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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ครั้งที่ 1
ของบริษทั เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
ข้อมูลที่แก้ไขและเพิ่มเติมจะปรากฏเป็ นตัวอักษรสีน้าเงินหนาและขีดเส้นใต้ และข้อความที่ถกู ตัดออกจะปรากฎ
เป็ นตัวอักษรสีน้าเงินตัวหนาทีถ่ ูกขีดออก ดังนี ้
1) แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 1.2 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการสาคัญ
ข้อความเดิม
1.2

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการสาคัญ

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) (“ARIP” หรือ “บริษัทฯ”หรือ “กิจการ”) เดิมชื่อ บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชัน
แอนด์ พับลิเคชัน จากัด ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพื่อดาเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาได้ขยายไปยังธุรกิจการจั ดงานนิทรรศการ
งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทัง้ การให้บริการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์และแพลตฟอร์มเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning Platform)
บริษั ท ฯ ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า งการถื อ หุ้น ที่ สาคัญ ในปี 2553 โดยบริษั ท กลุ่ม แอดวานซ์ รี เ สิ ร ช์
(“เออาร์”) ขายหุน้ ที่ถือในบริษัทฯ จานวน 545,200 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 94 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นของเออาร์ ซึ่งประกอบด้วย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ จานวน 365,923 หุ้น
Apsilon Ventures Pte. Ltd. (“Apsilon”)1/ จานวน 173,688 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ จานวน 5,589 หุน้ ทาให้ผูถ้ ือหุน้
ดังกล่าวถือหุน้ โดยตรงในบริษัทฯ โดยไม่ตอ้ งถือผ่านเออาร์ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุน้ มีความชัดเจน ไม่ซบั ซ้อน
2532 : ก่อตั้ง บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การ
บริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553 : ▪ เปลี่ ย นชื่ อ จากบริษั ท เออาร์ อิ น ฟอร์เ มชัน แอนด์ พับ ลิ เ คชัน จ ากัด เป็ น บริษั ท เออาร์ไอพี จ ากัด
(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
▪ [เปิ ดเผยการปรับโครงสร้างการถือหุน้ เพิ่มเติม จนถึงก่อนการทา Tender Offer]
2554 : เปิ ดตัวดิจิทลั แมกกาซีนเล่มแรกของบริษัทฯ “COMTODAY”
2555 : ▪ เปิ ดตัวหนังสือ Top Universities และ Top Insurance
▪ รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท
Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software
2556 : จัดงาน Thailand Top Company Award เป็ นงานมอบรางวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบการโดดเด่น
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

2558 : ▪ เปิ ดตัว Data Dive บริการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการ
วิเคราะห์ และรายงานผล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ ริโภคได้ดีท่สี ดุ
▪ เปิ ดใช้บริการโซเชียลมีเดีย facebook ได้แก่ aripFan และ Twitter ได้แก่ ariptoday เพื่อเป็ นการรวม
พลังสื่อด้านไอซีทีคอนซูเมอร์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเผยแพร่
2560 : ▪ พัฒนา “Wisimo” eLearning Solution ทัง้ ระบบการบริหารการเรียนรูแ้ ละเนือ้ หาบทเรียนที่นาไปใช้ได้
จริง สาหรับองค์กรที่ตอ้ งการเพิ่มศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กร
▪ จัดงาน Thailand Top SME Awards เป็ นงานมอบรางวัลสาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
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
หมายเหตุ : 1/ บริษัทในเครือของ Keppel Telecommunication & Transportation Ltd. (“Keppel T&T”) ซึ่งเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ประกอบ
ธุรกิจด้านเทเลคอมมูนิเคชั่น ในประเทศสิงคโปร์
ที่มา : ข้อมูลและเอกสาร 69-1 ของกิจการ

แก้ไขข้อความเป็ น
1.2

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการสาคัญ

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) (“ARIP” หรือ “บริษัทฯ”หรือ “กิจการ”) เดิมชื่อ บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชัน
แอนด์ พับลิเคชัน จากัด ก่อตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพื่อ
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาได้ขยายไปยังธุรกิจการจัดงาน
นิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งการให้บริการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์แ ละ
แพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning Platform)
บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่สาคัญ ในปี 2553 โดยบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิรช์
(“เออาร์”) ขายหุน้ ที่ถือในบริษัทฯ จานวน 545,200 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 94 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัทฯ ให้กับผูถ้ ือหุน้ ของเออาร์ ซึ่งประกอบด้วย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ จานวน 365,923 หุน้
Apsilon Ventures Pte. Ltd. (“Apsilon”)1/ จานวน 173,688 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ จานวน 5,589 หุน้ ทาให้ผถู้ ือหุน้
ดังกล่าวถือหุน้ โดยตรงในบริษัทฯ โดยไม่ตอ้ งถือผ่านเออาร์ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุน้ มีความชัดเจน ไม่ซบั ซ้อน
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

2532 : ก่อตัง้ บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การ
บริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553 : ▪ แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัดและเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเค
ชัน จากัด เป็ นบริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
▪ ปรั บโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ โดย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ Apsilon ถือหุ้นใน
ARIP เท่ากับร้อยละ 69.09 และ 29.95 ตามลาดับ
▪ แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท
เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท และทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 38,500,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จานวน 154,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท แบ่งเป็ น
- หุ้นสามัญใหม่จานวน 138,400,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก
- หุ้นสามัญใหม่จานวน 15,600,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิด
มูลค่า
▪ เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553
▪ นายมินทร์ อิงค์ธเนศใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ส่ ง ผลให้ นายมินทร์ อิ ง ค์ธ เนศมี จานวนหุ้นเท่ากับ 205,558,000 หุ้น หรื อ คิ ดเป็ นร้ อยละ
45.64
▪ ปรั บโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ โดย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ Apsilon ถือหุ้นใน
ARIP เท่ากับร้อยละ 69.09 และ 29.95 ตามลาดับ
2554 : ▪ เปิ ดตัวดิจิทลั แมกกาซีนเล่มแรกของบริษัทฯ “COMTODAY”
▪ นายมินทร์ อิงค์ธเนศใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ส่ ง ผลให้ นายมินทร์ อิ ง ค์ธ เนศมี จานวนหุ้นเท่ากับ 205,948,000 หุ้น หรื อ คิ ดเป็ นร้ อยละ
45.02
2555 : ▪ เปิ ดตัวหนังสือ Top Universities และ Top Insurance
▪ รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท
Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software
▪ นายมินทร์ อิงค์ธเนศใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ส่ ง ผลให้ นายมินทร์ อิ ง ค์ธ เนศมี จานวนหุ้นเท่ากับ 206,338,000 หุ้น หรื อ คิ ดเป็ นร้ อยละ
44.36
2556 : จัดงาน Thailand Top Company Award เป็ นงานมอบรางวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบการโดดเด่น
2558 : ▪ เปิ ดตัว Data Dive บริการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคครบวงจร ตัง้ แต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการ
วิเคราะห์ และรายงานผล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ ริโภคได้ดีท่สี ดุ
▪ เปิ ดใช้บริการโซเชียลมีเดีย facebook ได้แก่ aripFan และ Twitter ได้แก่ ariptoday เพื่อเป็ นการรวม
พลังสื่อด้านไอซีทีคอนซูเมอร์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเผยแพร่
2560 : ▪ พัฒนา “Wisimo” eLearning Solution ทัง้ ระบบการบริหารการเรียนรูแ้ ละเนือ้ หาบทเรียนที่นาไปใช้
ได้จ ริ ง ส าหรับ องค์ก รที่ ต ้อ งการเพิ่ ม ศัก ยภาพ ความรู ค้ วามสามารถของบุค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
3

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

▪ จัดงาน Thailand Top SME Awards เป็ นงานมอบรางวัลสาหรับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยที่มีแนวคิดและผลงานที่โดดเด่น
2563 : ▪ งาน “BUSINESS+ Product Innovation Awards” เป็ นงานมอบรางวั ล สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี
นวัตกรรมประจาปี
▪ งาน “BUSINESS+ Product of the Year Awards” เป็ น งานมอบรางวัลให้แก่ สิ นค้าและบริการที่
ได้รบั ความนิยมแห่งปี
▪ พัฒ นาแพลตฟอร์มการจัด งานเสมือ นจริง (Virtual Event Platform) เพื่ อ รองรับ การจัดงานแบบ
ไฮบริด (ทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์) และการจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบ
2564
▪ นายมินทร์ อิงค์ธเนศซือ้ หุ้นบริษัทฯ จานวน 93,432,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.05 จาก
BNP Paribas Singapore Branch คัสโตเดียนของ Apsilon Ventures Pte. Ltd. ส่งผลให้นาย
มินทร์ อิงค์ธเนศมีจานวนหุ้นเท่ากับ 299,770,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 64.33
หมายเหตุ : 1/ บริษัทในเครือของ Keppel Telecommunication & Transportation Ltd. (“Keppel T&T”) ซึ่งเป็ นบริษัทขนาดใหญ่
ประกอบธุรกิจด้านเทเลคอมมูนิเคชั่น ในประเทศสิงคโปร์
ที่มา : ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร 56-1 เอกสาร 69-1 และแบบ 247-4 ของกิจการ

2) แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 1.8 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ข้อความเดิม
1.8

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกิจการสาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และงวดสาม
เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากบริษั ท สานักงาน อีวาย จากัด มี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ / เงินลงทุนชั่วคราว
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

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
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ไตรมาสที่ 1 ปี
2564

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

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

หมายเหตุ : 1/ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กิจการมีเงินฝากประจาที่มีอายุเกิน 3 เดือน จานวนประมาณ 51.03 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2563
กิจการมีเงินฝากประจาที่มีอายุเกิน 3 เดือนจานวนประมาณ 1.03 ล้านบาท
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
รายได้อื่น1/
รวมรายได้
ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษี
เงินได้
รายได้ดอกเบีย้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

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)

1.79

4.47

0.27

0.26

1.41
(0.12)
3.08
(1.75)
1.33

0.34
(0.19)
4.62
(1.05)
3.56

0.11
(0.08)
0.29
(0.07)
0.22

0.08
(0.03)
0.31
(0.11)
0.20

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
1.17
(0.14)
4.32
(0.92)
3.40

หมายเหตุ: 1/ รายได้อื่นประกอบด้วย บริการชื่อโดเมน การขายสินทรัพย์ และอื่น ๆ

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน
กาไรต่อหุน้ (บาท)
อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น (%)
อัตราส่วนกาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

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

0.0028
27.95
0.81
0.13
7.07

0.0076
19.53
1.58
0.20
5.09

ไตรมาสที่ 1 ปี
2564
0.0004
23.46
0.45
0.17
5.86
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1.66
1.42

0.64
0.77

1.72
1.84

ไตรมาสที่ 1 ปี
2564
1.70
1.97

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมของ ARIP
ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้รวมของกิจการประกอบด้วยรายได้จากการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด
รายได้จากสื่อและคอนเทนต์ และรายได้จากบริการดิจิทัล สาหรับปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564
กิจการมีรายได้รวมจานวน 135.72 ล้านบาท 164.55 ล้านบาท 224.77 ล้านบาท และ 44.80 ล้านบาท ตามลาดับ โดยใน
ปี 2562 และปี 2563 กิจการมีรายได้เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 21.24 และร้อยละ 36.60 ตามลาดับ เนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ ของรายได้จากบริการดิจิทัล อย่างไรก็ดี ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีรายได้ลดลงประมาณ 16.64
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.07 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่องจากรายได้จากโครงการพิเศษ
(One-Off Projects) ที่ ล ดน้อ ยลง และมี ก ารเลื่ อ นจัด งาน Thailand Top Company Award ซึ่ ง ได้รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ต้นทุนขาย
สาหรับ ปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2564 กิ จ การมี ต ้น ทุน ขาย บริก าร และค่ า สิ ท ธิ จ านวน
94.37 ล้านบาท 118.47 ล้านบาท 180.84 ล้านบาท และ 33.97 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2562 กิจการมีตน้ ทุน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.54 จากปี 2561 เนื่องจากการย้ายการจัดงาน COMMART ไปที่ไบเทค บางนา และการรับจ้างจัดงานให้
หน่วยงานราชการ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ท่เี พิ่มขึน้ เช่นกัน และในปี 2563 กิจการมีตน้ ทุนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 52.64 จากปี ก่อน
หน้า เนื่องจากมีตน้ ทุนส่วนเพิ่มจากการรับงานหน่วยงานภาครัฐซึง่ เป็ นโครงการพิเศษ (One-Off Projects) โดย 3 งวดแรก
ของปี 2564 กิจการมีตน้ ทุนขายลดลงจานวน 17.28 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.72 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้า เนื่องจากต้นทุนโครงการพิเศษที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ในปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายจานวน
1.42 ล้านบาท 1.15 ล้านบาท 1.25 ล้านบาท และ 0.31 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2562 กิจการมีค่าใช้จา่ ยในการขาย
และจัดจาหน่ายลดลงร้อยละ 19.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้า และ ในปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564
กิจการมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.70 และร้อยละ 10.71 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความผัน
ผวนของค่าใช้จ่ายโฆษณา
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลักประกอบด้วย เงินเดือน กองทุนเงินทดแทน ค่าสอบบัญชี ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร และค่าซอฟต์แวร์บญ
ั ชี โดยในปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจานวน 36.63 ล้านบาท 43.13 ล้านบาท 38.21 ล้านบาท และ 10.26 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2562
กิจการมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.75 จากปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของค่าตอบแทนพนักงานที่มี
ทักษะเฉพาะทาง และผลกระทบจากการตัง้ สารองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน ในขณะที่ปี
2563 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้ อยละ 11.41 จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของเงินเดือนพนักงาน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึน้ จานวน 0.62 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.43 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า
กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2561- 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีกาไรสุทธิจานวน 3.40 ล้านบาท 1.33 ล้านบาท
3.56 ล้า นบาท และ 0.20 ล้า นบาท ตามลาดับ โดยในปี 2562 กิ จ การมี ก าไรสุท ธิ ลดลงร้อ ยละ 60.95 จากปี 2561
เนื่องจากมีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ ในขณะที่ปี 2563 กิจการมีกาไรสุทธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ 168.27 จากปี
2562 เนื่องจากกิจการมีรายได้จากโครงการพิเศษเพิ่มขึน้ และมีค่าใช้จา่ ยในการบริหารลดลง อย่างไรก็ตาม ในงวด 3 เดือน
แรกของปี 2564 กิจการมีกาไรสุทธิลดลงจานวน 0.02 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.46 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้า
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
กิ จ การมี สิ น ทรัพ ย์ร วม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 – 2563 และ ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2564 จ านวน 232.72
ล้านบาท 234.72 ล้านบาท 250.11 ล้านบาท และ 243.94 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กิจการมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.86 จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนจากระบบซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนาของกิจการ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจการมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ ร้อยละ
6.56 จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าโดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ารค้าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ อย่างไร
ก็ตาม ณ 31 มีนาคม 2564 กิจการมีสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 2.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
หนีส้ นิ
กิจการมีหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จานวน 27.24 ล้านบาท
27.91 ล้า นบาท 41.78 ล้า นบาท และ 35.41 ล้า นบาท ตามลาดับ โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563 กิจการมีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 2.48 และร้อยละ 49.69 ตามลาดับ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของ
เจ้า หนีก้ ารค้าจากการดาเนิ นธุ รกิ จ อย่ า งไรก็ต าม ณ 31 มี น าคม 2564 กิ จ การมีห นีส้ ิ น รวมลดลงร้อยละ 15.26 เมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลค่าหนีส้ ินรวมในปี 2563
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกิจการมีแ นวโน้มเพิ่ม ขึน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 มีจานวน 205.48 ล้านบาท 206.81 ล้านบาท 208.33 ล้านบาท และ 208.53 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจาก
กิจการมีกาไรจากการดาเนินงาน ซึ่งส่งผลให้กิจการมีผลขาดทุ นสะสมลดลง
แก้ไขข้อความเป็ น
1.8

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกิจการสาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และงวดสาม
เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ / เงินลงทุน
ชั่วคราว
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น3/
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ไตรมาสที่ 1 ปี
2564

104.74
39.78
0.23
4.12
0.91

72.80
56.38
0.17
14.64
0.98

82.46
75.80
0.10
0.00

58.99
47.14
0.09
0.02
51.731/
2.33
160.31
11.50
44.60
18.56
6.80
0.22
1.96
83.63
243.94

2.23
152.01

3.84
148.80

1.72
9.982/
2.14
172.22

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
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น4/
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

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

หมายเหตุ : 1/ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กิจการมีเงินฝากประจาที่มีอายุเกิน 3 เดือน จานวนประมาณ 51.03 ล้านบาท ในขณะที่ในปี
2563 กิจการมีเงินฝากประจาที่มีอายุเกิน 3 เดือนจานวนประมาณ 1.03 ล้านบาท
2/ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดาเนินการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2559 2560 และ 2561 จานวน 9.98 ล้านบาท จาก
กรมสรรพากร โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ คื น ภาษี เ งิ น ได้ ถู ก หั ก ณ ที่ จ่ า ยจ านวนดั ง กล่ า วแล้ ว ในเดื อ นมกราคม ปี 2564
3/ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สาหรับปี 2561 – 2563 และไตรมาสแรกของปี 2564 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ภาษีซือ้ ยังไม่
ถึงกาหนดชาระ และลูกหนีก้ ารค้าอื่น ๆ เป็ นต้น
4/ หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น สาหรับปี 2561 – 2563 และไตรมาสแรกของปี 2564 ประกอบด้วย ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด ภาษีหัก ณ
ทีจ่ ่ายค้างจ่าย รายได้รอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็ นต้น

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
รายได้อื่น1/
รวมรายได้
ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

ปี 2561
135.66
0.05
135.72
(94.37)
(1.42)
(36.63)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1
ปี 2563
ปี 2564
164.43 224.74
61.43
44.38
0.12
0.04
0.01
0.42
164.55 224.77
61.43
44.80
(118.47) (180.84)
(51.24)
(33.97)
(1.15)
(1.25)
(0.28)
(0.31)
(43.13) (38.21)
(9.64)
(10.26)
ปี 2562

ปี 2563
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษี
เงินได้
รายได้ดอกเบีย้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

(132.42)

(162.76) (220.30)

(61.17)

(44.54)

3.29

1.79

4.47

0.27

0.26

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

0.11
(0.08)
0.29
(0.07)
0.22

0.08
(0.03)
0.31
(0.11)
0.20

หมายเหตุ: 1/ รายได้อื่นประกอบด้วย บริการชื่อโดเมน การขายสินทรัพย์ และอื่น ๆ

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1
ปี 2563
ปี 2564

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

6.33

(21.99)

13.69

(8.84)

32.911/

(1.68)

(9.51)

(3.60)

(1.28)

(56.27)2/

(0.43)

(0.43)

(0.43)

(0.11)

(0.11)

4.22

(31.94)

9.66

(10.23)

(23.47)

หมายเหตุ : 1/ กิจการมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 จานวน 32.91 ล้านบาท ซึ่งมีที่มาจาก
ลูกหนีก้ ารค้าทีล่ ดลง และการได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย จานวน 9.98 ล้านบาทในเดือนมกราคม ปี 2564
2/ เนื่องจากเงินฝากประจาทีเ่ พิ่มขึน้ จานวน 50.00 ล้านบาท

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน
กาไรต่อหุน้ (บาท)
อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น (%)
อัตราส่วนกาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

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
0.643/
0.774/

0.0076
19.531/
1.58
0.20
5.092/
1.72
1.84

ไตรมาสที่ 1
ปี 2564
0.0004
23.46
0.45
0.17
5.86
1.70
1.97

หมายเหตุ : 1/ ในปี 2563 อัตราส่วนกาไรขั้นต้นลดลงเนื่ องจากกิจการมีโครงการ One-Off Projects ซึ่งมีกาไรขั้นต้นต่ากว่า
โครงการปกติ
2/ อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเนื่องจากกิจการมีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่นสูงขึน้
3/ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากกิจการมีกาไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า และกิจการมีต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ จากการตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
4/ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเนื่องจากกิจการมีกาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) ลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ก่อนหน้า

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดงาน Event และงานสัมมนาบางงาน ที่บริษัท ฯ ได้รับการ
ว่าจ้างให้ดาเนินการจัดงานถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การจัดงาน โดยการนาเอา
ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสื่อดิจิทัลมาปรับใช้ในการจัดงาน Event และงานสัมมนา กล่าวคือ บริษัทฯ ได้มี
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบของงานแสดงสินค้าและงานมอบรางวัลโดยเป็ นการจัดงานแบบผสมผสานระหว่าง
การจัดงานรู ปแบบ Offline และ Online ซึ่งมีการจากัดจานวนผู้เข้าร่วมงานเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงรู ปแบบการจัดงานดังกล่าวยังสามารถเปิ ดกว้างให้คนทั่วไปสามารถเข้า
รับชมผ่านสือ่ Online ได้อย่างกว้างขวาง
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมของ ARIP
ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้รวมของกิจการประกอบด้วยรายได้จากการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการ
ตลาด รายได้จากสื่อและคอนเทนต์ และรายได้จากบริการดิจิทลั และรายได้อื่น อาทิ บริการชื่อโดเมน และการ
ขายสินทรั พย์ เป็ นต้น โดยสาหรับปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีรายได้รวมจานวน
135.72 ล้านบาท 164.55 ล้านบาท 224.77 ล้านบาท และ 44.80 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2562 และปี 2563
กิจการมีรายได้เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 21.24 และร้อยละ 36.60 ตามลาดับ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้จาก
บริการดิจิทลั อย่างไรก็ดี ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีรายได้ลดลงประมาณ 16.64 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 27.07 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่องจากรายได้จากโครงการพิเศษ (One-Off Projects)
ที่ลดน้อยลง และมีการเลื่อนจัดงาน Thailand Top Company Award ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ต้นทุนขาย
สาหรับปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีตน้ ทุนขาย บริการ และค่าสิทธิจานวน
94.37 ล้านบาท 118.47 ล้านบาท 180.84 ล้านบาท และ 33.97 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2562 กิจการมีตน้ ทุน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.54 จากปี 2561 เนื่องจากการย้ายการจัดงาน COMMART ไปที่ไบเทค บางนา และการรับจ้างจัด
งานให้หน่วยงานราชการ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ เช่นกัน และในปี 2563 กิจการมีตน้ ทุนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 52.64
จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากมีตน้ ทุนส่วนเพิ่มจากการรับงานหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็ นโครงการพิเศษ ( One-Off Projects)
โดย 3 งวดแรกของปี 2564 กิ จ การมี ต ้น ทุ น ขายลดลงจ านวน 17.28 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 33.72 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่องจากต้นทุนโครงการพิเศษที่ลดลง
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ในปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายจานวน
1.42 ล้านบาท 1.15 ล้านบาท 1.25 ล้านบาท และ 0.31 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2562 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและจัดจาหน่ายลดลงร้อยละ 19.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้า และ ในปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี
2564 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.70 และร้อยละ 10.71 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ความผันผวนของค่าใช้จ่ายโฆษณา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลักประกอบด้วย เงินเดือน กองทุนเงินทดแทน ค่าสอบบัญชี ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร และค่าซอฟต์แวร์บญ
ั ชี โดยในปี 2561 – 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการ
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 36.63 ล้านบาท 43.13 ล้านบาท 38.21 ล้านบาท และ 10.26 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยในปี 2562 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.75 จากปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของค่าตอบแทน
พนักงานที่มีทักษะเฉพาะทาง และผลกระทบจากการตัง้ สารองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน ในขณะที่ปี 2563 กิจการมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 11.41 จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากการลดลง
ของเงินเดือนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วมกันลดเงินเดือนลงบางส่วนชั่วคราว เพื่อลด
ภาระของกิ จ การพนั ก งานในช่ ว งที่ เ กิ ด ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของไวรัส COVID-19 เป็ น
ระยะเวลา 2 เดือน โดยในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิ่มขึน้ จานวน 0.62 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.43 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่องจากเป็ นการปรับเพิ่มเงินเดือนจาก
ฐานเงินเดือนปกติตามนโยบายของกิจการ
กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2561- 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีกาไรสุทธิจานวน 3.40 ล้านบาท 1.33 ล้าน
บาท 3.56 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2562 กิจการมีกาไรสุทธิลดลงร้อยละ 60.95 จากปี 2561
เนื่องจากมีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ ในขณะที่ปี 2563 กิจการมีกาไรสุทธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ 168.27 จากปี
2562 เนื่องจากกิจการมีรายได้จากโครงการพิเศษเพิ่มขึ ้นและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง อย่างไรก็ตาม ในงวด 3
เดือนแรกของปี 2564 กิจการมีกาไรสุทธิลดลงจานวน 0.02 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.46 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้า
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
กิจการมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จานวน 232.72
ล้านบาท 234.72 ล้านบาท 250.11 ล้านบาท และ 243.94 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กิจการ
มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.86 จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนจากระบบซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนาของกิจการ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจการมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้
ร้อยละ 6.56 จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้น ของลูกหนีก้ ารค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ารค้าที่ยังไม่ถึง
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

กาหนดชาระมีจานวนเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่ องจาก งานบริการและงานแสดงสินค้าของกิจการถูก
พิจารณาเลื่อนจากกาหนดการเดิมไปในช่วง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรั ส COVID-19 ในขณะที่กิจการไม่มีต้น ทุน บริการรอตัดจ่ ายคงค้างในปี 2563 เนื่ องจากกิจการได้ตั ด
จาหน่ายยอดคงค้างทัง้ จานวนแล้วในปี 2563
อย่ า งไรก็ ต าม ณ 31 มี น าคม 2564 กิ จ การมีสิ น ทรัพ ย์ลดลงร้อ ยละ 2.47 เมื่ อ เปรี ย บเทีย บกับ ปี 2563 ในขณะที่
สิน ทรั พย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น เป็ น 18.56 ล้านบาท จาก 13.30 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่ องจากกิจการมีการ
ลงทุนซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ สาหรับ Enterprise Learning Platform, Virtual Platform และ E-Commerce เพื่อ
รองรับธุรกิจในอนาคต
หนีส้ นิ
กิจการมีหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จานวน 27.24 ล้าน
บาท 27.91 ล้านบาท 41.78 ล้านบาท และ 35.41 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 กิจการมีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 2.48 และร้อยละ 49.69 ตามลาดับ เนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้าจากการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ณ 31 มีนาคม 2564 กิจการมีหนีส้ ินรวมลดลงร้อยละ
15.26 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าหนีส้ ินรวมในปี 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมของกิจการมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 31
มี น าคม 2564 มี จ านวน 205.48 ล้า นบาท 206.81 ล้า นบาท 208.33 ล้า นบาท และ 208.53 ล้า นบาท ตามลาดับ
เนื่องจากกิจการมีกาไรจากการดาเนินงาน ซึ่งส่งผลให้กิจการมีผลขาดทุ นสะสมลดลง
2) แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 3.4 รายการระหว่างกัน
ข้อความเดิม
3.4

รายการระหว่างกัน

กิจการกาหนดนโยบาย ระเบียบ และขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายกันระหว่างกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้อ ก าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่ อ ป้ อ งกันการเกิด
เหตุการณ์ขดั แย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการและบริษัทที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลที่มีความเป็ นไปได้ โดยรายละเอียด
รายการระหว่างกันของกิจการและผูท้ าคาเสนอซือ้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ตารางแสดงรายการระหว่างกันของกิจการและผู้ทาคาเสนอซือ้
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับกิจการ

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิรซ์ จากัด ▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ
(ARG)
นายประยูร รัตนไชยานนท์
▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ 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 รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จากัด (C&P) ▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายประยูร รัตนไชยานนท์

ลักษณะรายการทีบ่ ันทึกในงบ
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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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ลาดับ

7

8

9

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับกิจการ

▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ 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 รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ 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 รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ ได้แก่ นายมินทร์
อิงค์ธเนศ

ลักษณะรายการทีบ่ ันทึกในงบ
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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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ลาดับ
13

14

15

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
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 รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ ได้แก่ นายมินทร์
อิงค์ธเนศ

ลักษณะรายการทีบ่ ันทึกในงบ
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

-

หมายเหตุ : 1/ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร 56-1 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลจากบริษัทฯ
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

แก้ไขข้อความเป็ น
3.4

รายการระหว่างกัน

กิจการกาหนดนโยบาย ระเบียบ และขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายกันระหว่างกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันการเกิด
เหตุก ารณ์ขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ร ะหว่างกิจการและบริษัท ที่ เกี่ ยวข้อ งและ/หรื อบุค คลที่ มี ความเป็ น ไปได้ โดย
รายละเอียดรายการระหว่างกันของกิจการและผูท้ าคาเสนอซือ้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ตารางแสดงรายการระหว่างกันของกิจการและผู้ทาคาเสนอซือ้
ลาดับ
1

2

3

4

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิรซ์
จากัด (ARG)

ความสัมพันธ์กับกิจการ
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ 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

ลักษณะรายการทีบ่ ันทึกในงบ
การเงินของกิจการ1/
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
งวด)
ค่าบริการจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
งวด)
ค่าบริการจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
งวด)

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

276

100

276

252

107

4,872

7,933

7,455

314

2,967

1,515

12

11

-

13

12

-

5,284

1,445

530

896

971

175

1,491
-

-

-

56

21

-

37

22
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ตารางแสดงรายการระหว่างกันของกิจการและผู้ทาคาเสนอซือ้
ลาดับ

5

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

บริษัท เออาร์ไอที จากัด
(ARIT)

ความสัมพันธ์กับกิจการ

▪
▪

6

7

บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จากัด
(C&P)

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย
(ประเทศไทย) จากัด (D1)

▪
▪

▪
▪

ลักษณะรายการทีบ่ ันทึกในงบ
การเงินของกิจการ1/

ค่าบริการจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)
กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
รายได้อื่น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
งวด)
ค่าสินค้า และค่าบริการจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)
กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายประยูร รัตนไชยานนท์ รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่นื (ปลาย
งวด)
ค่าบริการจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)
กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
(ดารงตาแหน่งกรรมการ ม.ค.-มี.ค. 2563)
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
งวด)
ค่าบริการจ่าย

มูลค่ารายการ / มูลค่าคงเหลือ (พันบาท)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1,030
744
285
64
68
237
582

201

75

127

52

75

33
-

50
37

-

164

36

-

64

-

-

1.619
127

1,016
225

50
54

3,009

548

-

1,499

-

-

472

-
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ตารางแสดงรายการระหว่างกันของกิจการและผู้ทาคาเสนอซือ้
ลาดับ

8

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

บริษัท เอสวีโอเอ จากัด
(มหาชน) (SVOA)

ความสัมพันธ์กับกิจการ

▪
▪

9

10

11

บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด
(มหาชน) (SPVI)

บริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ
จากัด

▪

▪

บริษัท ลีซ อิท จากัด (มหาชน) ▪

ลักษณะรายการทีบ่ ันทึกในงบ
การเงินของกิจการ1/

เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)
กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ และ รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ ได้แก่ นายมินทร์
งวด)
อิงค์ธเนศ
ค่าสินค้าจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)
กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่นื (ปลาย
งวด)
ค่าสินค้าจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)
กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
งวด)
ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น

มูลค่ารายการ / มูลค่าคงเหลือ (พันบาท)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
21
5,110

4,871

695

1,749

970

556

1,287
56

163
79

81
23

1,228

1,347

400

62

-

-

101
76

206
31

130
116

2,799

2,957

971

154

828

952

1,802

1,436

52
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ตารางแสดงรายการระหว่างกันของกิจการและผู้ทาคาเสนอซือ้
ลาดับ

12

13

14

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์
จากัด

บริษัท เอรีส อินเตอร์ เนชั่น
แนล (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท บีโอแอล
ดิจิตอล จากัด

ความสัมพันธ์กับกิจการ

▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ ได้แก่ นายมินทร์
อิงค์ธเนศ
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
▪ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

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

ลักษณะรายการทีบ่ ันทึกในงบ
การเงินของกิจการ1/
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
งวด)
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
งวด)
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
งวด)
ค่าบริการจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่นื (ปลาย
งวด)
ค่าบริการจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)

มูลค่ารายการ / มูลค่าคงเหลือ (พันบาท)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
672

409

52

50

50

-

50

50

-

200

100

-

214

-

-

-

440
-

-

1,203

-

-

1,134

-

-

-

1,450
1,450

-
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ตารางแสดงรายการระหว่างกันของกิจการและผู้ทาคาเสนอซือ้
ลาดับ
15

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัท ไบโอบอร์น
จากัด

ความสัมพันธ์กับกิจการ
▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
▪ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รว่ มกันกับบริษทั ฯ ได้แก่ นายมินทร์
อิงค์ธเนศ

ลักษณะรายการทีบ่ ันทึกในงบ
การเงินของกิจการ1/
รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ
รายได้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ปลาย
งวด)
ค่าสินค้าจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า (ปลายงวด)

มูลค่ารายการ / มูลค่าคงเหลือ (พันบาท)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
13

107

-

14

108

-

5
-

1
-

-

หมายเหตุ : 1/ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร 56-1 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลจากบริษัทฯ

อนึ่ง รายการระหว่างกันระหว่างกิจการและบริษัททีเ่ กี่ยวข้องส่วนใหญ่ คือ การให้บริการและการจาหน่ายสินค้า โดยกิจการกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ (Credit Term) ของการให้บริการ
และการจาหน่ายสินค้าแก่บริษัททีเ่ กี่ยวข้องไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก และอยู่ภายใต้เงือ่ นไขการค้าเดียวกัน ทัง้ นี้ ในปี 2562 - ไตรมาส 1 ปี 2564 ลูกหนีก้ ารค้าบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ารค้าทีย่ ังไม่ถึงกาหนดชาระ และกิจการได้รับชาระหนีต้ ามระยะเวลาทีก่ าหนด รวมถึงทีผ่ ่านมา กิจการไม่มีรายการการตัง้ สารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของ
ลูกหนีบ้ ริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องค้างนานแต่อย่างใด
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

3) แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 4.1 เหตุผลทีส่ มควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลทีส่ มควรปฏิเสธคาเสนอซือ้
ข้อความเดิม
เหตุผลทีส่ มควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลทีส่ มควรปฏิเสธคาเสนอซือ้

4.1

ที่ประชุมของคณะกรรมการของกิจการ (ซึ่งไม่นบั รวมกรรมการที่มี ส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(แบบ 247-4) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และมีความเห็นสอดคล้องกับ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้ให้ความเห็นว่า ข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผู้ทาคาเสนอซือ้ (แบบ 247-4) ที่มี
นัยสาคัญนัน้ ถูกต้อง และมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
▪ ราคาเสนอซือ้ ของหุน้ สามัญของกิจการที่ 0.65 ต่อหุน้ เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นราคาที่ต่ากว่าช่วง
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วย วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสดซึ่งเท่ากับ 0.69 – 0.97 บาทต่อหุน้ (รายละเอียดการประเมินมูลค่าแสดงในรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระตามแนบของเอกสารฉบับนี)้
▪ ตามที่ปรากฏในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าคาเสนอซือ้ (แบบ 247-4) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของ
กิจการ การขยายการลงทุน การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน แผนการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างเงินทุนของกิจการ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และรายการระหว่างกัน จะไม่
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ ดังนัน้ กิจการและผูถ้ ือ
หุน้ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญภายหลังการทาคาเสนอซือ้
ความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้ ในการตัดสินใจที่จะตอบรับหรือ
ปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ท่านผูถ้ ือหุน้ ควรวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ พิจารณารายงานความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ระดับความเสี่ยง
ความผันผวนของผลการดาเนินงานในอนาคต และราคาหุน้ ของกิจการในอนาคต และผลประโยชน์ใด ๆ ที่กิจการจะได้รบั
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ โดยการพิ จารณาตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ ของผูถ้ ือหุน้ จะขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ท่านผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาราคาตลาดของหุน้ สามัญของกิจการประกอบการตัดสินใจด้วย หาก
ราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ผูถ้ ือหุน้ จะมีทางเลือกที่จะขายหุน้ ในตลาดหลักทรั พย์ฯ ในขณะที่ หากผูถ้ ือหุน้ เชื่อมั่นใน
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกิจการภายใต้การบริหารของผูท้ าคาเสนอซือ้ ในอนาคต หรือประสงค์จะถือหุน้ ของ
กิจการเพื่อการลงทุนในระยะยาว การปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ก็เป็ นทางเลือกหนึ่งสาหรับผูถ้ ือหุน้ เช่นกัน
แก้ไขข้อความเป็ น
4.1

เหตุผลทีส่ มควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลทีส่ มควรปฏิเสธคาเสนอซือ้
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ที่ประชุมของคณะกรรมการของกิจการ (ซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคาเสนอซื อ้
หลัก ทรัพ ย์ (แบบ 247-4) และรายงานความเห็ น ของที่ ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระต่ อค าเสนอซื อ้ หลักทรัพย์ และมี
ความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้ให้ความเห็นว่า ข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ (แบบ 247-4) ที่มีนยั สาคัญนัน้ ถูกต้อง และมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
▪ ราคาเสนอซือ้ ของหุน้ สามัญของกิจการที่ 0.65 ต่อหุน้ เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นราคาที่ต่ากว่า
ช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วย วิธีมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิของกระแสเงินสดซึ่งเท่ากับ 0.69 – 0.97 0.67 – 0.97 บาทต่อหุน้ (รายละเอียดการประเมินมูลค่าแสดง
ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามแนบของเอกสารฉบับนี)้
▪ ตามที่ปรากฏในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าคาเสนอซือ้ (แบบ 247-4) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
ของกิจการ การขยายการลงทุน การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน แผนการได้มาและจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างเงินทุนของกิจการ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และรายการระหว่างกัน จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ ดังนัน้ กิจการ
และผูถ้ ือหุน้ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญภายหลังการทาคาเสนอซือ้
ความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้ ในการตัดสินใจที่จะตอบรับหรือ
ปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ท่านผูถ้ ือหุน้ ควรวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ พิจารณารายงานความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ระดับความเสี่ยง
ความผันผวนของผลการดาเนินงานในอนาคต และราคาหุน้ ของกิจการในอนาคต และผลประโยชน์ใด ๆ ที่กิจการจะ
ได้รบั ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ โดยการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ ของผูถ้ ือหุน้ จะ
ขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ท่านผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาราคาตลาดของหุน้ สามัญของกิจการประกอบการตัดสินใจด้วย หาก
ราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ผูถ้ ือหุน้ จะมีทางเลือกที่จะขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่ หากผูถ้ ือหุน้ เชื่อมั่น
ในศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกิจการภายใต้การบริหารของผูท้ าคาเสนอซือ้ ในอนาคต หรือประสงค์จะถือหุน้
ของกิจการเพื่อการลงทุนในระยะยาว การปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ก็เป็ นทางเลือกหนึ่งสาหรับผูถ้ ือหุน้ เช่นกัน
4) แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 5. ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ข้อความเดิม
5.

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) จัดทาโดย บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด
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แก้ไขข้อความเป็ น
5.

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ของ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) จัดทาโดย บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด
ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคาหุ้นสามัญของ ARIP ด้วยวิธีการทางการเงินต่าง ๆ 5 วิธี โดยสรุ ป
ได้ดังนี้
สรุ ปการเปรียบเทียบราคาประเมินหุน้ สามัญของกิจการกับราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
ความ
้
ราคาเสนอซือ
สูงกว่า (ต่ากว่า)
วิธีประเมินมูลค่าหุ้น
โดย IFA
เหมาะสมของ
(บาทต่อหุน้ )
ราคาเสนอซือ้
(บาทต่อหุน้ )
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
0.45
ไม่เหมาะสม
(30.77)
วิ ธี ป รั บ ปรุ งมู ล ค่ า ตาม
0.58
ไม่เหมาะสม
(10.77)
บัญชี
วิ ธี มู ล ค่ า หุ้ น ตามราคา
0.67 – 0.74
ไม่เหมาะสม
3.08 – 13.85
ตลาด
0.65
วิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วนมูลค่าตลาด
0.89 – 1.96
ไม่เหมาะสม
36.92 – 201.54
โดยวิธอี ัตราส่วน P/BV
วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิ
0.67 – 0.97
เหมาะสม
3.08 – 49.23
ของกระแสเงินสด
หมายเหตุ : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ทาการประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings
Ratio Approach) และวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม
ราคา และค่าใช้จ่ ายตัดจ าหน่ าย (EV/EBITDA Ratio Approach) เนื่องจากบริษัทจดทะเบี ยนที่นามาเปรียบเทียบมี ผล
ประกอบการทีข่ าดทุนในปี 2563

จากตารางข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีมูลค่าตามบัญชี วิธี
ปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดและวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่าตลาด เป็ นวิธีท่ี
ไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ เนื่ องจากมีข้อจากัดในด้านต่าง ๆ เช่น เป็ นการ
คานึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้คานึงถึงศักยภาพในการเติบโตและความสามารถใน
การดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีมูลค่าปั จจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสดมีความเหมาะสมในการประเมินราคาหุ้นสามัญของกิจการมากที่สุด เนื่องจากเป็ น
การประเมินมูลค่าที่พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการและนโยบาย
ในการบริหารจัดการของผู้บริหารของกิจการในอนาคตทั้งในด้านการขยายการลงทุนและการสร้างรายได้
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โดยมีช่วงราคาทีเ่ หมาะสมสาหรับมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ เท่ากับ 0.67 – 0.97 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคา
เสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 – 0.32 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.08 – 49.23
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซือ้ และ
ข้อมูลประกอบอื่น ๆ ของกิจการ รวมถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ พร้อมชีแ้ จงเหตุผลว่าควรจะตอบ
รับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ ครั้งนี้ โดยสามารถสรุ ปรายละเอียดได้ดังนี้
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยหลัก ดังนี้
1.

ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่
พิจารณาถึงความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นวิธีทเี่ หมาะสมในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการตามทีแ่ สดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคา
เสนอซือ้ ของรายงานฉบับนี้ ซึ่งตามวิธีการดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการจะอยู่
ในช่วง 0.67 – 0.97 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวนเท่ากับ 0.02
– 0.32 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 3.08 – 49.23 ดังนั้น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าราคาเสนอ
ซือ้ ไม่เหมาะสม

2.

โอกาสทีจ่ ะขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หากพิจารณาราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซื้อขายหลักทรัพย์วันสุดท้ายก่อนวันที่
ผู้ทาคาเสนอซือ้ ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) มี
ราคาต่อหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 15 – 30 วันทาการอยู่ที่ 0.73 – 0.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้
ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดราคาหุ้นย้อนหลังปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.3 วิธีมูลค่าหุ้นตาม
ราคาตลาด ของรายงานฉบับนี)้ หากหุ้นสามัญของกิจการที่ซอื้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ เวลาที่
ผู้ถือหุ้นประสงค์ทจี่ ะขาย มีราคาซือ้ ขายสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ผู้ถือหุ้นอาจมีโอกาสทีจ่ ะขายหุ้นของ
กิจการในราคาทีส่ ูงกว่าราคาเสนอซือ้ โดยผ่านการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาตอบรับหรือตอบปฏิเสธคาเสนอซือ้ หุ้นสามัญของกิจการครั้งนี้ ผู้ถือ
หุ้นควรพิจารณาเหตุผลและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอ
ข้างต้น ทั้งนี้ การตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ รวมถึงผู้ถือหุ้นควร
พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย อาทิ
1) ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับการทาคาเสนอซือ้ ในครั้งนี้ อาจสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถ
ขายหุ้น ในราคาและจานวนที่ต้อ งการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เนื่อ งจากหลัก ทรัพ ย์ของ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพราะมีปริมาณการซือ้ ขายที่ค่อนข้างต่า
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2) ในกรณีท่มี ีผู้ตอบรับคาเสนอซือ้ มากเพียงพอ ผู้ทาคาเสนอซือ้ สามารถได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมด
หรือมากกว่า ร้อยละ 75.00 ของจานวนหุ้น ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จะส่งผลให้ผู้ทาคาเสนอซือ้ มีอานาจในการบริหารงานในกิจการ
และสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจตามที่ระบุไว้ในคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และมีความเห็นว่า กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
แผนงานและนโยบายตามที่ผู้เสนอซือ้ ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่มีนโยบายทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับ
จากวัน สิ้น สุ ดระยะเวลาการท าคาเสนอซื้อ ประกอบกับผู้ท าคาเสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้น ที่มีอิท ธิพลต่ อ การ
กาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสาคัญและดารงตา แหน่งกรรมการ
และผู้บริหารในกิจการอยู่แล้ว
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
ข้อมูลที่แก้ไขและเพิ่มเติมจะปรากฏเป็ นตัวอักษรสีน้าเงินหนาและขีดเส้นใต้ และข้อความที่ถกู ตัดออกจะปรากฎ
เป็ นตัวอักษรน้าเงินตัวหนาทีถ่ กู ขีดออก ดังนี ้
1. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อบทนา
ข้อความเดิม
27 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
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
ปรึก ษาทางการเงิน อิส ระที่ ไ ด้รับความเห็ น ชอบจากสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“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 ย์ใ นครั้ ง นี ้
(“รายงานความเห็นฯ”) ซึ่งในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศึกษาข้อมูลในคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ข้อมูลและเอกสารที่ได้รบั จากกิจการ และ/หรือข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป
ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (“แบบ 56-1”) งบการเงินตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของกิจการสาหรับ
ปี 2561 – 2563 และงบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ ธุรกิ จสื่อและคอนเทนต์ ธุรกิจบริการดิจิทลั และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจและ
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
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
นัยสาคัญ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ รวมถึงความเห็นของที่ป รึกษาทางการเงินอิสระ สาหรับ
การพิจารณาตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าวได้
ทัง้ นี ้ การตัดสินใจที่จะตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ ผูถ้ ือหุน้ ควรศึกษาข้อมูลและ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในแง่มมุ ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม
การตัดสินใจสุดท้ายในการตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ขึน้ กับดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายเป็ น
สาคัญ
แก้ไขข้อความเป็ น
27 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด
(มหาชน)
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 สาเนาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (“แบบ 247-4”) จากนาย มินทร์ อิงค์ธเนศ (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ “) ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2564 โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่ีเหลือทั้งหมดของกิจการ ( Mandatory Tender
Offer) จานวน 166,230,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของกิจการที่ราคาเสนอซือ้ เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุน้ (“ราคาเสนอซือ้ ”)
ในการนี ้ กิจการได้แต่งตัง้ บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ส านั ก งาน ก.ล.ต.”) ให้ท าหน้า ที่ ใ ห้ค วามเห็ น ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น รายย่ อ ยเกี่ ย วกั บ ค าเสนอซื ้อ หลั ก ทรัพ ย์ใ นครั้ง นี ้
(“รายงานความเห็นฯ”) ซึ่งในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศึกษาข้อมูลในคา
เสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ข องกิ จ การ (แบบ 247-4) ข้อ มูลและเอกสารที่ ได้รับ จากกิ จการ และ/หรื อ ข้อ มูลที่ เ ผยแพร่ต่ อ
สาธารณะทั่วไป ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (“แบบ 56-1”) งบการเงินตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ของกิจการสาหรับปี 2561 – 2563 และงบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ ธุรกิจบริการดิจิทัล และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกิจการ รวมทัง้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ของกิจการ เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการจัดทารายงานเพื่อให้ความเห็นแก่ผถู้ ือหุน้ ของกิจการ โดย
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ข้อมูลและเอกสาร
ทัง้ หมดที่ได้รบั จากกิจการและ/หรือผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้ รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของกิจการ เป็ นข้อมูลที่มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นจริง และความเห็นที่แสดงไว้สามารถเชื่อถือได้และใกล้เคียงกับสภาพความจริง ณ ปั จจุบนั
และเป็ นการพิจารณาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและข้อมูลที่สามารถรับรู ไ้ ด้ในปั จจุบันในขณะที่ทาการศึกษาเท่านัน้
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เข้าทาการตรวจสอบถึงความถูกต้องและครบถ้วนตามความเหมาะสม ดังนัน้ หาก
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็ นจริง หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้ปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุบนั อย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สาหรับการพิจารณาตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ดัง กล่ า วได้ ในการให้ ค วามเห็ น ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในครั้ ง นี้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระได้ พิ จ ารณาถึ ง ความ
สมเหตุสมผลของคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ประกอบกับปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทา
ทัง้ นี ้ การตัดสินใจที่จะตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ ผูถ้ ือหุน้ ควรศึกษาข้อมูลและ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในแง่มมุ ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ อย่างไรก็
ตาม การตัดสินใจสุดท้ายในการตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ขึน้ กับดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ แต่ละ
รายเป็ นสาคัญ

2. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อบทสรุ ปผูบ้ ริหาร
ข้อความเดิม
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 สามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
ดังกล่าว จานวน 166,230,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซือ้ เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุน้ (“ราคาเสนอซือ้ ”) ซึ่งเป็ นราคาเดียวกับผูท้ าคาเสนอซือ้ เข้า
ทาการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ถือครองโดย BNP Paribas Singapore Branch เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2564 คิดเป็ นมูล
ค่าที่ทาคาเสนอซือ้ 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)
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
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
เงือ่ นไขของการทาคาเสนอ : เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาเสนอซือ้
ซือ้ และเงือ่ นไขสาคัญอืน่ ที่
▪ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจลดราคาเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ หาก
เกี่ยวข้อง
มีเหตุการณ์รา้ ยแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับ
ซือ้
▪ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจแก้ไขข้อเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ เพื่อ
แข่งขันกับบุคคลอื่นนัน้ หากมีบคุ คลอื่นยื่นคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการใน
ระหว่างระยะเวลารับซือ้
เงื่อนไขในการยกเลิกคาเสนอซือ้
▪ มีเหตุการณ์ หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ ภายหลังจากผูท้ าคาเสนอซื ้อ ยื่นคา
เสนอซือ้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจ
เป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ
โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทาดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทาของผูท้ าคา
เสนอซือ้ 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 ผลต่ อ การท าค าเสนอซื อ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทาการหรืองดเว้นกระทา
การในประการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (รวมทัง้
ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.14/2554”)
ทัง้ นี ้ กิจการ ได้แต่งตัง้ บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการ เงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ” หรือ “IFA”) เพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ เกี่ยวกับการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ประกอบกับปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตราฐาน
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพพึ่งกระทา โดยสามารถสรุปเหตุผลที่สมควรจะตอบรับ และ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธคาเสนอซือ้
และประโยชน์หรือผลกระทบอื่น ๆ ในการประกอบการพิจารณาได้ดงั นี ้
สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคาหุน้ สามัญของ ARIP ด้วยวิธีการทางการเงินต่าง ๆ 5 วิธี โดยสรุปได้ดงั นี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
สรุ ปการเปรียบเทียบราคาประเมินหุน้ สามัญของกิจการกับราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
้
ราคาเสนอซือ 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 : ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระไม่ ทาการประเมิ นมูลค่าหุ้นตามวิ ธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) และวิ ธี
อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาหน่าย (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 สุทธิของกระแสเงินสดมีความเหมาะสมในการประเมิน ราคาหุน้ สามัญของกิจการ
มากที่สดุ เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่าที่พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการและ
นโยบายในการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารของกิจการในอนาคตทัง้ ในด้านการขยายการลงทุนและการสร้างรายได้ โดยมี
ช่วงราคาที่เหมาะสมสาหรับมูลค่าหุ้ นสามัญของกิจการ 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 และข้อมูลประกอบอื่ น ๆ
ของกิจการ รวมถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ พร้อมชีแ้ จงเหตุผลว่าควรจะตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ ครัง้ นี ้ โดย
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยพิจารณาจากปั จจัยหลัก ดังนี ้
1.

ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดที่พิจารณาถึง
ความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของกิจการตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ ของรายงานฉบับนี ้ ซึ่งตาม
วิธีการดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการจะอยู่ในช่วง 0.69 – 0.97 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
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 ยื่นแบบประกาศ
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 ขายในตล าด
หลักทรัพย์ฯ ณ เวลาที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์ท่ีจะขาย มีราคาซือ้ ขายสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมีโอกาสที่จะขาย
หุน้ ของกิจการในราคาที่สงู กว่าราคาเสนอซือ้ โดยผ่านการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาตอบรับหรือตอบปฏิเสธคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของกิจการครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาเหตุผล
และความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอข้างต้น ทั้งนี ้ การตัดสินใจตอบรับหรือ
ปฏิเสธขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ รวมถึงผู้ถือหุน้ ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย
อาทิ
1) ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอบรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ อาจสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถขายหุน้ ในราคา
และจานวนที่ตอ้ งการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เพราะมีปริมาณการซือ้ ขายที่ค่อนข้างต่า
2) ในกรณีที่มีผูต้ อบรับคาเสนอซือ้ มากเพียงพอ ผูท้ าคาเสนอซือ้ สามารถ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทัง้ หมดหรือมากกว่า
ร้อยละ 75.00 ของจานวนหุน้ ที่ ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
จะส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ มีอานาจในการบริหารงานในกิจการและสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
แก้ไขข้อความเป็ น
บทสรุ ปผู้บริหาร
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”) ได้ทาการซือ้ หุน้ ของบริษัท เออาร์ไอพี
จากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “ARIP” หรือ “บริษัทฯ”) เป็ นจานวนทั้งสิน้ 93,432,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
20.05 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ในราคา 0.65
บาทต่อหุ้น จาก BNP Paribas Singapore Branch คัสโตเดียนของ Apsilon Ventures Pte. Ltd. ผ่านกระดาน
ซือ้ ขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยการซือ้
ขายดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก Apsilon Ventures Pte. Ltd. มีนโยบายลดการลงทุนในธุรกิจที่มิใช่ธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริษัท ในขณะทีผ่ ู้ทาคาเสนอซือ้ ยังมองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของกิจการ ทัง้ นี้ เมื่อนามานับรวม
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
กับจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ก่อนหน้าจานวน 206,338,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.28 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมทัง้ สิน้ เป็ น
จานวน 299,770,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อ ยละ 64.33 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมี
สิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี ้ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ จึงมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่ีเหลือ
ทัง้ หมดจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่นทัง้ หมดของ ARIP (Mandatory Tender Offer) เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ สามัญ
ของกิจการเพิ่มขึน้ จนข้ามร้อยละ 50.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถื อหลัก ทรัพย์เพื่ อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13
พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) ทัง้ นี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาคาเสนอซือ้
หุ้น สามัญ ที่ เ หลื อ ทั้ง หมดของกิ จ การดังกล่ า ว จ านวน 166,230,000 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 35.67 ของหุ้น ที่ อ อกและ
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซือ้ เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุน้ (“ราคา
เสนอซือ้ ”) ซึ่งเป็ นราคาเดียวกับผู้ทาคาเสนอซือ้ เข้าทาการซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือครองโดย BNP Paribas
Singapore Branch เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2564 คิดเป็ นมูลค่าที่ทาคาเสนอซือ้ ทัง้ หมด เท่ากับ 108,049,500.00 บาท
เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2564 ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้ย่ืนแบบแสดงเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“แบบ
247-3”) ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และเมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2564 ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้ย่ืนแบบคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (“แบบ 247-4”) ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของกิจการเป็ นที่เรียบร้อย ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศที่ ทจ.12/2554
จากข้อมูลที่อา้ งอิงจากแบบคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
สรุ ปรายละเอียดคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยผู้ทาคาเสนอซือ้
ผู้ทาคาเสนอซือ้
: นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
จานวนหลักทรัพย์ : จานวน 166,230,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่าย
ทีเ่ สนอซือ้
แล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
ราคาเสนอซือ้
: 0.65 บาทต่อหุ้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้
ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษี มูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ
7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ สามัญดังกล่าว ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ สุทธิท่ผี ู้
แสดงเจตนาขายจะได้รบั คือ 0.648261 บาทต่อหุน้ (ราคาสุทธิ)
ระยะเวลารับซือ้
: เริ่ม ตั้ง แต่ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 16 สิ ง หาคม 2564 รวมระยะเวลาทั้ง สิ น้
25 วันทาการ (“ระยะเวลารับซือ้ ”) ของทุกวันทาการของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์
ตัง้ แต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลารับซือ้ สุดท้ายที่จะไม่
ขยายระยะเวลารับซือ้ อีก เว้นแต่เข้าเงื่อนไขการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาเสนอซือ้ โดยผู้
แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตงั้ แต่ 8 กรกฎาคม
2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทุกวันทาการของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 20 วันทาการ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
เงือ่ นไขของการทา : เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาเสนอซือ้
คาเสนอซือ้ และ
▪ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจลดราคาเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ หากมี
เงือ่ นไขสาคัญอืน่ ที่
เหตุการณ์รา้ ยแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ้
เกี่ยวข้อง
▪ ผู้ท าค าเสนอซื อ้ อาจแก้ไขข้อ เสนอซื อ้ หรื อ ขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ เพื่อ
แข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคาเสนอซื ้ อหลักทรัพย์ของกิจการใน
ระหว่างระยะเวลารับซือ้
เงื่อนไขในการยกเลิกคาเสนอซือ้
▪ มีเหตุการณ์ หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ ภายหลังจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ยื่นคาเสนอ
ซือ้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุ
ให้เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้า ยแรงต่ อ ฐานะหรื อ ทรัพ ย์สิ น ของกิ จ การโดยที่
เหตุการณ์หรือการกระทาดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทาของผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือ
การกระทาที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรับผิดชอบ หรือ
▪ กิจการได้กระทาการใด ๆ ภายหลังจากที่สานักงาน ก.ล.ต. รับคาเสนอซือ้ จากผูท้ า
คาเสนอซือ้ และยังไม่พน้ ระยะเวลารั บซือ้ อันส่งผลให้มูลค่าหุน้ สามัญของกิจการ
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรือ
▪ กิ จ การได้ก ระท าการใด ๆ ที่ น่ า จะมี ผ ลต่ อ การท าค าเสนอซื ้อ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ในประการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (รวมทั้งที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) (“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 ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ประกอบกับ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผล
ตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพพึ่งกระทา โดยสามารถสรุปเหตุผลที่สมควรจะตอบรับ และ/หรือเหตุผลที่สมควร
ปฏิเสธคาเสนอซือ้ และประโยชน์หรือผลกระทบอื่น ๆ ในการประกอบการพิจารณาได้ดงั นี ้
สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคาหุน้ สามัญของ ARIP ด้วยวิธีการทางการเงินต่าง ๆ 5 วิธี โดยสรุปได้ดงั นี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
สรุ ปการเปรียบเทียบราคาประเมินหุน้ สามัญของกิจการกับราคาเสนอซือ้ 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)
วิ ธี มู ล ค่ า หุ้ น ต า ม รา ค า
0.67 – 0.74
ไม่เหมาะสม
3.08 – 13.85
ตลาด
0.65
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน
มูลค่าตลาด โดยวิธี
0.89 – 1.96
ไม่เหมาะสม
36.92 – 201.54
อัตราส่วน P/BV
วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิ
0.69 – 0.97
6.15 – 49.23
เหมาะสม
ของกระแสเงินสด
0.67 – 0.97
3.08 – 49.23
หมายเหตุ : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ทาการประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) และวิธี
อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาหน่าย (EV/EBITDA Ratio
Approach) เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่นามาเปรียบเทียบมีผลประกอบการที่ขาดทุนในปี 2563

จากตารางข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีมูลค่าตามบัญชี วิธีปรับปรุ งมูลค่าตาม
บัญชี วิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาดและวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่าตลาด เป็ นวิธีท่ีไม่เหมาะสมในการประเมิน
มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ เนื่องจากมีข้อจากั ดในด้านต่าง ๆ เช่น เป็ นการคานึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง โดยไม่ได้คานึงถึงศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นต้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดมีความเหมาะสมในการประเมินราคา
หุน้ สามัญของกิจการมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่าที่พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของกิจการและนโยบายในการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารของกิจการในอนาคตทัง้ ในด้านการขยายการลงทุน
และการสร้างรายได้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว โดยคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในส่วนของรายได้ของธุรกิจ
จัดงานนิทรรศการงานแสดงสินค้า เป็ นหลัก เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในการจัดงาน COMMART ในช่วง
ไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564 ในส่วนของธุรกิจการจัดงานสัมมนาและงานมอบรางวัลในปี 2564 คาดว่า
บริษัทฯ จะยังคงสามารถสร้างรายได้ได้ ตามเดิมเนื่องจากมีการปรับรู ปแบบการจัดงานให้เป็ นแบบ Hybrid
(จัดพร้อมกันทัง้ online และ offline) และในส่วนของธุรกิจการตลาดดิจิทัล คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีช่วงราคาที่เหมาะสมสาหรับมูลค่าหุน้ สามัญของกิจการ เท่ากับ 0.69 –
0.97 0.67 – 0.97บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ เท่ากับ 0.04 – 0.32 0.02 – 0.32 บาทต่อหุน้
หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.15 – 49.23 3.08 – 49.23
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซือ้ และข้อมูลประกอบอื่น ๆ
ของกิจการ รวมถึงความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ พร้อมชีแ้ จงเหตุผลว่าควรจะตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ ครัง้ นี ้
โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยพิจารณาจากปั จจัยหลัก ดังนี ้
1.
ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดที่พิจารณาถึง
ความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้
สามัญของกิจการตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ ของรายงานฉบับนี ้ ซึ่ง
ตามวิธีการดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการจะอยู่ในช่วง 0.69 – 0.97 0.67 – 0.97 บาทต่อหุน้
ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเท่ากับ 0.04 – 0.32 0.02 – 0.32 บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ
6.15 – 49.23 3.08 – 49.23 ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าราคาเสนอซือ้ ไม่เหมาะสม
2.

โอกาสทีจ่ ะขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หากพิจารณาราคาหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ก่อนวันที่ 25 มิถนุ ายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั สุดท้ายก่อนวันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ยื่นแบบประกาศ
เจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) มีราคาต่อหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 – 30 วันทา
การอยู่ท่ี 0.73 – 0.74 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ (รายละเอียดราคาหุน้ ย้อนหลัง
ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.3 วิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด ของรายงานฉบับนี)้ หากหุน้ สามัญของกิจการที่ซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ เวลาที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์ท่ีจะขาย มีราคาซือ้ ขายสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมี
โอกาสที่จะขายหุน้ ของกิจการในราคาที่สงู กว่าราคาเสนอซือ้ โดยผ่านการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาตอบรับหรือตอบปฏิเสธคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของกิจการครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณา
เหตุผลและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอข้างต้น ทัง้ นี ้ การตัดสินใจตอบรับ
หรือปฏิเสธขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ
ด้วย อาทิ
1) ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอบรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ อาจสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถขายหุน้ ใน
ราคาและจานวนที่ตอ้ งการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องเพราะมีปริมาณการซือ้ ขายที่ค่อนข้างต่า
2) ในกรณีที่มีผูต้ อบรับคาเสนอซือ้ มากเพียงพอ ผูท้ าคาเสนอซือ้ สามารถได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทงั้ หมดหรือมากกว่า
ร้อยละ 75.00 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
จะส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ มีอานาจในการบริหารงานในกิจการและสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
ที่ป รึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระ ได้ พิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ตามที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นค าเสนอซื้อ
หลั ก ทรั พ ย์ (แบบ 247-4) และมี ค วามเห็น ว่ า กิ จ การและผู้ ถื อ หุ้ น ของกิ จ การจะไม่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจาก
แผนงานและนโยบายตามที่ผู้เสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ เนื่ องจากผู้ท าคาเสนอซื้อไม่มีน โยบายที่จะ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
จากวั น สิ้น สุ ดระยะเวลาการท าคาเสนอซื้อ ประกอบกับผู้ ท าคาเสนอซื้อเป็ นผู้ ถือ หุ้นที่มี อิท ธิพลต่อการ
กาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสาคัญและดารงตาแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารในกิจการอยู่แล้ว
3. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 1 ความเป็ นมา หัวข้อ 1.1 ลักษณะของรายการ
ข้อความเดิม
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) เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซือ้
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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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
รายละเอียดหลักทรัพย์ท่จี ะทาคาเสนอซือ้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความประสงค์จะเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่เี หลือทัง้ 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
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ ดังนัน้ มูลค่าสุทธิท่ผี แู้ 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 แต่วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม
ทัง้ สิน้ 20 วันทาการ
แก้ไขข้อความเป็ น
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 นจานวนทัง้ สิน้ 93,432,000 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 20.05 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
ในราคา 0.65 บาทต่อหุ้น จาก BNP Paribas Singapore Branch คัสโตเดียนของ Apsilon Ventures Pte. Ltd. ผ่าน
กระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยการซือ้
ขายดังกล่าวเกิดขึน้ เนื่องจากบริษัท Apsilon Ventures Pte. Ltd. มีนโยบายลดการลงทุนในธุรกิจที่มิใช่ธุรกิจหลักของ
กลุ่มบริษัท ในขณะที่ผูท้ าคาเสนอซื ้อยังมองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของกิจการ ทั้งนี ้ ภายหลังการทาเข้ารายการ
ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ทาคาเสนอซือ้ มีสัดส่วนการถื อหุ้นรวมทั้งสิน้ เป็ นจานวน 299,770,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ
64.33 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ด้วยเหตุนี ้ ผูท้ า
คาเสนอซือ้ จึงมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่ีเหลือทัง้ หมดจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่นทัง้ หมดของ ARIP (Mandatory
Tender Offer) เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ สามัญของกิจการเพิ่มขึน้ จนข้ามร้อยละ 50.00 ของสิทธิออกเสียง
ของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้า
ถื อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.
12/2554”) ทัง้ นี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญที่เหลือทัง้ หมดของกิจการดังกล่าว จานวน 166,230,000
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.67 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการที่ราคาเสนอซือ้ เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุน้ (“ราคาเสนอซือ้ ”) ซึ่งเป็ นราคาเดียวกับทีผ่ ู้ทาคาเสนอซือ้ เข้าทาการ
ซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีถ่ ือครองโดย BNP Paribas Singapore Branch เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 คิดเป็ น
มูลค่ า ที่ ท าคาเสนอซือ้ ทั้งหมด เท่ า กับ 108,049,500.00 บาท โดยผู้ท าค าเสนอซือ้ ไม่ มี นโยบายที่ จะเปลี่ ยนแปลง
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
วัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนยั สาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลา
การทาคาเสนอซือ้
ทัง้ นี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีหน้าที่ตอ้ งนาส่งแบบแสดงเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ภายในวันทาการถัดจากวันที่เข้า
ทารายการสาเร็จ ซึ่งคือวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และต้องยื่นแบบคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ตอ้ งยื่นแบบ 247-3 ซึ่งคือวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งระยะเวลา
ดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศที่ ทจ.12/2554
จากข้อมูลที่อา้ งอิงจากแบบคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) สามารถสรุปได้ดงั นี ้
รายละเอียดหลักทรัพย์ท่จี ะทาคาเสนอซือ้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความประสงค์จะเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่ีเหลือทัง้ หมดของกิจการ จานวน 166,230,000 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 35.67 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคา
เสนอซือ้ หุน้ ละ 0.65 บาท
นอกจากนีผ้ ูแ้ สดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ ( Agent Fee) ร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้
และภาษีมลู ค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ ดังนัน้ มูลค่าสุทธิท่ผี แู้ สดงเจตนาขายจะ
ได้รบั คือ 0.648261 บาทต่อหุน้ ระยะเวลาทาคาเสนอซือ้ คือวันทาการนับจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 16 สิงหาคม
2564 (“ระยะเวลารับซือ้ ”) รวมทั้งสิน้ 25 วันทาการ ของทุกวันทาการของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญของกิจการได้ ณ ที่ทาการ
ของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. รวมทัง้ สิน้ 20 วันทาการ
4. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอ
ซือ้
ข้อความเดิม
2.1

ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุ้นของ ARIP ด้วยวิธีทางการเงินต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ โดยมีรายละเอียดของการประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธีการทางการเงิน 5 วิธี ดังนี ้
1)
2)

วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
3)
4)
5)

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 สามัญของ ARIP ที่
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ จึงเป็ นมูลค่าตามแผนการดาเนินงาน ณ ปั จจุบนั
ของกิจการ และหากปั จจัยและสมมติฐานดังกล่าวตามที่ระบุขา้ งต้นนีเ้ ปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยการประเมินมูลค่าของหุน้ ARIP แต่ละวิธีมี
รายละเอียดดังนี ้
แก้ไขข้อความเป็ น
2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุน้ ของ 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 ้ ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระกาหนดสมมติฐานโดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจใน
ปั จ จุบัน และข้อมูล ณ เวลาที่ จัดท ารายงานฉบับ นี ้ โดยอยู่ ภ ายใต้ ส มมติ ฐ านที่ค าดการณ์ถึ ง ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อ ARIP และอยู่ภายใต้สมมติฐานสาคัญว่า
ARIP จะดาเนินธุรกิจปกติภายใต้สภาวะตลาดรู ปแบบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไม่ ได้นาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ น้ ในอนาคตจากการเข้ามาถื อหุ้นใหญ่ ของผู้ทาคาเสนอซื อ้ มา
พิจารณาร่วมด้วย เนื่องจากอาจมีความไม่แน่นอนในด้านต่าง ๆ เช่น จานวนหุน้ ของกิจการที่ตอบรับคาเสนอซือ้ หลัก
ทรัพย์ในครัง้ นี ้ เป็ นต้น ดังนัน้ มูลค่าหุน้ สามั ญของ ARIP ที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้พิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาเสนอซือ้ จึงเป็ นมูลค่าตามแผนการดาเนินงาน ณ ปั จจุบนั ของกิจการ และหากปั จจัยและสมมติฐานดังกล่าวตามที่
ระบุขา้ งต้นนีเ้ ปลี่ยนแปลงไปในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
ทีส่ ่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยในอนาคตอย่างรุ นแรงมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้
อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
5. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.1 วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book
Value Approach)
ข้อความเดิม
2.1.1

วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีนีจ้ ะแสดงมูลค่าหุน้ สามัญโดยอ้างอิงกับมูลค่าหุน้ ตามบัญชีท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของ
ARIP ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยในการประเมินมูลค่าครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจาก งบการเงินระหว่างกาล
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)
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
208.53
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว (ล้านหุน้ ) – มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
466.00
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ ณ 31 มีนาคม 2564 (บาท)
0.45
ที่มา : งบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของ ARIP

จากตารางข้างต้น ราคาหุน้ สามัญของ 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)
แก้ไขข้อความเป็ น
2.1.1

วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีนจี ้ ะแสดงมูลค่าหุน้ สามัญโดยอ้างอิงกับมูลค่าหุน้ ตามบัญชีท่ปี รากฏอยู่ในงบการเงินของ
ARIP ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยในการประเมินมูลค่าครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
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)
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
208.53
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว (ล้านหุน้ ) – มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
466.00
0.25 บาท
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ ณ 31 มีนาคม 2564 (บาท)
0.45
ที่มา : งบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของ ARIP

จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของ ARIP ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2564 ตามวิธีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.45
บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ากว่าราคาเสนอซือ้ ที่หนุ้ ละ 0.65 บาท เท่ากับ (0.20) บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ (30.77) อย่างไร
ก็ตาม วิธีมูลค่าตามบัญชีน้ัน ไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ ARIP เนื่องจากวิธีดังกล่าว
ไม่ได้คานึงถึงศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ
6. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.2 วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี
(Adjusted Book Value Approach)
ข้อความเดิม
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
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
มูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีได้ ทัง้ นี ้ รายการการประเมินมูลค่าดังกล่าว เป็ นการประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างของ ARIP จานวนทัง้ สิน้ 1 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
เจ้าของที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
ทีด่ นิ
ที่ตงั้
ขนาดพืน้ ที่
เลขที่โฉนดที่ดิน
ภาระผูกพัน
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
อาคารสิง่ ปลูกสร้าง
พืน้ ที่ใช้สอย
อาคารตัง้ อยู่บนที่ดินแปลงโฉนด
เลขที่

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
โฉนดที่ดินเลขที่ 125260 – 125264 จานวน 5 โฉนด

35 ปี แต่ได้รบั การปรับปรุงใหม่ทงั้ หมด และเพิม่ งานระบบต่าง ๆ ตัง้ แต่ปี 2543 ทา
ให้อาคารมีอายุประมาณ 21 ปี
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน LYN เห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินของ ARIP คือวิธี
เปรียบเทียบตลาด (Market Approach) และวิธีท่ีเหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าตลาดของสิ่งปลูกสร้างคือ วิธีตน้ ทุน
(Cost Approach) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินข้างต้นมีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีการ
เปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธีท่ีพิจารณาถึงทาเลที่ตงั้ ของที่ดิน สภาพแวดล้อม สภาพคล่องในก ารซือ้ ขาย และศักยภาพ
ของที่ดินภายใต้สภาวะตลาด ณ ปั จจุบนั และวิธีการต้นทุนเป็ นวิธีท่พี ิจารณาถึงลักษณะและประสิทธิภาพของสินทรัพย์ ซึ่ง
จะทาให้สะท้อนราคาที่เป็ นปั จจุบนั ของสินทรัพย์ท่ีทาการประเมินได้มากที่สุดในขณะที่ทาการประเมิน (โปรดพิจารณา
รายละเอียดของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1)
อายุอาคาร

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
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
จากตารางข้างต้น ราคาหุน้ สามัญของ ARIP ตามวิธปี รับปรุ งมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุน้ ซึง่ ต่ากว่า
ราคาเสนอซือ้ ที่หนุ้ ละ 0.65 บาท เท่ากับ (0.07) บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ (10.77)
แก้ไขข้อความเป็ น
2.1.2 วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีนี ้ เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ ARIP จากงบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มาปรับปรุ งด้วยรายการส่วนเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าสินทรัพย์ บางรายการเพื่อให้สะท้อน
มูลค่ายุติธรรม ณ ปั จจุบนั โดยมีรายละเอียดการพิจารณาดังนี ้
มูลค่าสินทรัพย์ของ ARIP
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ซ่งึ จัดทาโดย บริษัท ไทยประเมินราคา
ลิ น น์ ฟิ ลลิ ป ส์ จ ากัด (“LYN” หรื อ “ผู้ป ระเมินราคาอิ สระ”) ซึ่ง เป็ นผู้ป ระเมินราคาอิ สระที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทารายงานประเมินสินทรัพย์ของ ARIP โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อสาธารณะ ทั้งนี ้
รายงานดังกล่าวเป็ นการประเมินมูลค่าในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ถึงวันที่ท่ปี รึกษาทางการเงิน
อิสระจัดทารายงานฉบับนี ้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาใช้เพื่อประกอบการ
พิจารณาการประเมินมูลค่าตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีได้ ทั้งนี ้ รายการการประเมินมูลค่าดังกล่าว เป็ นการ
ประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ ARIP จานวนทัง้ สิน้ 1 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
เจ้าของที่ดินและสิง่ ปลูก
สร้าง
ทีด่ นิ
ที่ตงั้
ขนาดพืน้ ที่
เลขที่โฉนดที่ดิน
ภาระผูกพัน
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
อาคารสิง่ ปลูกสร้าง
พืน้ ที่ใช้สอย
อาคารตัง้ อยู่บนที่ดินแปลง
โฉนดเลขที่
อายุอาคาร

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
โฉนดที่ดินเลขที่ 125260 – 125264 จานวน 5 โฉนด
35 ปี แต่ได้รบั การปรับปรุงใหม่ทงั้ หมด และเพิม่ งานระบบต่าง ๆ ตัง้ แต่ปี 2543 ทา
ให้อาคารมีอายุประมาณ 21 ปี
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน LYN เห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินของ ARIP คือวิธี
เปรียบเทียบตลาด (Market Approach) และวิธี ท่ีเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าตลาดของสิ่งปลูกสร้างคือ วิธี
ต้นทุน (Cost Approach) โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินข้างต้นมีความเหมาะสม
เนื่องจากวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธีทพ
ี่ ิจารณาถึงทาเลทีต่ ั้งของทีด่ ิน สภาพแวดล้อม สภาพคล่อง
ในการซือ้ ขาย และศักยภาพของทีด่ ินภายใต้สภาวะตลาด ณ ปั จจุบัน และวิธีการต้นทุนเป็ นวิธีทพ
ี่ ิจารณาถึง
ลั ก ษณะและประสิ ท ธิ ภ าพของสิ น ทรั พ ย์ ซึ่ ง จะท าให้ ส ะท้ อ นราคาที่เ ป็ นปั จ จุ บั น ของสิ น ทรั พ ย์ที่ท าการ
ประเมินได้มากที่สุดในขณะทีท่ าการประเมิน (โปรดพิจารณารายละเอียดของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1)
ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนาส่วนเพิ่มของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของ ARIP จากวิธีขา้ งต้น มาปรับปรุงกับ
มูลค่าตามบัญชีของ ARIP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ ARIP โดยมี
รายละเอียดการคานวณดังนี ้
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) อย่ า งไรก็ ต ามวิ ธี ป รั บ ปรุ ง
มูลค่าตามบัญชีนั้นไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ ARIP เนื่องจากวิธีนี้แม้ว่าจะพิจารณา
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ของ ARIP แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้คานึงถึงมูลค่าของ ARIP ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เท่านั้น โดยไม่คานึงถึงศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ
ARIP แต่อย่างใด
7. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
(Historical Market Price Approach)
ข้อความเดิม
2.1.3

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach)

การประเมินหุน้ สามัญด้วยวิธีนี ้ เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงราคาปิ ดและปริมาณการซือ้ ขายหุน้ สามัญของ ARIP
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก ( Volume Weighted Average
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
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 ้
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
แก้ไขข้อความเป็ น
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 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์
วันสุดท้ายก่อนวันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ยื่นแบบแสดงเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) โดย
มูลค่าหุน้ ตามราคาตลาดสามารถสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของหุน้ สามัญของ ARIP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนัก
ลงทุนได้ในระดับหนึ่ง รายละเอียดการคานวณ VWAP ย้อนหลังของ ARIP เป็ นดังนี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
การคานวณมูลค่าหุน้ ตามวิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
ราคาตลาด (บาทต่อหุน้ )
ปริมาณซือ้ ขาย ราคาปิ ดถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาย้อนหลัง
เฉลี่ยต่อวัน
ถ่วงนา้ หนัก
ราคาปิ ด
ราคาปิ ด
(วันทาการ)
ราคาเฉลี่ย
(พันหุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
ต่าสุด
สูงสุด
15
0.68
0.74
0.71
3,923.41
0.73
30
0.64
0.75
0.69
5,460.76
0.74
60
0.59
0.76
0.69
8,406.53
0.74
90
0.51
0.76
0.67
7,131.41
0.73
180
0.37
0.76
0.55
3,778.11
0.72
270
0.29
0.76
0.49
2,831.95
0.68
360
0.25
0.76
0.45
2,177.61
0.67
ช่วงราคาหุ้นสามัญ ARIP (บาทต่อหุน้ )
0.67 – 0.74
ที่มา : www.setsmart.com ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564

จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของ ARIP ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเท่ากับ 0.67 – 0.74 บาทต่อหุ้น
ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่หนุ้ ละ 0.65 บาท เท่ากับ 0.02 – 0.09 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.08 – 13.85 อย่างไรก็
ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดนั้นเป็ นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการประเมินราคาหุ้นของ ARIP เนื่องจาก โดย
เมื่อพิจารณาปริมาณหุน้ ของ ARIP ที่มีการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 15 – 360 วันทาการ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ปี ระมาณ 2.18 – 8.41 ล้านหุน้ ต่อวัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.47 – 1.80 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
ARIP ซึ่งมีสภาพคล่องในการซือ้ ขายจากัด แสดงว่าหุน้ สามัญของ ARIP มีสภาพคล่องในการซือ้ ขายต่า ดังนั้นการ
พิจารณาราคาหุน้ สามัญของ ARIP ด้วยวิธีนอี ้ าจไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหุน้ ดังกล่าวได้
8. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.4 วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ในตลาด (Market Comparable Approach)
ข้อความเดิม
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 ทั ลครบวงจรและแพลตฟอร์ม เพื่ อ การพัฒ นาบุค ลากรในองค์กร
(Enterprise Learning Platform) และธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้ง
ธุรกิจผลิต จาหน่ายและให้บริการพืน้ ที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทลั และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนือ้ หาด้า นธุรกิจ การ
บริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ นี ้ การประเมินด้วยวิธีนีม้ ีสมมติฐานหลักว่าบริษัทที่มีลกั ษณะการดาเนินงาน
คล้ายคลึงกัน น่าจะมีอัตราส่วนทางการเงินบางประการ อาทิ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
Value Ratio) อัตราส่วนราคาตลาดต่ อกาไรสุทธิ (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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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)

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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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
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 แต่กลุ่มบริษัทดังกล่ าวดาเนิน
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) และไม่ทาการประเมินมูลค่าหุน้ ตาม
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 สาหรับ
งวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 208.53 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

25

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
เท่ากับ 0.45 บาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ ARIP โดยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
ดังนี ้
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ ARIP โดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลี่ยย้อนหลัง
ระยะเวลาย้อนหลัง
(วันทาการ)

ค่าเฉลี่ย P/BV
(เท่า) (1)

15
4.38x
30
3.56x
60
3.03x
90
2.70x
180
2.28x
270
2.08x
360
1.99x
ช่วงราคาหุ้นสามัญของ ARIP (บาทต่อหุน้ )

มูลค่าตามบัญชี
(บาทต่อหุน้ ) (2)

0.45

ราคาหุ้น (บาทต่อหุน้ )
(3) = (1) x (2)
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
แก้ไขข้อความเป็ น
2.1.4

วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)

การประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด เป็ นการประเมินโดยพิจารณาอัตราส่วนต่าง ๆ ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับธุรกิจของ ARIP กล่าวคือ บริษั ทที่
ดาเนินธุรกิจในหมวดธุรกิจการให้บริการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลครบวงจรและแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒ นา
บุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning Platform) และธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัด
ประชุมสัมมนา รวมทัง้ ธุรกิจผลิต จาหน่ายและให้บริการพืน้ ที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทลั และสื่อสังคมออนไลน์
ที่มีเนือ้ หาด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี ้ การประเมินด้วยวิธีนีม้ ีสมมติฐานหลักว่า
บริษัทที่มีลกั ษณะการดาเนินงานคล้ายคลึงกัน น่าจะมีอตั ราส่วนทางการเงินบางประการ อาทิ อัตราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio) อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) และ
อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัด
จาหน่าย (EV/EBITDA Ratio) ที่ใกล้เคียงกัน
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับธุรกิจของ ARIP ซึ่ง
มีรายได้หลักจากการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด ผลิตสื่อและคอนเทนต์ และธุรกิจ
บริการดิจิทลั โดยมีรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนที่นามาใช้เปรียบเทียบ ดังนี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
ARIP และบริษัทจดทะเบียนทีม่ ีการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ ARIP สาหรับการเปรียบเทียบ
หน่วย : ล้านบาท
รายชื่อบริษัท

ตลาด
หลักทรัพย์ที่
จดทะเบียน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ย้อนหลัง 12 เดือน
สินทรัพย์
รายได้

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด
(มหาชน) (“ARIP”)

MAI

การให้บริการสื่อสารการตลาดดิจิทลั ครบวงจรและแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาบุคลากรใน
องค์ก ร (Enterprise Learning Platform) ส าหรับ องค์ก รที่ ต ้อ งการพั ฒ นาทั ก ษะและ
ศักยภาพของบุคลากร และธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และก ารจัด
ประชุมสัมมนา รวมทั้งธุรกิจผลิต จาหน่ายและให้บริการพืน้ ที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
ดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนือ้ หาด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี
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)

บริษัทจดทะเบียนที่นามาใช้เปรียบเทียบ
บริษัท เอ็ม วิช่นั จากัด
(มหาชน) (“MVP”)

MAI

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

MAI

การจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดงาน
แข่งขันกีฬา ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่น ๆ ตลอดจนการผลิตและจาหน่ายสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทัง้ สื่อออนไลน์และออฟไลน์ อีกทัง้ การประกอบธุรกิจพาณิชย์
การบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด
และการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู ้ ได้แก่ การจัด
นิทรรศการชั่วคราว การจัดสร้างนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู ้ รวมถึง
การบริการด้านการพัฒนาและเผยแพร่ดิจิทลั 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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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จดั อยู่ในกลุ่มบริการ
สื่อและสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็ นธุรกิจในกลุ่มเดียวกับกิจการ เช่น บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จากัด (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 แต่กลุ่มบริษัทดังกล่าว
ดาเนินธุรกิจหลักซึ่งแตกต่างจากการดาเนินธุรกิจของ ARIP ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาไม่นาบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว มาเป็ นบริษัทเปรียบเทียบสา หรับการประเมินด้วยวิธีเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนในตลาด
ทั้งนี ้ ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ ARIP โดยวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาดนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใช้วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) และไม่ทาการประเมินมูลค่า
หุน้ ตามวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach) และวิธีอตั ราส่วนมูลค่ากิจการ
ต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาหน่าย (EV/EBITDA
Ratio Approach) เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่นามาเปรียบเทียบ ได้แก่ MVP และ PICO มีผลประกอบการขาดทุน
ในปี 2563
โดยการประเมิ น มูล ค่ า หุ้น สามัญ ของ ARIP ด้ว ยวิ ธี เ ปรี ย บเที ย บกั บ อัต ราส่ ว นในตลาด (Market Comparable
Approach) มีรายละเอียดดังนี ้
วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach)
สาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ ARIP โดยใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้กาหนดให้วนั ที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั สุดท้ายก่อนวันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ยื่นแบบ
ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่ อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) เป็ นวันที่ใช้ในการคานวณอัตราส่วนราคา
ต่อมูลค่าตามบัญชี (“P/BV”) เฉลี่ยย้อนหลัง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คานวณ P/BV เฉลี่ยย้อนหลัง สาหรับ
ช่วงเวลา 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 สาหรับ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
งวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ 208.53 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่ าตามบัญชีต่อหุน้
เท่ากับ 0.45 บาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ ARIP โดยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตาม
บัญชีดงั นี ้
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ ARIP โดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลี่ยย้อนหลัง
ระยะเวลาย้อนหลัง
(วันทาการ)

ค่าเฉลี่ย P/BV
(เท่า) (1)

15
4.38x
30
3.56x
60
3.03x
90
2.70x
180
2.28x
270
2.08x
360
1.99x
ช่วงราคาหุ้นสามัญของ ARIP (บาทต่อหุน้ )

มูลค่าตามบัญชี
(บาทต่อหุน้ ) (2)

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 านวณข้า 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 ที่หนุ้ ละ 0.65 บาท เท่ากับ 0.24 – 1.31 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นร้อยละ
36.92 – 201.54 อย่างไรก็ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีนั้นเป็ นวิธีทไี่ ม่เหมาะสมในการประเมิน
มูลค่าหุ้น สามัญของ ARIP เนื่ องจากความแตกต่างของ ARIP และบริษัท ที่นามาเปรียบทียบทั้งในด้าน
โครงสร้ างรายได้ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ขนาดของธุ รกิจ โครงสร้ างทางการเงินและสภาพคล่องของหุ้น
สามัญ เป็ นต้น
9. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ข้อความเดิม
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 จะยังคงดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ น้ สุดปี ท่ีประมาณการ (Going Concern
Basis) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญเกิดขึน้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อหามูลค่า
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
ปั จจุบนั สุทธิของหุน้ สามัญของกิจการ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 รวมทัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้นาผลกระทบ
ต่อกิจการที่เกิดจากการเข้าทาคาเสนอซือ้ หรือผูท้ าคาเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ าพิจารณาในการจัดทาประมาณการ
ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของกิจการในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทาประมาณการทางการเงินภายใต้
สมมติฐานทางการเงินต่าง ๆ ที่มีสาระสาคัญต่อการประเมินมูลค่า โดยอ้างอิ งจาก ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เปิ ดเผยสู่
สาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่ได้รบั จากกิจการ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของ ARIP
ทัง้ นี ้ สมมติฐานทางการเงิน มีรายละเอียด ดังนี ้
แก้ไขข้อความเป็ น
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 และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารของ ARIP นอกจากนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้นาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาพิจารณา
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินแล้วเช่นกัน
ทัง้ นี ้ สมมติฐานทางการเงิน มีรายละเอียด ดังนี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
10. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) หัวข้อย่อย 1.) สมมติฐานรายได้
ข้อความเดิม
1.) สมมติฐานด้านรายได้
รายได้ของบริษัทฯ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจด้านสื่อและคอน
เทนต์ ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร และธุรกิจบริการการตลาด
ดิจิทลั และ (2) รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการจดโดเมนเนม (Domain name) เพื่อสนับสนุนลูกค้าของบริษั ทฯ 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
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
สมมติฐาน

คาอธิบาย
โคโรนา (COVID-19) แล้ว และอ้างอิงจากแผนการจัดงาน
ที่คาดว่าจะจัดขึน้ เพิ่มเติมจากปี 2563 ได้แก่ งานสัมมนา
‘Digital Transformation’ ที่จะจัดขึน้ ในช่วงเดือนตุลาคม
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
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คาอธิบาย
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงงานได้อย่างไร้ขอบเขต และ
สอดคล้อ งกั บ การใช้ชี วิ ต ในช่ ว งสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะ
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 ครบวงจร (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
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คาอธิบาย
จากธุ ร กิ จ บริ ก ารการตลาดดิ จิ ทัลของปี 2563 ที่ ไม่ ร วม
รายได้จ ากการพั ฒ นาโปรแกรม Enterprise Learning
Platform ให้กับโครงการภาครัฐแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นโครงการ
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

อ้างอิง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ประมาณการของบริษัทฯ
และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ
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คาอธิบาย
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
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

แก้ไขข้อความเป็ น
1.) สมมติฐานด้านรายได้
รายได้ของบริษัทฯ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจด้านสื่อและคอน
เทนต์ ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร และธุรกิจบริการการตลาด
ดิจิทัล และ (2) รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการจดโดเมนเนม (Domain name) เพื่อสนับสนุนลูกค้าของบริษัทฯ
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น โดยมีสมมติฐานในการประมาณการ ดั งนี ้
1.1) รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
สมมติฐานรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า มีรายละเอียด ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานรายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
สมมติฐาน
คาอธิบาย
สมมติฐานรายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ แหล่งรายได้จากธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ โดยหลักมีท่มี า
จาก (1) รายได้ท่ี ไ ด้รับ จากค่ า โฆษณาบนนิ ต ยสาร
Business+ แ ล ะ นิ ต ย ส า ร Business+ Top 1000
Companies ที่บริษัทฯ จัดจาหน่ายเป็ นรายเดือน และ
รายปี ตามลาดับ และ (2) รายได้จากการจัดงานมอบ
รางวัลและงานสัมมนา ซึ่งส่วนใหญ่ เกี่ยวเนื่องกับฐาน
ผูอ้ ่านนิตยสารของบริษัทฯ โดยงานมอบรางวัลจะจัดเป็ น

อ้างอิง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับ
การพิจารณาข้อมูลอดีต
และประมาณการของ
บริษัทฯ และที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ
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ประจ า จ านวน 4 ครั้ง ต่ อ ปี และงานสั ม มนาจะจั ด
ประมาณจานวน 1 – 2 ครัง้ ต่อปี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จาก
ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์จากข้อมูลของบริษัทฯ ในอดีต
และจากการสัม ภาษณ์ผู้บ ริ ห าร โดยมี ป ระมาณการ
รายได้สาหรับปี 2564 เท่ ากับ 34.03 31.29 ล้านบาท
โดยเพิ่ มขึ้น เท่ ากั บ 0.91 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นที่
อัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 12.00 3.00 ต่อปี เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ รายได้ ใ นปี 2563 จ านวน 30.38
ล้ านบาท อ้างอิงจากแผนการจัดงานมอบรางวัลและ
งานสั ม มนาที่ ค าดว่ า จะสามารถจั ด ขึ ้น ได้ต ามเดิ ม
จานวน 4 งานจากปี 2563 ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่
สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้ว และอ้างอิงจาก
แผนการจั ดงานที่คาดว่ าจะจั ดขึ้น เพิ่มเติ มจากปี
2563 ได้แก่ งานสัมมนา ‘Digital Transformation’ ที่
จะจัดขึน้ ในช่วงเดือนตุลาคม ของปี 2564 และการ
รับงานจากโครงการของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศ
ไทย (ททท.)
โดยบริ ษั ทฯ ได้ มี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการจั ด
งานมอบรางวั ลให้สอดคล้ องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีแผนการจัด
ง า น มอ บ รา งวั ล “Business+ Product Innovation
Awards” ในเดื อ นกั น ยายน ปี 2564 ในรู ป แบบ
online และงานมอบรางวัล “Thailand Top Company
Awards” ในเดือนตุลาคม ปี 2564 ในรูปแบบ Hybrid
(จั ด พร้ อ มกั น ทั้ ง online และ offline แบบจ ากั ด
จานวนผู้เข้าร่วมงาน) ตามที่ได้เข้าทาสัญญาและ
ตกลงกั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานมอบรางวั ล
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ ว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้
รับรู้รายได้จากงานมอบรางวัลทัง้ 2 งาน ตามเดิม
สาหรับงานมอบรางวัล “Thailand Top SME Awards”
และงานมอบรางวั ล “Business+ Product of The
Year” ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 นั้น
บริ ษั ทฯ ได้ มี การหารื อกั บผู้ ที่มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ
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งานดังกล่าวถึงรู ปแบบการจัดงานแบบ Hybrid (จัด
พร้อมกันทั้ง online และ offline แบบจากัดจานวน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน) โดยผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
ดังกล่าวเห็นชอบกับรูปแบบการจัดงานแบบ Hybrid
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผล
ให้บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับรู้รายได้จากการจัดงาน
ทั้ง 2 งานดังกล่าวตามเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
แผนการจั ด งานเพิ่ ม เติ ม จากปี 2563 ได้ แก่ งาน
สัมมนา ‘Digital Transformation’ ที่จะจัดขึ้นในช่วง
เดื อ นตุ ล าคม ของปี 2564 และการรั บ งานจาก
โครงการของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
ซึ่งได้เข้าทาสัญญาและได้รับความเห็นชอบจากผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดงานเป็ น
รูปแบบ online แล้วเช่นกัน
โดยส าหรับ ปี 2565 เป็ น ต้น ไป ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น
อิสระประมาณการให้อัตราการเติบโตของรายได้จาก
ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ เท่ากับร้อยละ 3.00 ต่อปี อ้างอิง
จากอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3 ปี ยอ้ นหลัง ตัง้ แต่ปี 2560 –
2562 เนื่ อ งจากช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วเป็ นระยะเวลาที่
เหมาะสมในการพิจารณาอัตราการเติบโตของธุรกิ จสื่อ
และคอนเทนต์ท่ีสามารถสะท้อนภาพรวมการเติบโตที่
แท้จริงของบริษัทฯ โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ไม่ ได้ น าอั ตราการเติ บโตในปี 2563 มาใช้ ในการ
ประมาณการ เนื่องจากอัตราการเติบโตในปี 2563
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 นั้ น ไม่เหมาะสมต่อการประมาณ
การอั ต ราการเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ ในระยะยาว
หลังจากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ แหล่งรายได้จากธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดง
งานแสดงสิ น ค้ า และ สินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร โดยหลักมี
กิ จ กรรมทางการตลาด ที่ ม าจาก (1) รายได้จ ากการจัด งานแสดงสิ น ค้า ไอที
ครบวงจร
ภายใต้ ช่ื อ งาน “COMMART” ซึ่ ง จะจั ด เป็ นประจ า
จานวน 3 ครัง้ ต่อปี และ (2) รายได้จากการรับจัดการและ
บริหารงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ รวมถึงบริการ
แพลตฟอร์มการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual
Event Platform)

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ บ ริ ห าร ประกอบกั บ
การพิจารณาข้อมูลอดีต
ข้อมูลอุตสาหกรรมจาก
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การ
จั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ
นิ ท รรศการ (องค์ ก าร
มหาชน) และประมาณ
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ที่ ปรึกษาทางการเงินอิ สระจึงประมาณการรายได้จาก การของบริ ษั ท ฯ และที่
ธุ ร กิ จ การจั ด งานนิ ท รรศการ งานแสดงสิ น ค้า และ ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กิจกรรมทางการตลาดครบวงจรจากข้อมูลของบริษัทฯ
ในอดีต และจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร โดยประมาณการ
รายได้สาหรับปี 2564 เท่ากับ 74.00 62.06 ล้านบาท โดย
เพิ่มขึน้ เท่ากับ 0.08 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเท่ากับร้อยละ 0.13 ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ในปี 2563 จานวน 61.98 ล้านบาท ทีอ่ ัตราการ
เติบโตเท่ากับร้อยละ 19.40 ต่อปี อ้างอิงจากรายได้ที่
เกิดขึ้นในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากการจั ด งาน “COMMART Thailand” ที่ จั ดขึ้น
ในเดือนมีนาคม ปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องด้วยผลกระทบ
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ยกเลิกการจัดงาน “COMMART
Joy” จากแผนเดิมที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี
2564 บริ ษั ท ฯ จึ ง คาดว่ า รายได้ จ ากการจั ด งาน
ดั ง กล่ า วจะลดลง อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ คาดว่ า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเริ่มดี
ขึ้น และจะสามารถจั ดงาน “COMMART Comtech”
ได้ตามเดิมในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี แ ผนการรับ งานจั ด การและ
บริหารงานแสดงสินค้า และงานบริการแพลตฟอร์มการ
จัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Event Platform)
ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จากปี 2563 ของบริ ษั ทฯ เช่ น งานออกร้าน
คณะภริยาทูต และงานกาชาด เป็ นต้น รวมถึงแผนการ
เพิ่มขึน้ ของค่าบริการของการให้บริการแพลตฟอร์ม การ
จัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Event Platform)
ซึ่งเป็ นการจัดงานแบบ Hybrid (จัดพร้อมกันทั้ง online
และ offline) ทาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงงานได้
อย่ า งไร้ข อบเขต และสอดคล้อ งกับ การใช้ชี วิต ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้
บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดงาน COMMART ในปี
2564 ได้ครบ 3 ครั้ง ตามกาหนดการเดิม
โดยส าหรับ ปี 2565 เป็ น ต้น ไป บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะ
สามารถกลับมาจัดงาน COMMART จานวน 3 ครั้ง
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ต่อปี ตามเดิม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ
การให้อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจการจัดงาน
นิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาด
ครบวงจร เท่ า กั บ ร้อ ยละ 7.00 6.88 ต่ อ ปี อ้า งอิ งจาก
อัตราการเติบโตของรายได้รวมในอุตสาหกรรมการจัดงาน
แสดงสินค้า (Exhibitions) จากสานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ระหว่างปี 2561
– 2562 เนื่ อ งจากช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วเป็ น ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการพิ จ ารณาอั ต ราการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้า (Exhibitions) ก่อนได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 ในปี 2563 รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น
ว่าการอ้างอิงอัตราการเติบเติบโตของรายได้ รวมใน
อุ ตสาหกรรมการจั ดงานแสดงสิ นค้ า (Exhibitions)
สามารถสะท้อนความสนใจของผู้เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าทัง้ ในรูปแบบ online และ offline
ธุ ร กิ จ บริ ก ารการตลาด รายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล ถือเป็ นหนึ่งใน
ดิจิทลั
รายได้ห ลักที่ สาคัญ ของบริษัทฯ โดยแหล่ ง รายได้จาก
ธุ ร กิ จ ดัง กล่ าว โดยหลักมี ท่ีมาจาก (1) รายได้จากการ
ให้บ ริ ก ารสื่ อ สารการตลาดดิ จิ ทั ล ครบวงจ ร (Digital
Marketing Service) ตัง้ แต่การวางกลยุทธ์การตลาด ไป
จนถึงการซือ้ สื่อดิจิทัล และ (2) รายได้จากแพลตฟอร์ม
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning
Platform) ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์มการฝึ กอบรมออนไลน์ผ่าน
คลาวด์เทคโนโลยี เหมาะสาหรับองค์กรขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ โดยองค์กรต่างๆ สามารถจัดซือ้ แพลตฟอร์ม
และช าระค่ า บริ ก ารให้กั บ บริ ษั ท ฯ เป็ น รายปี รวมถึ ง
สามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับองค์กรโดยเฉพาะ
ได้อีกด้วย

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ บ ริ ห าร ประกอบกั บ
การพิจารณาข้อมูลอดีต
และประมาณการของ
บริ ษั ท ฯ และที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินอิสระ

ที่ ปรึกษาทางการเงินอิ สระจึงประมาณการรายได้จาก
ธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัลจากข้อมูลของบริษัทฯ ใน
อดีต และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยประมาณการ
รายได้สาหรับปี 2564 เท่ากับ 72.45 66.41 ล้านบาท ที่
อัตราการเติบโตที่ ลดลงเท่ ากับประมาณร้อยละ 45.27
49.83 ต่ อ ปี โดยอ้ า งอิ ง จากรายได้จ ากธุ ร กิ จ บริ ก าร
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การตลาดดิ จิ ทัล ของปี 2563 ที่ ไม่ ร วมรายได้จ ากการ
พัฒนาโปรแกรม Enterprise Learning Platform ให้กับ
โครงการภาครัฐแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นโครงการพิเศษ (One-off
Project) และให้มี อัตราการเติ บ โตจากรายได้ท่ี ไม่ ร วม
โครงการพิเศษดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 20.00 10.00 ต่อปี
อ้างอิงจากรายได้ที่เกิดขึ้นในงวด 3 เดือนแรกของปี
2564 จานวนประมาณ 17.86 ล้านบาท และบริษัทฯ
ยังมีแผนการให้บริการสื่อสารการตลาดดิจิทัลครบ
ว ง จ ร (Digital Marketing Service) แล ะแผน ก า ร
ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาบุคลากรใน
องค์ก ร (Enterprise Learning Platform) รวมถึ ง การ
จ าหน่ า ยคอร์ส การเรี ย นรู้ ผ่ า นแพลตฟอร์ม อย่ า ง
ต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของ COVID-19 การเติ บโตของรายได้
จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล ของบริษัทฯ ที่ไม่
รวมรายได้ จากโครงการพิ เศษในปี 2563 และการ
ปรับเพิ่มของทีป่ รึกษาทางการเงิน จากการพิจารณา
ถึ งแผนงานการพั ฒนาแพลตฟอร์มอย่ างต่ อเนื่ อง
ของบริษัทฯ
สาหรับปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
ให้อตั ราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจบริการการตลาด
ดิจิทลั เท่ากับร้อยละ 20.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากแผนงาน
ของบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในรู ปแบบเดิม และการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเป้ าหมาย
ทีม่ ีความแตกต่างกัน และจะเริ่มรับรูร้ ายได้จากแผนงาน
ดังกล่าวบางส่วนในช่วงต้นปี 2565 นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังคาดว่าผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มรายเดิม จะยังใช้
บริการแพลตฟอร์มต่อไปอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจาก
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจะมี ต้ น ทุ น ของการเปลี่ ย นแปลง
แพลตฟอร์ม (Switching Cost) ทีค่ ่อนข้างสูง
สาหรับปี 2566 เป็ นต้นไป ที่ ปรึกษาทางการเงิ น อิ ส ระ
ประมาณการให้อัตราการเติ บ โตของรายได้จากธุ ร กิ จ
บริการการตลาดดิจิทลั เท่ากับประมาณร้อยละ 10.00 ต่อ
ปี อ้างอิงจากอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3 ปี ยอ้ นหลัง ตัง้ แต่ปี
2561 – 2563 ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเห็ น ว่ า
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เหมาะสม เนื่ อ งจาก ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 จากการใช้งานทาง online เป็ นหลักและ
การเพิ่มขึน้ ของความต้องการใช้แพลตฟอร์มอบรม
พนักงานของหน่วยงานต่างๆ
1.2) รายได้อื่น ๆ
สมมติฐานรายได้อื่น ๆ ของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้

สมมติฐาน
รายได้อื่น ๆ

สรุ ปสมมติฐานรายได้อนื่ ๆ
คาอธิบาย
ประกอบด้วย รายได้จากการจดโดเมนเนม (Domain
name) เพื่อสนับสนุนลูกค้าของบริษัทฯ กาไรจากการ
จาหน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ และกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้อื่น ๆ
สาหรับ ปี 2564 เท่ า กับ 0.46 ล้า นบาท อ้างอิงจาก
รายได้ท่เี กิดขึน้ จริงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่ง
ประกอบด้ว ยรายได้พิ เศษที่ เกิ ดขึ น้ ครั้งเดี ย ว และ
รายได้จากกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน สาหรับปี
2565 เป็ นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ
การรายได้อื่ น ๆ เท่ า กับ 0.04 ล้า นบาท ต่ อ ปี โดย
อ้ า งอิ ง จากค่ า เฉลี่ ย ของปี 2561 และปี 2563 ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยรายได้อื่น ๆ ที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และไม่รวมรายได้พิเศษ เนื่องจากในปี
2562 บริษัทฯ มี รายได้ พิ เ ศษจานวน 0.09 ล้ าน
บาท จากการกลับรายการของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ทีม่ ีการตั้งไว้เกิน 2 ปี

อ้างอิง
ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ บ ริ ห า ร
ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร
พิ จ า รณาข้ อ มู ล อดี ต
และประมาณการของ
บริ ษั ท ฯ และที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินอิสระ
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11. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) หัวข้อย่อย 2.) สมมติฐานต้นทุนขาย บริการ และค่า
สิทธิ
ข้อความเดิม
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
ละ 3.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากการประมาณการต้นทุนของ
บริษัทฯ
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สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
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 บริการ และค่ าสิ ทธิ ต่ อ
รายได้จากธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และ
กิ จกรรมทางการตลาดครบวงจรเฉลี่ ยย้อนหลังของ ปี
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
เงินอิสระพิ จารณาข้อมูลในอดีตแล้วเห็นว่าต้นทุ นขาย
บริ ก าร และค่ า สิ ท ธิ เ ฉลี่ ย ต่ อ รายได้จ ากธุ ร กิ จ บริ ก าร
การตลาดดิจิทัลในระยะเวลาดังกล่าว สามารถสะท้อน
ต้นทุนปั จจุบันและเหมาะสมต่อการประมาณการต้นทุน
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สมมติฐาน

คาอธิบาย
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
แก้ไขข้อความเป็ น
2.) ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิของบริษัทฯ สามารถสรุปเป็ นต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ ตามประเภทของรายได้
จากสัญญาที่ทากับลูกค้าในแต่ละธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้นได้ดงั นี ้
สรุ ปสมมติฐานต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าพิมพ์ ค่ากระดาษ ค่าแรง ข้อ มูลจากการสัมภาษณ์
และค่าใช้สถานที่จดั งาน เป็ นต้น
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ สระประมาณการให้สัด ส่ วน ประมาณการของบริษัทฯ
ต้นทุนขาย บริการ และค่ าสิทธิต่อรายได้ของธุรกิจสื่อ และที่ปรึกษาทางการเงิน
และคอนเทนต์ส าหรับ ปี 2564 เท่ า กั บ ร้อ ยละ 65.32 อิสระ
อ้างอิงจากสัดส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิต่อ
รายได้จากธุรกิจสื่อและคอนเทนต์เฉลี่ยย้อนหลังของปี
2561 – 2563 และงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2564
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมูลใน
อดีตแล้วเห็นว่าต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิเฉลี่ยต่อ
รายได้จากธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ในระยะเวลาดังกล่าว
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สามารถสะท้อนต้นทุนปั จจุบันและเหมาะสมต่ อการ
ประมาณการต้นทุนในอนาคต และเป็ นไปตามข้อมูลที่
ได้รบั จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการให้สดั ส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
ต่อรายได้ของธุรกิจสื่อและคอนเทนต์มีอตั ราการเติบโต
ร้อ ยละ 3.00 ต่ อ ปี โดยอ้า งอิ งจากการประมาณการ
ต้น ทุ น ของบริ ษั ทฯ จากแนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้น ของ
ต้นทุนงานสิ่งพิมพ์ และต้นทุนพนักงาน
ธุ ร กิ จ จั ด งานนิ ท รรศการ ประกอบด้วย ค่าแรง ค่าบูธและค่าตกแต่งงาน ค่าใช้ ข้อ มูลจากการสัมภาษณ์
ง า น แ ส ด ง สิ น ค้ า แ ล ะ สถานที่ จั ด งาน ค่ า ใช้จ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ง าน และ ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
กิจกรรมทางการตลาดครบ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในงาน เป็ นต้น
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
วงจร
ประมาณการของบริษัทฯ
ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ สระประมาณการให้สัด ส่ วน และที่ปรึกษาทางการเงิน
ต้นทุนขาย บริการ และค่ าสิทธิต่อรายได้ของธุรกิจจัด อิสระ
งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการ
ตลาดครบวงจรสาหรับปี 2564 เป็ นต้นไป เท่ากับร้อย
ละ 69.76 อ้างอิงจากสัดส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่า
สิทธิต่อรายได้จากธุรกิจจัด งานนิทรรศการ งานแสดง
สิ น ค้า และกิ จ กรรมทางการตลาดครบวงจรเฉลี่ ย
ย้อนหลังของปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมูลใน
อดีตแล้วเห็นว่าต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิเฉลี่ยต่อ
รายได้จากธุ รกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า
และกิ จ กรรมทางการตลาดครบวงจรในระยะเวลา
ดังกล่าว สามารถสะท้อนต้นทุนปั จจุบันและเหมาะสม
ต่ อ การประมาณการต้น ทุ น ในอนาคต เนื ่อ งจาก
บริษ ัท ฯ เริ่ มให้ บริ การแพลตฟอร์มการจั ด งาน
แสดงสิ น ค้ า เสมื อ นจริ ง (Virtual Event Platform)
ในปี 2563 ที่ปรึ กษาทางการเงิน อิ ส ระจึ งเห็ น ว่ า
สัดส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิต่อรายได้
จากธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และ
กิ จกรรมทางการตลาดครบวงจรเฉลี่ ยย้ อนหลั ง
ของปี 2563 และงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2564
สามารถสะท้อนการให้บริการแพลตฟอร์ม การจัด
ง า น แ ส ด ง สิ น ค้ า เ ส มื อ น จ ริ ง (Virtual Event
46

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
Platform) อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอนาคตของบริ ษั ท ฯ
และเป็ นไปตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการสั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริหาร
ธุ ร กิ จ บริ ก ารการต ลาด ประกอบด้วย ค่าแรง ต้นทุนบริการ และค่าพัฒนาระบบ ข้อ มูลจากการสัมภาษณ์
ดิจิทลั
เป็ นต้น
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต และ
ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ สระประมาณการให้สั ด ส่ ว น ประมาณการของบริษัทฯ
ต้น ทุ น ขาย บริ ก าร และค่ า สิ ท ธิ ต่ อ รายได้ข องธุ ร กิ จ และที่ปรึกษาทางการเงิน
บริการการตลาดดิจิทัล สาหรับปี 2564 - 2566 เท่ากับ อิสระ
ร้อยละ 70.00 อ้างอิ งจากสัดส่ วนต้นทุนขาย บริการ
และค่าสิทธิต่อรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล
เฉลี่ยย้อนหลังของปี 2561 – 2562 และไม่รวมปี 2563
เนื่องจากมีตน้ ทุนส่วนเพิ่มจากการรับงานจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเป็ นโครงการพิเศษ (One-off Project) โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมูลในอดีตแล้วเห็น
ว่าต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ เฉลี่ยต่อรายได้จาก
ธุ ร กิ จ บริ ก ารการตลาดดิ จิ ทัลในระยะเวลาดัง กล่ า ว
สามารถสะท้อนต้นทุนปั จจุบันและเหมาะสมต่อการ
ประมาณการต้นทุนในอนาคต และเป็ นไปตามข้อมูลที่
ได้รบั จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
สาหรับปี 2567 เป็ นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิ สระ
ประมาณการให้สดั ส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ
ต่อรายได้ของธุรกิจบริการการตลาดดิจิทลั เท่ากับร้อย
ละ 65.00 ต่อปี เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ มาจากการ
พัฒนาแพลตฟอร์มในการให้บริการ ที่ปรึกษาทางการ
เงิ นอิ สระจึ งประมาณการว่าต้นทุนดังกล่ าวจะลดลง
หลังจากแพลตฟอร์มและบุคลากรได้รบั การพัฒนาจนมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก ารแล้ ว ซึ่ ง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัทฯ
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12. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) หัวข้อย่อย 4.) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ข้อความเดิม
4.) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี ย้ งชี พ ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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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สมมติฐาน

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

แก้ไขข้อความเป็ น
4.) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สมมติฐาน
คาอธิบาย
อ้างอิง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ประกอบด้วย เงิ นเดื อน โบนัส กองทุนสารองเลี ย้ งชี พ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกันสังคม ค่ าตอบแทนกรรมการ และผลประโยชน์ ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
อื่น ๆ เป็ นต้น
พิ จ า ร ณ า ข้ อ มู ล อ ดี ต
นโยบายผลประโยชน์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการอัตราการเติบโต พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ
ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน สาหรับ และประมาณการของ
ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 7.66 ต่อปี อ้างอิงจากนโยบาย บริ ษั ท ฯ และที่ ป รึ ก ษา
การปรับขึน้ เงินเดือนและอัตราผลประโยชน์ของพนักงาน ทางการเงินอิสระ
ที่ เ ท่ า กั บ ร้อ ยละ 5.00 ต่ อ ปี ทั้ง นี ้ เนื่ อ งจากในปี 2563
บริษัทฯ มีการปรับลดเงินเดือนพนักงานจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้ประมาณการอัตรา
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การเติบโตสาหรับปี 2564 สูงกว่านโยบายปกติของบริษทั
ฯ
สาหรับ ปี 2565 เป็ น ต้น ไป ที่ ป รึก ษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการให้อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี ซึ่ง
เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
การบริหาร
สานักงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ เป็ นต้น
สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ บ ริ ห า ร
ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโต พิ จ ารณาข้ อ มู ล อดี ต
ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร สาหรับปี 2564 และประมาณการของ
เป็ น ต้น ไป เท่ า กั บ ร้อ ยละ 5.00 ต่ อ ปี ซึ่ ง ใกล้เ คี ย งกั บ บริ ษั ท ฯ และที่ ป รึก ษา
ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลังของปี 2562 – 2563 และสอดคล้อง ทางการเงินอิสระ
กับประมาณการของบริษัทฯ
ค่าซ่อมแซมและ
ประกอบด้ว ย ค่ า ซ่ อ มแซม และบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ข้อมูลจากการ
บารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สานักงาน เครื่องตกแต่งสานักงาน สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
และอื่น ๆ เป็ นต้น
ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการอัตราการเติบโต และประมาณการของ
ของค่า ซ่อมแซมและบารุ งรักษา สาหรับปี 2564 เป็ นต้น บริษัทฯ และที่ปรึกษา
ไป เท่ากับร้อยละ 10.00 ต่อปี ซึ่งเป็ นไปตามแผนงานค่า ทางการเงินอิสระ
ซ่อมแซมและบารุ งรักษาทรัพย์สิน ณ สภาพการใช้งาน
ในปั จจุบนั และสอดคล้องกับประมาณการของบริษัทฯ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการให้หนีส้ ูญ ข้อมูลจากการ
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะ
และหนี้สงสัยจะสูญ สาหรับปี 2564 เท่ากับ (0.16) สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
สูญ
ล้านบาท โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึน้ จริงใน ประกอบกับการ
งวด 3 เดือนแรก ของปี 2564 และประมาณการว่า พิจารณาข้อมูลอดีต
บริษัทฯ จะมีการกลับรายการหนีส้ ูญและหนี้สงสัย
และประมาณการของ
จะสูญจากการได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้ังเผื่อไว้
บริษัทฯ และที่ปรึกษา
ภายในปี 2564
ทางการเงินอิสระ
ส าหรั บ ปี 2565 เป็ นต้ น ไป 2564 - 2568 ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินอิสระ ประมาณการให้หนีส้ ูญและหนี ้สงสัย
จะสูญมีจานวนเท่ากับ 0.20 ล้านบาท 0.20 ล้านบาท
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ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา

0.50 ล้ า นบาท 0.60 ล้ า นบาท และ 0.72 ล้ า นบาท
ตามลาดับ โดยจะเพิ่มขึน้ ตามรายได้และลูกหนีก้ ารค้า
ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของบริษัทฯ
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค่าธรรมเนียม
การจัดการ และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่น เป็ นต้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาสาหรับปี 2564 เท่ากับ 6.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปี 2563 เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสาหรับ
การจัดทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ และ
สาหรับปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณ
การค่ า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษาเท่ า กั บ 5.23 ล้า นบาท
เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมพิเศษเกิดขึน้

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

สาหรับปี 2566 เป็ นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการให้อัตราการเติบโตของค่ าธรรมเนียมที่
ปรึกษาเท่ากับร้อยละ 3.00 ต่อปี อ้างอิงจากประมาณ
การของบริษัทฯ
ประกอบด้วย เงินบริจาค ค่าปรับ ค่าใช้จา่ ยต้องห้าม
และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็ นต้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการให้ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด สาหรับปี 2564 - 2568 เท่ากับ 0.11 ล้านบาท
– 0.45 ล้านบาท โดยอ้างอิงตามประมาณการของ
บริษัทฯ

ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต
และประมาณการของ
บริษัทฯ และที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ

ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ประกอบกับการ
พิจารณาข้อมูลอดีต
และประมาณการของ
บริษัทฯ และที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ

13. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) หัวข้อย่อย 6.) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ข้อความเดิม
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
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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
แก้ไขข้อความเป็ น
6.) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 22.00 ของกาไรก่อนภาษีเงินได้ อ้างอิงจากค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ท่แี ท้จริง (Effective tax rate) จากค่าเฉลี่ยในปี 2561 และปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายจ่ายต้องห้ามตาม
ประมวลรัษฎากรที่ไม่สามารถนาไปหักภาษีได้เกิดขึน้ ทุกปี อาทิ ค่าสารองหนีส้ งสัยจะสูญ ค่าสารองสินค้าล้าสมัย
และค่าสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็ นต้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ท่ีแท้จริงของบริษัทฯ สูง
กว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คลตามที่กรมสรรพากรกาหนด ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่ได้นาค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2562 มารวมในการหาค่าเฉลี่ย เนื่องจากค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ในปี 2562 สูงกว่าปกติจากการเปลี่ยนโครงสร้าง
หนี ้สิน สารองผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนัก งานตามพระราชบัญ ญั ติ คุ้ม ครองแรงงาน ส่ ง ผลให้บ ริษั ท ฯ บัน ทึ ก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จานวน 1.50 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนของปี 2562
14. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงิน สด (Discounted Cash Flow Approach) หั ว ข้ อ ย่ อ ย 9.) อั ต ราคิ ด ลดกระแสเงินสด (Discount
Rate)
ข้อความเดิม
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
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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 ้

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
54

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
ทั้งนี ้ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Ke) ที่คานวณได้ดังแสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 7.45 และเมื่อนาค่า Ke ไป
คานวณหา WACC จะได้ค่าอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7.45 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังแสดงในตารางด้านล่าง
Ke

Kd

t
D/(D+E)

= 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
= 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

แก้ไขข้อความเป็ น
10.)

อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ตน้ ทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC)
เป็ นอัตราคิดลดในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งต้นทุนทางการเงิน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ 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)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
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 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 35 20 ปี ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2529 2544 – มีนาคม 2564 ซึ่ง
เท่ า กับ ร้อ ยละ 13.71 11.71 (ที่ ม า : www.set.or.th และการค านวณของที่ป รึกษาทางการเงิน
อิสระ)
= ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของบริษัทเทียบเคียง ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ี
ประกอบธุรกิจ ใกล้เคียงกันกับธุรกิจของ ARIP ซึ่งมีรายได้หลักจากการจัดงานนิทรรศการ งาน
แสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด ผลิตสื่อและคอนเทนต์ และธุรกิจบริการดิจิ ทลั โดยอ้างอิง
จากค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 25 มิถุนายน
2564 ซึ่งจะได้ค่าเท่ากับ 0.47 โดยบริษัทเทียบเคียงมีรายละเอียดดังนี ้

บริษัทเทียบเคียงทีใ่ ช้ในการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
ตลาด
หลักทรัพย์
รายชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีจ่ ด
ทะเบียน
การจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ต่าง
บริษัท เอ็ม วิช่นั
ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดงานแข่งขันกีฬา ท่องเที่ยว งานสัมมนา
จากัด (มหาชน)
MAI
และอื่น ๆ ตลอดจนการผลิตและจาหน่ายสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
(“MVP”)
ทัง้ สื่อออนไลน์และออฟไลน์ อีกทัง้ การประกอบธุรกิจพาณิชย์
การบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การ
สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์
บริษัท ปิ โก (ไทย
และการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู ้ ได้แก่ การจัด
แลนด์) จากัด
MAI
นิทรรศการชั่วคราว การจัดสร้างนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์
(มหาชน) (“PICO”)
และศูนย์การเรียนรู ้ รวมถึงการบริการด้านการพัฒนาและ
เผยแพร่ดิจิทลั คอนเทนท์และดิจทิ ลั มีเดีย
ค่าเฉลี่ย



0.54

0.40

0.47

ที่มา : Capital IQ ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564

โดยรายละเอียดการคานวณหา Ke ได้แสดงในตาราง ดังนี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
การคานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้ ของ ARIP
ปั จจัยทีใ่ ช้ในการคานวณ
สมมติฐานทีใ่ ช้
Risk-free Rate (1)
ร้อยละ 1.82
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
ร้อยละ 11.89 9.90
0.47
 (3)
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)]
ร้อยละ 7.45 6.51
ทัง้ นี ้ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Ke) ที่คานวณได้ดงั แสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 7.45 6.51 และเมื่อนาค่า
Ke ไปคานวณหา WACC จะได้ค่าอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7.45 6.50 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังแสดงใน
ตารางด้านล่าง
Ke

Kd

t
D/(D+E)

= อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ คานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital
Asset Pricing Model (CAPM) ดังแสดงตามสมการข้างต้นเท่ากับร้อยละ
7.45 6.51
= ต้นทุนทางการเงินของหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ของ ARIP เท่ากับร้อยละ
6.17 โดยที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ สระใช้อัต ราดอกเบี ้ย ของหนี ้สิ น ตาม
สัญญาเช่าการเงินของ ARIP ณ งบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสาม
เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
= 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
สมมติฐานทีใ่ ช้
Cost of Equity หรือ Ke (1)
ร้อยละ 7.45 6.51
Cost of Debt หรือ Kd (2)
ร้อยละ 6.17
D/(D+E) (3)
ร้อยละ 0.30
อัตราภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล หรือ t (4)
ร้อยละ 22.00
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}
ร้อยละ 7.45 6.50
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
15. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) หัวข้อย่อย 11.) การประเมิน มูลค่าหุ้น สามัญด้วยวิธี
มูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
ข้อความเดิม
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
บวก มูลค่าสุดท้าย
(Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบนั ของ
(0.03)
10.71
11.23
14.08
กระแสเงินสดอิสระ

2568F
251.06
(222.42)
28.64
2.41
(3.83)
(1.30)
(6.30)
19.62
307.37
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)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ (Equity Value)
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ (Equity Value) บาท/หุ้น

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
386.15
466.00
0.83

จากตารางในข้างต้น ราคาหุน้ สามัญของ ARIP ตามวิธีมลู ค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เท่ากับ 386.15
ล้านบาท คิดเป็ น 0.83 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ทีห่ นุ้ ละ 0.65 บาท เท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 27.69
แก้ไขข้อความเป็ น
11.) การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระของ ARIP มีรายละเอียดดังนี ้
สรุ ปประมาณการกระแสเงินสดของ ARIP (เมษายน 2564 - ธันวาคม 2568)
2564F
หน่วย: ล้านบาท
2565F
2566F
2567F
2568F
(เม.ย. - ธ.ค.)
115.39
191.08
205.47
221.05
237.94
รายได้รวม
136.14
201.21
216.50
233.08
251.06
(111.69)
(179.41)
(191.77)
(200.93)
(213.54)
ค่าใช้จา่ ยรวม
(125.83)
(186.47)
(199.53)
(209.01)
(222.42)
3.74
11.72
13.74
20.17
24.44
EBIT
10.31
14.74
16.98
24.07
28.64
บวก ค่าเสื่อมราคาและ
4.51
5.34
4.53
4.50
2.41
ค่าตัดจาหน่าย
หัก ส่วนเปลี่ยนแปลง
(5.55)
(7.29)
(2.83)
(3.59)
(3.60)
(11.37)
(3.60)
(3.02)
(3.85)
(3.83)
เงินทุนหมุนเวียน
หัก ค่าใช้จา่ ยลงทุน
(1.21)
(1.30)
(1.30)
(1.30)
(1.30)
(0.82)
(2.58)
(3.02)
(4.44)
(5.38)
หัก ภาษีเงินได้
(2.27)
(3.24)
(3.73)
(5.30)
(6.30)
(0.66)
5.88
11.11
15.33
16.58
กระแสเงินสดอิสระ
(0.03)
11.94
13.45
18.12
19.62
บวก มูลค่าสุดท้าย
304.15
307.37
(Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบนั ของ
0.64
5.35
9.48
12.28
241.27
กระแสเงินสดอิสระ
(0.03)
10.71
11.23
14.08
236.38

59

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
สรุ ปมูลค่าหุน้ ARIP จากวิธีประมาณการกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
50.16 40.22
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิของ ARIP ตัง้ แต่ปี 2564 – 2568
222.20 228.80
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิของ ARIP ตัง้ แต่ปี 2569 เป็ นต้นไป
มูลค่ากิจการของ ARIP (Enterprise Value)
272.36 269.02
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)
386.15 382.81
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
466.00
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ (Equity Value) บาท/หุ้น
0.83 0.82
จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของ ARIP ตามวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เท่ากับ 386.15
382.81 ล้านบาท คิดเป็ น 0.83 0.82 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อ ที่หุ้นละ 0.65 บาท เท่ากับ 0.18
0.17 บาทต่อหุ้น หรือ คิดเป็ นร้อยละ 27.69 26.15 โดยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็ นวิธีที่
เหมาะสมในการประเมินราคาหุ้นสามัญของ ARIP เนื่องจากเป็ นวิธีที่พิจารณาถึงความสามารถในการ
สร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ ARIP ประกอบกับนโยบายในการบริหารจัดการของผู้บริหารของ ARIP
ในอนาคต
16. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) หัวข้อย่อย 12.) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการ
ดาเนินงาน
ข้อความเดิม
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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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
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 จัย 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 ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีมูลค่าปั จจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสดเป็ นวิธที เ่ี หมาะสมทีส่ ุดในการประเมินมูลค่ากิจการของ ARIP และช่วงราคาที่
เหมาะสมสาหรับมูลค่ากิจการของ ARIP เท่ากับ 0.69 – 0.97 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาท
ต่อหุ้น 0.04 – 0.32 บาทหรือ ร้อยละ 6.15 – 49.23
แก้ไขข้อความเป็ น
13.) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการดาเนินงาน
จากการประเมินมูลค่าหุน้ ของ ARIP ด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ในกรณี
ฐานได้มลู ค่าเท่ากับหุน้ ละ 0.83 บาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการดาเนินงาน
ต่อมูลค่าหุน้ ของ ARIP โดยพิจารณาจากปั จจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน ได้แก่ (1) ปั จจัยที่ 1 ได้แก่
อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล และ (2) ปั จจัยที่ 2 ได้แก่ สัดส่วนต้นทุนขาย บริการ
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และค่าสิทธิ ของธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัลต่อรายได้จากธุรกิ จบริการการตลาดดิจิทัล โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระทาการปรับเพิ่มขึน้ และลดลงปั จจัยดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุน้ ของ ARIP ด้วยวิธี DCF
จากปั จจัยที่ 1 อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจทิ ัล
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้
มูลค่าหุน้ สามัญ
รายละเอียด
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: บาท/หุน้ )
กรณีที่ 1 : ปรับอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้ ร้อย
433.75 442.02
0.93 0.95
ละ 10.00 จากกรณีฐาน
กรณีฐาน
386.15 382.81
0.83 0.82
กรณีที่ 2 : ปรับอัตราการเติบโตลดลงร้อย
341.11 326.88
0.73 0.70
ละ 10.00 จากกรณีฐาน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุน้ ของ ARIP ด้วยวิธี DCF
จากปั จจัยที่ 2 สัดส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิของธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล
ต่อรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทลั
มูลค่าส่วนของ
มูลค่าหุน้ สามัญ
รายละเอียด
ผู้ถือหุ้น
(หน่วย: บาท/หุน้ )
(หน่วย: ล้านบาท)
กรณีที่ 1 : ปรับสัดส่วนเพิ่มขึน้ ลดลงร้อยละ 5.00 จาก
450.98 452.62
0.97
กรณีฐาน
กรณีฐาน
386.15 382.81
0.83 0.82
กรณีที่ 2 : ปรับสัดส่วนลดลง เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.00 จาก
321.32 312.99
0.69 0.67
กรณีฐาน
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาปรับอัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล
ให้เพิ่มขึน้ หรือลดลงร้อยละ 10.00 ในขณะที่ปรับสัดส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิของธุรกิจบริการ
การตลาดดิจิทัลต่อรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล ให้เพิ่มขึน้ หรือลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากที่
ปรึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระเห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราการเติ บ โตของรายได้ จ ากธุ ร กิ จ บริ ก าร
การตลาดดิจิทัล มีความไม่แน่นอนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนต้นทุนขาย บริการ และค่ าสิทธิ
ของธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัลต่อรายได้จากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล
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ตารางสรุ ปผลประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

ทั้งนี ้ จากการผลการวิ เ คราะห์ค วามอ่ อนไหว (Sensitivity Analysis) ทั้ง หมดข้ า งต้น มู ล ค่ า ของ ARIP ที่
คานวณได้อยู่ระหว่าง 321.32 – 450.98 312.99 – 452.62 ล้านบาท หรือ 0.69 – 0.97 0.67 – 0.97 บาทต่อ
หุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาทาคาเสนอซือ้ ของกิจการ ทีห่ ุ้นละ 0.65 บาทต่อหุ้น พบว่ามูลค่าของ ARIP มี
มูลค่าสูงกว่า เท่ากับ 0.04 – 0.32 0.02 – 0.32 บาทต่อหุ้น หรือ ร้อยละ 6.15 – 49.23 3.08 – 49.23
สรุ ปการเปรียบเทียบราคาประเมินหุน้ สามัญของ ARIP กับราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
ราคาเสนอ
ความ
สูงกว่า (ต่ากว่า)
วิธีประเมินมูลค่าหุ้น
โดย IFA
ซือ้
เหมาะสมของ
ราคาเสนอซือ้
(บาทต่อหุน้ )
(บาทต่อหุน้ ) วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
0.45
ไม่เหมาะสม
(30.77)
วิ ธี ป รั บ ป รุ ง มู ล ค่ า ตาม
0.58
ไม่เหมาะสม
(10.77)
บัญชี
วิ ธี มู ล ค่ าหุ้ น ตามราคา
0.67 – 0.74
ไม่เหมาะสม
3.08 – 13.85
ตลาด
0.65
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน
มูลค่าตลาด โดยวิธี
0.89 – 1.96
ไม่เหมาะสม
36.92 – 201.54
อัตราส่วน P/BV
วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิ
0.69 – 0.97
6.15 – 49.23
เหมาะสม
ของกระแสเงินสด
0.67 – 0.97
3.08 – 49.23
ทัง้ นีก้ ารประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีต่าง ๆ นัน้ จะมีขอ้ ดี และข้อด้อยที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปความเหมาะสมของ
แต่ละวิธีได้ ดังนี ้
วิธีการประเมิน
ความเหมาะสม
คาอธิบาย
เนื่องจากวิธีนแี ้ ม้วา่ จะคานึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการนีไ้ ม่ได้คานึงถึงศักยภาพ
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
ไม่เหมาะสม
ในการเติบโตและความสามารถ ในการสร้างกระแสเงินสด
ในอนาคต
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วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

ไม่เหมาะสม

วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด

ไม่เหมาะสม

วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน
มูลค่าตลาด
โดยวิธีอตั ราส่วน P/BV

ไม่เหมาะสม

วิธีมลู ค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด

เหมาะสม

เนื่ อ งจากวิ ธี นี ้แ ม้ ว่ า จะได้พิ จ ารณา มู ล ค่ า ตลาดของ
สินทรัพย์ของกิจการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ แต่อย่างไรก็
ตาม วิธีการนีค้ านึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ ง เท่ า นั้น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ศัก ยภาพในการเติ บ โตและ
ความสามารถในการสร้า งกระแสเงิ น สดในอนาคตของ
กิจการ
เนื่องจากวิธีนีแ้ ม้ว่าจะสามารถสะท้อนมูลค่ากิจการตาม
อุป สงค์แ ละอุป ทานของหุ้น สามัญ ที่ มีก ารซือ้ ขายจริงใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหุน้ สามัญ
ของกิจการค่อนข้างมีสภาพคล่องจากัด และราคาตลาดจะ
ได้รับ ผลกระทบจากปั จจัย ภายนอกหลายประการ อาทิ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะการเมือง อัตราดอกเบีย้
ฯลฯ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
เนื่องจากวิธีนปี ้ ระเมินโดยการเปรียบเทียบกิจการกับบริษัท
อื่น ซึ่งมีความแตกต่าง ทั้งในด้าน โครงสร้างรายได้ กลุ่ม
ลูก ค้า เป้ าหมาย ขนาดของธุ รกิ จ โครงสร้า งทางการเงิน
และสภาพคล่องของหุน้ สามัญ เป็ นต้น
เนื่ อ งจากวิ ธี นี้ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง ความสามารถในการ
สร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ ประกอบกับ
นโยบายในการบริหารจัดการของผู้บริหารของกิจการ
ในอนาคต ทั้ ง ในด้ า นการขยายการลงทุ น และการ
สร้างรายได้ในอนาคต

ดังนั้นจากตารางสรุ ปข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระจึงเห็น ว่าการประเมิน มูลค่ากิจการโดยวิธีมูลค่า
ปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็ นวิธที เี่ หมาะสมทีส่ ุดในการประเมินมูลค่ากิจการของ ARIP และช่วงราคา
ทีเ่ หมาะสมสาหรับมูลค่ากิจการของ ARIP เท่ากับ 0.69 – 0.97 0.67 – 0.97 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอ
ซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น 0.04 – 0.32 0.02 – 0.32 บาทหรือ ร้อยละ 6.15 – 49.23 3.08 – 49.23
17. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.2 เหตุผลที่สมควรจะตอบรับ
และ/หรือเหตุผลทีส่ มควรปฏิเสธคาเสนอซือ้
ข้อความเดิม
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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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
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 ้อ 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
แก้ไขข้อความเป็ น
2.2 เหตุผลทีส่ มควรจะตอบรับและ/หรือเหตุผลทีส่ มควรปฏิเสธคาเสนอซือ้
ตามที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และข้อมูล
ประกอบอื่น ๆ ของกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ด้วย
เหตุผลดังต่อไปนี ้
1) ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินมูลค่าหุน้ ของกิจการ โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมต่าง ๆ
ตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ ของรายงานฉบับนี ้ เพื่อที่จะประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของกิจการ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดซึ่ง
พิจารณาถึงความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้ น
ซึ่งสะท้อนมูลค่าพืน้ ฐานของกิจการ โดยหากสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
การประเมินมูลค่าหุน้ ของกิจการด้วยวิธีการดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการอยู่ในช่วง 0.69 –
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
0.97 0.67 – 0.97 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเท่ากับ 0.04 – 0.32 0.02
– 0.32 บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ 6.15 – 49.23 3.08 – 49.23 ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าราคา
เสนอซือ้ ไม่เหมาะสม
2) โอกาสทีจ่ ะขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้
ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระมี ค วามเห็ น ว่ า หากพิ จ ารณาราคาหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ซื ้อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั สุดท้ายก่อนวันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ยื่น
แบบแสดงเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) ราคาซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ มีราคา
ต่อหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 – 30 วันทาการอยู่ท่ี 0.73 – 0.74 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อ
หุน้ (รายละเอียดราคาหุน้ ย้อนหลังปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.3 วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด ของรายงานฉบับ
นี)้ หากหุน้ สามัญของกิจการที่ซือ้ ขายในตลาดหลั กทรัพย์ฯ ณ เวลาที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์ท่ีจะขาย มีราคาซือ้ ขาย
สูงกว่าราคาเสนอซือ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมีโอกาสที่จะขายหุน้ ของกิจการในราคาที่สงู กว่าราคาเสนอซือ้ โดยผ่านการ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

18. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.5 สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ
ข้อความเดิม
2.5 สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ตามข้อมูลและเหตุผลที่ระบุไว้ขา้ งต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ด้วยปั จจัยหลักได้แก่ ราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 ต่อหุน้ ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของกิจการที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดซึ่งอยู่ในช่วง 0.69 – 0.97 ล้านบาท ต่อหุน้ ราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวจึง
ไม่เหมาะสม
นอกจากนี ้ หลังสิน้ สุดระยะเวลาการรับซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของกิจการ วัตถุประสงค์
ธุรกิจเดิม รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ดังนัน้ การปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์อาจส่งผลประโยชน์ ให้แก่ผถู้ ือหุน้
ดังนี ้
1.) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดซึ่งพิจารณา
ถึงความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นวิธีท่เี หมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
หุน้ สามัญของกิจการตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ ของรายงานฉบับนี ้
ซึ่งตามวิธีการดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการจะอยู่ในช่วง 0.69 – 0.97 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่า
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
ราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเท่ากับ 0.04 – 0.32 บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ 6.15 – 49.23 ดังนัน้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าราคาเสนอซือ้ ไม่เหมาะสม
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 ควรจะต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจดังต่อไปนี ้
1.) ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอบรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ อาจสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถขายหุน้ ใน
ราคาและจานวนที่ตอ้ งการได้ภายในระยะเวลากาหนด เนื่องจากหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องเพราะมีปริมาณการซือ้ ขายที่ค่อนข้างต่า
2.) ในกรณีท่ีมีผตู้ อบรับคาเสนอซือ้ มากเพียงพอ ผูท้ าคาเสนอซือ้ สามารถได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทงั้ หมดหรือมากกว่า
ร้อยละ 75.00 ของจานวนหุ้นที่ ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ จะส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ มีอานาจในการบริหารงานในกิจการและสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ ถือ
หุน้ ได้
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของกิจการในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาเหตุผลและ
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจตอบรับหรือ
ปฏิเสธขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
แก้ไขข้อความเป็ น
2.5 สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ตามข้อมูลและเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรปฏิเสธคาเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ ด้วยปั จจัยหลักได้แก่ ราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 ต่อหุน้ ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของกิจการที่ประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ ของกระแสเงินสดซึ่งอยู่ในช่วง 0.69 – 0.97 0.67 – 0.97 ล้านบาท ต่อ
หุน้ ราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสม
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
นอกจากนี ้ หลังสิน้ สุดระยะเวลาการรับซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของกิจการ วัตถุประสงค์
ธุรกิจเดิม รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ดังนัน้ การปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์อาจส่งผลประโยชน์ให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ดังนี ้
1.) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงิน สดซึ่ง
พิจารณาถึงความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในอนาคต เป็ นวิ ธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ ของ
รายงานฉบับนี ้ ซึ่งตามวิธีการดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการจะอยู่ในช่วง 0.69 – 0.97
0.67 – 0.97 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเท่ากับ 0.04 – 0.32 0.02
– 0.32 บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ 6.15 – 49.23 3.08 – 49.23 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า
ราคาเสนอซือ้ ไม่เหมาะสม
2.) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หากพิจารณาราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั สุดท้ายก่อนวันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้
ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) ราคาซือ้ ขายหุน้ ของ
บริษัทฯ มีราคาต่อหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 – 30 วันทาการอยู่ท่ี 0.73 – 0.74 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอ
ซือ้ ที่ 0.65 บาทต่อหุน้ (รายละเอียดราคาหุน้ ย้อนหลังปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.3 วิธีมูลค่าหุน้ ตามราคา
ตลาด ของรายงานฉบับนี)้ หากหุ้นสามัญของกิจการที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ เวลาที่ผู้ถือหุ้น
ประสงค์ท่จี ะขาย มีราคาซือ้ ขายสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมีโอกาสที่จะขายหุน้ ของกิจการในราคาที่
สูงกว่าราคาเสนอซือ้ โดยผ่านการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ทัง้ นี ้ การตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธขึน้ อยู่กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญนัน้ ผูถ้ ือหุน้ ควรจะต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจดังต่อไปนี ้
1.) ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอบรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ อาจสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถขายหุน้ ใน
ราคาและจานวนที่ตอ้ งการได้ภายในระยะเวลากาหนด เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องเพราะมีปริมาณการซือ้ ขายที่ค่อนข้างต่า
2.) ในกรณี ท่ีมีผู้ตอบรับคาเสนอซือ้ มากเพียงพอ ผู้ทาคาเสนอซือ้ สามารถได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือ
มากกว่าร้อยละ 75.00 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและมีสิทธิ ออกเสียง
ทัง้ หมดของกิจการ จะส่งผลให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ มีอานาจในการบริหารงานในกิจการและสามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระ ได้พิจารณาวัตถุประสงค์ในการประกอบธุ รกิจตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อ
หลักทรั พย์ (แบบ 247-4) และมีความเห็น ว่า กิจการและผู้ถือหุ้น ของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
แผนงานและนโยบายตามที่ผู้เสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีนโยบายที่จะ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ ARIP (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1)
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ ประกอบกับผู้ทาคาเสนอซือ้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการ
กาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสาคัญและดารงตา แหน่งกรรมการ
และผู้บริหารในกิจการอยู่แล้ว
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของกิจการในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาเหตุผล
และความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจตอบรับ
หรือปฏิเสธขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
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