เอกสารแก้ไขเพิมเติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแก้ไขเพิมเติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของ บริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)
ข้อมูล ทีแก้ไขและเพิ มเติ มจะปรากฏเป็ นตัวอักษรตัวหนาและขี ดเส้นใต้ และข้อ ความทีถูก ตัด ออกจะปรากฏเป็ น
ตัวอักษรตัวหนาทีถูกขีดออก ดังนี
1. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 1 หัวข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทําคําเสนอซือ
ข้อความเดิม
4. วัตถุประสงค์ในการทําคําเสนอซือ
เนืองด้วยเมือวันที 25 มิถุนายน 2564 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ทําคําเสนอซือ ซึงเป็ นผู้ถือหุน้ ของกิจการอยู่ก่อน
แล้วจํานวน 206,338,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 44.28 ของหุน้ ทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของกิจการ และคิดเป็ น
ร้อยละ 44.28 ของสิท ธิออกเสีย งทังหมดของกิจ การ ได้มาซึงหลัก ทรัพ ย์ประเภทหุ้นสามัญของกิจการจํานวน
93,432,000 หุ้น หรือ คิด เป็ น ร้ อ ยละ 20.05 ของหุ้น ทีออกและจํ า หน่ า ยแล้ ว ทังหมดของกิจ การ โดยการซือ
หลักทรัพย์จากบริษัท BNP Paribas Singapore Branch คัสโตเดียนของบริษัท Apsilon Ventures Pte. Ltd. ผ่าน
กระดานซือขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุ้นของ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ รวมทังสินเป็ นจํานวน 299,770,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของหุ้นทีออกและจําหน่ าย
แล้วทังหมดของกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ ซึงข้ามจุดร้อยละ 50 ของ
สิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ
ด้วยเหตุนี ผูท้ าํ คําเสนอซือจึงมีหน้าทีต้องทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทเหลื
ี อทังหมดของกิจการ (Mandatory Tender
Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรืองหลัก เกณฑ์เงือนไข และวิธีการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ ลงวันที 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทังทีได้มกี ารแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศที ทจ.
12/2554) ซึงได้แก่หนุ้ ทังหมดทีมิได้ถอื โดยผูท้ าํ คําเสนอซือ ในจํานวน 166,230,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของ
หุน้ ทีออกและจําหน่ายทังหมดแล้วของกิจการ และสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ
แก้ไขข้อความเป็ น
4. วัตถุประสงค์ในการทําคําเสนอซือ
เนืองด้วยเมือวันที 25 มิถุนายน 2564 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ผูท้ ําคําเสนอซือ ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของกิจการอยู่ก่อน
แล้วจํานวน 206,338,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 44.28 ของหุน้ ทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของกิจการ และคิดเป็ น
ร้อยละ 44.28 ของสิท ธิออกเสีย งทังหมดของกิจการ ได้มาซึงหลัก ทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของกิจการจํานวน
93,432,000 หุ้น หรือ คิด เป็ น ร้ อ ยละ 20.05 ของหุ้น ทีออกและจํา หน่ า ยแล้ว ทังหมดของกิจ การ โดยการซือ
หลักทรัพย์จากบริษทั BNP Paribas Singapore Branch คัสโตเดียนของบริษทั Apsilon Ventures Pte. Ltd. ผ่าน
กระดานซือขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการซื อขายดังกล่าว
เกิ ดขึนเนื องจากบริษทั Apsilon Ventures Pte. Ltd. มีนโยบายลดการลงทุนในธุรกิ จทีมิ ใช่ธรุ กิ จหลักของ
กลุ่มบริษัท ในขณะที ผู้ทาํ คําเสนอซือยังมองเห็นถึงโอกาสในการเติ บโตของกิ จการ ส่งผลให้สดั ส่วนการถือ
หุ้นของนายมินทร์ อิงค์ธเนศ รวมทังสินเป็ นจํานวน 299,770,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของหุ้นทีออกและ
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จําหน่ ายแล้วทังหมดของกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ ซึงข้ามจุดร้อยละ
50 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ
ด้วยเหตุนี ผูท้ าํ คําเสนอซือจึงมีหน้าทีต้องทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทเหลื
ี อทังหมดของกิจการ (Mandatory Tender
Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรืองหลัก เกณฑ์เงือนไข และวิธีการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ ลงวันที 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทังทีได้มกี ารแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศที ทจ.
12/2554) ซึงได้แก่หนุ้ ทังหมดทีมิได้ถอื โดยผูท้ าํ คําเสนอซือ ในจํานวน 166,230,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของ
หุน้ ทีออกและจําหน่ายทังหมดแล้วของกิจการ และสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ
ทังนี ผู้ทาํ คําเสนอซือไม่มีนโยบายทีจะเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การดําเนิ นธุรกิ จหลักของกิ จการอย่างมี
นัยสําคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ
2. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 1 หัวข้อ 9 เงือนไขในการยกเลิกคําเสนอซือ (ถ้ามี)
ข้อความเดิม
9. เงือนไขในการการยกเลิกคําเสนอซือ (ถ้ามี)
ผูท้ าํ คําเสนอซืออาจยกเลิกคําเสนอซือได้ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี
9.1. มีเ หตุ ก ารณ์ หรือ การกระทํา ใดๆ เกิด ขึน ภายหลัง จากผู้ทํ า คํา เสนอซือ ยืนคํา เสนอซือต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซืออัน
เป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของกิจการโดยทีเหตุการณ์
หรือการกระทําดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทําของผู้ทําคําเสนอซือ หรือการกระทําทีผูท้ ําคําเสนอซือต้อง
รับผิดชอบ หรือ
9.2. กิจการได้กระทําการใดๆ ภายหลังจากทีสํานักงาน ก.ล.ต. รับคําเสนอซือจากผูท้ ําคําเสนอซือและยังไม่พน้
ระยะเวลารับซืออันส่งผลให้มลู ค่าหุน้ สามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หรือ
9.3. กิจการได้ก ระทําการใดๆ ทีน่ าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ.
12/2554 เรืองการกระทําการหรือ งดเว้นกระทําการในประการทีน่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์
ของกิจการ (รวมทังทีได้แก้ไขเพิมเติม)
แก้ไขข้อความเป็ น
9. เงือนไขในการการยกเลิกคําเสนอซือ (ถ้ามี)
ผูท้ าํ คําเสนอซืออาจยกเลิกคําเสนอซือได้ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี
9.1. มีเ หตุ ก ารณ์ หรือ การกระทํา ใดๆ เกิด ขึน ภายหลัง จากผู้ทํ า คํา เสนอซือ ยืนคํา เสนอซือต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซืออัน
เป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของกิจการโดยทีเหตุการณ์
หรือการกระทําดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทําของผูท้ ําคําเสนอซือ หรือการกระทําทีผูท้ ําคําเสนอซือต้อง
รับผิดชอบ หรือ
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9.2. กิจการได้กระทําการใดๆ ภายหลังจากทีสํานักงาน ก.ล.ต. รับคําเสนอซือจากผูท้ ําคําเสนอซือและยังไม่พน้
ระยะเวลารับซืออันส่งผลให้มลู ค่าหุน้ สามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หรือ
9.3. กิจการได้ก ระทําการใดๆ ทีน่ าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ.
12/2554 14/2554 เรืองการกระทําการหรือ งดเว้นกระทําการในประการทีน่ าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือ
หลักทรัพย์ของกิจการ (รวมทังทีได้แก้ไขเพิมเติม)
3. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 1 หัวข้อ 12 แหล่งเงินทุนทีใช้ในการเสนอซือ
ข้อความเดิม
12. แหล่งเงินทุนทีใช้ในการเสนอซือ
สําหรับแหล่งเงินทุนในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ในครังนี ผูท้ ําคําเสนอซือจะใช้แหล่งเงินทุนของตนเองในการ
ทําคําเสนอซือ ซึงเป็ นเงินฝากออมทรัพย์ทฝากไว้
ี
กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยเมือวันที 25 มิถุนายน
2564 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สีแยกสาธุประดิษฐ์ ได้ออกหนังสือรับรองว่าผูท้ าํ คําเสนอ
ซือมียอดเงินฝากในบัญชี ประเภทสะสมทรัพย์ โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที 25 มิถุนายน 2564 เป็ นจํานวนเงิน
110,300,869.66 บาท และเงินฝากดังกล่าวไม่มภี าระผูกพันใดๆ ตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทําคํา
เสนอซือ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ซึงครอบคลุมเงินทุนทีจะต้องใช้ทงสิ
ั นจํานวน 108,049,500 บาท โดย
ผูท้ ําคําเสนอซือจะรับซือหุน้ สามัญทังหมดของกิจการ ทีมิได้ถอื ครองโดยผูท้ ําคําเสนอซือ จํานวน 166,230,000
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของหุน้ ทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกิจการ และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ
35.67 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ
ทังนี ผูจ้ ดั เตรียมคําเสนอซือได้พจิ ารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนของผูท้ าํ คําเสนอซือแล้ว มีความเห็นว่าผูท้ าํ คําเสนอซือ
มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซือในครังนี
แก้ไขข้อความเป็ น
12. แหล่งเงินทุนทีใช้ในการเสนอซือ
สําหรับแหล่งเงินทุนในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ในครังนี ผูท้ ําคําเสนอซือจะใช้แหล่งเงินทุนของตนเองในการ
ทําคําเสนอซือ ซึงเป็ นเงินฝากออมทรัพย์ทฝากไว้
ี
กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยเมือวันที 25 มิถุนายน
2564 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สีแยกสาธุประดิษฐ์ ได้ออกหนังสือรับรองว่าผูท้ าํ คําเสนอ
ซือมียอดเงินฝากในบัญชี ประเภทสะสมทรัพย์ โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที 25 มิถุนายน 2564 เป็ นจํานวนเงิน
110,300,869.66 บาท และเงินฝากดังกล่าวไม่มภี าระผูกพันใดๆ ตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทําคํา
เสนอซือ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ซึงครอบคลุมเงินทุนทีจะต้องใช้ทงสิ
ั นจํานวน 108,049,500 บาท โดย
ผูท้ ําคําเสนอซือจะรับซือหุน้ สามัญทังหมดของกิจการ ทีมิได้ถอื ครองโดยผูท้ ําคําเสนอซือ จํานวน 166,230,000
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของหุน้ ทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกิจการ และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ
35.67 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ

(3)

เอกสารแก้ไขเพิมเติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)

ทังนี ผูจ้ ดั เตรียมคําเสนอซือได้พจิ ารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนของผูท้ าํ คําเสนอซือแล้ว มีความเห็นว่าผูท้ าํ คําเสนอซือ
มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซือในครังนี (ซึงแหล่งเงิ นทุนดังกล่าวจะใช้เพือการทําคําเสนอ
ซือในครังนี จนเสร็จสิ น)
4. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 1 หัวข้อ 14 วันชําระราคา
ข้อความเดิม
14. วันชําระราคา
ผูแ้ สดงเจตนาขายจะได้รบั ชําระราคาค่าหุน้ สุทธิของ ARIP ในวันทําการที 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ
ซึงตรงกับวันที 19 สิงหาคม 2564
แก้ไขข้อความเป็ น
14. วันชําระราคา
ผูแ้ สดงเจตนาขายจะได้รบั ชําระราคาค่าหุน้ สุทธิของ ARIP ในวันทําการที 3 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับ
ซือ ซึงตรงกับวันที 19 18 สิงหาคม 2564
5. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 2 หัวข้อ 4.4 ความสัมพันธ์อืนๆ
ข้อความเดิม
4.4. ความสัมพันธ์อืนๆ
ผูท้ าํ คําเสนอซือมีความสัมพันธ์ทมีี นัยสําคัญในลักษณะอืนๆ กับกิจการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ
ดังนี
ณ วันทียืนคําเสนอซือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุน้ สามัญในกิจการจํานวน
299,770,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของหุน้ ทีออกและชําระแล้วทังหมดของกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 64.33
ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ และดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของกิจการ
แก้ไขข้อความเป็ น
4.4. ความสัมพันธ์อืนๆ
ผูท้ าํ คําเสนอซือมีความสัมพันธ์ทมีี นัยสําคัญในลักษณะอืนๆ กับกิจการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ
ดังนี
4.4.1 ณ วันทียืนคําเสนอซือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นสามัญในกิจการ
จํานวน 299,770,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.33 ของหุน้ ทีออกและชําระแล้วทังหมดของกิจการ และคิดเป็ น
ร้อ ยละ 64.33 ของสิท ธิอ อกเสีย งทังหมดของกิจ การ และดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหารของกิจการ
(4)

เอกสารแก้ไขเพิมเติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)

4.4.2. รายการระหว่างกันของกิ จการกับบริษทั ทีเกียวข้องกับผู้ทาํ คําเสนอซือ ในปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ลําดับ
1

บริษทั ทีเกียวข้อง
บริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิ รซ์
จํากัด (ARG)

2

บริษทั เอ. อาร์. แอ็คเคานติ ง
คอนซัลแตนท์ จํากัด (ARAC)

3

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จํากัด
(มหาชน) (BOL)

4

บริษทั เอเน็ต จํากัด (ANET)

5

บริษทั เออาร์ไอที จํากัด (ARIT)

ความสัมพันธ์กบั กิ จการ

ลักษณะรายการ

- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ และนายประยูร รัตนไชยานนท์
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่
นายมิ นทร์ อิ งค์ธเนศ
- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ และนายประยูร รัตนไชยานนท์
- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ
- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ และนายประยูร รัตนไชยานนท์
- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์เนศ และ นายประยูร รัตนไชยานนท์
- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ และนายประยูร รัตนไชยานนท์
- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์เนศ
- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ และนายประยูร รัตนไชยานนท์

(5)
(5)

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน
ค่าบริการจ่าย

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ไตรมาสที 1
ปี 2563
ปี 2564
276

100

7,933

7,455

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน

11

-

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน

1,445

530

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน
ค่าบริการจ่าย

21

-

744

285

201

75

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน

เอกสารแก้ไขเพิมเติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บริษทั ทีเกียวข้อง

ความสัมพันธ์กบั กิ จการ
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่
นายมิ นทร์ อิ งค์เนศ

6

7

8

9

10
11

บริษทั คอร์ แอนด์ พีค จํากัด
(C&P)

- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายประยูร
รัตนไชยานนท์
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่
นายมิ นทร์ อิ งค์เนศ
บริษทั ดาต้าวัน เอเชีย
- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ ดร.วิวสัน เตียว
(ประเทศไทย) จํากัด (D1)
ยอง เพ็ง (ดํารงตําแหน่ งกรรมการ ม.ค.-มี.ค.
)
- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ
บริษทั เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) - กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมนู
(SVOA)
เลียวไพโรจน์ และ ดร.วิ วสัน เตียว ยอง เพ็ง
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่
นายมิ นทร์ อิ งค์ธเนศ
บริษทั เอส พี วี ไอ จํากัด
- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
(มหาชน) (SPVI)
อิ งค์ธเนศ
บริษทั ข้อมูลเครดิ ต แห่งชาติ
จํากัด
บริษทั ลีซ อิ ท จํากัด (มหาชน)

- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ
- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ
(6)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ไตรมาสที 1
ปี 2563
ปี 2564

ค่าสิ นค้า และค่าบริ การจ่าย

50

-

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน
ค่าบริการจ่าย

36

-

1,016

50

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน

548

-

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน
ค่าสิ นค้าจ่าย

4,871

695

163

81

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน
ค่าสิ นค้าจ่าย
รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน
รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน

1,347

400

206
2,957

130
971

1,436

52

เอกสารแก้ไขเพิมเติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บริษทั ทีเกียวข้อง

12

บริษทั เออาร์ อิ ลาสโทเมอร์
จํากัด

13

บริษทั เอรีส อิ นเตอร์ เนชันแนล
(ประเทศไทย) จํากัด

14

บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จํากัด

15

บริษทั ไบโอบอร์น จํากัด

ความสัมพันธ์กบั กิ จการ
- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่
นายมิ นทร์ อิ งค์ธเนศ
- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ
- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ
- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ
- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ
- กรรมการร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่ นายมิ นทร์
อิ งค์ธเนศ
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับกิ จการ ได้แก่
นายมิ นทร์ อิ งค์ธเนศ

ทีมา: ข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 และข้อมูลจากบริ ษทั

(7)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ไตรมาสที 1
ปี 2563
ปี 2564

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน

50

-

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน
ค่าบริการจ่าย

100

-

440

-

ค่าบริการจ่าย

1,450

-

รายได้จากค่าบริการ ขายสิ นค้าและ
รายได้อืน
ค่าสิ นค้าจ่าย

107

-

1

-

เอกสารแก้ไขเพิมเติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)

6. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 2 หัวข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนทีผู้ทาํ คําเสนอซือใช้ในการเข้าซือกิ จการ
ข้อความเดิม
5.2 แหล่งเงินทุนทีผู้ทาํ คําเสนอซือใช้ในการเข้าซือกิ จการ
สําหรับแหล่งเงินทุนในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ในครังนี ผูท้ ําคําเสนอซือจะใช้แหล่งเงินทุนของตนเองในการ
ทําคําเสนอซือ ซึงเป็ นเงินฝากออมทรัพย์ทฝากไว้
ี
กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยเมือวันที 25 มิถุนายน
2564 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สีแยกสาธุประดิษฐ์ ได้ออกหนังสือรับรองว่าผูท้ าํ คําเสนอ
ซือมีวงเงินในยอดเงินฝากในบัญชี ประเภทสะสมทรัพย์ จํานวน 110,300,869.66 บาท และไม่มภี าระผูกพันใดๆ
ตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทําคําเสนอซือ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ซึงครอบคลุมเงินทุนที
จะต้องใช้ทงสิ
ั นจํานวน 108,049,500 บาท โดยผู้ทําคําเสนอซือจะรับซือหุน้ สามัญทังหมดของกิจการ ทีมิได้ถือ
ครองโดยผู้ทําคําเสนอซือ จํานวน 166,230,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของหุ้นทีออกและจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมดของกิจการ และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 35.67 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ
ทังนี ผูจ้ ดั เตรียมคําเสนอซือได้พจิ ารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนของผูท้ าํ คําเสนอซือแล้ว มีความเห็นว่าผูท้ าํ คําเสนอซือ
มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซือในครังนี
แก้ไขข้อความเป็ น
5.2 แหล่งเงินทุนทีผู้ทาํ คําเสนอซือใช้ในการเข้าซือกิ จการ
สําหรับแหล่งเงินทุนในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ในครังนี ผูท้ ําคําเสนอซือจะใช้แหล่งเงินทุนของตนเองในการ
ทําคําเสนอซือ ซึงเป็ นเงินฝากออมทรัพย์ทฝากไว้
ี
กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยเมือวันที 25 มิถุนายน
2564 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สีแยกสาธุประดิษฐ์ ได้ออกหนังสือรับรองว่าผูท้ าํ คําเสนอ
ซือมีวงเงินในยอดเงินฝากในบัญชี ประเภทสะสมทรัพย์ จํานวน 110,300,869.66 บาท และไม่มภี าระผูกพันใดๆ
ตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทําคําเสนอซือ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ซึงครอบคลุมเงินทุนที
จะต้องใช้ทงสิ
ั นจํานวน 108,049,500 บาท โดยผู้ทําคําเสนอซือจะรับซือหุน้ สามัญทังหมดของกิจการ ทีมิได้ถือ
ครองโดยผู้ทําคําเสนอซือ จํานวน 166,230,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของหุ้นทีออกและจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมดของกิจการ และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 35.67 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ
ทังนี ผูจ้ ดั เตรียมคําเสนอซือได้พจิ ารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนของผูท้ ําคําเสนอซือแล้ว มีความเห็นว่าผูท้ ําคําเสนอ
ซือมีแ หล่งเงินทุนเพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซือในครังนี (ซึ งแหล่งเงิ นทุนดังกล่าวจะใช้เพือการทําคํา
เสนอซือในครังนี จนเสร็จสิ น)
7. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 3 หัวข้อ 1.4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการทําคําเสนอซือ
ข้อความเดิม
1.4.1 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ก่อนการทําคําเสนอซือ
(8)
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รายชือผูถ้ อื หุน้ ทีถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรกตามรายชือในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุดของกิจการ ณ วันที 8 มีนาคม
2564 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด
ร้อยละเมือเทียบกับ ร้อยละเมือเทียบกับ
ชือผูถ้ อื หุน้
จํานวนหุน้
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ สิทธิออกเสียง
แล้วทังหมดของกิจการ ทังหมดของกิจการ
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
206,338,000
44.28
44.28
2. BNP PARIBAS SINGAPORE
93,432,000
20.05
20.05
BRANCH*
3. นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์
29,428,100
6.32
6.32
4. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ
12,500,000
2.68
2.68
5. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล
4,229,300
0.91
0.91
6. นายสาธิต เชียงทอง
4,010,000
0.86
0.86
7. นางวรินท์รยา สิมะโรจน์
3,552,300
0.76
0.76
8. นายปิ ตชิ ยั พันธุธ์ รี านุรกั ษ์
3,077,700
0.66
0.66
9. นางนัฐลดา พรมมี
2,443,200
0.52
0.52
10. นายปิ พณ พึงบุญพระ
2,416,500
0.52
0.52
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน
104,572,900
22.44
22.44
รวม
466,000,000
100.00
100.00
*คัสโตเดียน ของบริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทอี ี แอลทีดี ซึงถือหุน้ โดย Keppel Telecommunications &
Transportation Ltd (“Keppel T&T”) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
แก้ไขข้อความเป็ น
1.4.1 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ก่อนการทําคําเสนอซือ
รายชือผูถ้ อื หุน้ ทีถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรกตามรายชือในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุดของกิจการ ณ วันที 8 มีนาคม
2564 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด
ร้อยละเมือเทียบกับ ร้อยละเมือเทียบกับ
ชือผูถ้ อื หุน้
จํานวนหุน้
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ สิทธิออกเสียง
แล้วทังหมดของกิจการ ทังหมดของกิจการ
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
206,338,000
44.28
44.28
2. BNP PARIBAS SINGAPORE
93,432,000
20.05
20.05
BRANCH*
3. นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์
29,428,100
6.32
6.32
4. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ
12,500,000
2.68
2.68
5. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล
4,229,300
0.91
0.91
6. นายสาธิต เชียงทอง
4,010,000
0.86
0.86
7. นางวรินท์รยา สิมะโรจน์
3,552,300
0.76
0.76
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ร้อยละเมือเทียบกับ ร้อยละเมือเทียบกับ
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ สิทธิออกเสียง
แล้วทังหมดของกิจการ ทังหมดของกิจการ
8. นายปิ ตชิ ยั พันธุธ์ รี านุรกั ษ์
3,077,700
0.66
0.66
9. นางนัฐลดา พรมมี
2,443,200
0.52
0.52
10. นายปิ พณ พึงบุญพระ
2,416,500
0.52
0.52
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน
104,572,900
22.44
22.44
รวม
466,000,000
100.00
100.00
*คัสโตเดียน ของบริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทอี ี แอลทีดี ซึงถือหุน้ โดย Keppel Telecommunications &
Transportation Ltd (“Keppel T&T”) ในสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 100.00 และ Keppel T&T ถื อ หุ้น โดย Keppel
Corporation Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
ชือผูถ้ อื หุน้

จํานวนหุน้

8. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 3 หัวข้อ 2.2.6 แผนการเปลียนแปลงโครงสร้างทางการเงิ น
ข้อความเดิม
2.2.6 แผนการเปลียนแปลงโครงสร้างทางการเงิน
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ ผูท้ าํ คําเสนอซืออาจจะร่วมกับกิจการในการ
พิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพือให้มคี วามเหมาะสมกับการดําเนินงานและฐานะทางการ
เงินของกิจการ ซึงอาจรวมถึงการเพิมทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนีให้เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของ
กิจการ ในขณะนันและเพือหลีกเลียงผลกระทบใดๆ ทีอาจจะกระทบผลการดําเนินการของกิจการ หรือเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต
แก้ไขข้อความเป็ น
2.2.6 แผนการเปลียนแปลงโครงสร้างทางการเงิน
ผู้ทําคําเสนอซื อไม่มีแผนหรือนโยบายที จะเปลี ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิ นอย่างมีนัยสําคัญ ในช่วง
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ ผู้ทาํ คําเสนอซืออาจจะร่วมกับกิ จการ
ในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิ น เพือให้มีความเหมาะสมกับการดําเนิ นงานและ
ฐานะทางการเงิ นของกิ จการ ซึงอาจรวมถึงการเพิ มทุนหรือการจัดหาเงิ นทุนด้วยการก่อหนี ให้เหมาะสม
ต่ อการดําเนิ นธุรกิ จของกิ จการ ในขณะนั นและเพือหลี กเลี ยงผลกระทบใดๆ ที อาจจะกระทบผลการ
ดําเนิ นการของกิ จการ หรือเพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขันในอนาคต
9. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 3 หัวข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน
ข้อความเดิม
2.3 รายการระหว่างกัน
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ปั จจุบนั กิจการมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั แิ ละขันตอนการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพือป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์ในการทํา
รายการระหว่างกันของกิจการ และ/หรือ บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ ผู้ทําคําเสนอซือไม่มแี ผนทีจะเปลียนแปลง
นโยบายการทํารายการระหว่างกันของกิจการอย่างมีนัยสําคัญ ทังนี ในกรณีกิจการจะมีการดําเนินงานเกียวกับ
รายการระหว่างกันกับผูท้ าํ คําเสนอซือในอนาคต ผูท้ ําคําเสนอซือจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพือให้แน่ ใจว่าการ
ทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็ นการทํารายการทีมีเงือนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s
Length Transaction) และเป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงกฏและระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องกับการทํารายการ
ระหว่างกัน
แก้ไขข้อความเป็ น
2.3 รายการระหว่างกัน
ปั จจุบนั กิจการมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั แิ ละขันตอนการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพือป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์ในการทํา
รายการระหว่างกันของกิจการ และ/หรือ บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ ผู้ทําคําเสนอซือไม่มแี ผนทีจะเปลียนแปลง
นโยบายการทํารายการระหว่างกันของกิจการอย่างมีนัยสําคัญ โดยรายการระหว่างผู้ทําคําเสนอซือและกิ จการที
ยังคงดําเนิ นอยู่ จะยังคงเกิ ดขึ นต่ อไปในอนาคต ซึ งเป็ นรายการซื อขายสิ นค้าและบริ การที เป็ นไปตาม
ลักษณะการทําธุรกิ จการค้าทัวไปและมีเงือนไขเป็ นไปตามธุรกิ จการค้าปกติ โดยรายการดังกล่าวจะไม่มีการ
เปลียนแปลงทังลักษณะและปริ มาณอย่างมีนัยสําคัญ ทังนี ในกรณีกิจการจะมีการดําเนินงานเกียวกับรายการ
ระหว่างกันเพิ มเติ มกับผูท้ าํ คําเสนอซือในอนาคต ผูท้ าํ คําเสนอซือจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพือให้แน่ใจว่าการ
ทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็ นการทํารายการทีมีเงือนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s
Length Transaction) และเป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงกฏและระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องกับการทํารายการ
ระหว่างกัน
10. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 4 หัวข้อ 3 วิ ธีการชําระราคา
ข้อความเดิ ม
3. วิธีการชําระราคา
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ จะทําการชําระราคา
ให้แก่ผแู้ สดงเจตนาขายในวันทําการที 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือซึงตรงกับวันที 19 สิงหาคม 2564
ให้แก่ผูแ้ สดงเจตนาขายทียืนแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ (และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันที 6
สิงหาคม 2564) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธกี ารชําระราคาตามทีได้แจ้งในแบบตอบรับคําเสนอซือ
หลักทรัพย์ดงั นี
(11)

เอกสารแก้ไขเพิมเติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)

3.1. รับโอนเงินเข้าบัญชีอตั โนมัตโิ ดยผ่านสืออิเล็กทรอนิคส์ (Auto Transfer System หรือ ATS) ของผูท้ ําคําเสนอ
ซือ ทังนี ต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันทีเปิ ดไว้กบั ธนาคาร ซึงมีรายชือดังต่อไปนี
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
6) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
8) ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
9) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
10) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
โดยชือบัญชีตอ้ งเป็ นชือเดียวกับชือของผูแ้ สดงเจตนาขายทีระบุในแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ โดย
แนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกทีระบุชอบั
ื ญชี หรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใด
อย่างหนึงพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รบั การโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที 19 สิงหาคม 2564 ซึงเป็ นวันทําการที 3 ถัด
จากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ ในกรณีทตัี วแทนในการรับซือหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิทจะชํ
ี าระค่าหลักทรัพย์เป็ นเช็ค โดย
ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะดําเนินการแจ้งไปยังผูแ้ สดงเจตนาขายให้มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ตามข้อ 3.2.1 ทังนี ในกรณีทผูี ้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทําการนับจากวัน
ชําระราคา ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะส่งเช็คไปให้ผแู้ สดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์
เพือความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ขอแนะนํ าให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงิน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีทมีี กบั ธนาคารดังกล่าวข้างต้นโดยอัตโนมัติ ซึงไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ
ทังสิน
3.2. รับเงินเป็ นเช็ค
หากผูแ้ สดงเจตนาขายเลือกขอรับเป็ นเช็ค ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะจ่ายเช็คของธนาคาร กรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ ซึงในกรณีทผูี แ้ สดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะใช้เวลาประมาณ 15
วันในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธที จะขอรั
ี
บเช็ค ได้ดงั ต่อไปนี
3.2.1 รับเงินเป็ นเช็ค
ผู้แ สดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค ขีด คร่ อ มสังจ่า ยผู้แ สดงเจตนาขาย ได้ทีบริษัท หลัก ทรัพ ย์
ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ตามทีอยู่ในข้อ 1.3.1 ตังแต่วนั ที 19 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันทํา
การ) เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เป็ นต้นไป
ในกรณีทผูี ้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอืนมารับเช็คค่าหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขาย
ต้องมอบอํานาจให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูด้ ําเนินการแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสือมอบอํานาจพร้อม
(12)

เอกสารแก้ไขเพิมเติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)

ปิ ดอากรแสตมป์ และแนบหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอํานาจและผู้รบั มอบอํานาจตามทีระบุในข้อ
1.2.3 ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องในวันทีมาติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนใน
การรับซือหลักทรัพย์
ทังนี หากไม่ มผี ู้มารับเช็คดังกล่าวภายใน 7 วันทําการนับจากวันชําระราคา ตัวแทนในการรับซือ
หลักทรัพย์จะดําเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในแบบตอบรับคํา
เสนอซือหลักทรัพย์ ภายใน 8 วันทําการหลังจากวันชําระราคา
3.2.2 ให้จดั ส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์
หากผูแ้ สดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธกี ารรับชําระราคาเป็ นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะทําการจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตามทีอยู่
ทีระบุไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ ทังนี ผูแ้ สดงเจตนาขายทีระบุให้จดั ส่งเช็คค่าหลักทรัพย์
ทางไปรษณียอ์ าจได้รบั เช็คค่าหลักทรัพย์ชา้ กว่าวันทําการที 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ
หมายเหตุ: กรณีทผูี แ้ สดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็ นใบหุน้ ตัวแทน
ในการรับซือหลักทรัพย์จะชําระเงินให้แก่ผแู้ สดงเจตนาขายได้กต็ ่อเมือใบหุน้ นันได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับฝากโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว หากใบหุน้ นันได้รบั การปฏิเสธจากศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ผทู้ าํ คําเสนอซือหรือตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะไม่ชําระเงินค่าหลักทรัพย์ และผู้
แสดงเจตนาขายจะได้รบั การแจ้งให้มารับเอกสารทังหมดคืนจากตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ตามที
อยู่ทระบุ
ี ไว้ขา้ งต้น
แก้ไขข้อความเป็ น
3. วิธีการชําระราคา
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ จะทําการชําระราคา
ให้แก่ผแู้ สดงเจตนาขายในวันทําการที 3 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือซึงตรงกับวันที 19 18 สิงหาคม
2564 ให้แก่ผูแ้ สดงเจตนาขายทียืนแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ (และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายใน
วันที 6 สิงหาคม 2564) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธกี ารชําระราคาตามทีได้แจ้งในแบบตอบรับคําเสนอ
ซือหลักทรัพย์ดงั นี
3.1. รับโอนเงินเข้าบัญชีอตั โนมัตโิ ดยผ่านสืออิเล็กทรอนิคส์ (Auto Transfer System หรือ ATS) ของผูท้ ําคําเสนอ
ซือ ทังนี ต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันทีเปิ ดไว้กบั ธนาคาร ซึงมีรายชือดังต่อไปนี
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
6) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
8) ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
(13)

เอกสารแก้ไขเพิมเติมคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)

9) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
10) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
โดยชือบัญชีตอ้ งเป็ นชือเดียวกับชือของผูแ้ สดงเจตนาขายทีระบุในแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ โดย
แนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกทีระบุชอบั
ื ญชี หรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใด
อย่างหนึงพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ผูแ้ สดงเจตนาขายจะได้รบั การโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที 19 18 สิงหาคม 2564 ซึงเป็ นวันทําการที 3 2
ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ ในกรณีทตัี วแทนในการรับซือหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิทจะชํ
ี าระค่าหลักทรัพย์เป็ นเช็ค โดย
ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะดําเนินการแจ้งไปยังผูแ้ สดงเจตนาขายให้มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ตามข้อ 3.2.1 ทังนี ในกรณีทผูี ้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทําการนับจากวัน
ชําระราคา ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะส่งเช็คไปให้ผแู้ สดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์
เพือความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ขอแนะนํ าให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงิน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีทมีี กบั ธนาคารดังกล่าวข้างต้นโดยอัตโนมัติ ซึงไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ
ทังสิน
3.2. รับเงินเป็ นเช็ค
หากผูแ้ สดงเจตนาขายเลือกขอรับเป็ นเช็ค ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะจ่ายเช็คของธนาคาร กรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ ซึงในกรณีทผูี แ้ สดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะใช้เวลาประมาณ 15
วันในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธที จะขอรั
ี
บเช็ค ได้ดงั ต่อไปนี
3.2.1 รับเงินเป็ นเช็ค
ผู้แ สดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค ขีด คร่ อ มสังจ่า ยผู้แ สดงเจตนาขาย ได้ทีบริษัท หลัก ทรัพ ย์
ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ตามทีอยู่ในข้อ 1.3.1 ตังแต่วนั ที 19 18 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวัน
ทําการ) เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เป็ นต้นไป
ในกรณีทผูี ้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอืนมารับเช็คค่าหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขาย
ต้องมอบอํานาจให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูด้ ําเนินการแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสือมอบอํานาจพร้อม
ปิ ดอากรแสตมป์ และแนบหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอํานาจและผู้รบั มอบอํานาจตามทีระบุในข้อ
1.2.3 ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องในวันทีมาติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนใน
การรับซือหลักทรัพย์
ทังนี หากไม่ มผี ู้มารับเช็คดังกล่าวภายใน 7 วันทําการนับจากวันชําระราคา ตัวแทนในการรับซือ
หลักทรัพย์จะดําเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในแบบตอบรับคํา
เสนอซือหลักทรัพย์ ภายใน 8 วันทําการหลังจากวันชําระราคา
3.2.2 ให้จดั ส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์
(14)
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หากผูแ้ สดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธกี ารรับชําระราคาเป็ นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะทําการจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตามทีอยู่
ทีระบุไว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ ทังนี ผูแ้ สดงเจตนาขายทีระบุให้จดั ส่งเช็คค่าหลักทรัพย์
ทางไปรษณีย์อาจได้รบั เช็คค่าหลักทรัพย์ชา้ กว่าวันทําการที 3 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับ
ซือ
หมายเหตุ: กรณีทผูี แ้ สดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็ นใบหุน้ ตัวแทน
ในการรับซือหลักทรัพย์จะชําระเงินให้แก่ผแู้ สดงเจตนาขายได้กต็ ่อเมือใบหุน้ นันได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับฝากโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว หากใบหุน้ นันได้รบั การปฏิเสธจากศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ผทู้ าํ คําเสนอซือหรือตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์จะไม่ชาํ ระเงินค่าหลักทรัพย์ และผู้
แสดงเจตนาขายจะได้รบั การแจ้งให้มารับเอกสารทังหมดคืนจากตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ตามที
อยู่ทระบุ
ี ไว้ขา้ งต้น
11. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 4 หัวข้อ 4 สิ ทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ทีแสดงเจตนาขายไว้แล้ว
ข้อความเดิ ม
4. สิ ทธิ ของผู้ถือหลักทรัพย์ทีแสดงเจตนาขายไว้แล้ว
ผูแ้ สดงเจตนาขายทีได้ยนแบบตอบรั
ื
บคําเสนอซือหลักทรัพย์ไว้แล้ว (และยังไม่ได้ยกเลิก) จะได้รบั การชําระราคา
ตามวิธกี ารชําระราคาทีผูแ้ สดงเจตนาขายระบุไว้ตามข้อ 3 ในวันทําการที 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ
ซึงตรงกับวันที 19 สิงหาคม 2564
แก้ไขข้อความเป็ น
4. สิ ทธิ ของผู้ถือหลักทรัพย์ทีแสดงเจตนาขายไว้แล้ว
ผูแ้ สดงเจตนาขายทีได้ยนแบบตอบรั
ื
บคําเสนอซือหลักทรัพย์ไว้แล้ว (และยังไม่ได้ยกเลิก) จะได้รบั การชําระราคา
ตามวิธกี ารชําระราคาทีผูแ้ สดงเจตนาขายระบุไว้ตามข้อ 3 ในวันทําการที 3 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับ
ซือ ซึงตรงกับวันที 19 18 สิงหาคม 2564
12. แก้ไขเพิ มเติ มส่วนที 4 หัวข้อ 7.1 ทีมาของราคาเสนอซือ
ข้อความเดิ ม
7.1. ทีมาของราคาเสนอซือ
ราคาเสนอซือหุน้ สามัญที 0.65 บาท (ศูนย์จุดหกห้าบาท) ต่อหุน้ นัน เป็ นราคาเดียวกันกับทีผูท้ าํ คําเสนอได้ซงหุ
ึ น้
ของกิจการเมือวันที 25 มิถุนายน 2564 จากการซือขายหลักทรัพย์ของกิจการผ่านกระดานซือขายหลักทรัพย์ราย
ใหญ่ (Big Lot) จากบริษทั BNP Paribas Singapore Branch คัสโตเดียนของบริษทั Apsilon Ventures Pte. Ltd.
และเป็ นผลทําให้ผทู้ าํ คําเสนอซือต้องทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการ โดยราคาเสนอซือดังกล่าว เป็ น
ราคาทีไม่ตากว่
ํ าราคาสูงสุดทีผูท้ าํ คําเสนอซือ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซือได้หนุ้ ของกิจการมา
ภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยืนคําเสนอซือต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
(15)
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แก้ไขข้อความเป็ น
7.1. ทีมาของราคาเสนอซือ
ราคาเสนอซือหุน้ สามัญที 0.65 บาท (ศูนย์จุดหกห้าบาท) ต่อหุน้ นัน เป็ นราคาเดียวกันกับทีผูท้ าํ คําเสนอได้ซงหุ
ึ น้
ของกิจการเมือวันที 25 มิถุนายน 2564 จากการซือขายหลักทรัพย์ของกิจการผ่านกระดานซือขายหลักทรัพย์ราย
ใหญ่ (Big Lot) จากบริษัท BNP Paribas Singapore Branch คัสโตเดียนของบริษัท Apsilon Ventures Pte. Ltd.
และเป็ นผลทําให้ผู้ทําคําเสนอซือต้องทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการ (ราคาซือขายดังกล่าวเป็ น
ราคาทีต่ อรองกันระหว่างผู้ซือและผู้ขาย ซึ งอยู่ในช่วงราคาตําสุดและสูงสุดของหุ้นของกิ จการ ระหว่าง
เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดในเนื อหาส่วนที 3 ข้อ 1.6)) โดยราคาเสนอซือดังกล่าว เป็ น
ราคาทีไม่ตํากว่าราคาสูงสุดทีผูท้ าํ คําเสนอซือ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซือได้หนุ้ ของกิจการมา
ภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยืนคําเสนอซือต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

(16)

เอกสารแนบ 1

(2)

แบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์

แก้ไขวันทีมารับเช็คด้วยตนเอง จากวันที 19 สิ งหาคม 2564 เป็ นวันที 18 สิ งหาคม 2564

แบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ของ บริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)
แบบตอบรับคําเสนอซือเลขที
วันที





เรียน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และบริษทั หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์”)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั /อืนๆ)
เพศ
สัญชาติ
ทีอยู่เลขที
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มอื ถือ
ประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที

 บุคคลธรรมดาทีมิใช่สญั ชาติไทย ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง เลขที

 นิตบิ คุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษทั เลขที

 นิตบิ คุ คลทีมีใช่สญั ชาติไทยทีประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษทั เลขที

 นิตบิ คุ คลทีมิใช่สญั ชาติไทยและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษทั เลขที

โปรดให้ข้อมูลเกียวกับอาชีพและสถานทีทํางาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี ท่านประกอบอาชีพเป็ นเจ้าของกิจการ
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจค้าอัญมณี/เพชรพลอย/ทองคํา ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายการควบคุมฯ ให้บริการโอน/รับโอนเงินในและนอกประเทศ ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนัน
รับแลกเปลียนเงินตราซึงมิใช่สถาบันการเงิน
ธุรกิจสถานบริการ ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ นายหน้าจัดหางาน ธุรกิจนําเทียว/บริษทั ทัวร์
อาชีพ/ประเภทกิจการอืนๆ
(โปรดระบุ)
สถานทีตังทีทํางาน (โปรดระบุชอและที
ื
อยู่)
วัน-เดือน-ปี เกิด/วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (พ.ศ.)
กรณีเป็ นคนต่างด้าวให้แสดงทีอยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ
ทีอยู่ปัจจุบนั ในประเทศไทย
แหล่งทีมาของรายได้มาจาก ประเทศไทย ประเทศอืนๆ (โปรดระบุ)
กรณีเป็ นบุคคลทีมีสถานภาพทางการเมือง โปรดระบุตําแหน่งทางการเมือง
แหล่งทีมาของเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา เงินออม ธุรกิจส่วนตัว เงินเดือน รายได้จากการลงทุน/มรดก อืนๆ (ระบุ)
:นิตบิ ุคคล เงินจากธุรกิจ อืนๆ (ระบุ)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (13 หลัก)
มีวตั ถุประสงค์ในการทําธุรกรรมเพือขายหุน้ สามัญของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน) ตกลงทีจะเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน) จํานวน
หุน้
(
) ในราคาเสนอซือหุ้นละ 0.65 บาท ซึงเมือหักค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิมแล้ว ราคาเสนอ
ซือสุทธิทผูี แ้ สดงเจตนาขายจะได้รบั คือ 0.648261 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทังสิน
บาท (
)
ข้าพเจ้าตกลงทีจะปฏิบตั ติ ามเงือนไขและข้อกําหนดตามคําเสนอซือหลักทรัพย์ทุกประการ และจะไม่ทาํ การเพิกถอนการแสดงเจตนาขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม
เว้นแต่เป็ นการปฏิเสธตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุไว้ในคําเสนอซือหลักทรัพย์ซงวั
ึ นสุดท้ายทีข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทําการที 20 ของระยะเวลารับซือ
ซึงตรงกับวันที 6 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รบั มอบอํานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที
กล่าวข้างล่างนี รวมทังรับชําระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดําเนินการอืนใดทีเกียวข้องกับการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า
กรณีใบหุน้
กรณีโอนผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
จํานวนหลักทรัพย์
ชือผู้ถือหลักทรัพย์
เลขทีใบหลักทรัพย์
เลขทีเอกสารการโอน
วันทีโอน
เลขทีสมาชิกผู้โอน

รวมทังสิน (หุน้ /หน่วย)
กรณีมลู ค่าในการทําธุรกรรมตังแต่ 100,000 บาทขึนไป โปรดระบุผู้ได้รบั ผลประโยชน์ทแท้
ี จริง เพือผู้ทําธุรกรรมหรือตนเอง เพือบุคคลอืน (โปรดระบุ)................................................................
*ผู้ได้รบั ผลประโยชน์ทแท้
ี จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้าของทีแท้จริง หรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลทีลูกค้าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อํานาจควบคุมนิติ
บุคคลหรือผู้ทมีี การตกลงกันทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าทีเกียวข้อง
การรับชําระเงิ นค่าหลักทรัพย์:
 โอนเงินเข้าบัญชี (ออมทรัพย์ /กระแสรายวัน) ธนาคาร (เฉพาะธนาคารทีมีรายชือด้านล่าง)
สาขา
เลขทีบัญชี
ซึงมีบัญชีเป็ น ชือเดียวกัน กับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมทังแนบสําเนาสมุดบัญ ชีออมทรัพ ย์ ห รือ
สําเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าว พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง ทังนี ธนาคารทีสามารถเลือกให้โอนเงินเข้าบัญชีได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอีมบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
 มารับเช็คด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอืนมารับแทนได้ทบริ
ี ษัทหลัก ทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ระหว่าง 9.00-16.00 น.ในวันทําการของบริษัทหลัก ทรัพย์
ตังแต่ วันที 18 สิงหาคม 2564 เป็ นต้นไป
 จัดส่งเช็คค่าหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตามทีอยู่ขา้ งต้น
พร้อมกันนีได้แนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขาย และใบหลักทรัพย์หรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี “บริษทั
หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เพือการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์” เลขทีบัญชี 924-000000012-4 (ทังกรณีของหลักทรัพย์ทเสนอขายจากกระดานในประเทศ
ี
และที
เสนอขายจากกระดานต่างประเทศ) ทังนี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ทงหมดที
ั
ได้นํามาเสนอขายปราศจากภาระผูกพันใดๆ
ลงชือ
ผูแ้ สดงเจตนาขาย
(
)
ในฐานะตัวแทนโดยชอบธรรม/ผูร้ บั มอบอํานาจ ผูม้ อี ํานาจลงนามแทนของ

 ผู้แสดงเจตนาขายโปรดกรอกข้อมูลในส่วนนี ด้วย

หลักฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซือ

แบบตอบรับคําเสนอซือเลขที
วันที

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ ได้รบั ใบหลักทรัพย์หรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
พร้อมแบบตอบรับคําเสนอซือของบริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน) เป็ นหุน้ จํานวน
หุ้น
จากชือ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั /อืนๆ)
ไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยผูแ้ สดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
สาขา
เลขทีบัญชี
 มารับเช็คด้วยตนเอง ทีบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
 จัดส่งเช็คค่าหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ
ลงชือ
ผูร้ บั
(
)
รายละเอียดเพิมเติ ม กรุณาติ ดต่อ คุณจุฬากูล ภูมิอ่อน ฝ่ ายดูแลรักษาหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2680-0843

เอกสารแนบ 3

(2)

แบบตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์สาํ หรับ NVDR

แก้ไขวันทีมารับเช็คด้วยตนเอง จาก August 19, 2021 เป็ นวันที August 18, 2021

Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(To purchase NVDR of ARIP Public Company Limited)
Acceptance Form No
Date



To:

Mr. Min Intanate (“the Offeror”) and Finansia Syrus Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)
I/We (Mr./Mrs./Miss/Company/Other)
Address
Lane
Road
Sub-District
District
Province
Postal Code
Telephone No.
Mobile No
TYPE OF SELLER
 Thai Individual: Identification Card No. /Civil Servant ID No
 Foreign Individual: Foreign Identity/Passport No.
 Thai Juristic Person: Company Affidavit No.

 Foreign Juristic Person carrying on business in Thailand: Incorporate Document No.

 Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand: Incorporate Document No.

Please provide information about occupations and workplaces as financial institutions have a duty to comply with the Anti-Money Laundering laws and Prime Minister Office
Notification on Customer Identification Methodology for Financial Institutions and the Ministerial Regulation on Customer Due Diligence. Business Type: Jewelry/ Gold Trading
Antique Trading Domestic/ International Money Transfer Casino/ Gambling Money Exchange Agency Entertainment Business Armament Recruitment Agency
Travel or Tour Agency Other (Please Specify)
Office Address (Please specify name and address)
Date of Birth (Date of registration as a juristic person)
In case of a foreigner (Please specify address in the country of citizenship)
Address in Thai
Source of income from Thailand Other (Please specify the country)
Source of fund (Can select more than one option): Individual Person: Savings Self Employment Salary Investment Income / Inheritance Other (please specify)
Juristic Person: Income from business Other (please specify)
Tax Payer ID
Purpose of the transaction is to sell the NVDRs of the of ARIP Public Company Limited.
I/We hereby accept the Tender Offer to sell
units of NVDR of the ordinary shares of ARIP Public Company Limited at the Offer
Price of Baht 0.65 per share. After deducting the tender offer agent fee and the value added tax (VAT), the net offer price received by the Offeree will be Baht 0.648261 per
share, a total amount of Baht
(subject to terms and conditions stated in the Tender Offer document).
I/We understand that selling of these NVDR are irrevocable under any circumstance and are subject to the terms and conditions stated in the Tender Offer document,
and I/we shall follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document.
I/We hereby appoint Finansia Syrus Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer, and deliver NVDR, and process any other necessary deeds
relevant to the terms and condition stated in the Tender Offer document.
Transfer Scripless NVDR
Transfer Date
Transfer Slip No.
TSD Participant No.
No. of NVDR

Total NVDR
In case the transaction amount is equals to or more than THB 100,000, please indicate the Beneficial Owner. Investor is the Beneficial Owner. Other (Please specify)……………………
*Beneficial Owner means the individual person who ultimately owns or controls a customer or has control over the relationship between a customer and the financial institution or a person on
whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who exercise ultimate effective control over a juristic person.
Attached hereto are the transfer slip(s) (through Securities Depository Center) and proof of identity in respect of the Offeree.
Payment condition:
 Transfer payment to my saving or current account at (the bank shall be in the below list)
Branch
Account No.
the account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of the saving account passbook
or the current account statement with this form. The Banks which can be chosen for the transfer payment are Bangkok Bank Pcl., Krungthai Bank Pcl., Bank of Ayudhya
Pcl., Kasikornbank Pcl., CIMB Thai Bank Pcl., TMB Bank Pcl., Siam Commercial Bank Pcl., Thanachart Bank Pcl., United Overseas Bank (Thai) Pcl., Land and Houses
Bank Pcl.
 I/We will collect the payment cheque at Finansia Syrus Securities Public Company Limited in person during 9.00 am. - 4.00 pm. on business days from August 18, 2021.
 Send the payment cheque to the address shown above
I/We hereby attach the following document for selling transaction including the document to transfer shares to account “Finansia Syrus Securities Public Company
Limited for Tender Offer” Account No. 924-000000012-4, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of a Company Affidavit (in the
case of a Juristic Person).
I/We certify that all such sold NVDR have no liabilities and free from any pledge and encumbrance of whatever nature.
Signed ……………………………………………….. Attorney
(………………………………………………..)



Please fulfill the information
under this receipt

Signed…………………………………………..Offeree
(……………………………………………)

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Date
Acceptance Form No
Finansia Syrus Securities Public Company Limited (“FSS” or “Tender Offer Agent”) has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDR of the securities of ARIP
Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document of NVDR transfer totaling
units of
NVDR from (Mr./Mrs./Miss/Company/Other)
The Offeree will receive the money by
 Transfer payment to my saving or current account at the Bank
Branch
Account No.
the account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of the saving
account passbook or the current account statement with this form.
 Collect the payment cheque in person at Finansia Syrus Securities Public Company Limited on business days from August 18, 2021.
 Have the payment cheque send to the address shown above
Signed
Recipient
(
)
For more information, please contact: Ms. Chulakull Phumon, Finansia Syrus Securities Public Company Limited Tel.: 0-2680-0843

