






  

(1) 

 

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)            

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคาํเสนอซอืหลกัทรพัย์ของ บรษิทั เออาร์ไอพ ีจาํกดั (มหาชน)  

ข้อมูลทีแก้ไขและเพิมเติมจะปรากฏเป็นตัวอกัษรตัวหนาและขีดเส้นใต้ และข้อความทถีูกตัดออกจะปรากฏเป็น

ตวัอกัษรตวัหนาทีถกูขีดออก ดงันี 

 

1. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 1 หวัข้อ 4 วตัถปุระสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ  

ข้อความเดิม 

4. วตัถปุระสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ 

เนืองด้วยเมอืวนัท ี25 มถิุนายน 2564 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ทําคําเสนอซอื ซงึเป็นผู้ถือหุน้ของกิจการอยู่ก่อน

แลว้จาํนวน 206,338,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.28 ของหุน้ทอีอกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของกจิการ และคดิเป็น

ร้อยละ 44.28 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการ ได้มาซึงหลกัทรพัย์ประเภทหุ้นสามญัของกิจการจํานวน 

93,432,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.05 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของกิจการ โดยการซือ

หลกัทรพัย์จากบรษิัท BNP Paribas Singapore Branch คสัโตเดยีนของบรษิัท Apsilon Ventures Pte. Ltd. ผ่าน

กระดานซอืขายหลกัทรพัย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุ้นของ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ รวมทงัสนิเป็นจํานวน 299,770,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 64.33 ของหุ้นทอีอกและจําหน่าย

แล้วทงัหมดของกจิการ และคดิเป็นรอ้ยละ 64.33 ของสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ ซงึขา้มจุดรอ้ยละ 50 ของ

สทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ 

 

ดว้ยเหตุนี ผูท้าํคาํเสนอซอืจงึมหีน้าทตีอ้งทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์เีหลอืทงัหมดของกจิการ (Mandatory Tender 

Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรอืงหลกัเกณฑ์เงือนไข และวิธีการเข้าถือ

หลกัทรพัย์เพอืครอบงํากจิการ ลงวนัท ี13 พฤษภาคม 2554 (รวมทงัทไีด้มกีารแก้ไขเพมิเตมิ) (“ประกาศท ีทจ. 

12/2554) ซงึไดแ้ก่หุน้ทงัหมดทมีไิดถ้อืโดยผูท้าํคาํเสนอซอื ในจาํนวน 166,230,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 35.67 ของ

หุน้ทอีอกและจาํหน่ายทงัหมดแลว้ของกจิการ และสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ 

 

แก้ไขข้อความเป็น 

4. วตัถปุระสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ 

เนืองดว้ยเมอืวนัท ี25 มถิุนายน 2564 นายมนิทร์ องิค์ธเนศ ผูท้ําคําเสนอซอื ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ของกจิการอยู่ก่อน

แลว้จาํนวน 206,338,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.28 ของหุน้ทอีอกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของกจิการ และคดิเป็น

ร้อยละ 44.28 ของสิทธอิอกเสียงทงัหมดของกิจการ ได้มาซึงหลกัทรพัย์ประเภทหุ้นสามญัของกจิการจํานวน 

93,432,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.05 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทงัหมดของกิจการ โดยการซือ

หลกัทรพัยจ์ากบรษิทั BNP Paribas Singapore Branch คสัโตเดยีนของบรษิทั Apsilon Ventures Pte. Ltd. ผ่าน

กระดานซือขายหลกัทรพัย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยการซือขายดงักล่าว

เกิดขึนเนืองจากบริษทั Apsilon Ventures Pte. Ltd. มีนโยบายลดการลงทุนในธุรกิจทีมิใช่ธรุกิจหลกัของ

กลุ่มบริษัท ในขณะทีผู้ทาํคาํเสนอซือยงัมองเหน็ถึงโอกาสในการเติบโตของกิจการ ส่งผลใหส้ดัส่วนการถอื

หุ้นของนายมนิทร์ อิงค์ธเนศ รวมทงัสนิเป็นจํานวน 299,770,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 64.33 ของหุ้นทอีอกและ



  

(2) 

 

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)            

จาํหน่ายแลว้ทงัหมดของกจิการ และคดิเป็นรอ้ยละ 64.33 ของสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ ซงึขา้มจุดรอ้ยละ 

50 ของสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ  

 

ดว้ยเหตุนี ผูท้าํคาํเสนอซอืจงึมหีน้าทตีอ้งทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์เีหลอืทงัหมดของกจิการ (Mandatory Tender 

Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรอืงหลกัเกณฑ์เงือนไข และวิธีการเข้าถือ

หลกัทรพัย์เพอืครอบงํากจิการ ลงวนัท ี13 พฤษภาคม 2554 (รวมทงัทไีด้มกีารแก้ไขเพมิเตมิ) (“ประกาศท ีทจ. 

12/2554) ซงึไดแ้ก่หุน้ทงัหมดทมีไิดถ้อืโดยผูท้าํคาํเสนอซอื ในจาํนวน 166,230,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 35.67 ของ

หุน้ทอีอกและจาํหน่ายทงัหมดแลว้ของกจิการ และสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ 

 

ทงันี ผู้ทาํคาํเสนอซือไม่มีนโยบายทีจะเปลียนแปลงวตัถปุระสงค์การดาํเนินธุรกิจหลกัของกิจการอย่างมี

นัยสาํคญัภายในระยะเวลา 12 เดอืน นับจากวนัสินสุดระยะเวลาการทาํคาํเสนอซือ 

 

2. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 1 หวัข้อ 9 เงอืนไขในการยกเลิกคาํเสนอซือ (ถ้ามี) 

ข้อความเดิม 

9. เงอืนไขในการการยกเลิกคาํเสนอซือ (ถ้ามี) 

ผูท้าํคาํเสนอซอือาจยกเลกิคาํเสนอซอืไดใ้นกรณีใดกรณีหนึง ดงัต่อไปนี 

9.1. มีเหตุการณ์ หรือการกระทําใดๆ เกิดขึน ภายหลังจากผู้ทําคําเสนอซือ ยืนคําเสนอซือต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พน้ระยะเวลารบัซอือนั

เป็นเหตุหรอือาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อฐานะหรอืทรพัยส์นิของกจิการโดยทเีหตุการณ์

หรอืการกระทําดงักล่าวมไิด้เกิดจากการกระทําของผู้ทําคําเสนอซือ หรอืการกระทําทผีูท้ําคําเสนอซือต้อง

รบัผดิชอบ หรอื 

9.2. กจิการไดก้ระทําการใดๆ ภายหลงัจากทสีํานักงาน ก.ล.ต. รบัคําเสนอซอืจากผูท้ําคําเสนอซอืและยงัไม่พน้

ระยะเวลารบัซอือนัส่งผลใหม้ลูค่าหุน้สามญัของกจิการลดลงอย่างมนีัยสําคญั หรอื 

9.3. กิจการได้กระทําการใดๆ ทน่ีาจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท ีทจ. 

12/2554 เรอืงการกระทาํการหรอื งดเวน้กระทําการในประการทน่ีาจะมผีลต่อการทําคําเสนอซอืหลกัทรพัย์

ของกจิการ (รวมทงัทไีดแ้กไ้ขเพมิเตมิ) 

 

แก้ไขข้อความเป็น 

9. เงอืนไขในการการยกเลิกคาํเสนอซือ (ถ้ามี) 

ผูท้าํคาํเสนอซอือาจยกเลกิคาํเสนอซอืไดใ้นกรณีใดกรณีหนึง ดงัต่อไปนี 

9.1. มีเหตุการณ์ หรือการกระทําใดๆ เกิดขึน ภายหลังจากผู้ทําคําเสนอซือ ยืนคําเสนอซือต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พน้ระยะเวลารบัซอือนั

เป็นเหตุหรอือาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อฐานะหรอืทรพัยส์นิของกจิการโดยทเีหตุการณ์

หรอืการกระทําดงักล่าวมไิด้เกิดจากการกระทําของผูท้ําคําเสนอซือ หรอืการกระทําทผีูท้ําคําเสนอซือต้อง

รบัผดิชอบ หรอื 



  

(3) 

 

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)            

9.2. กจิการไดก้ระทําการใดๆ ภายหลงัจากทสีํานักงาน ก.ล.ต. รบัคําเสนอซอืจากผูท้ําคําเสนอซอืและยงัไม่พน้

ระยะเวลารบัซอือนัส่งผลใหม้ลูค่าหุน้สามญัของกจิการลดลงอย่างมนีัยสําคญั หรอื 

9.3. กิจการได้กระทําการใดๆ ทน่ีาจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท ีทจ. 

12/2554 14/2554 เรอืงการกระทําการหรอื งดเวน้กระทําการในประการทน่ีาจะมผีลต่อการทําคําเสนอซือ

หลกัทรพัยข์องกจิการ (รวมทงัทไีดแ้กไ้ขเพมิเตมิ) 

 

3. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 1 หวัข้อ 12 แหล่งเงินทุนทีใช้ในการเสนอซือ 

ข้อความเดิม 

12. แหล่งเงินทุนทีใช้ในการเสนอซือ 

สําหรบัแหล่งเงนิทุนในการทาํคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ในครงันี ผูท้ําคําเสนอซอืจะใชแ้หล่งเงนิทุนของตนเองในการ

ทาํคาํเสนอซอื ซงึเป็นเงนิฝากออมทรพัย์ทฝีากไวก้บัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยเมอืวนัท ี25 มถิุนายน 

2564 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดา-สแียกสาธุประดษิฐ ์ไดอ้อกหนังสอืรบัรองว่าผูท้าํคาํเสนอ

ซือมยีอดเงนิฝากในบญัชี ประเภทสะสมทรพัย์ โดยมียอดคงเหลอื ณ วนัท ี25 มถิุนายน 2564 เป็นจํานวนเงนิ 

110,300,869.66 บาท และเงนิฝากดงักล่าวไม่มภีาระผูกพนัใดๆ ตามหนังสอืรบัรองแหล่งเงนิทุนในการทําคํา

เสนอซอื (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) ซงึครอบคลุมเงนิทุนทจีะต้องใชท้งัสนิจํานวน 108,049,500 บาท โดย

ผูท้ําคําเสนอซอืจะรบัซือหุน้สามญัทงัหมดของกิจการ ทมีไิดถ้อืครองโดยผูท้ําคําเสนอซอื จํานวน 166,230,000 

หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 35.67 ของหุน้ทอีอกและจําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของกจิการ และคดิเป็นสทิธอิอกเสยีงร้อยละ 

35.67 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ  

 

ทงันี ผูจ้ดัเตรยีมคาํเสนอซอืไดพ้จิารณาขอ้มลูแหล่งเงนิทุนของผูท้าํคาํเสนอซอืแลว้ มคีวามเหน็ว่าผูท้าํคาํเสนอซอื

มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอสําหรบัการทาํคาํเสนอซอืในครงันี  

 

แก้ไขข้อความเป็น 

12. แหล่งเงินทุนทีใช้ในการเสนอซือ 

สําหรบัแหล่งเงนิทุนในการทาํคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ในครงันี ผูท้ําคําเสนอซอืจะใชแ้หล่งเงนิทุนของตนเองในการ

ทาํคาํเสนอซอื ซงึเป็นเงนิฝากออมทรพัย์ทฝีากไวก้บัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยเมอืวนัท ี25 มถิุนายน 

2564 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดา-สแียกสาธุประดษิฐ ์ไดอ้อกหนังสอืรบัรองว่าผูท้าํคาํเสนอ

ซือมยีอดเงนิฝากในบญัชี ประเภทสะสมทรพัย์ โดยมียอดคงเหลอื ณ วนัท ี25 มถิุนายน 2564 เป็นจํานวนเงนิ 

110,300,869.66 บาท และเงนิฝากดงักล่าวไม่มภีาระผูกพนัใดๆ ตามหนังสอืรบัรองแหล่งเงนิทุนในการทําคํา

เสนอซอื (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) ซงึครอบคลุมเงนิทุนทจีะต้องใชท้งัสนิจํานวน 108,049,500 บาท โดย

ผูท้ําคําเสนอซอืจะรบัซือหุน้สามญัทงัหมดของกิจการ ทมีไิดถ้อืครองโดยผูท้ําคําเสนอซอื จํานวน 166,230,000 

หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 35.67 ของหุน้ทอีอกและจําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของกจิการ และคดิเป็นสทิธอิอกเสยีงร้อยละ 

35.67 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ  

 



  

(4) 

 

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)            

ทงันี ผูจ้ดัเตรยีมคาํเสนอซอืไดพ้จิารณาขอ้มลูแหล่งเงนิทุนของผูท้าํคาํเสนอซอืแลว้ มคีวามเหน็ว่าผูท้าํคาํเสนอซอื

มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอสําหรบัการทําคําเสนอซอืในครงันี (ซึงแหล่งเงินทุนดงักล่าวจะใช้เพือการทําคาํเสนอ

ซือในครงันีจนเสรจ็สิน) 

 

4. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 1 หวัข้อ 14 วนัชาํระราคา 

ข้อความเดิม 

14. วนัชาํระราคา 

ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัชาํระราคาค่าหุน้สุทธขิอง ARIP ในวนัทาํการท ี3 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื 

ซงึตรงกบัวนัท ี19 สงิหาคม 2564  

 

แก้ไขข้อความเป็น 

14. วนัชาํระราคา 

ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัชาํระราคาค่าหุน้สุทธขิอง ARIP ในวนัทาํการท ี3 2 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบั

ซอื ซงึตรงกบัวนัท ี19 18 สงิหาคม 2564  

 

5. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 2 หวัข้อ 4.4 ความสมัพนัธอื์นๆ 

ข้อความเดิม 

4.4. ความสมัพนัธอื์นๆ 

 ผูท้าํคาํเสนอซอืมคีวามสมัพนัธท์มีนัียสําคญัในลกัษณะอนืๆ กบักจิการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืกรรมการของกจิการ 

ดงันี 

ณ วนัทยีนืคาํเสนอซอื นายมนิทร ์ องิคธ์เนศ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของกจิการ โดยถอืหุน้สามญัในกจิการจาํนวน 

299,770,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.33 ของหุน้ทอีอกและชาํระแลว้ทงัหมดของกจิการ และคดิเป็นรอ้ยละ 64.33 

ของสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ และดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารของกจิการ  

 

แก้ไขข้อความเป็น 

4.4. ความสมัพนัธอื์นๆ 

ผูท้าํคาํเสนอซอืมคีวามสมัพนัธท์มีนัียสําคญัในลกัษณะอนืๆ กบักจิการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืกรรมการของกจิการ 

ดงันี 

4.4.1 ณ วนัทยีนืคําเสนอซอื นายมนิทร์ อิงค์ธเนศ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นสามญัในกิจการ

จํานวน 299,770,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.33 ของหุน้ทอีอกและชาํระแล้วทงัหมดของกจิการ และคดิเป็น

ร้อยละ 64.33 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และประธาน

กรรมการบรหิารของกจิการ  



  

(5) 

 

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)                 

4.4.2. รายการระหว่างกนัของกิจการกบับริษทัทีเกียวข้องกบัผู้ทาํคาํเสนอซือ ในปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

ลาํดบั บริษทัทีเกียวข้อง ความสมัพนัธก์บักิจการ ลกัษณะรายการ 

มูลคา่รายการ (พนับาท) 

ปี 2563 
ไตรมาสที 1  

ปี 2564 

1 บริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิรซ์ 

จาํกดั (ARG) 

- กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์ 

อิงคธ์เนศ และนายประยูร รตันไชยานนท์ 

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบักิจการ ได้แก่  

นายมินทร ์อิงค์ธเนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

276 100 

ค่าบริการจ่าย 7,933 7,455 

2 บริษทั เอ. อาร.์ แอค็เคานติง 

คอนซลัแตนท์ จาํกดั (ARAC) 

- กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์

อิงคธ์เนศ และนายประยูร รตันไชยานนท์  

- ผู้ถือหุ้นร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์ 

อิงคธ์เนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

11 - 

3 บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จาํกดั 

(มหาชน) (BOL) 

- กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์

อิงคธ์เนศ และนายประยูร รตันไชยานนท์ 

- ผู้ถือหุ้นร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์ 

อิงคเ์นศ และ นายประยูร รตันไชยานนท์ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

1,445 530 

4 บริษทั เอเน็ต จาํกดั (ANET) - กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์

อิงคธ์เนศ และนายประยูร รตันไชยานนท์ 

- ผู้ถือหุ้นร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์ 

อิงคเ์นศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

21 - 

ค่าบริการจ่าย 744 285 

5 บริษทั เออารไ์อที จาํกดั (ARIT) - กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์

อิงคธ์เนศ และนายประยูร รตันไชยานนท์ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

 

201 75 

(5) 

 



  

(6) 

 

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)                 

 

ลาํดบั บริษทัทีเกียวข้อง ความสมัพนัธก์บักิจการ ลกัษณะรายการ 

มูลคา่รายการ (พนับาท) 

ปี 2563 
ไตรมาสที 1  

ปี 2564 

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบักิจการ ได้แก่  

นายมินทร ์อิงค์เนศ 

ค่าสินค้า และค่าบริการจ่าย 50 - 

6 บริษทั คอร ์แอนด์ พีค จาํกดั 

(C&P) 

- กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายประยูร 

รตันไชยานนท์ 

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบักิจการ ได้แก่  

นายมินทร ์อิงค์เนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

36 - 

ค่าบริการจ่าย 1,016 50 

7 บริษทั ดาต้าวนั เอเชีย  

(ประเทศไทย) จาํกดั (D1) 

- กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ ดร.วิวสนั เตียว 

ยอง เพง็ (ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ม.ค.-มี.ค. ) 

- ผู้ถือหุ้นร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์ 

อิงคธ์เนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

548 - 

8 บริษทั เอสวีโอเอ จาํกดั (มหาชน) 

(SVOA) 

- กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมนู  

เลียวไพโรจน์ และ ดร.วิวสนั เตียว ยอง เพง็ 

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบักิจการ ได้แก่  

นายมินทร ์อิงค์ธเนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

4,871 695 

ค่าสินค้าจ่าย 163 81 

9 บริษทั เอส พี วี ไอ จาํกดั 

(มหาชน) (SPVI) 

- กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์

อิงคธ์เนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

1,347 400 

ค่าสินค้าจ่าย 206 130 

10 บริษทั ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ 

จาํกดั 

- กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์

อิงคธ์เนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

2,957 971 

11 บริษทั ลีซ อิท จาํกดั (มหาชน) - ผู้ถือหุ้นร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์ 

อิงคธ์เนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

1,436 52 



  

(7) 

 

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)                 

 

ลาํดบั บริษทัทีเกียวข้อง ความสมัพนัธก์บักิจการ ลกัษณะรายการ 

มูลคา่รายการ (พนับาท) 

ปี 2563 
ไตรมาสที 1  

ปี 2564 

12 บริษทั เออาร ์อิลาสโทเมอร ์

จาํกดั 

- กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์

อิงคธ์เนศ 

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบักิจการ ได้แก่  

นายมินทร ์อิงค์ธเนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

50 - 

13 บริษทั เอรีส อินเตอร ์เนชนัแนล 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์

อิงคธ์เนศ 

- ผู้ถือหุ้นร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์ 

อิงคธ์เนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

100 - 

ค่าบริการจ่าย 440 - 

14 บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จาํกดั - กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์

อิงคธ์เนศ 

- ผู้ถือหุ้นร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์ 

อิงคธ์เนศ 

ค่าบริการจ่าย 1,450 - 

15 บริษทั ไบโอบอรน์ จาํกดั - กรรมการร่วมกนักบักิจการ ได้แก่ นายมินทร ์

อิงคธ์เนศ 

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบักิจการ ได้แก่  

นายมินทร ์อิงค์ธเนศ 

รายไดจ้ากค่าบริการ ขายสินค้าและ

รายไดอื้น 

107 - 

ค่าสินค้าจ่าย 1 - 

ทีมา:  ขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ประจาํปี 2563 และข้อมูลจากบริษทั 
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เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)       

6. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 2 หวัข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนทีผู้ทาํคาํเสนอซือใช้ในการเข้าซือกิจการ 

ข้อความเดิม 

5.2 แหล่งเงินทุนทีผู้ทาํคาํเสนอซือใช้ในการเข้าซือกิจการ 

สําหรบัแหล่งเงนิทุนในการทาํคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ในครงันี ผูท้ําคําเสนอซอืจะใชแ้หล่งเงนิทุนของตนเองในการ

ทาํคาํเสนอซอื ซงึเป็นเงนิฝากออมทรพัย์ทฝีากไวก้บัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยเมอืวนัท ี25 มถิุนายน 

2564 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดา-สแียกสาธุประดษิฐ ์ไดอ้อกหนังสอืรบัรองว่าผูท้าํคาํเสนอ

ซอืมวีงเงนิในยอดเงนิฝากในบญัช ีประเภทสะสมทรพัย ์จํานวน 110,300,869.66 บาท และไม่มภีาระผูกพนัใดๆ 

ตามหนังสอืรบัรองแหล่งเงนิทุนในการทําคําเสนอซือ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ซึงครอบคลุมเงนิทุนที

จะต้องใชท้งัสนิจํานวน 108,049,500 บาท โดยผู้ทําคําเสนอซอืจะรบัซอืหุน้สามญัทงัหมดของกิจการ ทมีไิดถ้ือ

ครองโดยผู้ทําคําเสนอซือ จํานวน 166,230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.67 ของหุ้นทอีอกและจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของกจิการ และคดิเป็นสทิธอิอกเสยีงรอ้ยละ 35.67 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ  

 

ทงันี ผูจ้ดัเตรยีมคาํเสนอซอืไดพ้จิารณาขอ้มลูแหล่งเงนิทุนของผูท้าํคาํเสนอซอืแลว้ มคีวามเหน็ว่าผูท้าํคาํเสนอซอื

มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอสาํหรบัการทาํคาํเสนอซอืในครงันี 

 

แก้ไขข้อความเป็น 

5.2 แหล่งเงินทุนทีผู้ทาํคาํเสนอซือใช้ในการเข้าซือกิจการ 

สําหรบัแหล่งเงนิทุนในการทาํคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ในครงันี ผูท้ําคําเสนอซอืจะใชแ้หล่งเงนิทุนของตนเองในการ

ทาํคาํเสนอซอื ซงึเป็นเงนิฝากออมทรพัย์ทฝีากไวก้บัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยเมอืวนัท ี25 มถิุนายน 

2564 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดา-สแียกสาธุประดษิฐ ์ไดอ้อกหนังสอืรบัรองว่าผูท้าํคาํเสนอ

ซอืมวีงเงนิในยอดเงนิฝากในบญัช ีประเภทสะสมทรพัย ์จํานวน 110,300,869.66 บาท และไม่มภีาระผูกพนัใดๆ 

ตามหนังสอืรบัรองแหล่งเงนิทุนในการทําคําเสนอซือ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ซึงครอบคลุมเงนิทุนที

จะต้องใชท้งัสนิจํานวน 108,049,500 บาท โดยผู้ทําคําเสนอซอืจะรบัซอืหุน้สามญัทงัหมดของกิจการ ทมีไิดถ้ือ

ครองโดยผู้ทําคําเสนอซือ จํานวน 166,230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.67 ของหุ้นทอีอกและจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของกจิการ และคดิเป็นสทิธอิอกเสยีงรอ้ยละ 35.67 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของกจิการ  

 

ทงันี ผูจ้ดัเตรยีมคําเสนอซอืไดพ้จิารณาขอ้มูลแหล่งเงนิทุนของผูท้ําคําเสนอซอืแล้ว มคีวามเหน็ว่าผูท้ําคําเสนอ

ซือมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอสําหรบัการทําคําเสนอซอืในครงันี (ซึงแหล่งเงินทุนดงักล่าวจะใช้เพือการทาํคาํ

เสนอซือในครงันีจนเสรจ็สิน) 

 

7. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 3 หวัข้อ 1.4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการทาํคาํเสนอซือ 

ข้อความเดิม 

1.4.1 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ก่อนการทําคําเสนอซอื 



  

(9) 

 

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)       

รายชอืผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้สูงสุด 10 รายแรกตามรายชอืในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของกจิการ ณ วนัท ี8 มนีาคม 

2564 ซงึเป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

              ชอืผูถ้อืหุน้ จาํนวนหุน้ รอ้ยละเมอืเทยีบกบั
จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายได้
แลว้ทงัหมดของกจิการ 

รอ้ยละเมอืเทยีบกบั
สทิธอิอกเสยีง

ทงัหมดของกจิการ 

 1.   นายมนิทร ์องิคธ์เนศ 206,338,000 44.28 44.28 

2. BNP PARIBAS SINGAPORE 
BRANCH* 

93,432,000 20.05 20.05 

3. นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ 29,428,100 6.32 6.32 

4. นายฉัตรชยั ส่องแสงเจรญิ 12,500,000 2.68 2.68 

5. นางสาวพชัรา เกยีรตนิันทวมิล 4,229,300 0.91 0.91 

6. นายสาธติ เชยีงทอง 4,010,000 0.86 0.86 

7. นางวรนิทร์ยา สมิะโรจน์ 3,552,300 0.76 0.76 

8. นายปิตชิยั พนัธุธ์รีานุรกัษ์  3,077,700 0.66 0.66 

9. นางนัฐลดา พรมม ี 2,443,200 0.52 0.52 

10. นายปิพณ พงึบญุพระ 2,416,500 0.52 0.52 

ผูถ้อืหุน้รายย่อยอนื 104,572,900 22.44 22.44 

รวม 466,000,000 100.00 100.00 

*คสัโตเดยีน ของบรษิัท แอพซลีอน เวนเจอร์ส พทีอี ีแอลทดี ีซึงถอืหุน้โดย Keppel Telecommunications & 

Transportation Ltd (“Keppel T&T”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00  

 

แก้ไขข้อความเป็น 

1.4.1 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ก่อนการทําคําเสนอซอื 

รายชอืผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้สูงสุด 10 รายแรกตามรายชอืในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของกจิการ ณ วนัท ี8 มนีาคม 

2564 ซงึเป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

              ชอืผูถ้อืหุน้ จาํนวนหุน้ รอ้ยละเมอืเทยีบกบั
จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายได้
แลว้ทงัหมดของกจิการ 

รอ้ยละเมอืเทยีบกบั
สทิธอิอกเสยีง

ทงัหมดของกจิการ 

 1.   นายมนิทร ์องิคธ์เนศ 206,338,000 44.28 44.28 

2. BNP PARIBAS SINGAPORE 
BRANCH* 

93,432,000 20.05 20.05 

3. นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ 29,428,100 6.32 6.32 

4. นายฉัตรชยั ส่องแสงเจรญิ 12,500,000 2.68 2.68 

5. นางสาวพชัรา เกยีรตนิันทวมิล 4,229,300 0.91 0.91 

6. นายสาธติ เชยีงทอง 4,010,000 0.86 0.86 

7. นางวรนิทร์ยา สมิะโรจน์ 

 

3,552,300 0.76 0.76 
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เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)       

              ชอืผูถ้อืหุน้ จาํนวนหุน้ รอ้ยละเมอืเทยีบกบั
จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายได้
แลว้ทงัหมดของกจิการ 

รอ้ยละเมอืเทยีบกบั
สทิธอิอกเสยีง

ทงัหมดของกจิการ 

8. นายปิตชิยั พนัธุธ์รีานุรกัษ์  3,077,700 0.66 0.66 

9. นางนัฐลดา พรมม ี 2,443,200 0.52 0.52 

10. นายปิพณ พงึบญุพระ 2,416,500 0.52 0.52 

ผูถ้อืหุน้รายย่อยอนื 104,572,900 22.44 22.44 

รวม 466,000,000 100.00 100.00 

*คสัโตเดยีน ของบรษิัท แอพซลีอน เวนเจอร์ส พทีอี ีแอลทดี ีซึงถอืหุน้โดย Keppel Telecommunications & 

Transportation Ltd (“Keppel T&T”) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และ Keppel T&T ถือหุ้นโดย Keppel 

Corporation Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 100.00  

 

8. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 3 หวัข้อ 2.2.6 แผนการเปลียนแปลงโครงสร้างทางการเงิน 

ข้อความเดิม 

2.2.6  แผนการเปลยีนแปลงโครงสรา้งทางการเงนิ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัสนิสุดระยะเวลาการทําคาํเสนอซอื ผูท้าํคาํเสนอซอือาจจะร่วมกบักจิการในการ

พจิารณาทบทวน และปรบัปรุงโครงสร้างทางการเงนิ เพอืใหม้คีวามเหมาะสมกบัการดําเนินงานและฐานะทางการ

เงนิของกิจการ ซงึอาจรวมถงึการเพมิทุนหรอืการจดัหาเงนิทุนดว้ยการก่อหนีใหเ้หมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของ

กิจการ ในขณะนันและเพือหลกีเลยีงผลกระทบใดๆ ทอีาจจะกระทบผลการดําเนินการของกิจการ หรือเพือเพิม

ประสทิธภิาพในการแขง่ขนัในอนาคต 

 

แก้ไขข้อความเป็น 

2.2.6 แผนการเปลยีนแปลงโครงสรา้งทางการเงนิ 

ผู้ทําคาํเสนอซือไม่มีแผนหรือนโยบายทีจะเปลียนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสาํคญั ในช่วง 

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัสนิสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซอื ผู้ทาํคาํเสนอซืออาจจะร่วมกบักิจการ

ในการพิจารณาทบทวน และปรบัปรงุโครงสร้างทางการเงิน เพอืให้มีความเหมาะสมกบัการดาํเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของกิจการ ซึงอาจรวมถึงการเพิมทุนหรือการจดัหาเงินทุนด้วยการก่อหนีให้เหมาะสม

ต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการ ในขณะนันและเพือหลีกเลียงผลกระทบใดๆ ทีอาจจะกระทบผลการ

ดาํเนินการของกิจการ หรือเพือเพิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัในอนาคต 

 

9. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 3 หวัข้อ 2.3 รายการระหว่างกนั  

ข้อความเดิม 

2.3 รายการระหว่างกนั 
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เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)       

ปัจจุบนักจิการมกีารกําหนดนโยบายและระเบยีบปฏิบตัแิละขนัตอนการอนุมตัริายการระหว่างกนัตามขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพอืป้องกนัมใิหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยขน์ในการทํา

รายการระหว่างกนัของกจิการ และ/หรอื บคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้  

 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัสนิสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ ผู้ทําคําเสนอซือไม่มแีผนทจีะเปลยีนแปลง

นโยบายการทํารายการระหว่างกันของกิจการอย่างมีนัยสําคัญ ทงันี ในกรณีกิจการจะมีการดําเนินงานเกียวกับ

รายการระหว่างกนักบัผูท้าํคาํเสนอซอืในอนาคต ผูท้ําคําเสนอซอืจะมกีารพจิารณาอย่างระมดัระวงัเพอืใหแ้น่ใจว่าการ

ทํารายการระหว่างกนัในอนาคตจะเป็นการทํารายการทีมเีงอืนไขเสมอืนการทํารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s 

Length Transaction) และเป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎและระเบยีบตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมไปถึงกฏและระเบยีบอืนๆ ทเีกียวขอ้งกบัการทํารายการ

ระหว่างกนั 

 

แก้ไขข้อความเป็น 

2.3 รายการระหว่างกนั 

ปัจจุบนักจิการมกีารกําหนดนโยบายและระเบยีบปฏิบตัแิละขนัตอนการอนุมตัริายการระหว่างกนัตามขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพอืป้องกนัมใิหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยขน์ในการทํา

รายการระหว่างกนัของกจิการ และ/หรอื บคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้  

 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัสนิสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ ผู้ทําคําเสนอซือไม่มแีผนทจีะเปลยีนแปลง

นโยบายการทํารายการระหว่างกนัของกจิการอย่างมนีัยสําคญั โดยรายการระหว่างผู้ทําคาํเสนอซือและกิจการที

ยงัคงดําเนินอยู่ จะยงัคงเกิดขึนต่อไปในอนาคต ซึงเป็นรายการซือขายสินค้าและบริการทีเป็นไปตาม

ลกัษณะการทาํธรุกิจการค้าทวัไปและมีเงือนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยรายการดงักล่าวจะไม่มีการ

เปลียนแปลงทงัลกัษณะและปริมาณอย่างมีนัยสาํคญั ทงันี ในกรณีกิจการจะมกีารดําเนินงานเกียวกบัรายการ

ระหว่างกนัเพิมเติมกบัผูท้าํคาํเสนอซอืในอนาคต ผูท้าํคาํเสนอซอืจะมกีารพจิารณาอย่างระมดัระวงัเพอืใหแ้น่ใจว่าการ

ทํารายการระหว่างกนัในอนาคตจะเป็นการทํารายการทีมเีงอืนไขเสมอืนการทํารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s 

Length Transaction) และเป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎและระเบยีบตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมไปถึงกฏและระเบยีบอืนๆ ทเีกียวขอ้งกบัการทํารายการ

ระหว่างกนั 

 

10. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 4 หวัข้อ 3 วิธีการชาํระราคา  

ข้อความเดิม 

3. วิธีการชาํระราคา 

บรษิัทหลกัทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั จํากดั (มหาชน) ซงึเป็นตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ จะทําการชําระราคา

ให้แก่ผูแ้สดงเจตนาขายในวนัทาํการท ี3 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอืซงึตรงกบัวนัท ี19 สงิหาคม 2564 

ให้แก่ผูแ้สดงเจตนาขายทยีนืแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ (และไม่ไดย้กเลกิการแสดงเจตนาขายภายในวนัท ี6 

สิงหาคม 2564) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวธิกีารชําระราคาตามทไีด้แจ้งในแบบตอบรบัคําเสนอซือ

หลกัทรพัยด์งันี 
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เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)       

3.1. รบัโอนเงนิเขา้บญัชอีตัโนมตัโิดยผ่านสอือเิลก็ทรอนิคส ์(Auto Transfer System หรอื ATS) ของผูท้ําคําเสนอ

ซอื ทงันี ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยห์รอืบญัชกีระแสรายวนัทเีปิดไวก้บัธนาคาร ซงึมรีายชอืดงัต่อไปนี 

1) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

3) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

4) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

5) ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

6) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 

8) ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 

9) ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

10) ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

โดยชอืบญัชตีอ้งเป็นชอืเดยีวกบัชอืของผูแ้สดงเจตนาขายทรีะบุในแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย์ โดย 

แนบสาํเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยห์น้าแรกทรีะบุชอืบญัช ีหรอืสําเนา Statement บญัชกีระแสรายวนั อย่างใด

อย่างหนึงพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รบัการโอนเงนิเขา้บญัชภีายในวนัท ี19 สงิหาคม 2564 ซึงเป็นวนัทําการท ี3 ถดั

จากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซือ ในกรณีทตีัวแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ไม่สามารถโอนเงนิเขา้บญัชี

ดงักล่าวไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ขอสงวนสทิธทิจีะชาํระค่าหลกัทรพัยเ์ป็นเชค็ โดย

ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะดาํเนินการแจง้ไปยงัผูแ้สดงเจตนาขายใหม้ารบัเชค็ค่าหลกัทรพัย์ดงักล่าว 

ตามขอ้ 3.2.1 ทงันี ในกรณีทผีู้แสดงเจตนาขายไม่มารบัเชค็ค่าหลกัทรพัย์ภายใน 7 วนัทําการนับจากวนั

ชําระราคา ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะส่งเชค็ไปใหผู้แ้สดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบ

รบัตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์

 

เพอืความสะดวกรวดเรว็ในการรบัเงนิของผู้แสดงเจตนาขาย ขอแนะนําใหผู้้แสดงเจตนาขายเลือกรบัเงนิ

โดยการโอนเงนิเขา้บญัชีทมีกีบัธนาคารดงักล่าวขา้งต้นโดยอตัโนมตัิ ซึงไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ 

ทงัสนิ 

3.2. รบัเงนิเป็นเชค็ 

หากผูแ้สดงเจตนาขายเลอืกขอรบัเป็นเชค็ ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะจ่ายเชค็ของธนาคาร กรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ ซงึในกรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายอยู่ในต่างจงัหวดัจะใชเ้วลาประมาณ 15 

วนัในการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ โดยผูแ้สดงเจตนาขายสามารถเลอืกวธิทีจีะขอรบัเชค็ ไดด้งัต่อไปนี 

3.2.1 รบัเงนิเป็นเชค็ 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ได้ทีบริษัทหลักทรัพย์ 

ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) ตามทอียู่ในขอ้ 1.3.1 ตงัแต่วนัท ี19 สงิหาคม 2564 (เฉพาะวนัทํา

การ) เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. เป็นตน้ไป 

 

ในกรณีทผีู้แสดงเจตนาขายมคีวามประสงค์ใหบุ้คคลอืนมารบัเช็คค่าหลกัทรพัย์ ผู้แสดงเจตนาขาย

ต้องมอบอํานาจใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูด้ําเนินการแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้ม
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เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)       

ปิดอากรแสตมป์ และแนบหลกัฐานแสดงตนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจตามทรีะบุในขอ้ 

1.2.3 ตามแต่กรณี พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกตอ้งในวนัทมีาตดิต่อขอรบัเชค็จากตวัแทนใน

การรบัซอืหลกัทรพัย ์

 

ทงันี หากไม่มผีู้มารบัเช็คดงักล่าวภายใน 7 วนัทําการนับจากวนัชําระราคา ตัวแทนในการรบัซอื

หลกัทรพัย์จะดําเนินการส่งเชค็ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบตอบรับคํา

เสนอซอืหลกัทรพัย์ ภายใน 8 วนัทาํการหลงัจากวนัชาํระราคา 

 

3.2.2 ใหจ้ดัส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์

หากผูแ้สดงเจตนาขายต้องการเลอืกวธิกีารรบัชําระราคาเป็นการจดัส่งเชค็ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน

ตอบรบั ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยจ์ะทาํการจดัส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่

ทรีะบุไวใ้นแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์ทงันี ผูแ้สดงเจตนาขายทรีะบุใหจ้ดัส่งเชค็ค่าหลกัทรพัย์

ทางไปรษณียอ์าจไดร้บัเชค็ค่าหลกัทรพัยช์า้กว่าวนัทาํการท ี3 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื 

 

หมายเหตุ: กรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุน้ ตวัแทน

ในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะชาํระเงนิใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายไดก้ต็่อเมอืใบหุน้นันไดผ้่านการตรวจสอบ

และรบัฝากโดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ หากใบหุน้นันไดร้บัการปฏเิสธจากศูนย์รบั

ฝากหลกัทรพัยผ์ูท้าํคาํเสนอซอืหรอืตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะไม่ชําระเงนิค่าหลกัทรพัย ์และผู้

แสดงเจตนาขายจะไดร้บัการแจง้ใหม้ารบัเอกสารทงัหมดคนืจากตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยต์ามที

อยู่ทรีะบุไวข้า้งต้น 

 
แก้ไขข้อความเป็น 

3. วิธีการชาํระราคา 

บรษิัทหลกัทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั จํากดั (มหาชน) ซงึเป็นตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ จะทําการชําระราคา

ให้แก่ผูแ้สดงเจตนาขายในวนัทําการท ี3 2 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอืซงึตรงกบัวนัท ี19 18 สงิหาคม 

2564 ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายทยีนืแบบตอบรบัคําเสนอซือหลกัทรพัย์ (และไม่ไดย้กเลกิการแสดงเจตนาขายภายใน

วนัท ี6 สงิหาคม 2564) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลอืกวธิกีารชาํระราคาตามทไีดแ้จง้ในแบบตอบรบัคําเสนอ

ซอืหลกัทรพัย์ดงันี 

3.1. รบัโอนเงนิเขา้บญัชอีตัโนมตัโิดยผ่านสอือเิลก็ทรอนิคส ์(Auto Transfer System หรอื ATS) ของผูท้ําคําเสนอ

ซอื ทงันี ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยห์รอืบญัชกีระแสรายวนัทเีปิดไวก้บัธนาคาร ซงึมรีายชอืดงัต่อไปนี 

1) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

3) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

4) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

5) ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

6) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 

8) ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)       

9) ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน)  

10) ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

โดยชอืบญัชตีอ้งเป็นชอืเดยีวกบัชอืของผูแ้สดงเจตนาขายทรีะบุในแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย์ โดย 

แนบสาํเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยห์น้าแรกทรีะบุชอืบญัช ีหรอืสําเนา Statement บญัชกีระแสรายวนั อย่างใด

อย่างหนึงพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัการโอนเงนิเขา้บญัชภีายในวนัท ี19 18 สงิหาคม 2564 ซงึเป็นวนัทําการท ี3 2 

ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื ในกรณีทตีวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ไม่สามารถโอนเงนิเขา้บญัชี

ดงักล่าวไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ขอสงวนสทิธทิจีะชาํระค่าหลกัทรพัยเ์ป็นเชค็ โดย

ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะดาํเนินการแจง้ไปยงัผูแ้สดงเจตนาขายใหม้ารบัเชค็ค่าหลกัทรพัย์ดงักล่าว 

ตามขอ้ 3.2.1 ทงันี ในกรณีทผีู้แสดงเจตนาขายไม่มารบัเชค็ค่าหลกัทรพัย์ภายใน 7 วนัทําการนับจากวนั

ชําระราคา ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะส่งเชค็ไปใหผู้แ้สดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบ

รบัตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์

 

เพอืความสะดวกรวดเรว็ในการรบัเงนิของผู้แสดงเจตนาขาย ขอแนะนําใหผู้้แสดงเจตนาขายเลือกรบัเงนิ

โดยการโอนเงนิเขา้บญัชทีมีกีบัธนาคารดงักล่าวขา้งต้นโดยอตัโนมตัิ ซึงไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ 

ทงัสนิ 

3.2. รบัเงนิเป็นเชค็ 

หากผูแ้สดงเจตนาขายเลอืกขอรบัเป็นเชค็ ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะจ่ายเชค็ของธนาคาร กรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ ซงึในกรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายอยู่ในต่างจงัหวดัจะใชเ้วลาประมาณ 15 

วนัในการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ โดยผูแ้สดงเจตนาขายสามารถเลอืกวธิทีจีะขอรบัเชค็ ไดด้งัต่อไปนี 

3.2.1 รบัเงนิเป็นเชค็ 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ได้ทีบริษัทหลักทรัพย์ 

ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) ตามทอียู่ในขอ้ 1.3.1 ตงัแต่วนัท ี19 18 สงิหาคม 2564 (เฉพาะวนั

ทาํการ) เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. เป็นตน้ไป 

 

ในกรณีทผีู้แสดงเจตนาขายมคีวามประสงค์ใหบุ้คคลอืนมารบัเช็คค่าหลกัทรพัย์ ผู้แสดงเจตนาขาย

ต้องมอบอํานาจใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูด้ําเนินการแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้ม

ปิดอากรแสตมป์ และแนบหลกัฐานแสดงตนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจตามทรีะบุในขอ้ 

1.2.3 ตามแต่กรณี พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกตอ้งในวนัทมีาตดิต่อขอรบัเชค็จากตวัแทนใน

การรบัซอืหลกัทรพัย ์

 

ทงันี หากไม่มผีู้มารบัเช็คดงักล่าวภายใน 7 วนัทําการนับจากวนัชําระราคา ตัวแทนในการรบัซอื

หลกัทรพัย์จะดําเนินการส่งเชค็ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบตอบรับคํา

เสนอซอืหลกัทรพัย์ ภายใน 8 วนัทาํการหลงัจากวนัชาํระราคา 

 

3.2.2 ใหจ้ดัส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์



  

(15) 

 

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)       

หากผูแ้สดงเจตนาขายต้องการเลอืกวธิกีารรบัชําระราคาเป็นการจดัส่งเชค็ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน

ตอบรบั ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยจ์ะทาํการจดัส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่

ทรีะบุไวใ้นแบบตอบรบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์ทงันี ผูแ้สดงเจตนาขายทรีะบุใหจ้ดัส่งเชค็ค่าหลกัทรพัย์

ทางไปรษณีย์อาจไดร้บัเชค็ค่าหลกัทรพัย์ชา้กว่าวนัทาํการท ี3 2 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบั

ซอื 

 

หมายเหตุ: กรณีทผีูแ้สดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุน้ ตวัแทน

ในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะชาํระเงนิใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนาขายไดก้ต็่อเมอืใบหุน้นันไดผ้่านการตรวจสอบ

และรบัฝากโดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ หากใบหุน้นันไดร้บัการปฏเิสธจากศูนย์รบั

ฝากหลกัทรพัยผ์ูท้าํคาํเสนอซอืหรอืตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์จะไมช่าํระเงนิค่าหลกัทรพัย ์และผู้

แสดงเจตนาขายจะไดร้บัการแจง้ใหม้ารบัเอกสารทงัหมดคนืจากตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยต์ามที

อยู่ทรีะบุไวข้า้งต้น 

 

11. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 4 หวัข้อ 4 สิทธิของผู้ถือหลกัทรพัยที์แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 

ข้อความเดิม 

4. สิทธิของผู้ถือหลกัทรพัยที์แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 

ผูแ้สดงเจตนาขายทไีด้ยนืแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ไวแ้ล้ว (และยงัไม่ได้ยกเลกิ) จะไดร้บัการชําระราคา 

ตามวธิกีารชาํระราคาทผีูแ้สดงเจตนาขายระบุไว้ตามขอ้ 3 ในวนัทาํการท ี3 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซอื 

ซงึตรงกบัวนัท ี19 สงิหาคม 2564 

 

แก้ไขข้อความเป็น 

4. สิทธิของผู้ถือหลกัทรพัยที์แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 

ผูแ้สดงเจตนาขายทไีด้ยนืแบบตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ไวแ้ล้ว (และยงัไม่ได้ยกเลกิ) จะไดร้บัการชําระราคา 

ตามวธิกีารชําระราคาทผีูแ้สดงเจตนาขายระบุไวต้ามขอ้ 3 ในวนัทําการท ี3 2 ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบั

ซอื ซงึตรงกบัวนัท ี19 18 สงิหาคม 2564 

 

12. แก้ไขเพิมเติมส่วนที 4 หวัข้อ 7.1 ทีมาของราคาเสนอซือ 

ข้อความเดิม 

7.1. ทมีาของราคาเสนอซอื 

ราคาเสนอซอืหุน้สามญัท ี0.65 บาท (ศูนย์จุดหกหา้บาท) ต่อหุน้นัน เป็นราคาเดยีวกนักบัทผีูท้าํคําเสนอไดซ้งึหุน้

ของกจิการเมอืวนัท ี25 มถุินายน 2564 จากการซอืขายหลกัทรพัยข์องกจิการผ่านกระดานซอืขายหลกัทรพัยร์าย

ใหญ่ (Big Lot) จากบรษิทั BNP Paribas Singapore Branch คสัโตเดยีนของบรษิทั Apsilon Ventures Pte. Ltd. 

และเป็นผลทาํใหผู้ท้าํคาํเสนอซอืตอ้งทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของกจิการ โดยราคาเสนอซอืดงักล่าว เป็น

ราคาทไีมต่าํกว่าราคาสงูสุดทผีูท้าํคาํเสนอซอื หรอืบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซอืไดหุ้น้ของกจิการมา

ภายในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยนืคาํเสนอซอืต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 



  

(16) 

 

เอกสารแกไ้ขเพมิเตมิคําเสนอซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน)       

แก้ไขข้อความเป็น 

7.1. ทมีาของราคาเสนอซอื 

ราคาเสนอซอืหุน้สามญัท ี0.65 บาท (ศูนย์จุดหกหา้บาท) ต่อหุน้นัน เป็นราคาเดยีวกนักบัทผีูท้าํคําเสนอไดซ้งึหุน้

ของกจิการเมอืวนัท ี25 มถิุนายน 2564 จากการซอืขายหลกัทรพัยข์องกิจการผ่านกระดานซอืขายหลกัทรพัยร์าย

ใหญ่ (Big Lot) จากบรษิัท BNP Paribas Singapore Branch คสัโตเดยีนของบรษิัท Apsilon Ventures Pte. Ltd. 

และเป็นผลทําใหผู้้ทําคําเสนอซอืต้องทําคําเสนอซอืหลกัทรพัย์ทงัหมดของกิจการ (ราคาซือขายดงักล่าวเป็น

ราคาทีต่อรองกนัระหว่างผู้ซือและผู้ขาย ซึงอยู่ในช่วงราคาตําสุดและสูงสุดของหุ้นของกิจการ ระหว่าง

เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดในเนือหาส่วนที 3 ข้อ 1.6)) โดยราคาเสนอซอืดงักล่าว เป็น

ราคาทไีม่ตํากว่าราคาสงูสุดทผีูท้าํคาํเสนอซอื หรอืบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซอืไดหุ้น้ของกจิการมา

ภายในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยนืคาํเสนอซอืต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

 



 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 1 

 
 
 
 
 

(2) แบบตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์

 

 

แก้ไขวนัทีมารบัเชค็ด้วยตนเอง จากวนัที 19 สิงหาคม 2564 เป็นวนัที 18 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    



 
แบบตอบรบัคําเสนอซอืเลขท ี  

 วนัท ี     
เรยีน นายมนิทร ์องิคธ์เนศ และบรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย”์) 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อนืๆ)   เพศ สญัชาติ   
ทอียู่เลขท ี ซอย  ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์ โทรศพัทม์อืถอื  

ประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย บตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ เลขที     
 บุคคลธรรมดาทมีใิช่สญัชาติไทย ใบสาํคญัประจําตวัคนต่างดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง เลขท ี    
 นิตบิคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนบรษิทัเลขท ี  
 นิตบิคุคลทมีใีช่สญัชาติไทยทปีระกอบกจิการในประเทศไทย เลขทะเบยีนบรษิทัเลขท ี  
 นิตบิคุคลทมีใิช่สญัชาติไทยและมไิดป้ระกอบกจิการในประเทศไทย เลขทะเบยีนบรษิทัเลขท ี  

โปรดให้ข้อมูลเกียวกบัอาชีพและสถานทีทาํงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ดงันี ท่านประกอบอาชพีเป็นเจา้ของกจิการ 
ประเภทธุรกจิ:    ธุรกจิคา้อญัมณ/ีเพชรพลอย/ทองคํา    ธุรกจิคา้ของเก่าตามกฎหมายการควบคุมฯ   ใหบ้รกิารโอน/รบัโอนเงนิในและนอกประเทศ   ธรุกจิคาสโิน/บ่อนการพนัน 
   รบัแลกเปลยีนเงนิตราซงึมใิช่สถาบนัการเงนิ     ธุรกจิสถานบรกิาร    ค้าอาวุธยุทธภณัฑ ์   นายหน้าจดัหางาน   ธุรกจินําเทยีว/บรษิทัทวัร์     อาชพี/ประเภทกจิการอนืๆ 
(โปรดระบุ)                                                             สถานทตีงัททีํางาน (โปรดระบุชอืและทอียู่)  
วนั-เดอืน-ปีเกดิ/วนัจดทะเบยีนนิตบิุคคล (พ.ศ.)                                             กรณีเป็นคนต่างดา้วใหแ้สดงทอียู่ในประเทศเจา้ของสญัชาติ  
ทอียู่ปัจจุบนัในประเทศไทย  
แหล่งทมีาของรายไดม้าจาก  ประเทศไทย  ประเทศอนืๆ (โปรดระบุ)                                      
กรณีเป็นบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง โปรดระบุตําแหน่งทางการเมอืง     
แหล่งทมีาของเงนิ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) : บุคคลธรรมดา   เงนิออม   ธุรกจิส่วนตวั   เงนิเดอืน   รายไดจ้ากการลงทุน/มรดก   อนืๆ (ระบุ)   
:นิตบิุคคล   เงนิจากธรุกจิ   อนืๆ (ระบุ)                                                            เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(13 หลกั)   
มวีตัถุประสงคใ์นการทําธุรกรรมเพอืขายหุน้สามญัของบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน) ตกลงทจีะเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน) จํานวน   หุน้  
( ) ในราคาเสนอซือหุ้นละ 0.65 บาท ซงึเมอืหกัค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละภาษีมูลค่าเพมิแล้ว ราคาเสนอ
ซอืสุทธทิผีูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัคอื 0.648261 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทงัสนิ  บาท (     )  

ขา้พเจา้ตกลงทจีะปฏบิตัติามเงอืนไขและขอ้กําหนดตามคําเสนอซอืหลกัทรพัยท์ุกประการ และจะไมท่าํการเพกิถอนการแสดงเจตนาขายดงักล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ กต็าม 
เวน้แต่เป็นการปฏเิสธตามเงอืนไขและขอ้กําหนดทรีะบุไว้ในคําเสนอซอืหลกัทรพัยซ์งึวนัสุดทา้ยทขีา้พเจา้สามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขายได ้คอื วนัทําการท ี20 ของระยะเวลารบัซอื 
ซงึตรงกบัวนัท ี6 สงิหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

ขา้พเจ้าขอมอบให้บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จํากดั (มหาชน) เป็นผู้รบัมอบอํานาจของขา้พเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญัของขา้พเจ้า ตามรายละเอยีดที
กล่าวขา้งล่างนี รวมทงัรบัชําระราคาค่าขายหุ้นสามญัดงักล่าว ตลอดจนดําเนินการอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัการตอบรบัคําเสนอซอืหลกัทรพัยแ์ทนขา้พเจา้ 

กรณใีบหุน้ กรณโีอนผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ 
จํานวนหลกัทรพัย์ 

ชอืผู้ถือหลกัทรพัย ์ เลขทใีบหลกัทรพัย์ เลขทเีอกสารการโอน วนัทโีอน เลขทสีมาชกิผู้โอน 
      

      

รวมทงัสนิ (หุน้/หน่วย)  
กรณีมลูค่าในการทําธุรกรรมตงัแต่ 100,000 บาทขนึไป โปรดระบุผู้ไดร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ   เพอืผู้ทําธุรกรรมหรอืตนเอง   เพอืบุคคลอนื (โปรดระบุ)................................................................  
*ผู้ได้รบัผลประโยชน์ทแีท้จรงิ หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของทแีทจ้รงิ หรอืมอีํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา้ หรอืบุคคลทลูีกคา้ทําธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผู้ใชอ้ํานาจควบคุมนิติ
บุคคลหรอืผู้ทมีกีารตกลงกนัทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารตรวจสอบเพอืทราบขอ้เท็จจรงิเกยีวกบัลูกคา้ทเีกยีวขอ้ง 

การรบัชาํระเงินค่าหลกัทรพัย:์ 

 โอนเงนิเขา้บญัช ี(ออมทรพัย ์/กระแสรายวนั) ธนาคาร (เฉพาะธนาคารทมีรีายชอืดา้นล่าง) สาขา   
 เลขทบีญัช ี  ซึงมีบัญชีเป็นชือเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมทงัแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือ

สาํเนา Statement บญัชกีระแสรายวนัดงักล่าว พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกต้อง ทงันี ธนาคารทสีามารถเลอืกให้โอนเงนิเขา้บญัชไีด้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอมีบ ีไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณชิยจํ์ากดั (มหาชน) ธนาคาร ธนชาต ิจํากดั (มหาชน) ธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) และธนาคารแลนด ์แอนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

 มารบัเชค็ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอืนมารบัแทนได้ทบีรษิัทหลกัทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั จํากดั (มหาชน) ระหว่าง 9.00-16.00 น.ในวนัทําการของบรษิัทหลกัทร ัพย์ 
ตงัแต่ วนัท ี18 สงิหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 จดัส่งเชค็ค่าหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัตามทอียู่ขา้งตน้ 
 พร้อมกนันีได้แนบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขาย และใบหลกัทรพัย์หรอืเอกสารการโอนหลกัทรพัย์ผ่านศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์เขา้บญัช ี“บรษิทั

หลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) เพอืการทําคําเสนอซอืหลกัทรพัย์” เลขทบีญัช ี924-000000012-4 (ทงักรณขีองหลกัทรพัย์ทเีสนอขายจากกระดานในประเทศ และที
เสนอขายจากกระดานต่างประเทศ) ทงันี ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหลกัทรพัยท์งัหมดทไีดนํ้ามาเสนอขายปราศจากภาระผกูพนัใดๆ 

 ลงชอื ผูแ้สดงเจตนาขาย 

 ( ) 
ในฐานะตวัแทนโดยชอบธรรม/ผูร้บัมอบอํานาจ ผูม้อีํานาจลงนามแทนของ   

ผู้แสดงเจตนาขายโปรดกรอกข้อมูลในส่วนนีด้วย หลกัฐานการรบัแบบตอบรบัคาํเสนอซือ แบบตอบรบัคาํเสนอซือเลขที  
วนัที  

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัย์ ไดร้บัใบหลกัทรพัยห์รอืเอกสารการโอนหลกัทรพัยผ่์านศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
พรอ้มแบบตอบรบัคําเสนอซอืของบรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั (มหาชน) เป็นหุน้จํานวน หุ้น  
จากชอื (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/อนืๆ)  ไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว 
โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงนิโดย 

 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร สาขา    เลขทบีญัช ี                
 มารบัเชค็ด้วยตนเอง ทบีรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน)                      
 จดัส่งเชค็ค่าหุน้ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั 
 
 

รายละเอียดเพิมเติม กรณุาติดต่อ คณุจุฬากลู ภมิูอ่อน ฝ่ายดูแลรกัษาหลกัทรพัย ์บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท์: 0-2680-0843 

ลงชอื ผูร้บั 

 ( ) 

 

 

 

แบบตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัยข์อง บริษทั เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 
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(2) แบบตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 

 

 

แก้ไขวนัทีมารบัเชค็ด้วยตนเอง จาก August 19, 2021 เป็นวนัที August 18, 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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         Signed…………………………………………..Offeree     

        (………………………………………………..)                               (……………………………………………)       
 

Please fulfill the information  
under this receipt  

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 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR 
(To purchase NVDR of ARIP Public Company Limited) 
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