หนังสือแจ้ งการจัดสรร
และเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. หนังสือแจ้ งการจัดสรร และเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ บริ ษัท โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
3. ใบรั บ รองสิ ท ธิ ก ารจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ซึ่งออกโดย บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด
4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชี
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้
5. ใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment Pay-In Slip)
6. หนั ง สื อ มอบอ านาจส าหรั บ การจองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ บริ ษั ท โรแยล ซี ร ามิ ค
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
7. แผนที่สถานที่รับจองซื ้อและรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 ของบริ ษั ท โรแยล ซี ร ามิ ค อุต สาหกรรม จ ากัด
(มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีก
จานวน 154,209,841 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 154,209,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 462,629,524 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เป็ นจานวน 616,839,365 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 616,839,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
จานวน 154,209,841 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)
ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกัน ในอัตราส่วนการจองซื ้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท (ใน
กรณีมีเศษหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) และในระหว่างระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจานงจองซื ้อหุ้นเพิ่ม
ทุนเกินจากสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทังนี
้ ้ ได้ มอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นผู้พิจารณา
กาหนดและ/หรื อแก้ ไข เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights
Offering) (รวมทังระยะเวลาจองซื
้
้อหุ้นเพิ่มทุน) และมีอานาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผ้ ถู ือ
หุ้นไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่แสดงความจานงซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร (Excess Rights) ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ในกรณี
ที่มีห้ นุ เหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้ จดั สรรหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จอง
ซื ้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจานวนหุ้นที่แสดงความจานงที่จะซื ้อเกินสิทธิดงั กล่า ว
บริ ษัทจึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ
การจองซื ้อหุ้นซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3) โดยรายละเอียดการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สง่ มาด้ วยนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และกาหนดวันจองซื ้อ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 และวันที่ 21 ถึงวันที่
22 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วันทาการ) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ระบุ
ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สง่ มาด้ วยนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่ งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริ หาร

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริ ษัท

:

บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

อาคารบริ ษั ท ไดนาสตี ้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิ สาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ

2.

3.

หมายเลขโทรศัพท์

:

02-276-9275-81

หมายเลขโทรสาร

:

02-276-0313-17

เว็บไซต์บริ ษัท

:

www.rci.co.th

วั น เดื อ น ปี และครั ้ง ที่ ข องการประชุ ม คณะกรรมการและการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท จด
ทะเบียนที่มีมติให้ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561

:

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

:

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 154,209,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในคราวเดี ยวกันหรื อต่าง
คราวกัน ในอัตราส่วนการจองซื ้อ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท (รวมทังการ
้
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ นาออกจาหน่าย และการเพิ่มทุนจดทะเบียน) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน

:

หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ทุนจดทะเบียนเดิม

:

463,185,014 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 463,185,014

(ณ วันที่ 23 เมษายน 2561)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเดิม
(ณ วันที่ 23 เมษายน 2561)

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
:

462,629,524 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 462,629,524
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
1

ลดทุนจดทะเบียน

:

จานวน 555,490 บาท จากทุนจดทะเบีย นเดิม 463,185,014
บาท เหลื อทุ น จดทะเบี ย น 462,629,524 บาท แบ่ งออกเป็ น
462,629,524 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ นละ 1 บาท โดยการตั ด หุ้ นจด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ นาออกจาหน่ายจานวน 555,490 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่ อรองรับ การใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งครบกาหนดอายุแล้ ว

เพิ่มทุนจดทะเบียน

:

จ านวน 154,209,841 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
462,629,524 บ า ท เป็ น ทุ น จ ด ท ะ เบี ย น ใ ห ม่ จ า น ว น
616,839,365 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
154,209,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วหลังจาก

:

เพิ่มทุนในครัง้ นี ้

616,839,365 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 616,839,365
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทังจ
้ านวน)

จานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม :

154,209,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

:

1.50 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนการจองซื ้อ

:

3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื ้อ ผู้ถือหุ้นเดิม
มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ที่เหลือเกินจากสิทธิที่ได้ รับการ
จัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนการถื อหุ้นของผู้ถือหุ้น
เดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดงั กล่าว

วิธีการจัดสรร

:

บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 154,209,841 หุ้น
ให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้ น เดิ มของบริ ษั ทตามสัด ส่วนการถื อหุ้ น (Rights
Offering) ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกัน ในอัตราส่วนการ
จองซื ้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50
บาท (ในกรณีมเี ศษหุ้นให้ ปัดทิ ้ง)
ในระหว่างระยะเวลาการจองซื อ้ หุ้นเพิ่ม ทุน ผู้ถื อหุ้นสามารถ
จองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
(Excess Rights) ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ ในราคาเสนอขาย
เดียวกัน
2

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อประธาน
เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมายเป็ นผู้พิจารณากาหนด และ/หรื อแก้ ไข เงื่อนไข และ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) (รวมทังระยะเวลาจองซื
้
อ้
หุ้นเพิ่ ม ทุน) และมีอานาจในการพิจ ารณาจัดสรรหุ้นเพิ่ ม ทุ น
ส่วนที่เหลือจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่
แสดงความจานงซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร
(Excess Rights) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละ
รายที่จองเกินสิทธิดงั กล่าว จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เพิ่มทุนเหลือจาก
การจัดสรร ในกรณี ที่มีห้ ุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือ
หุ้นเดิมที่จ องซือ้ หุ้นเกิ นกว่าสิทธิ ของตนทุกราย ให้ จัด สรรหุ้น
ให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นที่ จ องซื อ้ เกิ น สิ ทธิ แ ต่ ล ะรายตามจ านวนหุ้ นที่
แสดงความจานงที่จะซื ้อเกินสิทธิดงั กล่าว
4.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่
2 พฤษภาคม 2561

5.

กาหนดวันจองซือ้ และรั บชาระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน
5.1 กาหนดวันจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรั บชาระค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 16 ถึงวันที่ 18 และวันที่ 21 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 16.00 น.
5.2 ตัวแทนรั บจองซือ้ และรั บชาระค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เป็ นตัวแทนในการรับจองซื ้อและรับชาระค่าหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน
5.3 สถานที่รับจองซือ้ หุ้นและรั บชาระค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จากัด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
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87/2 อาคารซีอาร์ ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชัน้ 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525 โทรสาร (66) 0-2672-5929
5.4 วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์ จ ะจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน จะต้ องกรอกรายละเอีย ดให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและ
ชัดเจน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จ องซือ้ ในใบจองซื ้อหุ้น ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน (ใบ
จองซือ้ หุ้น) โดยผู้จองซื ้อหรื อผู้รับมอบอานาจต้ องยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อและชาระค่าหุ้น
เต็มตามจานวนที่จองซื ้อแก่ตวั แทนรับจองซื ้อและรับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2) ณ สถานที่รับจองซื ้อและชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3) ภายในระยะเวลา
การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุในข้ อ 5.1) และชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้ วยวิธีการอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
5.4.1 กรณีชำระด้ วยกำรโอนเงินสดเข้ ำบัญชีธนำคำร
ผู้จองซื ้อหุ้นต้ องชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ และต้ อง
ชำระภำยในวัน ที่ 16 ถึงวัน ที่ 18 พฤษภำคม 2561 และวันที่ 21 ถึงวัน ที่ 22 พฤษภำคม
2561 ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยการโอนเงินเข้ า บัญ ชี ธ นาคาร ชื่ อบัญ ชี
“บริ ษัท หลักทรั พย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซนั่ ส์ เพลส
เท่ า นัน้ โดยผู้ จ องซื อ้ หุ้น ที่ โอนเงิ น เข้ ำบัญ ชี ธ นำคำรข้ ำงต้ น ต้ อ งระบุ ชื่ อ นำมสกุ ล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ ไว้ ในใบนำฝำก/โอนเงิน
เพื ่อเป็ นการลดภาระในการชาระค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิ น ค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
เข้าบัญชี ธนาคาร บริ ษัทขอแนะนาให้ผู้จองซื ้อหุ้นดาเนิ นการโอนเงิ นค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุน เข้าบัญ ชี ธ นาคารเพื ่อการจองซื ้ อหุ้น ดังกล่ าวข้างต้น ณ สาขาของธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร หรื อเขตปริ มณฑล (แล้วแต่กรณี )
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหุ้นไม่สามารถชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ณ สถานที่ทาการของบริ ษัท หรื อ
ตัวแทนรับจองซื ้อและรับชาระค่าหุ้นสามัญเพิม่ ทุน หรื อสถานที่รับจองซื ้อหุ้น ตามข้ อ 5.3
5.4.2 กรณี ชำระด้ วยกำรนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ ำฟท์ หรื อเงินสดฝำกเข้ ำบัญชี ผ่ำนใบ
นำฝำกชำระเงินค่ ำสินค้ ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip)
ตัวแทนจะไม่รับชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้ ว ยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ ำฟท์ หรื อเงินสด
ณ สถานที่ทาการของบริ ษัท หรื อสถานทีร่ ับจองซื ้อหุ้น ตามข้ อ 5.3
อย่ำงไรก็ดี ผู้จองซือ้ หุ้นสำมำรถนำเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค ดร๊ ำฟท์ หรื อเงิ นสดผ่านใบนาฝาก
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ช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้ าและบริ ก าร (Bill Payment Pay-In Slip) (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วย 5) ที่ ร ะบุ
ข้ อความต่างๆ อย่างถูกต้ อง และครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว (ทังส่
้ วนสาหรับลูกค้ า และสาหรับ
ธนาคาร) ยื่นต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาเท่านัน้ โดยผู้จองซื ้อหุ้นต้ อง
ระบุชื่อ นำมสกุล เลขบัตรประจำตัวประชำชนหรื อเลขหนังสือเดินทำง หมำยเลขโทรศัพท์ที่
สำมำรถติดต่อได้ และเลขทะเบี ยนผู้ถือหุ้น ตำมที่ปรำกฏในใบรั บรองสิทธิ กำรจองซื ้อหุ้น
สำมัญ เพิ่ ม ทุ น (สิ่ งที่ ส่ ง มำด้ ว ย 3) ไว้ ใ นใบนาฝากช าระเงิ น ค่ า สิ นค้ าและบริ ก าร (Bill
Payment Pay-In Slip)
กรณีนาเงินสดฝากเข้ าบัญชี ต้ องชำระภำยในวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 และ
วันที่ 21 ถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2561 ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.
กรณี น าเช็ ค แคชเชี ย ร์ เช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ฝากเข้ า บั ญ ชี ต้ อ งช าระภายในวัน ที่ 16
พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษัทเวลา 9.00
น. ถึ งเวลา 16.00 น. และวัน ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ในระหว่ า งเวลา 9.00 น. ถึ งเวลา
12.00 น. โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ดงั กล่าวต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินจากสานักหัก
บัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้
ทัง้ นี ้ เพื่ อ อานวยความสะดวกในการช าระค่ า จองซื อ้ หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุน ดังกล่ าวข้ า งต้ น
บริ ษัทได้ แนบใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment Pay-In Slip) (สิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 5)
5.4.3 ผู้จองซื อ้ หุ้นจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนีย มของธนาคารเอง ตามข้ อ 5.4.1
และข้ อ 5.4.2 (ถ้ ามี)
5.4.4 กรุ ณานาหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น มาส่ง ณ ตัวแทนรับจองซื ้อและรับชาระค่าหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน ตามข้ อ 5.3 พร้ อมเอกสารที่ใช้ ประกอบการจองซื ้ออื่นๆ
5.5 เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซือ้
5.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ วไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ ก ารจองซือ้ หากบริ ษั ท ไม่ได้ รับ
เอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรื อค่าจองซื ้อหุ้นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.5.2 หากผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื ้อหุ้ น หรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงิน
ค่าจองซื ้อและดาเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดเพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็บ
เงินค่าจองซือ้ ได้ ทนั ตามกาหนดระยะเวลาจองซื ้อ หรือบริษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจอง
ซื อ้ ได้ (ไม่ ว่ า ในกรณี ใ ดๆ ก็ ต ามด้ ว ยเหตุ ที่ มิ ใ ช่ ค วามผิ ดของบริ ษั ท ) ไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนได้ ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อตามที่กาหนดหรื อจองซือ้ ด้ วยวิธีการอื่นที่
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มิ ได้ ก าหนดไว้ ในหนังสือ แจ้ งการจัดสรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฉบับ นี ้ หรื อ น าส่ง
เอกสารประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วน บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือ
หุ้นรายดังกล่าว
5.5.3 ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ กรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วนไม่ชดั เจนหรื อไม่
สัม พัน ธ์ กั น บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช้ ข้ อมู ล ในเอกสารประกอบการจองซื อ้ ตามที่
เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทมีสิทธิที่จะ
ถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ ในการจองซื อ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุน และบริ ษั ทขอสงวนสิทธิในการไม่
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าว
5.5.4 ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม หรื อการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ู
ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิ ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกินกว่าจานวน
ร้ อยละ 35 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษั ทขอสงวนสิทธิการไม่
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นต่างด้ า วดังกล่าว หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื อ
อาจเป็ นผลให้ เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่กาหนด
ในข้ อบังคับของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
5.5.5 บริ ษัทจะไม่รับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นเงินสด เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ณ
สถานที่ทาการของบริ ษัท หรื อสถานที่รับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้ อ 5.3
5.5.6 ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)
5.5.7 บริ ษัทงดรับเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์
5.5.8 ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้
ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นรับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื ้อ
1 ชุ ด ต่ อ 1 เลขทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ นเท่ า นัน้ หากผู้ ถื อ หุ้ นจองซื อ้ ด้ วยเลขทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น
หมายเลขเดี ย วโดยรวมสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของทุ ก หมายเลข
ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ นเข้ าด้ วยกั น เป็ นรายการเดี ย วกั นหรื อ ระบุ ข้ อมู ล ดั งกล่า วในเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อชุดเดียวกัน ผู้จองซือ้ อาจได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิ
ทัง้ หมดที่มีตามเลขทะเบีย นผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการ
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จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื อ้ ตามที่เห็นสมควรหรื อไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายดังกล่าว
5.5.9 บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อและการชาระเงินค่าจอง
ซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื ้อตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิดปั ญหา
อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัท
5.6 เอกสารประกอบการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้
ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจะต้ องยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
5.6.1 ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื ้ออย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน และชัดเจน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน 1 ใบต่อใบรับรอง
สิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้
5.6.2 หลักฐานการชาระเงิน ได้ แก่ ใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment Pay-In
Slip) (ส่วนสาหรับลูกค้ า) หรื อใบนาฝาก/โอนเงินฉบับจริ ง (กรณี ชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนด้ วยการโอนเงิน) พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อ นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ในใบนา
ฝาก/โอนเงินด้ วย
5.6.3 ใบรับ รองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3) ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของ
บริ ษัท
5.6.4 เอกสารประกอบการแสดงตน (ตามที่ระบุในข้ อ 5.7)
5.6.5 หนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้
ผู้รับมอบอานาจมากระทาการแทน) พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื ้อและผู้รับมอบ
อานาจซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)
5.6.6 สาหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ ในบัญ ชีของบริ ษั ทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ในนามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นาหลักทรัพ ย์ฝากเข้ าบัญ ชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านัน”
้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4) เพื่อนาส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์
5.6.7 สาเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้ าแรกพร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้จองซื ้อหุ้น
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้ รับ การจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน หรื อใน
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กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตาม
จานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (ตามที่ระบุในข้ อ 5.8)
5.7 เอกสารประกอบการแสดงตน
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชนให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นทีม่ ีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลซึง่ ทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้น หรื อในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ า มี ) พร้ อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน สาเนาใบต่ างด้ าวหรื อ สาเนาหนังสือ เดิน ทาง
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริ ษัทที่มีอายุไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
นัน้ และประทับตราสาคัญ ของนิติบุค คล (ถ้ า มี) พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้ ว แต่กรณี ) ของผู้มี อานาจลงนามของนิ ติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับ รองสาเนา
ถูกต้ อง สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดย
โนตารี่ พลับบลิก และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทย (Authentication) ใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
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5.8 การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามั ญเพิ่ มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในกรณี ท่ ีได้ รับการจัดสรรหุ้นสามั ญ
เพิ่มทุนไม่ ครบตามจานวนที่จองซือ้
ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้ รับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้น สามัญไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกิน
กว่าสิทธิ บริ ษัทจะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันนับแต่วนั
ปิ ดการจองซื ้อหุ้นโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ
ATS) เข้ าบัญชีของผู้จองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื ้อต้ องแนบสาเนา
สมุดเงินฝากธนาคารหน้ าแรก (พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้จองซื ้อหุ้น) ทังนี
้ ้ บัญชีเงิน
ฝากธนาคารดังกล่าว จะต้ องเป็ นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันของธนาคารที่มีสาขาใน
ประเทศไทยเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้นเท่านัน้ ซึ่งต้ องไม่
เป็ นบัญชีเงินฝากร่ วมกับธนาคารดังต่อไปนี ้
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่บ ริ ษั ทไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิโดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของ
ผู้จองซือ้ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกับ ชื่อผู้จอง
ซื ้อ หรื อไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทจะดาเนินการให้ มีการ
คืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับ การจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกิ น
กว่าสิท ธิเป็ นเช็ค ขีดคร่ อ มสัง่ จ่า ยเฉพาะในนามของผู้จ องซื อ้ หุ้นและส่งทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ยน
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ตามที่ระบุในข้ อ
4 ข้ างต้ น
กรณี การรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสานักหัก
บัญชีหรือเช็คธนาคาร
ทังนี
้ ้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรร
ไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อตามที่
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ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ ผ้ จู องซื ้อตามที่
อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทตามสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ ตามที่ระบุในข้ อ 4
ข้ างต้ น ให้ ถือว่าผู้จองซือ้ ได้ รับเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ
ตามจ านวนที่ จองซื อ้ เกิ นกว่ าสิ ท ธิ โ ดยชอบ และผู้ จ องซื อ้ ไม่ มี สิท ธิ เรี ย กร้ องดอกเบี ย้ และ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ จากบริ ษัทอีกต่อไป
5.9 วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
5.9.1 ในกรณีที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้ มีบญ
ั ชี ซื ้อ
ขายหลักทรัพย์อยู่ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัทศูนย์ รับฝาก
หลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อผู้ ฝาก” โดยศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ แ ละบริ ษั ท
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่
ผู้จองซื ้อภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น
5.9.2 ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื อ้ ประสงค์ จะฝากหุ้นไว้ ในบัญ ชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่
600 บริ ษั ทจะดาเนิ น การนาหุ้ นที่ ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษั ทศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญ ชีจานวนหุ้นเข้ าบัญ ชี
ดังกล่าวในนามของผู้จองซื ้อหุ้นและออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อภายใน 7 วันทา
การนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น
5.9.3 ในกรณีที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน
ฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับ
การจัดสรรทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนตามชื่อและที่ อยู่ที่ป รากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4 ข้ างต้ น ภายใน 15 วันนับแต่
วันปิ ดการจองซื ้อหุ้น
5.10 ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.10.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับฝากการจองซื ้อหุ้นที่ลงชื่ อรับ จากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ
จองซื ้อหุ้นเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
5.10.2 ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สทิ ธิจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อมิได้ ชาระเงินตามวันและเวลาที่กาหนด
บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี ้
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5.10.3 หากจานวนหุ้นที่ ผ้ ถู ื อหุ้นระบุในใบจองซื อ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนมากกว่า จานวนเงิน ที่บริ ษั ท
ได้ รับชาระ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับจากการจองซือ้ หุ้นเป็ น
หลัก
5.10.4 หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ื อหุ้นระบุในใบจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุนน้ อยกว่า จานวนเงินที่ บริ ษั ท
ได้ รับชาระ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือ
หุ้นแต่ละรายตามที่บริ ษัทเห็นสมควร
5.10.5 ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อจะต้ องระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบ
จอง) ที่ผ้ ูถือหุ้นมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์ จะ
ให้ โอนหุ้นที่ได้ รับ การจัดสรรเข้ าบัญ ชีดงั กล่า วให้ ถูกต้ อง โดยชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์ที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื ้อหุ้น หากระบุรหัส
บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเลขที่บัญ ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ ไม่ถูก ต้ อง หรื อระบุเลขที่บัญ ชีซื อ้ ขาย
หลัก ทรั พ ย์ ข องบุ ค คลอื่ น จะท าให้ ไม่ ส ามารถโอนหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เข้ า บั ญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณี ดังกล่าวบริ ษั ทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรื อความ
ล่าช้ าในการติดตามหุ้นคืน และบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบ
หุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรในนามของผู้จองซือ้ หุ้น และจัดส่งใบหุ้นให้ ตามชื่อที่อยู่ที่
ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
4 ข้ างต้ น ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึง่ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี
ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรร
5.10.6 บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อ การชาระเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื ้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปั ญหา
อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัท
6.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน
6.1 นาเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จานวนเงินประมาณ 181,314,761.50 บาท ไปชาระเงินกู้ยืมจาก
ธนาคาร ซึ่งบริ ษัทกู้ยืมมาเพื่อใช้ ในการปรับปรุ งกระบวนการผลิต ปรับปรุ งโรงงาน และระบบไฟฟ้า
ทัว่ ไป และ
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6.2 ใช้ เงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนครัง้ นี ้จ านวนประมาณ 50,000,000 บาท ในการเพิ่มสภาพคล่องในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
7.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 การชาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ กับผู้ให้ ก้ นู นั ้ จะเป็ นการลด
ภาระดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่ บริ ษัท รวมถึง ช่วยในการปรับโครงสร้ างเงินทุนและหนีส้ ินของบริ ษัทให้ มี
ความเหมาะสม
7.2 เพิ่มเงินทุนและเสริ มสร้ างสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจของบริษัท

8.

นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรั บเงินปั นผลของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน
8.1. นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริ ษัท หลังจากกันทุนสารอง
ตามกฏหมาย (ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เรี ยบร้ อยแล้ ว จานวนเงินปั นผลนันจะ
้
ขึ ้นอยู่กบั ความจาเป็ นในการใช้ เงินในอนาคต
8.2. ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนครั ง้ นีจ้ ะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผู้จองซือ้ หุ้นของบริ ษัทครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษัท ตังแต่
้ วันที่ผ้ ูจอง
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว โดยมีชื่อปรากฏเป็ นผู้ถือหุ้น
ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และบริ ษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง อย่ างไรก็ ต าม เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี ผ ลขาดทุ น สะสมจากการ
ดาเนินงาน ดังนัน้ บริ ษัทจะประกาศจ่ายเงินปั นผลได้ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทมีกาไรและกระแสเงินสดเพียง
พอที่จะทาเช่นนัน้ และจะต้ องไม่มผี ลขาดทุนสะสมในขณะนัน้

9.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
9.1 ผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
Control Dilution = จานวนหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม / (จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว + จานวนหุ้นที่
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม)
= 154,209,841 / (462,629,524+154,209,841)
= 25.00%
ดังนัน้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วน
การถื อหุ้น และผู้ถื อหุ้นเดิ มของบริ ษั ทแต่ ละรายมี การใช้ สิทธิ ครบทัง้ จ านวน ผู้ถื อหุ้นจะไม่ได้ รับ
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้ นรายใดรายหนึ่งไม่ใช้ สิทธิ แต่ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นใช้
สิทธิจองซื ้อหุ้นครบทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นรายนันจะได้
้
รับ ผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการออก
เสียงของผู้ถือหุ้นบริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 25.00
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9.2 ผลกระทบด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
= (2.91 – 2.56) / 2.91
= 12.10%
ดังนัน้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูเดิมของบริ ษัทตามสัดส่ว นการ
ถื อหุ้น หากมีการใช้ สิทธิ จองซือ้ หุ้นครบทัง้ จานวนแล้ ว ผลกระทบด้ า นการลดลงของราคา (Price
Dilution) จะคิดเป็ นร้ อยละ 12.10 โดยราคาตลาดอ้ างอิงจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ย้ อนหลังขึ ้น
ไป 15 วันทาการ
9.3 ผลกระทบด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกาไร (Earning per Share Dilution)
Earning per Share Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
= (- 0.55 - (- 0.41)) / - 0.55
= 25.00%
ดังนัน้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูเดิมของบริ ษัทตามสัดส่ว นการ
ถื อ หุ้น หากมีการใช้ สิทธิ จองซือ้ หุ้นครบทัง้ จานวนแล้ ว ผลกระทบด้ า นการลดลงของกาไรต่ อหุ้ น
(Earning per Share Dilution) จะคิดเป็ นร้ อยละ 25.00

13

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท
1.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ (ภาษาไทย)

:

บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

:

THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ

:

RCI

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตกระเบื ้องเซรามิค ทังชนิ
้ ดบุผนัง และปูพื ้น

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

อาคารบริ ษั ท ไดนาสตี ้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิ สาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ

2.

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0107537001137

หมายเลขโทรศัพท์

:

02-276-9275-81

หมายเลขโทรสาร

:

02-276-0313-17

เว็บไซต์บริ ษัท

:

www.rci.co.th

ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปั จจุบันของบริษัท
2.1 เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษั ทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิ จ โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้ผ ลิต และจั ดจาหน่ายกระเบือ้ งเซรามิค
กระเบื ้องประเภทปูพื ้น และบุผนัง ที่มีคณ
ุ ภาพสูง เพื่อสนองความต้ องการของตลาด ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทจะมุ่งเน้ นในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาในด้ านต่างๆ ดังนี ้คือ
1) พัฒนาคุณภาพและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี เครื่ องจักร และอุปกรณ์
ต่างๆ เพือ่ เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ า เพือ่ ลดต้ นทุนการผลิต
2) พัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิ ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกระดับ ตามความรับผิดชอบ
ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อรองรับการแข่งขันที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้น
3) พัฒนาสินค้ าใหม่ที่มีมลู ค่าเพิม่ สูงขึ ้น ด้ วยค่านิยมหลัก (core value) คือ “ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมัน่ ในคุณภาพ เทคโนโลยี่เท่าทัน ก้ าวล ้านวัตกรรม”
นอกจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทยังคานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้ อมโดยให้ ได้ รับ
ผลกระทบน้ อยที่ สุด ตลอดจนการรั กษาความสัม พันธ์ ที่ดี และให้ ความช่วยเหลือชุมชนรอบข้ าง
บริ เวณใกล้ เคียงโรงงานอีกด้ วย
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจในปั จจุบัน
บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจในด้ านการผลิต กระเบือ้ งเซรามิค
ทังชนิ
้ ดบุผนัง และปูพื ้น โดยบริ ษัทให้ ความสาคัญกับเรื่ องการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้ า
อย่ างเข้ ม งวด พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ให้ มีความหลากหลายทัง้ รู ป แบบ ลวดลาย และขนาดต่ างๆ ให้
สอดคล้ องตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค โดยที่รายได้ หลักของบริ ษัทเป็ นกระเบือ้ งที่บริ ษัท
ผลิตเองทังหมด
้
มุ่งเน้ นการจาหน่า ยสินค้ าภายในประเทศเป็ นสาคัญ โดยตลาดส่วนใหญ่ จาหน่าย
ผ่าน บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 99 ซึ่งเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจและมีศกั ยภาพ
รวมทัง้ ช่องทางการจ าหน่ายทั่วประเทศกว่า 200 สาขา และผ่านตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศโดย
บริ ษัทเองประมาณร้ อยละ 1 ของยอดขาย
2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ปั จจุบนั บริ ษัท ได้ มีการแบ่งผลิตภัณฑ์กระเบื ้องที่จาหน่ายออกเป็ น 2 กลุม่ ด้ วยกัน คือ
1) กระเบื ้องบุผนัง ขนาด 20cm.x25 cm., 20x30 cm., 20x30cm. (ดิจิตอล)
2) กระเบื อ้ งปู พื น้ ขนาด 30x30 cm., 30x30cm. (ดิจิต อล) และในปี 2561 จะเริ่ มผลิต
กระเบื ้องปูพื ้นขนาดใหญ่แบบ Premiumขนาด 60x60 cm., 60x60 cm. (ดิจิตอล)
2.3.2 การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจในด้ านการผลิต
กระเบื ้องเซรามิคทังชนิ
้ ดบุผนัง และปูพื ้น โดยบริ ษัทให้ ความสาคัญกับเรื่องการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณ ภาพสินค้ าอย่างเข้ มงวด พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลายทังรู้ ปแบบ
ลวดลาย และขนาดต่างๆ ให้ สอดคล้ องตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
ในปี 2560 บริ ษัทประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ซึ่งต้ องการเงินทุนหมุนเวียน
อย่างมากโดยเร็ วเพื่อให้ ทันการการจ่ายชาระเงินกู้ยืมที่ถึ งกาหนด รวมทัง้ ใช้ จ่ ายภายใน
บริ ษั ท จึ งได้ เสนอขายสิ น ค้ า เหมาเทคลังทัง้ หมดให้ กับ บริ ษั ท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จ ากั ด
(มหาชน) ซึ่งได้ เสนอขออนุมตั ิผ่านมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2560
และ หลังจากบริ ษัทว่าจ้ างบริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) “DCC” เข้ ามาบริ หาร
จัดการ โดยทีมบริ หารของ DCC ได้ มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุ งหลายส่ว นงาน รวมทัง้
แผนและกลยุทธ์ ทางการตลาด โดยบริ ษัทได้ เพิ่มช่องทางการจาหน่ายผ่านบริ ษัท ไดนาสตี ้
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เซรามิค จากัด (มหาชน) เป็ นหลัก เนื่องจากมีช่องทางการจาหน่ายทั่ว ประเทศกว่า 200
สาขา ซึ่งสามารถทาให้ บริ ษั ทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ ้น โดยถือเป็ นการเกือ้ หนุนทางธุรกิจกัน
โดยยกเลิกการผลิตกระเบื ้องประเภทกระเบื ้องพอร์ ซเลน (Porcelain Tile) และกระเบือ้ งดิน
เผา (Clay Tile) เนื่องจากต้ นทุนการผลิตค่อนข้ างสูง ยอดขายไม่ค้ มุ กับการดาเนินการ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1) มุ่งเน้ นให้ ความสาคัญ กับการพัฒนาสินค้ า และบริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บ ริ โภคให้ ดี ขึ ้น เช่ นการพัฒ นาคุณ สมบัติของสินค้ าอย่า งต่ อ เนื่ อง โดยพัฒ นา
งานวิจยั และนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ การพัฒนาสินค้ าที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
เป็ นต้ น
2) มีน โยบายการเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพในการผลิต และลดต้ นทุ น อย่ า งต่อเนื่ อง เช่ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเครื่ องจักรที่ทนั สมัยเพื่อลดต้ นทุนพลัง งาน ลดต้ นทุนวัตถุดิบและลด
การสูญเสียจากกระบวนการผลิต
2.3.3 การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
การจาหน่ ายกระเบือ้ งเซรามิค ของบริ ษั ท มีก ารจาหน่ายในประเทศเป็ นหลัก ผ่านบริ ษั ท
ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) ซึง่ เป็ นลูกค้ ารายใหญ่ เนื่องจากมีช่องทางการจาหน่ายทัว่
ประเทศกว่า 200 สาขา
2.3.4 ปริมาณการผลิต
โรงงานผลิต

ประเภทกระเบือ้ ง

ปริมาณการผลิต
(ล้ านตารางเมตร/ปี )
ปี 2560
ปี 2559

กระเบื ้องบุผนัง (Wall Tile)

1.72

1.99

บมจ. โรแยล ซีรามิค

กระเบื ้องปูพื ้น (Floor Tile)

2.35

0.65

อุตสาหกรรม(RCI)

กระเบื ้องลวดลายพิเศษ (Decorative Tile)

-0-

0.04

กระเบื ้องพอร์ ซเลน (Porcelain Tile)

0.05

0.27

-0-

0.13

4.12

3.09

บจก.โรแยล เอเซียบริ ค กระเบื ้องดินเผา (Clay Tile)
แอนด์ไทล์ (RABT)
รวม
*

บจก.โรแยล เอเซียบริ ค แอนด์ไทล์ (RABT) หยุดดาเนินกิจการเมื่อ เดือน เมษายน 2560
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2.4 ทรั พย์ สินหลัก
สินทรัพย์ที่ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ใช้ ในการประกอบธุรกิจหลัก ได้ แก่ ที่ดิ น อาคารและอุปกรณ์ โดย
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 มี มูลค่ า สุท ธิ ห ลังหัก ค่ า เสื่อมราคาสะสม และค่ า ตัด จ าหน่ า ยสะสม
จานวน 325 ล้ านบาท
ประเภท / ลักษณะทรั พย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ล้ านบาท

ภาระผูกพัน
RCI ติดภาระผูกพัน (1)

ที่ดิน

เป็ นเจ้ าของ

63

อาคารและส่วนปรับปรุง

เป็ นเจ้ าของ

396

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

1,535

ไม่มีภาระผูกพัน

เครื่ องตกแต่งและติดตัง้

เป็ นเจ้ าของ

74

ไม่มีภาระผูกพัน

ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

6

ไม่มีภาระผูกพัน

งานระหว่างก่อสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

155

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

2,229

หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่

(1,904)

การด้ อยค่า
รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
(1)

325

ติดภาระผูกพันจดจานองกับสถาบันการเงิน สาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

จานวนรวมประมาณ 200 ล้ านบาท

3.

ข้ อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.1

รายชื่อกรรมการ

ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1.

นายวิบลู ย์

วัชรสุรังค์

ประธานกรรมการ

2.

นายรุ่ งโรจน์

แสงศาสตรา

ประธานกรรมการบริ หาร

3.

นายสัญชัย

เจนจรัตน์

กรรมการผู้จดั การ

4.

นางภวัญญา

กฤตชาติ

5.

นายกมลสุทธิ์

ทัพพะรังสี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6.

นางสาวบงกช

สิทธิกรประสาธน์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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7.

นายไชยยศ

รุ่งเจริ ญชัย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8.

นายมนต์ รัก

แสงศาสตรา

กรรมการบริ หารฝ่ ายบริ หาร

9.

นายมารุต

แสงศาสตรา

กรรมการบริ หารฝ่ ายการตลาดและการขาย

10.

นายจารุวตั ร

ไตรถวิล

กรรมการบริ หารฝ่ ายการผลิต

3.2

รายชื่อผู้บริหาร 4 ลาดับนับจากกรรมการผู้จัดการ

ลาดับ
1.

รายชื่อ
นางประนอม สุขสวัสดิ์

ผู้อานวยการฝ่ ายผลิต

2.

นายเจษฎา วัชราวิภาส

ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด

3.

นางสกุลศรี พันธุ์วงศา

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)

4.

นางพบคุณ เกาไศยนันท์

ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร

3.3

ตาแหน่ ง

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – นามสุกล

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง
นายวิบลู ย์ วัชรสุรังค์
นางสาววราภรณ์ สมานพันธ์ชยั
น.ส.สุนี อนันตประกร
นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม
น.ส.พิมพ์ภทั รา ศุภพัชรวงศ์
น.ส.เขมจุฑา สุวรรณจินดา
นายวรชัย เลิศไพรวัน
นายธเนศ รัศมีสขุ านนท์
นางขนิษฐา มากดวงเทียน
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก

76,440,000 16.523
65,690,400 14.199
19,518,000 4.219
19,046,000 4.117
14,375,000 3.107
6,470,000 1.399
6,257,100 1.353
6,200,000 1.340
6,093,725 1.317
5,848,800 1.264
225,939,025 48.838

จานวนหุ้นสามัญรวมทังสิ
้ ้น (หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับหุ้นละ
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วของบริ ษัท (บาท)
ทุนจดทะเบียน (บาท)

462,629,524 100.00
1.00
000
462,629,524
463,185,014
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4.

ประวัตกิ ารเพิ่มทุน และประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
4.1

ประวัตกิ ารเพิ่มทุน
ปี

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ชาระแล้ ว

480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา

388,735,362 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นเงิน

ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นเงิน

480,000,000 บาท

388,735,362 บาท

ปี 2557 ลดทุนจดทะเบียน จานวน

463,185,014 หุ้น มูลค่าที่ตรา

388,737,902 หุ้น มูลค่าที่ตรา

16,814,986 หุ้น เพิ่มทุนชาระ 2,540 หุ้น

ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นเงิน

ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นเงิน

463,185,014 บาท

388,737,902 บาท

ปี 2558 เพิ่มทุนชาระ 73,891,622 หุ้นวันที่

463,185,014 หุ้น มูลค่าที่ตรา

462,629,524 หุ้น มูลค่าที่ตรา

3 พฤศจิกายน 2558 จากการจัดสรรหุ้น

ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นเงิน

ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นเงิน

สามัญ (ใบสาคัญแสดงสิทธิ)

463,185,014 บาท

462,629,524 บาท

ปี 2556

4.2

ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
ในรอบ 3 ปี ที่ผ่ านมา (ปี 2558-2560) บริ ษั ทยังไม่มีก ารจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้นของบริ ษั ท
เนื่องจากบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

5.

ข้ อมูลของบริษัทในเครื อ บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม (ถ้ ามี)
บริษัทย่ อย

ประเภทกิจการ

ทุนที่ชาระแล้ ว

สัดส่ วน
เงินลงทุน

มูลค่ าเงิน
ลงทุน-บาท
139,985,000

บริ ษัท โรแยล เอ

ผลิตกระเบื ้องดินเผา

80,000 หุ้น มูลค่า หุ้น

79,994 หุ้น

เซียบริ คแอนด์ไทล์

(หยุดกิจการ)

ละ 1,000 บาท เป็ น

คิดเป็ นร้ อยละ

เงิน 80,000,000 บาท

99.99

จากัด (หุ้นสามัญ)

บริ ษั ท บ้ านสมถวิ ล พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 1,000,000 หุ้น มูลค่ า

450,000 หุ้น

จากัด (หุ้นสามัญ)

หุ้ น ล ะ 25.00 บ า ท

คิดเป็ นร้ อยละ

เป็ นเงิ น 25,000,000

45

11,250,000

บาท
บริ ษัท ที.ที. เซรามิค

ผลิตและจาหน่าย

600,808,896 หุ้น

50,000,000 หุ้น

(มหาชน)

กระเบื ้องเซรามิค

มูลค่า หุ้นละ 1 บาท

คิดเป็ นร้ อยละ

เป็ นเงิน 600,808,896
บาท
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8.32

50,000,000

บริ ษัท เซอมาส จากัด การทาเหมืองดิน

210,000 หุ้ น มู ล ค่ า

3,143 หุ้น

หุ้น ละ 100 บาท เป็ น

คิดเป็ นร้ อยละ

เงิน 21,000,000 บาท

1.50

20

314,300

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางการเงิน

(หน่ วย : บาท)

31-ธ.ค.-60
"ตรวจสอบแล้ว"

%

งบการเงิ นรวม
31-ธ.ค.-59
%
"ตรวจสอบแล้ว"
"ปรับปรุงใหม่"

01-ม.ค.-59
"ตรวจสอบแล้ว"
"ปรับปรุงใหม่"

%

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
เงินลงทุนในความต้องการของตลาด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

3,219,708
73,161,386
116,862,428
193,243,522

1%
0%
0%
13%
20%
0%
34%

43,291,579
84,013,224
329,259,308
456,564,111

6%
0%
0%
12%
49%
0%
67%

8,092,625
27,457,962
50,449,041
129,683,872
323,298,333
4,279,223
543,261,056

1%
4%
6%
17%
41%
1%
70%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

32,814,300
325,145,739
8,010,985
2,264,118
368,235,142

6%
58%
1%
1%
66%

37,814,300
172,034,004
8,247,514
2,454,944
220,550,762

6%
25%
1%
1%
33%

50,314,300
182,491,475
34,952
2,401,473
235,242,200

6%
23%
0%
1%
30%

รวมสิ นทรัพย์

561,478,664 100%

677,114,873 100%

778,503,256 100%

หนี้สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน

220,652,201
91,974,572
441,155
313,067,928

39%
17%
0%
0%
56%

54,299,776
49,334,596
51,098,930
3,420,915
158,154,217

8%
7%
8%
0%
23%

79,143,151
60,139,019
60,111,356
4,304,747
203,698,273

10%
8%
8%
0%
26%

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ประมาณหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

42,094,696
42,094,696

0%
7%
7%

61,757,000
61,757,000

0%
9%
9%

42,543,317
45,496,862
88,040,179

5%
6%
11%

355,162,624

63%

219,911,217

32%

291,738,452

37%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 463,185,014 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

463,185,014

82%

463,185,014

68%

463,185,014

59%

462,629,524
165,629,424

82%
30%

462,629,524
165,629,424

68%
25%

462,629,524
165,629,424

60%
21%

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 462,629,524 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น

(421,942,908) -75%
206,316,040 37%

(171,055,292) -25%
457,203,656 68%

(141,494,144) -18%
486,764,804 63%

561,478,664 100%

677,114,873 100%

778,503,256 100%
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งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย : บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการสารองค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั อืน่
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุทธิ จากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

2560

%

506,963,097
8,613,141
515,576,238

100%
2%
102%

(679,876,231)
(43,621,888)
(52,701,541)
16,618,359
(5,000,000)
(3,560,563)
(768,141,864)
(252,565,626)
(252,565,626)
(252,565,626)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน (บาท)
กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

%

2558

%

659,258,928
37,019,490
696,278,418

100%
6%
106%

808,274,504
10,993,879
819,268,383

100%
1%
101%

-134%
-9%
-11%
2%
0%
0%
-152%
-50%
0%
-50%

(505,891,762)
(106,269,633)
(80,604,934)
(12,500,000)
(7,475,764)
(712,742,093)
(16,463,675)
(16,463,675)

-77%
-16%
-12%
0%
-2%
-1%
-108%
-2%
0%
-2%

(631,086,304)
(126,707,640)
(93,669,695)
(18,302,877)
(869,766,516)
(50,498,133)
(18,933,378)
(69,431,511)

-78%
-16%
-12%
0%
0%
-2%
-108%
-6%
-2%
-9%

0%
0%
-50%

(13,863,271)
(13,863,271)
(30,326,946)

-2%
-2%
-4%

(69,431,511)

0%
0%
-9%

(0.55)
(0.55)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

2560-บาท
19,033,362
(170,752,952)
111,647,719
(40,071,871)
43,291,579
3,219,708
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งบการเงินรวม
2559
"ปรับปรุงใหม่"

(0.04)
(0.04)

งบการเงินรวม
2559-บาท "ปรับปรุงใหม่"
42,178,192
76,943,594
(83,922,832)
35,198,954
8,092,625
43,291,579

(0.18)
(0.18)

2558-บาท
10,499,759
(77,684,306)
67,122,348
(62,199)
8,154,824
8,092,625

(หน่ วย : บาท)

31-ธ.ค.-60
"ตรวจสอบแล้ ว"

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31-ธ.ค.-59
%
"ตรวจสอบแล้ ว"
"ปรับปรุงใหม่ "

01-ม.ค.-59
"ตรวจสอบแล้ ว"
"ปรับปรุงใหม่ "

%

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในความต้องการของตลาด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

2,873,148
73,124,487
116,862,428
192,860,063

1%
0%
0%
11%
18%
0%
30%

42,469,145
84,007,978
331,369,122
457,846,245

5%
0%
0%
11%
44%
0%
60%

7,471,009
27,457,962
50,449,041
131,054,577
325,408,147
4,186,395
546,027,131

1%
3%
6%
15%
38%
1%
64%

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

84,383,660
32,814,300
323,942,101
8,010,985
392,674
449,543,720

13%
5%
50%
1%
1%
70%

85,547,414
37,814,300
169,307,722
8,247,514
634,143
301,551,093

11%
5%
22%
1%
1%
40%

85,644,700
50,314,300
174,113,552
34,952
615,321
310,722,825

10%
6%
20%
0%
0%
36%

รวมสิ นทรัพย์

642,403,783 100%

759,397,338 100%

856,749,956 100%

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

220,652,201
95,857,930
441,155
316,951,286

34%
15%
0%
0%
49%

54,299,776
52,851,743
51,098,930
3,420,915
161,671,364

7%
7%
7%
0%
21%

79,143,151
60,220,137
60,111,356
4,193,465
203,668,109

9%
7%
7%
1%
24%

42,094,696
42,094,696

0%
7%
7%

61,675,529
61,675,529

0%
8%
8%

42,543,317
44,631,826
87,175,143

5%
5%
10%

รวมหนีส้ ิ น

359,045,982

56%

223,346,893

29%

290,843,252

34%

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 463,185,014 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

463,185,014

72%

463,185,014

61%

463,185,014

54%

462,629,524
165,629,424

72%
26%

462,629,524
165,629,424

61%
22%

462,629,524
165,629,424

54%
19%
-7%
66%

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ประมาณหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 462,629,524 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

-344,901,147 -54%
283,357,801 44%

-92,208,503 -12%
536,050,445 71%

-62,352,244
565,906,704

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

642,403,783 100%

759,397,338 100%

856,749,956 100%
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งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย : บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการสารองค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั อืน่
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุทธิ จากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
%
"ปรับปรุงใหม่"

2560

%

506,963,097
8,245,084
515,208,181

100%
2%
102%

659,258,928
37,019,480
696,278,408

(680,086,231)
(43,621,888)
(51,086,748)
16,618,359
(1,163,754)
(5,000,000)
(3,560,563)
(767,900,825)
(252,692,644)
(252,692,644)

-134%
-9%
-11%
2%
0%
0%
0%
-152%
-50%
0%
-50%

(252,692,644)

0%
0%
-50%

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน (บาท)
กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

(0.55)
(0.55)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

2560-บาท
19,509,319
(170,753,035)
111,647,719
(39,595,997)
42,469,145
2,873,148
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2558

%

100%
6%
106%

808,274,504
15,580,716
823,855,220

100%
2%
102%

(506,419,796)
(106,269,633)
(71,330,566)
(5,888,993)
97,286
(12,500,000)
(7,475,764)
(709,787,466)
(13,509,058)
(13,509,058)

-77%
-16%
-11%
-1%
0%
-2%
-1%
-108%
-2%
0%
-2%

(631,841,183)
(126,707,640)
(94,025,494)
(7,965,300)
(18,302,747)
(878,842,364)
(54,987,144)
(18,933,378)
(73,920,522)

-78%
-16%
-12%
-1%
0%
0%
-2%
-109%
-7%
-2%
-9%

(14,687,100)
(14,687,100)
(28,196,158)

-2%
-2%
-4%

(73,920,522)

0%
0%
-9%

(0.03)
(0.03)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559-บาท "ปรับปรุงใหม่"
41,977,374
76,943,594
(83,922,832)
34,998,136
7,471,009
42,469,145

(0.18)
(0.18)

2558-บาท
4,544,938
(72,297,087)
67,122,349
(629,800)
8,100,809
7,471,009

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 / Enclosure 2
เลขที่ใบจอง/Subscription Form No……………………………………………..

ใบจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

Subscription Form for New Ordinary Shares of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของ บริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) จานวน 154,209,841 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.50 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วน 3 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
Offering to existing shareholders of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited shares new ordinary shares (the “Shares”) at a ratio of 3 existing share for 1 new ordinary share with a par value of Baht 1 per share at the offering price of Baht 1.50 per share
วันที่จองซื้อ

8 16 พฤษภาคม 2561 / 16 May 2018

17 พฤษภาคม 2561 /17 May 2018

11 18 พฤษภาคม 2561 / 18 May 2018

14 21 พฤษภาคม 2561 /21 May 2018

15 22 พฤษภาคม 2561 / 22 May 2018

ข้ อมูลผู้จองซื ้อหุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่องด้ านล่างนี ้ให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) / To Board of Directors of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company ……………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel. ………………………………………………………………………………………..….……………………
บัตรประจาตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...
ที่อยู่ / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมของ บริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จานวน / According to the Share Register Book as of 2 May 2018 I/We own …………………………...…………………………. หุน้ / shares
มีสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / and have the rights to subscribe to the new ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares
จานวนที่จองซื้อ (หุน้ ) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ดังนี้
No. of shares subscription (Shares)
Total Payment Amount (Baht)
/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows :
จองซื้อตามสิทธิท้งั จานวน / Subscription for full of the entitlement
จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement

โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
/ Choose one only

จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่จองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น / I/ We enclose my/our payment by
เงินโอนเข้าบัญชี / Pay-in โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขทีบ่ ัญชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) / Payable to “Globlex Securities Company Limited for Subscription
”Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Plc.,
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only)
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนิ นการให้ บริ ษทั ............................................................................................................ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ..............................................
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่ ......................................................ชื่อ/Name………………….…………………………….…………………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น / Issue a share
certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name ................................................................................................ TSD member no. ...................................................... To deposit the
said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. ................................................................................................................................... maintained at the said TSD member company.
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
(การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted Shares and
deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ ้นและส่งมอบใบหุน้ ให้แก่
ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื้อหุน้ / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to have the
Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.
ในกรณี จองซื้อเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หรื อ ได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริ ษทั ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหรื อเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ
โดยผูจ้ องโปรดระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน /(ผูจ้ องเกินสิทธิจะต้องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิ ชย์, ธ.กรุ งเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรื อ ธ.กรุ งไทย พร้อมกับเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน) If I/We have not
been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by made a wire transfer to my/our bank account as the information below (The Subscribers must attach a copy of bank
account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.)
ธ.ไทยพาณิ ชย์ / SCB
ธ.กรุ งเทพ / BBL
ธ.กสิกรไทย / KBANK
ธ.กรุ งไทย / KTB สาขา / Branch ………………..……………………………… เลขบัญชี / Account Number..............................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้ อยพร้อมเงิน โอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ
ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจอง และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนบริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสื อแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในภายภาคหน้า
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed
to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of The Royal Ceramic Industry Public Company
Limited, including the amendment of those in the future.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ ยง / Please be aware of the risk involved in stock investment
ลงชื่อ………...............................................................................................................ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
ก่อนการตัดสิ นใจจองซื้ อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
(………...................................................................................)
การประเมินความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1.ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุน้ สามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุน้ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุน้ สามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุน้ สามัญ
ครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my signature below
to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.
ลงชื่อ……………………...……..............................................................................ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(…………..............................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (ผู้จองซื ้อ โปรดกรอกข้ อความในส่วนนี ้ด้ วย)
วันที่จองซื้อ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
ใบจองซื้อเลขที่ / Subscription No. ………………………………………………………….
ผูจ้ ดั จาหน่ายได้รับเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / For a subscription of the ordinary shares of the Company of
…………………………….……….……………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ ละ 1.50 บาท / at Baht 1.50 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of …………………………..………………………… บาท /Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by
เงินโอน / Pay-in
ลงวันที่ / Date ……………………………………….…….. ธนาคาร / Bank ……………………..…………..………………………. สาขาที่โอน / Branch ……………………………………………………….
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรหุน้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ....................................................................................... บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่ ................................................................................................................
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ........................................................................................
ออกใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซื้อ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under issuer
account for my name, account number 600
ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื้อหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………..............................................................................
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้ อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่ งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0 2009-9000
Remark: If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at: Securities Operation Service, Thailand Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

236
242

301
302
303
304
305
308
311
312
315
316
318
320
324
326

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหำชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ ำ (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อำร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ธนำคำรซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) - ผู้รับฝำกทรัพย์ สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) – เพื่อรับฝำกทรัพย์ สนิ
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรคำลิยง (เครดิต อะกริ กอล อินโดสุเอช)
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ)
ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) (เพื่อผู้ฝำกหลักทรัพย์)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนำคำรสินเอเซีย จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดี ้ยน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริษัท ดอยช์ ทรัสตรี จำกัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร เดอะโรยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สำขำกรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
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ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พำร์ ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) เพื่อผู้รับฝำกทรัพย์ สนิ
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ ำตรำสำรหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
บริษัทเงินทุน สินอุตสำหกรรม จำกัด (มหำชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทเงินทุน ฟิ นันซ่ำ จำกัด
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำรซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ธนำคำรอำร์ เอช บี จำกัด
RHB BANK BERHAD

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3
ใบรั บรองสิทธิการจองซือ้
ออกโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัท และได้ จดั ส่งไปทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับจดหมายแจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท

เอกสารเพิ• มเติ มประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผูท้ ี•ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน!
ข้าพเจ้า .............................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที! ..........................................................................................................

กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
". สถานทีเ! กิด ………...............................................................ประเทศ...........................................................................................
#. สัญชาติท!ี # .................................................................................................................................................................................
$. ทีอ! ยู่ถาวร.....................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหัสไปรษณีย/์ Postal…………….…...
กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์เป็ นนิ ติบคุ คล
". ประเทศทีจ! ดทะเบียนจัดตัง% บริษทั ………………………………………………………………………………………………………….
#. สถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี% เพื!อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี%)
.

- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ อื หุน้ ชาวสหรัฐ....................................
- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………………………

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร! ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึน% แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี% ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจ
เปิ ดเผยข้อมูลทีป! รากฎในเอกสารนี%ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื!นทีม! อี าํ นาจตามกฎหมายรวมทัง% หน่วยงานทีม! ขี อ้ ตกลงกับบริษทั ศูนย์
รับฝากฯ ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื!อ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................
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X " Y ก% & '("

ก

(" Z & (ก (Bill Payment Pay-In Slip)
/ Branch

บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็กจํากัด
87/2 ชั้น 8,12 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0105545078214
เพื่อเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank

..

/ For Customer

กก

! " !# ก$% & '("*

...

.

/ Date

..

%*+,/ Name/.../////////////////..
12&

"$3*, 4" / Registration No.(Ref.1)

1 M

&% %" *, 1 "' *, ("2 ' / ID or Passport Number(Ref.2)

เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment) (10/25)*

% / CHEQUE
'(" / CASH
%*+, "
- 1 / Bank-Branch

# "C" '("/ Amount ==>
! 1 % / Cheque No.

# "C" '(" ( 2) / Amount (Baht)

# "C" '(" L"MC,กN / Amount in Words
ก/ Deposit by
& '() */ Telephone

.
...

&3'4 5-

..

.

# " 2+ "

..

'-./0 / '-1 -

ก 673 '8./0 74 -12.9 : '7 ;) <0 ;* =ก

X " Y ก% & '("

3'8. ( >' ?

เพื่อเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank

เลขที่บัญชี 155-3-00030-1

..

.

? / / 0.@Aก ' 0ก * /9 : '

"

(" Z & (ก (Bill Payment Pay-In Slip)

บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็กจํากัด
87/2 ชั้น 8,12 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0105545078214

2

/ For Bank's Use

/ Branch

..

/ For Bank

กก

! " !# ก$% & '("*

...

.

/ Date

..

%*+,/ Name/....../////////////////..
12&

"$3*, 4" / Registration No.(Ref.1)

.@ -B'3'8

>' .@ > / .40

/ / ID or Passport Number(Ref.2)

(Bill Payment) (10/25)*

% / CHEQUE
'(" / CASH
%*+, "
- 1 / Bank-Branch

# "C" '("/ Amount ==>
! 1 % / Cheque No.

# "C" '(" ( 2) / Amount (Baht)

# "C" '(" L"MC,กN / Amount in Words
ก/ Deposit by
& '() */ Telephone
&3'4 5-

.
...

..

.

# " 2+ "

..

ก 673 '8./0 74 -12.9 : '7 ;) <0 ;* =ก

'-./0 / '-1 3'8. ( >' ?

2

/ For Bank's Use
..

? / / 0.@Aก ' 0ก * /9 : '

.

อากร
แสตมป์
30 บาท

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6

หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จำกัด (มหำชน)
วันที่

_____

ข้ าพเจ้ า (นาย/ นาง/ นางสาว/ บริ ษัท)
สัญชาติ
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
อยู่บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/อาคาร
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
("ผู้มอบอำนำจ")
ในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจอง
ซื ้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ (Record Date) คือ วัน 2 พฤษภาคม 2561 จานวน___________________ หุ้น เป็ นผู้มีสิทธิ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน
หุ้น
รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ใน
ฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ
ขอมอบอานาจให้ นาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
อยู่บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/อาคาร
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
("ผู้รับมอบอำนำจ")
เป็ นผู้รับมอบอานาจโดยชอบด้ วยกฎหมายดาเนินการแทนหรื อในนามข้ าพเจ้ าในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จานวน
หุ้น รวมถึง มีอานาจในการลงนาม แก้ ไข เพิ่มเติมข้ อความในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ รวมถึงการ
ดาเนินการใด ๆ ทังปวงอั
้
นจาเป็ นเกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจนเสร็ จสมบูรณ์
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบอานาจได้ กระทาไปภายใต้ การมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี ้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาด้ วย
ตนเองทุกประการ
[ประทับตรานิ ติบคุ คล (ถ้ามี )]

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(
หมายเหตุ:

ผู้มอบอานาจ/ ผู้ถือหุ้น
)

ผู้รับมอบอานาจ
)

โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และ/หรื อ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
ผู้มอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ ซึง่ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
แผนที่สถานที่รับจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้น

บริษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จำกัด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
87/2 อาคารซีอาร์ ซี ออลซีซนั่ ส์ เพลส ชัน้ 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525 โทรสาร (66) 0-2672-5929

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)

subject:

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (RCI)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of RCI

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

RCI

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

30/04/2018

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)

03/05/2018

อัตราส่วน (ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)

3:1

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

1.50

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

16/05/2018 - 22/05/2018

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......( )....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
16/05/2018

