลตลาดที่ 3
อยู่ในเขตชุมชนและย่าน อยู่ในเขตชุมชนและย่าน
การค้าพืน้ ที่อาคาร
การค้า ตกแต่งแล้ว
ประมาณ 768
พร้อมลิฟท์โดยสาร พืน้ ที่
ตารางเมตร
อาคารประมาณ 720
เปิ ดทะลุถึงกัน
ตารางเมตร
เปิ ดทะลุถึงกัน

ข้อมูลตลาดที่ 4
อยู่ในย่านธุรกิจการค้า
อาคารสภาพทรุดโทรม
พืน้ ที่อาคารประมาณ
285 ตารางเมตร
เปิ ดทะลุถึงกัน

ข้อมูลตลาดที่ 5
อยู่ในเขตชุมชนและย่าน
การค้า ตกแต่งแล้ว
พร้อมลิฟท์โดยสาร พืน้ ที่
อาคารประมาณ 1,150
ตารางเมตร ด้านหลัง
เป็ นโกดังประมาณ 360
ตารางเมตร
เปิ ดทะลุถึงกัน
ขาย 19.00 ล้านบาท ขายรวม 50.00 ล้านบาท ขายรวม 39.00 ล้านบาท ขายรวม 92.00 ล้านบาท ขายรวม 135.00 ล้าน
เมื่อหักมูลค่าสิ่งปลูก
หรือคูหาละประมาณ
หรือคูหาละประมาณ
หรือคูหาละประมาณ
บาท หรือคูหาละ
สร้างคงเหลือราคาที่ดิน
12.50 ล้านบาท
19.50 ล้านบาท
46.00 ล้านบาท
ประมาณ 27.00 ล้าน
ประมาณตารางวาละ
เมื่อหักมูลค่าสิ่งปลูก
เมื่อหักมูลค่าสิ่งปลูก
เมื่อหักมูลค่าสิ่งปลูก
บาท
1.2 ล้านบาท
สร้างคงเหลือราคาที่ดิน สร้างคงเหลือราคาที่ดิน สร้างคงเหลือราคาที่ดิน เมื่อหักมูลค่าสิ่งปลูก
ประมาณตารางวาละ
ประมาณตารางวาละ
ประมาณตารางวาละ สร้างคงเหลือราคาที่ดิน
0.40 ล้านบาท
0.80 ล้านบาท
0.92 ล้านบาท
ประมาณตารางวาละ
0.75 ล้านบาท
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จากนั้น LYN ได้ใ ห้ค ะแนนทรัพ ย์สิ น ที่ ป ระเมิ น กับ ข้อ มูลเปรี ย บเที ย บ จากองค์ป ระกอบที่ มี ผลกระทบต่ อ มูลค่ า ของแต่ ล ะสิ น ทรัพ ย์ อย่ า งไรก็ ต ามน ้า หนัก และคะแนนนั้น จะเป็ น ไปตาม
ดุลยพินิจของผูป้ ระเมินแต่ละราย โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนสินทรัพย์ดงั นี ้
ปั จจัย
ทาเล/ที่ตงั้ ที่ดิน
ขนาดรูปร่างที่ดิน
ระดับที่ดิน
การคมนาคม
สาธารณูปโภค
สภาพคล่อง
และการใช้ประโยชน์
รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
30.00
20.00
10.00
15.00
15.00

ทรัพย์สิน
ของ ARIP
8
7
8
7
8

10.00
100.00

ข้อมูลตลาดที่ 1

ข้อมูลตลาดที่ 2

ข้อมูลตลาดที่ 3

ข้อมูลตลาดที่ 4

ข้อมูลตลาดที่ 5

8
6
8
7
8

6
7
8
6
8

7
6
8
7
8

7
7
8
7
8

7
7
8
7
8

7

8

5

7

7

6

755

745

660

705

725

715
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เมื่อผูป้ ระเมินอิสระได้ประเมินผลคะแนนคุณภาพถ่วงนา้ หนักแล้ว LYN ได้เลือกใช้วิธีการสมการถดถอย (Regression
Analysis) ในการคานวณหาราคาที่ดินของ ARIP โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี ้
ตารางแสดงการประเมินราคาสิ่งทีด่ ินโดยวิธกี ารสมการถดถอย
ข้อมูลตลาดที่ ข้อมูลตลาดที่ ข้อมูลตลาดที่ ข้อมูลตลาดที่ ข้อมูลตลาดที่
1
2
3
4
5
ข้อมูลเปรียบเทียบ
(หน่วย: บาท)
ราคาเสนอขาย
1,200,000
400,000
800,000
920,000
750,000
ราคาปรับ
1,200,000
385,000
750,000
900,000
740,000
ค่าตัวแปรทางคณิตศาสตร์
R square
Std. div.
Intercept
Slope
ราคาทีด่ นิ (บาท/ตารางวา)
ขนาดพืน้ ที่ (ตารางวา)
รวมราคาทีด่ นิ (บาท)

ทีด่ นิ ของ ARIP
0.9409
82,845.24
-5630500
9,050
1,200,000
70
84,000,000

จากการประเมิน มูล ค่า ตลาดของที่ ดิน ของ ARIP ด้ว ยวิ ธี การเปรีย บเที ยบราคาตลาด (Market Approach) เท่ากับ
1,200,000 บาทต่อตารางวา หรือคิดเป็ นมูลค่าที่ดินรวมเท่ากับ 84,000,000 บาท
2) การประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
LYN ประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของ ARIP ด้วยวิธีการต้นทุน (Cost Approach) โดยการนามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่
ของสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ มาหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามคุณภาพ ซึ่งมาจากการพิจารณาในด้านของสภาพการใช้งาน
ลักษณะทางกายภาพที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั และค่าเสื่อมด้านเศรษฐศาสตร์ของสิ่งปลูกสร้างนัน้ ๆ ตามราคาต้นทุนทดแทน
ใหม่ ข องสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ง อ้า งอิ งจาก ‘ประมาณการราคาค่าก่อ สร้าง พ.ศ. 2562 - 2564’ ของสมาคมผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเป็ นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการอ้างอิงในการพิจารณาราคาต่อหน่วย แล้วทาการปรับแก้
ปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบเช่น ลักษณะรูปแบบสิ่งปลูกสร้าง งานโครงสร้าง วัสดุท่ีใช้ในการตกแต่ง และงานระบบต่าง ๆ
เป็ นต้น โดยการประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียดดังนี ้
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ตารางแสดงการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างโดยวิธีการต้นทุน
ราคาต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่
สรุ ปค่าเสื่อม
พืน้ ทีร่ วม
ราคา
ราคา/หน่วย
มูลค่า
(ตร.ม.)
(ร้อยละ)
(บาท/ตร.ม.)
(บาท)

รายละเอียดสิ่ง
ปลูกสร้าง
อาคารสานักงาน
สูง 5 ชัน้ พร้อมชัน้
ลอยและดาดฟ้า
ลิฟท์โดยสาร (ชุด)

มูลค่าต้นทุน
ทดแทนสุทธิ
(บาท)

1,120

20,000

22,400,000

22%

17,472,000

1

1,200,000
รวม

1,200,000

44%

672,000
18,144,000

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทรัพย์สินข้างต้น LYN ประเมินมูลค่าตลาดของสิ่งปลูกสร้างของ ARIP ด้วยวิธีการต้นทุน (Cost
Approach) เท่ากับ 18,144,000 บาท
3) สรุ ปราคาประเมินสินทรัพย์ของ ARIP โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
จากรายละเอียดการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ ARIP ด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ
วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการต้นทุน (Cost Approach) ข้างต้น สามารถสรุปได้ดงั นี ้

รายการ
ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง
(อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร)

สรุ ปราคาประเมินสินทรัพย์ของ ARIP ทีป่ ระเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
มูลค่าตามบัญชี ณ
การเพิ่มขึน้
มูลค่าตลาด
วิธีประเมิน
31 มีนาคม 2564
(ลดลง) ของมูลค่า
(บาท)
(บาท)
สินทรัพย์ (บาท)
วิธีเปรียบเทียบตลาด
41,074,105.00
84,000,000.00
42,925,895.00
(Market Approach)
วิธีการต้นทุน
(Cost Approach)
รวม

1,166,469.76

18,144,000.00

16,977,530.24

42,240,574.76

102,144,000.00

59,903,425.24

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
การประเมิ น มูล ค่ า ตลาดของสิ น ทรัพ ย์ข อง ARIP ที่ จัด ท าโดย LYN ซึ่ง เลื อ กใช้วิธี ในการประเมิ น ราคาด้วยวิธีการ
เปรี ย บเที ย บราคาตลาด (Market Approach) สาหรับ สิ น ทรัพ ย์ท่ี เ ป็ น ที่ ดิ น และใช้วิ ธี ก ารต้น ทุน (Cost Approach)
สาหรับสินทรัพย์ท่ีเป็ นอาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินข้างต้นมีความ
เหมาะสม เนื่องจากวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธีท่ีพิจารณาถึงทาเลที่ตงั้ ของที่ดิน สภาพแวดล้อม สภาพคล่อง
ในการซือ้ ขาย และศักยภาพของที่ดินภายใต้สภาวะตลาด ณ ปั จจุบนั และวิธีการต้นทุนเป็ นวิธีท่ีพิจารณาถึงลักษณะ
และประสิทธิภาพของสินทรัพย์ ซึ่งจะทาให้สะท้อนราคาที่ เป็ นปั จจุบันของสินทรัพย์ท่ีทาการประเมินได้มากที่สุดใน
ขณะที่ทาการประเมิน
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