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ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. อริ นสิ ริ แลนด์ เริ่ มซื้อขาย 10 ก.ค. นี้
บมจ. อรินสิ ริ แลนด์ ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในเขตภาคตะวันออก พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ 10 ก.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,080 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า
“ARIN”
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิ ดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. อรินสิริ
แลนด์ ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภท บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ ภายใต้ตราสินค้า “อรินสิร”ิ
เข้าจดทะเบียนและเริม่ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ช่อื ย่อในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ว่า “ARIN” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ARIN ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ ภายใต้ตรา
สินค้า “อรินสิร”ิ ซึ่งได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านคุณภาพการก่อสร้างและบริการหลังการขายที่มคี ุณภาพ โดย
สะท้อนจากผลงานในอดีตของผูบ้ ริหารกว่า 10 ปี ซึง่ มีมูลค่าโครงการรวม 4,049 ล้านบาท ปั จจุบนั มีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่าง
พัฒนาและอยู่ระหว่างการขาย 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2,191 ล้านบาท และโครงการในอนาคตทีบ่ ริษทั เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิที์ ด่ นิ แล้ว 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,394 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริษทั คือ กลุ่มคนทีพ่ กั อาศัย
อยู่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรแี ละบริเวณใกล้เคียง
ARIN มีทุนชาระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญเดิม 450 ล้านหุน้ และหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน 150 ล้านหุน้ เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัวไปครั
่
ง้ แรก (IPO) 150 ล้านหุน้ โดยเสนอขายในวันที่ 1 3 กรกฎาคม 2562 ในราคาหุน้ ละ 1.80 บาท คิดเป็ นมูลค่าระดมทุน 270 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO
1,080 ล้านบาท ทัง้ นี้การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ IPO คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ที่ 60.04
เท่า โดยคานวณจากผลประกอบการของบริษทั ในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา (1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562) ซึง่ เท่ากับ
17.99 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ (fully diluted) ซึง่ เท่ากับ 600,000,000 หุน้ โดย
มี บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
นางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. อรินสิริ แลนด์ (ARIN) เปิ ดเผยว่า บริษทั มีนโยบายในการพัฒนา
โครงการเริม่ จากการพิจารณาทาเลทีต่ งั ้ แนวโน้มสภาวะตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ความต้องการของผูบ้ ริโภค กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย และความเหมาะสมของระดับราคา โดยปั จจุบนั โครงการของบริษทั มีทาเลตัง้ อยู่ในหัวเมืองภาคตะวันออก
ทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีด่ แี ละมีศกั ยภาพเจริญเติบโตสูงจากการผลักดันโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก หรือ EEC โดยโครงการของบริษทั จะมุ่งเน้นการออกแบบโครงการให้มคี วามเรียบง่าย และมีราคาเหมาะสม โดย
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ให้ความสาคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง และการบริการหลังการขายทีม่ คี ุณภาพ ทัง้ นี้บริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุน
ไปใช้ลงทุนพัฒนาโครงการ และ/หรือลงทุนในที่ดนิ เพื่อพัฒนา ชาระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ รวมถึงเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ ARIN มีโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ หลักหลัง IPO คือ กลุ่มนางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์ ถือหุน้
75.00% บริษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลให้แก่ผู้ถอื หุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกาไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และทุน
สารองตามกฎหมาย
รายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนของบริษทั ทีเ่ ว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ที่
www.arinsiri.com และ www.set.or.th
“SET… Make it Work for Everyone”
สือมวลชนสอบถามข้
่
อมูลได้ทฝี ่ ่ ายสือสารองค์
่
กร อรสิริ บุญแต้ม 0 2009 9487 / ณัฐยา เมืองแมน 0 2009 9488/ กนกวรรณ
เข็มมาลัย 0 2009 9478
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