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Attachment 2.2 

 Tender Offer Acceptance Form for NVDR of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited 

Date  Tender Offer Acceptance Form No.   

To : the Tender Offeror and Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited )  

(Printed letters) I, (Mr. / Mrs. / Ms. / Company) .............  ................................  

Contact Address and Address for document delivery .... 

.............. E-mail address  

Please provide information about occupations and workplaces as financial institutions have a duty to comply with the Anti-Money Laundering laws and Prime Minister Office Notification on 

Customer Identification Methodology for Financial Institutions and the Ministerial Regulation on Customer Due Diligence  Business owner relating to trading of precious stones, diamonds, gems, 

gold, or ornaments decorated with precious stones, diamonds, gems, or gold  Business owner relating to trading in antiques under the law governing selling by auction and trading in antiques  

Business owner in exchange of currency, both natural and juristic person  Business owner of funds or value transfer service, domestic or cross-border that is not a financial institution  Business 

owner of casino or gambling house business   Business owner relating to entertainment facility under the law governing entertainment facility  Business owner relating to trading in arms and 

ammunition (armament)  Business owner relating to employment agent involving accepting foreigners to work in the kingdom or sending people to work abroad  Business owner relating to travel 

or tour agents  Other occupation/ .  Office Address (Please specify n

.

. 

Source of income from:  Thailand   ... 

Source of Payment (Can select more than one option) : 

Natural person:  Savings  Self-employment  Salary  Investment income/ Inheritance  .  

Juristic person:  Income from business  Payer ID  

Please specify the type of the Offeree of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited :  

 Thai Individual                      Foreign Individual                                                                      

 ID Card / Civil Servant Identification / State Enterprise Employee Card / Alien Certificate / Passport No...........................................................................................................................  

 Thai Juristic Person               Foreign Juristic Person conducting business in Thailand                     Foreign Juristic Person not conducting business in Thailand 

 Registration / Certificate of Incorporation No. ................................................................................................   Tax Identification No.  

I/We accept to tender and sell my/our .... ..

ordinary shares of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited at a price of Baht 3.90 per share. I/We acknowledge that the sale is subject to a brokerage fee of 0.25% of the offer price and 

value added tax (VAT) at the rate of 7% of the brokerage fee. The net price received by the Offeree will be Baht 3.8895675 per share,  

 in accordance with the terms and conditions stipulated in the tender offer document.                               

I/We acknowledge that the acceptance of the tender offer and the share sale is irrevocable save in the case of the cancellation subject to terms, conditions and period of time that grant the right 

to cancel the intention to sell the shares stated in the tender offer document. I/We hereby agree to comply with the terms and conditions under the tender offer document in all respects. 

I/We hereby appoint Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited as my/our proxy to sell, transfer, deliver shares according to the details herebelow, including accept, the 

payment of shares and perform any other acts necessary and relevant to my/our acceptance of the tender offer. 

Transfer Scripless NVDR 

Transfer from TSD Participant No. Transfer Slip No. TSD Transfer Date No. of NVDR 

    

    

Total  

Payment Method 

 Transfer payment to my/our account BAY  2.BBL  3.KTB  4.KBANK  5. CIMB  6. TMB  7.TISCO  8. SCB  9. TBANK  10. LH  11. UOB 

..   

. Moreover, the Offeree must provide either a certified copy of the first page of the savings deposit passbook or a 

certified copy of the current account statement). 

 I/We will collect a payment cheque in person         Please send payment cheque to the above address by registered mail 

I/We attached the endorsed MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC 

COMPANY LIMITED FOR TENDER 200-000000019-4 and a copy of identification card of the Offeree or a copy of certificate of incorporation company (for juristic person). 

I hereby certify that all shares offered for sale have no liabilities and are free from any mortgage, pledge, lien, preferential interest or other encumbrance 

In case where the amount of the transaction equals THB 100,000 or more please indicate the Beneficial Owner : Investor is the Beneficial Owner  Other (Please specify)  

*Beneficial Owner means a natural person who ultimately owns or controls a customer or has control over the relationship between a customer and the financial institution or a person on whose behalf a transaction is being 

conducted, including those persons who exercise ultimate effective control over a juristic person. 

             

                                                      

                                                                 

 

           Acceptance Form No............... ................................ 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited and  

 Share Certificate(s) for a total of .......... shares 

 Share Transfer Slip via TSD  

 

The Offeree will receive payment by  

  Transfer to account BAY  2.BBL  3.KTB  4.KBANK  5. CIMB  6. TMB  7.TISCO  8. SCB  9. TBANK  10. LH  11. UOB  

..   

  Cheque collected in person       Cheque sent by registered mail 

  Signature.................................................................................. Recipient 

                     Date  

 

Receipt of Share Certificate(s)/Transfer Slip and Acceptance Form 

Receiver Typer Examiner 



Attachment 2.3 

Power of Attorney 

 

 Made a  

  

 

I/we Age . Nationality....................................... 

residing at (address that can be reached by mail)  

Country ..............................

Hold The Royal Ceramic Industry NVDRs in the total of shares 

I/we hereby authorize ...  

 

 

 

To act as my/our proxy to :  

 sell, transfer and deliver NVDRs of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited; 

 receive payment cheque; or 

 cancel the Tender Offer Acceptance Form for NVDR of The Royal Ceramic Industry Public 

Company Limited  

 

Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

  

    Grantor 

  ( ) 

    Proxy 

  ( ) 

   Witness 

  ( ) 

   Witness 

  ( ) 

 

Note: 1. Please affix stamp duty of THB10 or THB30 (as the case may be) 

2. The grantor and the proxy are required to attach the following documents with certified true copies of the 

authorized representatives(s): 

a. Certified true copies of ID card (Thai Natural Person) or 

b. Certified true copies of certificate of incorporation (Thai Juristic Person) 

3. In case that the grantor and/or proxy is foreign juristic person, the true copies of the latest affidavit or certificate of 

incorporation, passport must be certified by the notary public officer and authenticated by 

Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents were prepared no longer than six months prior 

to the submission date. 

 

Duty Stamp * 

 



CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CIRCULATION ROUTING SLIP 

Department code 

 

TENDER OFFER บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) “RCI” เพิกถอน 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามคิ จ ากดั (มหาชน) 

ตัวแทนรับซือ้หลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(เลขที่บญัชี 200-000000019-4) 

จ ำนวนรับซือ้ และรุ่นที่เสนอซือ้ หุ้นสามญัที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด จ านวน 50,147,341 หุ้น  (คดิเป็นร้อยละ 8.13) 
รำคำเสนอซือ้                            ราคา 3.90 บาท   ราคาสทุธิ 3.8896 บาท/หุ้น 
ระยะเวลำรับซือ้ ตัง้แตเ่วลา  9.00 – 16.00 น.  ของวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ถงึ 2 กรกฎาคม 2564 
ระยะเวลำที่สำมำรถยกเลิก       ตัง้แตเ่วลา  9.00 – 16.00 น.  ของวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ถงึ 27 พฤษภาคม 2564 

วิธีกำรช ำระรำคำ    
ผู้ขายจะได้รับเงินใน 6 กรกฎาคม 2564 โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 
BAY,BBL,KTB,KBANK,CIMB,TMB,TISCO,SCB,TBANK,LH,UOB 
หรือรับเป็นเช็ค 

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR RCI-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวนัท่ี  30 มิถนุายน 
2564 

แผนกำรด ำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ำครอบง ำกิจกำร ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้DCC 
จะด ำเนินกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI 
ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

(  )  Mr.Suthep ………….…….. (  )  Mr.Imanishi…..................... 

(  ) Mrs.Chrisana(RB)__________ (  ) Mr.Yokoyama__________ (  )  Mr. Somchai (IIBD)_        __                           

(  )  Mr. Natthapon (IT) ________                        (  )  Ms. Rungthip (CD)_____ (  )  Ms. Nubthong (Legal) _______ (  )  Ms. Napalai (CAO) _______ 

(  ) Mr. Somchai W. (YTFA)  ____ (  )  Mrs. Krittika (RD2) _____ (  )  Ms. Kridsana (FIN)______  

SECURITIES BROKERAGE SECURITIES BROKERAGE OPERATION OTHERS 

(  )  Mr. Thawat (FAD 1-1) _____ ( )  Ms. Jariya (FAD 2-1) ________ (  )  Mrs. Amorn (OPD) ___ (  )  Ms. Sirintra  (IAD)_____ 

(  )  Mrs. Pornpun  (FAD 1-3)____ (  )  Mr. Suchart (FAD 2-3) ______ (  )  Ms. Tharanart (SBL) _____ (  )  Mrs. Chonkanok (WMD) ___ 

(  )  Ms. Wannee  (FAD 1-5)_____ (  )  Ms. Sasitorn (FAD 2-6) ____  (  )  Mr. Canakas (IRIS)______ 

(  )  Mr. Krit (FAD 1-7) ___ (  )  Mr. Bancha (FAD 2-14)________  (  )  Mrs. Ploenjai (IRIS) _____ 

(  )  Mr. Matee (FAD 1-8) ______ (  )  Mr. Khamron (FAD 2-16) ______  (  )  Ms. Koraphat  (IRIS) ___ 

(  )  Mr. Wanchai (FAD 1-16) ___ (  ) Ms. Wasana W.(FAD 2-17)__  (  )  Ms. Nuchjarin  (IRIS) ___ 

(  )  Mrs. Kaewjai (FAD 1-18) ___ (  )  Mr. Noppon H. (FAD2-18)______  (  )  Ms. Busarin (Admin) ___ 

(  )  Mr. Voravit (FAD 1-19)_____ (  )  Ms.  Nisa (DID) ______________  (  ) Ms. Veenita C. (Direct) ____ 

(  )  Mr. Pituck (FAD 1-20)______ (  )  Mrs. Vasana (FoID )___________  (  )  Ms. Ampika (Treasury) _____ 

(  )  Ms. Thanittasa (FAD 1-22)__ (  )  Mr. Joseph (FoID )___________  (  )  Ms. Patcharee (RMD) _____ 

(  ) Ms. Apinya (FAD 1-24)___   (  )  Mr. Punnaphon (RMD)_____ 

(  ) Mrs. Surawadee (FAD 1-25)__ BRANCHES OTHERS (  ) Ms. Saowaluck (CCD) _____ 

(  ) Ms. Siriwan (FAD 1-26)_____ (  ) Ms. Kultida  ( BN 1-1 )_____ (  ) Mrs. Mattanee (PWD1) _____ (  ) Ms. Varunee (HR)____ 

(  ) Ms. Kanokwan (FAD 1-27)___ (  ) Mr. Anuwat  ( BN 1-2 )_____ (  ) Ms. Areenun (PWD2)  _____ (  ) Ms. Dhanatchaporn (HR)___  

(  ) Ms. Sida (FAD 1-28)___ (  ) Mr. Surasit  ( BN 1-3 ) ____  (  )  Mr.Sukit (MBDD)  _____ 

(  ) Ms. Aunyaporn  (FAD 1-29)___ (  ) Mrs. Sirirat (PK 1-2)______  (  ) Mrs. Anchalee(FIST)  _____ 

(  ) Ms. Wipavun  (FAD 1-30)___ (  ) Ms. Nitinun  (VR 2-1) ____  (  ) Ms. Sirada (RAD)  _________ 

(  )  Mrs. Duangporn (RD 1)__ (  ) Ms. Wannarat (VR2-2)_____  (  )   Mr. Tananan (CPD)________ 

(  )  Mrs. Nunthavadee (RD 1)___    

(  )  Mrs. Malee (RD 1) _____ INVESTMENT BANKING   

(  )  Ms. Nuttaporn (RD 1) ___ (  )  Mr. Nanthapat (IB-CMD)_______   

(  )  Mrs. Patcharee  (RD 1) _____ (  ) Mr. Wisarut (IB-CFD)________   

(   ) Mr. Marut (YTFA 1-1) ___ (  ) Mr. Tharadol (IB-DCM) _______   

 (  ) Mr. Poomipat (IIBD)  __________   



 
 
   
เอกสำรที่ลูกค้ำจะต้องลงนำม หำกมีควำมประสงค์จะเสนอขำย มีดังนี ้
 
วิธีกำรช ำระรำคำ บุคคลธรรมดำ นิติบคุคล 

1. รับโอนเงินเขา้บญัชี   
อตัโนมติั 

1 ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์ค าสัง่โอนฯ ในระบบ CRM 
ระบเุลขท่ีบญัชีเป็น 200-000000019-4 )  

2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ใบ รับรองส าเนาถกูต้อง 
4. ส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกท่ีระบชุื่อบญัชี 
และเลขท่ีบญัชี หรือ ส าเนา Statement 
บญัชีกระแสรายวนัของธนาคาร พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 5. หนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร 10 บาท 

1 ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์ค าสัง่โอนฯ ในระบบ 
CRM ระบเุลขท่ีบญัชีเป็น 200-000000019-4 )  

2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน 
1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ 
ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราฯ 
1ฉบบั 
4. ส าเนาบตัรผู้มีอ านาจลงนาม รับรองส าเนาถกูต้อง 

5. ส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกท่ีระบชุื่อบญัชี 
และเลขท่ีบญัชี หรือ ส าเนา Statement 
บญัชีกระแสรายวนัของธนาคาร 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
6.  หนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร 10 บาท 
 

 
2. รับเป็นเช็ค - 
ด้วยตนเอง  

1. ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท 
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ใบ รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

1 ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท  
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 

3. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน 
1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ 
ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
4. ส าเนาบตัรผู้มีอ านาจลงนาม รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

- มอบอ านาจ 
CNS รับเช็คแทน 

1. ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท 
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 2 ใบ รับรองส าเนาถกูต้อง  
4. หนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั เพื่อยื่นแบบฯและรับเช็คค่าขายฯ 
พร้อมปิดอากรฯ ฉบบัละ 30 บาท 

1 ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท   
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน 
1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ 
ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 1ฉบบั  
4. ส าเนาบตัรผู้มีอ านาจลงนาม รับรองส าเนาถกูต้อง 
5.  หนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั 
เพื่อยื่นแบบฯและรับเช็คค่าขายฯ พร้อมปิดอากรฯ 
ฉบบัละ 30 บาท 



3. 
รับเช็คค่าขายหุ้นทางไ
ปรษณีย์ลงทะเบียน 

1. ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท 
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ใบ รับรองส าเนาถกูต้อง 
4.  หนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร 10 บาท 
 

1 ค าสัง่โอนหุ้น + 50 บาท   
2. แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฯ 
3. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน 
1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ 
ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล  
4. ส าเนาบตัรผู้มีอ านาจลงนาม รับรองส าเนาถกูต้อง 
5.  หนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั 
เพื่อยื่นแบบฯและรับเช็คค่าขายฯ พร้อมปิดอากรฯ 
ฉบบัละ 10 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ที่ RCI021/2564       วนัท่ี 26 เมษายน 2564 

 

เร่ือง การไดร้บัแบบค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษัิท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247 – 4) เพื่อเพิก
ถอนหลกัทรพัยอ์อกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247 – 4) เพื่อ
เพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้่านทราบว่า ในวนัที่ 26 เมษายน 2564 
บริษัทฯ ไดร้บัส าเนาค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จากบรษัิท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากดั (มหาชน) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 
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บรษัิท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

นายมารุต แสงศาสตรา 

ประธานกรรมการบรหิาร 



ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 

(แบบ 247-4)  

 

ของ  

ค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์ 
(แบบ 247-4) 

 

 

ของ 
 

 
 

บริษัท โรแยล ซรีำมคิ อุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
 

โดย 

 

 
 

บริษัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกัด (มหำชน) 
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

 

 

 
 

บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด 

ผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซือ้ 

 

 

 
 

บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์

 

 



 







 

  

ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

บริษัท โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 
สารบญั 

            หนา้ 

ส่วนที ่1 สำระส ำคัญของค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์ ส่วนท่ี 1 หนา้ 1  

ส่วนที ่2 รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์  

 1. ขอ้มลูเก่ียวกบัผูท้  าค าเสนอซือ้                                                                                                   ส่วนท่ี 2 หนา้ 1 

 2. ขอ้มลูเก่ียวกบัผูจ้ดัเตรยีมค าเสนอซือ้ ส่วนท่ี 2 หนา้ 6 

 3. ขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีปรกึษาอื่น ส่วนท่ี 2 หนา้ 6 

 
4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้  าค าเสนอซือ้กบักจิการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกรรมการของ
กิจการ  

ส่วนท่ี 2 หนา้ 7 

 5. ขอ้มลูอื่นท่ีเก่ียวขอ้งต่อการตดัสนิใจของผูถื้อหลกัทรพัย ์  ส่วนท่ี 2 หนา้ 9 

ส่วนที ่3 รำยละเอียดของกิจกำร  

 1. ขอ้มลูเก่ียวกบักิจการ ส่วนท่ี 3 หนา้ 1 

 2. แผนการด าเนินการภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย  ์ ส่วนท่ี 3 หนา้ 6 

ส่วนที ่4 รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์  

 1. วิธีตอบรบัค าเสนอซือ้ ส่วนท่ี 4 หนา้ 1 

 
2. วิธีการรบัซือ้หลกัทรพัย ์

3. วิธีการช าระราคา 

ส่วนท่ี 4 หนา้ 8 

ส่วนท่ี 4 หนา้ 9 

  4. สิทธิของผูถื้อหลกัทรพัยท์ี่แสดงเจตนาขายไวแ้ลว้ ส่วนท่ี 4 หนา้ 11 

 5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ส่วนท่ี 4 หนา้ 11 

 6. วิธีการส่งมอบหุน้คืนกรณีที่มีการยกเลิกค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ ส่วนท่ี 4 หนา้ 14 

 7. การก าหนดราคาเสนอซือ้ ส่วนท่ี 4 หนา้ 15 

 8. การไดหุ้น้ก่อนการท าค าเสนอซือ้ ส่วนท่ี 4 หนา้ 35 

ส่วนที ่5 กำรรับรองควำมถูกต้องของขอ้มูล ส่วนท่ี 5 หนา้ 1 



 

  

 

สารบญั (ต่อ) 
   

เอกสารแนบ 1 วิธีตอบรบัค าเสนอซือ้ และแบบฟอรม์ ส าหรบั ผูถื้อหุน้  

 1.1 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์  

 1.2 แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์  

 1.3 หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์  

เอกสารแนบ 2 วิธีตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ละแบบฟอรม์ ส าหรบั NVDR 

 2.1 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR  

 2.2 แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR  

 2.3 หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR  

เอกสารแนบ 3 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยแ์ละแบบฟอรม์ 

 3.1 ขัน้ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 3.2 แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 3.3 หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 
เอกสารแนบ 4 แบบแจง้ตน้ทนุหลกัทรพัยท์ี่แสดงเจตนาขาย 

 4.1 แบบแจง้ตน้ทนุหลกัทรพัยท์ี่แสดงเจตนาขาย 

 4.2 แบบแจง้ตน้ทนุหลกัทรพัยท์ี่แสดงเจตนาขาย ส าหรบั NVDR 

เอกสารแนบ 5 แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถื้อหลกัทรพัย ์

เอกสารแนบ 6 แบบค าขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัยร์ะหว่างบญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัยก์บัสมาชิกผูฝ้าก
หลกัทรพัย ์

เอกสารแนบ 7 หนงัสือรบัรองแหล่งเงินทนุในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

เอกสารแนบ 8 สรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นอิสระ  
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ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพยข์อง บริษัท โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 

(ข้อเสนอทีร่ะบุไว้ในค ำเสนอซือ้นี ้เป็นรำคำเสนอซือ้และระยะเวลำรับซือ้สุดท้ำยทีจ่ะไม่แก้ไขอีก เว้นแต่จะเข้ำ
เงือ่นไขตำมทีแ่จ้งในขอ้ 8) 

 

เรียน ผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษิัท โรแยล ซีรำมิค อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขำ้พเจำ้ บริษัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกัด (มหำชน) (“DCC” หรือ “ผูท้  ำค ำเสนอซือ้”) มีควำมประสงคข์อเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ของบริษัท โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) (“RCI” หรือ “กิจกำร”) จ ำนวน 50,147,341 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
8.13 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกิจกำร และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร  (“ค ำเสนอซือ้”) เพื่อ
เพิกถอนหลักทรัพยข์องกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (“ตลำด
หลกัทรพัยฯ์") ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้

 

ส่วนที ่1 

สำระส ำคัญของค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์

1. วันทีย่ื่นค ำเสนอซือ้ 

26 เมษำยน 2564 

 

2. ชื่อผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

บรษิัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกดั (มหำชน) (“DCC” หรือ “ผูท้  ำค ำเสนอซือ้”)  
 

3. ชื่อผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้ 

บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั (“ผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซือ้”) 
 

4. วัตถุประสงคใ์นกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีควำมประสงคท์ี่จะด ำเนินกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI และเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง 
RCI ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงัต่อไปนี ้
 

4.1. กำรขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

การเขา้ท ารายการดังกล่าวมีวตัถุประสงคห์ลักส าคัญ คือ เพื่อขจัดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of 

Interest) เนื่องดว้ย RCI และ DCC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน คือ 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระเบือ้งบุผนังและปูพืน้ โดยปัจจุบนั RCI อยู่ภายใตก้ารควบคุมและการบริหารธุรกิจ
หลักโดย DCC  ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีกรรมการและผูบ้ริหารเป็นกลุ่มเดียวกัน  จึงพิจารณาไดว้่ามี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
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นอกจากนี ้ณ วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 DCC ถือหุน้ RCI เป็นจ านวนทัง้สิน้ 566,692,024 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
91.87 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกช ำระแลว้ทั้งหมดของ RCI ส่งผลให ้DCC มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมทิศทำง
ด ำเนินธุรกิจ และก ำหนดนโยบำยส ำคญัต่ำงๆ ของ RCI เช่น นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล รวมถึงกำรควบคมุมติที่
ประชุมถือหุน้ของกิจกำรไดท้ัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องที่ตอ้งใชม้ติเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือเป็นเรื่องที่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น กำรลดทนุ กำรเพิ่มทุน กำรควบ
รวมกิจกำร เป็นตน้ ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้รำยย่อยมีควำมเส่ียงที่จะไม่สำมำรถถ่วงดลุอ ำนำจกำรควบคุมกิจกำรของ   
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ได ้ดว้ยเหตนุี ้กำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง RCI ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ จะเป็นกำรขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และขจดัประเด็นเรื่องกำรถ่วงดลุอ ำนำจดงักล่ำวได ้ 

 

4.2. กิจกำรมีแหล่งเงนิทุนทีเ่พียงพอ 

RCI ไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรระดมทนุผ่ำนช่องทำงในตลำดหลกัทรพัยฯ์ เนื่องจำก RCI มีสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
มีเงินทนุเพียงพอ และไม่มีภำระหนีสิ้นจำกกำรกูย้ืมระยะยำว ซึ่งหำกในอนำคต RCI มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทนุ
เพิ่มเติม RCI สำมำรถจดัหำแหล่งเงินทุนอื่นได ้เช่น กำรกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน กำรออกและเสนอขำยตรำสำร
หนีต้่อผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่ รวมถึงกำรขอรบักำรสนบัสนุนเงินที่จ  ำเป็นจำก DCC ซึ่งเป็น   
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ RCI ได ้ 

 

4.3. ควำมสำมำรถของกิจกำรในกำรปฏิบัติตำมเกณฑก์ำรด ำรงสถำนะในเร่ืองกำรกระจำยกำรถือหุ้น    
รำยย่อย (Free Float) 

ณ ปัจจบุนั โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของ RCI ประกอบไปดว้ย บรษิัท ไดนำสตี ้เซรำมิค จ ำกดั (มหำชน) (“DCC”) ซึ่ง
ถือหุ้นใน RCI จ ำนวนรวมทั้งสิน้ 566,692,024 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 91.87 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแลว้
ทั้งหมดของ RCI และผูถื้อหุน้รำยย่อยส่วนที่เหลือใน RCI รวมเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 8.13 ของหุน้ที่ออกจ ำหน่ำย
แลว้ทั้งหมดของ RCI ซึ่งท ำให ้RCI มีจ ำนวนผูถื้อหุน้รำยย่อยรวมกันนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 15 ของทุนช ำระแลว้ของ 
RCI ท ำใหไ้ม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรด ำรงสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตำมขอ้บงัคบั
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
ที่ก ำหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนจ ำตอ้งด ำรงคุณสมบตัิเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้โดยจะตอ้งมีผูถื้อหุน้สำมญัไม่
นอ้ยกว่ำ 150 รำย และผูถื้อหุน้ดงักล่ำวตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 15 ของทุนช ำระแลว้ของบรษิัทจด
ทะเบียน อีกทั้ง DCC ไม่มีนโยบำยที่จะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน RCI จึงท ำให้ RCI ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้
สัดส่วนกำรกระจำยกำรถือหุน้รำยย่อยเป็นไปตำมหลักเกณฑก์ำรด ำรงสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ดงักล่ำวได ้

 

4.4. ลดภำระค่ำใช้จ่ำยและกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องต่อกำรด ำรงสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพยฯ์ 

กำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง RCI จะช่วยให ้RCI สำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำรงสถำนะเป็น
บริษัทจดทะเบียน เช่น ค่ำธรรมเนียมส่วนเพิ่มที่ช  ำระใหแ้ก่ตลำดหลักทรพัยฯ์ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำม
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เกณฑ์กำรกระจำยถือหุ้นรำยย่อย ทั้งนี ้ภำยหลังกำรเพิกถอนหลักทรัพยข์องกิจกำรจำกกำรเป็นหลักทรพัย์       
จดทะเบียน ผูถื้อหุน้จะไดร้บัข่ำวสำรหรือขอ้มลูของกิจกำรลดลง เนื่องจำกภำระหนำ้ที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ
ในฐำนะบริษัทจดทะเบียนของกิจกำรสิน้สดุลง นอกจำกนี ้หำกกิจกำรมีผูถื้อหุน้รำยอื่นซึ่งมิใช่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
บุคคลที่กระท ำกำรร่วมกบัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (Concert Party) และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลดงักล่ำว ถือ
หุน้รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หรือมีจ ำนวนผูถื้อหุน้รวมกนัไม่เกิน 
100 รำย จะส่งผลให้กิจกำรสิน้สุดหน้ำที่ในกำรจัดท ำและน ำส่งรำยงำนที่แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลู
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

 

5. ประเภทหลักทรัพยแ์ละหุ้นทีเ่สนอซือ้ 

ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ RCI มีหลกัทรพัยเ์พียงประเภทเดียว คือ หุน้สำมญั โดย RCI มีหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำย
แลว้ทัง้หมดจ ำนวนทัง้สิน้ 616,839,365 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท มีสิทธิออกเสียง 1 หุน้สำมญัต่อ 1 เสียง 
 

ทัง้นี ้จำกขอ้มลูรำยชื่อผูถื้อหุน้ล่ำสดุของ RCI ณ วนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์2564 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ 

RCI โดยถือหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 566,692,024 หุน้ คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 91.87 ของหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้
ทัง้หมดของ RCI โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI ที่มิไดถื้อครองโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้
จ ำนวน 50,147,341 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 8.13 ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด  และสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของ RCI 

 

6. รำคำเสนอซือ้ 

รำคำเสนอซือ้หลักทรพัยเ์ท่ำกับ 3.90 บำทต่อหุน้ (สำมจุดเกำ้ศูนย)์ ซึ่งรำคำเสนอซือ้ดังกล่ำวเป็นรำคำที่ไม่ต  ่ำกว่ำ
รำคำสูงสุดที่ค  ำนวณไดภ้ำยใตห้ลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลกัเกณฑเ์งื่อนไขและวิธีกำรเขำ้ถือหลักทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเ้พิ่มเติม) (“ประกำศที่ ทจ. 
12/2554”) โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำเสนอซือ้เป็นเงินสด 

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ (“ผูแ้สดงเจตนำขำย”) มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวใน
อัตรำรอ้ยละ 0.25 ของรำคำเสนอซือ้และภำษีมูลค่ำเพิ่มในอัตรำรอ้ยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำย
หลกัทรพัย ์ดงันัน้ รำคำสทุธิที่ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัเท่ำกบัหุ้นละ 3.8896 บำท (สำมจดุแปดแปดเกำ้หก) 
 

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัช ำระเงินค่ำหุน้ทัง้หมดเป็นเงินบำท ทศนิยม 2 ต ำแหน่งเป็นหน่วยสตำงค ์ส ำหรบักำรคิด
ทศนิยม 2 ต ำแหน่งในหน่วยสตำงคถ์ำ้เศษมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.005 บำท จะท ำกำรปัดเศษขึน้ แต่ถำ้เศษนอ้ยกว่ำ 
0.005 บำท จะท ำกำรปัดเศษทิง้ ซึ่งรำคำเสนอซือ้ดงักล่ำว 

(✓) เป็นรำคำเสนอซือ้สดุทำ้ยที่จะไม่เปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) (เวน้แต่เขำ้เงื่อนไขตำมที่แจง้ในขอ้ 8) 

(    ) ไม่ใช่รำคำเสนอซือ้สดุทำ้ย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำเสนอซือ้ได้ 
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ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรำษฎร เวน้แต่จะเขำ้ขอ้ยกเวน้โดยชดัแจง้ภำยใตข้อ้ตกลง ตำมอนุสญัญำภำษีซอ้นท่ีใช้
บงัคบัในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์เป็นนิติบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย ซึ่งมิไดป้ระกอบกิจกำรใน
ประเทศไทย และมิไดม้ีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัแห่งอนสุญัญำภำษีซอ้นกบัประเทศไทย หรือมีถิ่นฐำน
อยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สญัญำตำมอนุสญัญำภำษีซอ้นกับประเทศไทย แต่มิไดม้ีขอ้ยกเวน้เรื่องกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย 
จำกกำรขำยหลกัทรพัยท์ี่เกิดขึน้ในประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนำขำยดงักล่ำวจะตอ้งถกูหกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 
15 ของผลก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรพัย ์กล่ำวคือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ้และตน้ทนุของหลกัทรพัย ์โดยที่ผูแ้สดง
เจตนำขำยจะตอ้งแจง้ตน้ทุนของหลักทรพัยแ์ก่ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยต์ำม เอกสำรแนบ 4 แบบฟอรม์ 4.1

ส ำหรบัหุน้สำมญัและแบบฟอรม์ 4.2 ส ำหรบัใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่ เกิดจำกหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงหรือ  (“NVDR" 
หรือ “เอ็นวีดีอำร”์) 
 

ทั้งนี ้หำกผูแ้สดงเจตนำขำยมิไดแ้จง้ตน้ทุนของหลักทรพัยด์ังกล่ำวมำพรอ้มแบบแจง้ตน้ทุนของหลักทรพัยท์ี่น ำมำ
เสนอขำย ตวัแทนกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะท ำกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย โดยค ำนวณภำษีหกั ณ ที่จ่ำยจำกรำคำเ สนอซือ้ 
คณูดว้ยจ ำนวนหลกัทรพัยข์องกิจกำรหรือ NVDR ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำยทัง้หมด 

 

หมายเหต:ุ ผูแ้สดงเจตนาขายทีเ่ป็นนติบิคุคลสญัชาตไิทยมีหนา้ทีห่กัภาษี ณ ทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 3.00 ของค่าท าเนยีมในการเสนอขาย
หลกัทรพัย์และออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย ใหแ้ก่ตวัแทนการรบัซือ้หลกัทรพัย์ 

 

7. ระยะเวลำรับซือ้ 

ระยะเวลำรบัซือ้รวมทัง้สิน้ 45 วนัท ำกำร หรือตัง้แต่วนัท่ี 27 เมษำยน 2564 ถึงวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2564 (“ระยะเวลำรบั
ซือ้”) ในทกุวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลำดงักล่ำวเป็น 

( ✓ ) ระยะเวลำรบัซือ้สดุทำ้ยที่จะไม่ขยำยเวลำรบัซือ้อีก (Final Period) (เวน้แต่เขำ้เงื่อนไขในขอ้ 8) 

(      ) ไม่ใช่เวลำรบัซือ้สดุทำ้ย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจขยำยเวลำรบัซือ้ได ้ 
 

ทัง้นี ้หำกมีประกำศวนัหยดุรำชกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรบัซือ้ดงักล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะขยำยเวลำรบัซือ้เพื่อให้
ระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ม่นอ้ยกว่ำ 45 วนัท ำกำร ซึ่งเป็นไปตำมประกำศที่ ทจ. 12/2554 

 

8. เงือ่นไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำเสนอซือ้ 

(     ) ไม่มีเงื่อนไข 

( ✓) มีเงื่อนไขในกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง ดงันี ้ 
 (✓) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้หรือขยำยเวลำในกำรเสนอซือ้หำกมีเหตุกำรณร์ำ้ยแรงต่อฐำนะหรือ

ทรพัยสิ์นของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้ 

(✓) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจแกไ้ขขอ้เสนอหรือขยำยเวลำในกำรเสนอซือ้เพื่อแข่งขนักับบุคคลอื่น  หำกมีบุคคลอื่น
ยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้  
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9. เงือ่นไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจยกเลิกค ำเสนอซือ้ไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
1. มีเหตกุำรณห์รือกำรกระท ำใดๆ เกิดขึน้ภำยหลงัจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และยงั

ไม่พน้ระยะเวลำรบัซือ้ อนัเป็นเหตหุรืออำจเป็นเหตใุหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อฐำนะหรือทรพัยสิ์นของ
กิจกำรโดยที่เหตกุำรณห์รือกำรกระท ำดงักล่ำวมิไดเ้กิดจำกกำรกระท ำของผูท้  ำค ำเสนอซือ้หรือกำรกระท ำที่ผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้ตอ้งรบัผิดชอบ หรือ 

2. มีเหตุการณ์อื่นใดที่ท  าให้การขอเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         
ระงบัไป 

 

10. ระยะเวลำรับซือ้ทีผู้่ถือหลักทรัพยส์ำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ผู้แสดงเจตนำขำยมีสิทธิยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได ้ณ ที่ท  ำกำรของตัวแทนกำรรับซือ้หลักทรัพย ์ตั้งแต่วันที่        
27 เมษำยน 2564 ถึงวนัที่ 27 พฤษภำคม 2564 ทุกวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ัง้แต่เวลำ 9.00 น. 
ถึง 16.00 น. รวมทัง้สิน้ 20 วนัท ำกำร โดยผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งปฏิบตัิตำมขั้นตอนกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหลกัทรพัยต์ำมเอกสำรแนบ 3 แบบฟอรม์ 3.2 

 

ทัง้นี ้หำกมีกำรประกำศวนัหยดุรำชกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรบัซือ้ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำย ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะขยำยเวลำรับซื ้อหลักทรัพยท์ี่ผู้ถือหลักทรัพยส์ำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ออกไป เพื่อใหร้ะยะเวลำดงักล่ำวไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนัท ำกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศที่ ทจ. 12/2554 

 

11. กำรจัดสรรกำรรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพำะกรณีกำร
เสนอซือ้หลักทรัพยบ์ำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศที ่ทจ. 12/2554)  

ไม่ใชใ้นกรณีนีเ้นื่องจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำร  

 

12. แหล่งเงนิทุน 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรำยแสดงเจตนำที่จะขำยหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำรตำมค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้  DCC ในฐำนะผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้จะตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกิจกำรเป็นจ ำนวนทั้ งสิน้ 50,147,341 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 8.13 ของ
จ ำนวนหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้ที่ 3.90 บำทต่อหุน้ โดยเงินทนุท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้
จะตอ้งใชส้ ำหรบักำรเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ำมค ำเสนอซือ้ครัง้นีจ้ะเท่ำกบั 195,574,630 บำท 

 

ผูท้  าค าเสนอซือ้จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายที่ตอบรบัค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยแหล่งเงินทนุที่ใช้
ในการท าค าเสนอซือ้ในครั้งนี ้จะมาจากกระแสเงินสดภายในและจากวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่                 
31 ธันวาคม 2563 DCC มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 70.87 ลา้นบาท และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2564  DCC ได้รับจดหมายรับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการท าค าเสนอซื ้อดังกล่าวจาก ธนาคาร               
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บำท ซึ่งครอบคลมุเงินทุนท่ี DCC ตอ้งใชท้ัง้หมดส ำหรบั
กำรช ำระมลูค่ำของกำรเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำร (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 7) โดยตำมจดหมำยรบัรอง
กำรใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นกำรเงินดงักล่ำว ไม่มีกำรก ำหนดให ้DCC ตอ้งน ำสินทรพัยใ์ดๆ ซึ่งรวมถึงหุน้ของกิจกำรมำวำง
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เป็นหลกัประกนั  
 

โดยผูจ้ดัเตรียมท ำค ำเสนอซือ้ไดพ้ิจำรณำขอ้มลูแหล่งเงินทุนของผูท้  ำค ำเสนอซือ้แลว้ มีควำมเห็นว่ำผูท้  ำค ำเสนอซือ้มี
แหล่งเงินทนุเพียงพอส ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรในครัง้นี ้

 

13. ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์

ชื่อ บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ที่อยู่ เลขที่ 999/9 อำคำร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ชัน้ 20 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

ติดต่อ คุณจิรณัฏฐ์ ชำติเชิดศักดิ์ หรือ คุณวศิน สุธีรยงประเสริฐ หรือ คุณปพนธ์ สิริโชติกุล หรือ 
คณุสธุำสินี วรรณจีระ 

หมำยเลขโทรศพัท ์ 02-658-5000 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1720 หรือ 1717 

หมำยเลขโทรสำร 
 

02-658-6862 
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ส่วนที ่2 

รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

1.1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ บรษิัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู่ 37/7 ถนนสทุธิสำรวินิจฉยั แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กทม. 
หมำยเลขโทรศพัท ์ 0-2276-9275-81, 0-2693-1524-8 

หมำยเลขโทรสำร 0-2276-0313-7, 0-2693-1528 

เว็บไซต ์ www.dynastyceramic.com 

เลขที่จดทะเบียนบรษิทั 0107537000742 

 

1.2. ข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยกระเบือ้งเซรำมิค โดย
ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 1 สิงหำคม 2532 และเขำ้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อ
วนัท่ี 3 มกรำคม 2535 และไดจ้ดทะเบียนเป็นบรษิัทมหำชน เมื่อวนัท่ี 9 มีนำคม 2537 

 

DCC ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยกระเบือ้งเซรำมิคและรบัซือ้สินคำ้ทัง้หมดที่ผลิตจำก บรษิัท 
ไทลท์อ้ป อินดัสตรี ้จ ำกัด (มหำชน) (“TTOP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DCC ในรำคำขำยส่งมำจดัจ ำหน่ำย 
รวมทัง้สั่งซือ้ กำวยำแนว กำวซิเมนต ์และบวักำบกลว้ยมำจ ำหน่ำยเพิ่มเติม  นอกจำกนี ้DCC ยงัรบัซือ้สินคำ้
จำก บริษัท โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) (“RCI”) มำจัดจ ำหน่ำย  โดย DCC จัดจ ำหน่ำย
สินคำ้ทัง้หมดผ่ำนสำขำทั่วประเทศของ DCC และส่งไปขำยยงัต่ำงประเทศ เช่น บรูไน กมัพชูำ ลำว มำเลเซยี 
มลัดีฟสม์อรเิชียส เมียนมำร ์นิวซีแลนด ์ฟิลิปปินส ์เป็นตน้ 

 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่ม DCC 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ : แบบ 56-1 ปี 2563 ของ DCC 

 

 

 

 

 

96.87%  91.87%  
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โครงสร้ำงรำยได้ 

รำยกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 7,753.40  96.29  7,816.02  95.43  8,202.49  95.50  

รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 273.15  3.39  301.57  3.68  298.76  3.47  

รวมรำยได้จำกกำรขำย 8,026.55  99.68  8,117.59  99.11  8,501.25  98.97  

รำยไดอ้ื่น /1 25.61  0.32  72.88  0.89  88.10  1.03  

รวมรำยได้ 8,052.16  100.00  8,190.47  100.00  8,589.35  100.00  

ที่มา : หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินส  ำหรบัปี สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 ของ DCC  

หมำยเหต ุ: /1 รำยไดอ้ื่นประกอบดว้ย รำยไดค้่ำเช่ำ ดอกเบีย้รบั ก ำไรจำกกอตัรำแลกเปลี่ยน และก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์เป็นตน้ 

 

ลักษณะของผลิตภัณฑ ์

กระเบือ้งของ DCC และบริษัทย่อยผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
ไดนำสตี ้(Dynasty) นก (Birdie) 

ไทล ์ทอ้ป (Tile top) เป็ด (Ducky) 

จำกวัร ์(Jaguar) หงส ์(Swan) 

แวล ู(Value) เอ็ม (M) 

มสัแตง (Mustang) คอสโม (Cosmo) 

ไก่ (Chicken) โรเวอร ์(Rover) 

มอนเต ้(Monte)  

 

สินค้ำซือ้มำขำยไป 

กำวยำแนว ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้  
- เวเบอร ์(WEBER) 

กำวซิเมนต ์ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้  
- ทอ้ปสติก๊ (TOP STICK) 

- เดฟโก ้(DAVCO) 

คิว้กระเบือ้ง ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้  
- ไทยแสตนดำรด์ไปป์ (THAI STANDARD PIPE) 

- โอดี (OD) 

 

 

ขนำดกระเบือ้งปูพืน้ (ซม.) ขนำดกระเบือ้งบุผนัง (ซม.) 
ขนำด 60x60 ขนำด 30x50 

ขนำด 60x60 (ดิจิตอล) ขนำด 30x50 (ดิจิตอล) 
ขนำด 30x60 (ขดัขอบ) ขนำด 25x40 

ขนำด 30x60 (ดิจิตอลขดัขอบ) ขนำด 25x40 (ดิจิตอล) 
ขนำด 40x40  ขนำด 20x30 

ขนำด 40x40 (ขดัขอบ) ขนำด 20x30 (ดิจิตอล) 
ขนำด 40x40 (ดิจิตอล) ขนำด 20x25 

ขนำด 40x40 (ดิจิตอลขดัขอบ) ขนำด 20x25 (ดิจิตอล) 
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ขนำดกระเบือ้งปูพืน้ (ซม.) (ต่อ) ขนำดกระเบือ้งบุผนัง (ซม.) (ต่อ) 
ขนำด 30x30 ขนำด 20x20 

ขนำด 30x30 (ดิจิตอล)  

ขนำด 20x20  

 

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

ปัจจบุนั DCC จดัจ ำหน่ำยกระเบือ้ง ผ่ำนสำขำของ DCC ทั่วประเทศรวม 201 สำขำ อีกทัง้ยงัมีกำรจ ำหน่ำยผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ ตัวแทน ส่งออกไปยังต่ำงประเทศ ทั้งนี ้DCC ยังคงเน้นขำยภำยในประเทศเป็นหลักโดยมี
สดัส่วนประมำณรอ้ยละ 96.49 ของยอดขำยรวม  

 

กำรจัดหำวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักที่ใชผ้ลิตสินคำ้ไดแ้ก่ ดิน หินบด แร่ และสี โดยสั่งซือ้ในประเทศในสัดส่วนรอ้ยละ 90.00 – 95.00 

และสั่งซือ้จำกต่ำงประเทศรอ้ยละ 5.00 – 10.00 โดย DCC สั่งซือ้วัตถุดิบจำกคู่คำ้หลำยรำยไม่ไดผู้กขำดรำย
หนึ่งในรำยใด นอกจำกนี ้ DCC ยงัมีตน้ทุนพลงังำนหลกัซึ่งไดแ้ก่ก๊ำซธรรมชำติและไฟฟ้ำ ส ำหรบัก๊ำซธรรมชำติ 
DCC ได้สั่งซือ้จำกบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ทั้งหมด โดยรำคำค่ำก๊ำซข้ำงตน้ อ้ำงอิงรำคำน ้ำมันจำก
ตลำดโลกเป็นส ำคัญ และส ำหรับไฟฟ้ำ DCC สั่งซือ้จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยโรงงำนของ DCC และ   
บรษิัทย่อย มีสถำนีไฟฟ้ำย่อยเป็นหน่วยเชื่อมต่อระหว่ำงกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค โดยรำคำค่ำไฟฟ้ำนัน้เป็นไปตำม
เงื่อนไขของกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค 

 

ก ำลังกำรผลิตและปริมำณกำรผลิต (ล้ำนตรม./ปี) 
บริษัท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

DCC        

     ก ำลงักำรผลิตทัง้หมด 30.95 31.20 32.94 

     ก ำลงักำรผลิตที่ใช ้ 21.01 21.64 21.36 

     อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 67.88 69.36 64.85 

TTOP       

     ก ำลงักำรผลิตทัง้หมด 37.85 38.98 38.72 

     ก ำลงักำรผลิตที่ใช ้ 30.44 30.13 30.47 

     อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 80.42 77.30 78.69 

RCI       

     ก ำลงักำรผลิตทัง้หมด 9.67 11.83 15.37 

     ก ำลงักำรผลิตที่ใช ้ 9.58 10.67 9.68 

     อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 99.07 90.19 62.98 

รวมก ำลังกำรผลิตทัง้หมด 78.47 82.01 87.03 

รวมก ำลังกำรผลิตทีใ่ช ้ 61.03 62.44 61.51 

รวมอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลิต 77.77 76.14 70.68 

ที่มำ: แบบ 56-1 ปี 2563 ของ DCC  
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1.3. ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วันที่  7 เมษำยน  2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุดของบริษัทฯ DCC มีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 

913,919,154.10 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 9,139,191,541 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท และมีทนุ
ช ำระแลว้เท่ำกบั 819,894,219.50 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 8,198,942,195 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้หุน้ละ 0.10 บำท  

 

1.4. รำยชื่อผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อกลุ่มผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สูงสุด  10 รำยแรก ณ วันที่ 7 เมษำยน 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุดของ
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ มีรำยละเอียดดงันี ้

ชื่อ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทยีบกับจ ำนวน
หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วและ
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

ครอบครวัแสงศำสตรำ 1/
   

- นำย รุง่โรจน ์แสงศำสตรำ 1,600,000,000  19.51 

- นำย มนตร์กั แสงศำสตรำ 925,000,000  11.28 

- นำย มำรุต แสงศำสตรำ 925,000,000  11.28 

- นำย นครนิทร ์แสงศำตรำ 277,200,000  3.38 

- นำงสำว คทัลียำ แสงศำสตรำ 183,000,000  2.23 

นำย ชยัสิทธิ์ วิรยิะเมตตำกลุ 496,500,000  6.06 

บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 220,376,201  2.69 

นำงสำว สภุำณี ทองเปล่งศรี 219,450,000  2.68 

นำงสำว รสสคุนธ ์วชัรสรุงัค ์ 193,183,780  2.36 

นำย วิบลูย ์วชัรสรุงัค ์ 189,422,124  2.31 

ผูถื้อหุน้รำยอื่น 2,969,810,090  36.22 

รวม 8,198,942,195 100.00 

ที่มำ :          สมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 7 เมษำยน 2564 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

หมายเหต ุ: 1/เป็นการจดักลุ่มตามนามสกลุเทา่นัน้ ไม่ไดบ้่งชีว้่าบคุคลในกลุ่มมีพฤติกรรมที่เขา้ลกัษณะเป็นการกระท าการรว่มกนัหรือมีการออกเสียงไปใน
ทิศทางเดียวกนั  
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1.5. รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิัทของผูท้  ำค ำเสนอซือ้  ณ วนัท่ี 30 มีนำคม 2564 มรีำยละเอียดดงันี ้
ชื่อ -สกุล ต ำแหน่ง 

นำย ตระกลู วินิจนยัภำค ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

นำย มนตร์กั แสงศำสตรำ รองประธำนกรรมกำร 
นำย มำรุต แสงศำสตรำ ประธำนกรรมกำรบรหิำร / กรรมกำร 
นำย ชยัสิทธิ์  วิรยิะเมตตำกลุ กรรมกำร 
นำย จำรุวตัร ไตรถวิล กรรมกำร 
นำย ชนินทร ์ศภุภิญโญพงศ ์ กรรมกำร 
นำงสำว สมฤทยั บญุฤทธิ์ กรรมกำร 
พลเอก ยทุธศกัดิ์ ศศิประภำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

นำย สรุศกัดิ์  โกสิยะจินดำ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

นำย ศิรพิงษ์ ทิณรตัน ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

นำย ทศพร  บรรยงคเ์วทย ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

 

1.6. สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

หน่วย: ล้ำนบำท 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งบกำรเงนิ
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงนิ
รวม 

งบกำรเงนิ
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงนิ
รวม 

งบกำรเงนิ
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงนิ
รวม 

สินทรพัยร์วม 6,397.57  8,002.85  9,076.47  8,721.90  9,401.25  8,795.63  

หนีสิ้นรวม 4,033.21  3,681.06  5,663.27  5,202.98  4,607.80  3,937.38  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,364.36  4,321.78  3,413.19  3,518.92  4,793.45  4,858.25  

ทนุจดทะเบียน 913.92  913.92  913.92  913.92  913.92  913.92  

ทุนที่ ออกและช ำระ
แลว้ 

652.80  652.80  723.14  723.14  819.89  819.89  

รำยไดร้วม 8,058.17  8,052.16  8,185.86  8,190.47  8,602.21  8,589.36  

ค่ำใชจ้่ำยรวม 6,861.73  6,713.93  6,992.74  6,802.50  6,788.39  6,642.87  

ก ำไรสทุธิ 965.62  1,136.55  962.45  1,112.85  1,454.94  1,586.49  

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน  

(บำทต่อหุน้)  
0.148  0.150  0.138  0.139  0.185  0.202  

เงินปันผลต่อหุน้  
(บำทต่อหุน้) n/a 0.116  n/a 0.104  n/a 0.165  
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หน่วย: ล้ำนบำท 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งบกำรเงนิ
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงนิ
รวม 

งบกำรเงนิ
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงนิ
รวม 

งบกำรเงนิ
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงนิ
รวม 

มลูค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ 
(บำทต่อหุน้) 

0.360  0.660  0.470  0.490  0.580  0.590  

ที่มำ : งบกำรเงินส  ำหรับปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 ของ DCC โดยผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถศึกษำงบกำรเงินของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ได้จำก 
Website ของส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ (www.set.or.th) 

 

1.7. ภำระผูกพันทีมี่นัยส ำคัญ 

ตำมงบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 DCC และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่มีนัยส ำคัญและ
หนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ดงันี ้
- หนังสือค ำ้ประกันที่ธนำคำรออกเพื่อค ำ้ประกันกำรใชไ้ฟฟ้ำและกำรน ำเขำ้เครื่องจักรเป็นจ ำนวนเงิน 20.92 

ลำ้นบำท ส ำหรบั DCC และ 23.72 ลำ้นบำท ส ำหรบับรษิัทย่อย 

- ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำก่อสรำ้งอำคำรส ำหรบั DCC จ ำนวนเงิน 108.75 ลำ้นบำท  
- วงเงินเครดิตที่ยงัไม่เบิกใชก้บัธนำคำร ในงบกำรเงินรวม และงบเฉพำะของ  DCC จ ำนวน 2,309.36 ลำ้นบำท 
และ 1,249.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

1.8. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ  
- ไม่มี - 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้ 

ชื่อ บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั 

ที่อยู่ 170/30 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร ์1 ชัน้ 11 ซอยสขุมุวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรชัดำภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

หมำยเลขโทรศพัท ์ 02-661-8803 

หมำยเลขโทรสำร 02-661-8813 

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่รึกษำอื่น (ถ้ำมี) 
- ไม่มี – 
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4. ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซือ้กับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำร 
4.1 สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทึกควำมเข้ำใจ ที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้กระท ำขึน้ก่อนกำรย่ืนค ำ

เสนอซือ้หลักทรัพย ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทัง้นี ้ไม่
ว่ำกำรท ำสัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำว จะเป็นกำรท ำเพื่อซื้อขำยหลักทรัพยใ์นค ำ
เสนอซือ้หรือไม่ก็ตำม  
- ไม่มี – 
 

4.2 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ (กรณีผู้ท ำค ำเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) ในกิจกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร (กรณีผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของกิจกำรเป็นนิติบุคคล) 

จำกขอ้มลูรำยชื่อผูถื้อหุน้ล่ำสดุของ RCI ณ วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2564 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำร
ผกูพนัของผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีกำรถือหุน้ในกิจกำร ดงันี ้

ชื่อ ควำมสัมพนัธ ์ จ ำนวนหุ้นทีถื่อใน RCI ร้อยละ 
บรษิัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกดั (มหำชน) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 566,692,024 91.87 

 

4.3 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำรใน
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ (กรณีผู้ท ำค ำเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) 

จำกขอ้มูลรำยชื่อผูถื้อหุน้ล่ำสุดของ  DCC ณ วันที่ 7 เมษำยน 2564 กิจกำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือกรรมกำร
ของกิจกำรท่ีถือหุน้ในผูท้  ำค ำเสนอซือ้เป็นดงันี ้ 

ชื่อ ควำมสัมพนัธ ์ จ ำนวนหุ้นทีถื่อใน DCC ร้อยละ 
นำย มนตร์กั แสงศำสตรำ กรรมกำรของ RCI 925,000,000 11.28 

นำย มำรุต แสงศำสตรำ กรรมกำรของ RCI 925,000,000 11.28 

รวม 1,850,000,000 22.56 

 

4.4 ควำมสัมพันธอ์ื่นๆ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีควำมสัมพันธ์ที่มีนัยส ำคญัในลักษณะอื่น ๆ กับกิจกำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือกรรมกำรของ
กิจกำร ดงันี ้
4.4.1 กรรมกำรร่วมกัน 

ชื่อ ต ำแหน่งใน DCC ต ำแหน่งใน RCI 

นำย ตระกลู วินิจนยัภำค ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

นำย มำรุต แสงศำสตรำ ประธำนกรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำร 

นำย มนตร์กั แสงศำสตรำ รองประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร 
นำย จำรุวตัร ไตรถวิล กรรมกำร กรรมกำร 
นำย ชนินทร ์ศภุภิญโญพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำร 

 



 

 

ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท โรแยล ซีรำมิค อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 8 

 

4.4.2 รำยกำรระหว่ำงกนั 

ในปี 2563 ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ได้เข้ำท ำธุรกรรมกำรซือ้หุ้นบริษัท โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ ำกัด 
(มหำชน) เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2563 ในรำคำหุ้นละ 4.00 บำท จ ำนวน 43.11 ลำ้นหุ้น รวมเป็นเงิน 
172.44 ลำ้นบำท ทัง้นี ้รำยกำรระหว่ำงกนัที่มีสำระส ำคญัส ำหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มี
ดงันี ้
 

ธุรกรรม (หน่วย: บำท) นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ ส ำหรับปี 2563 

บริษัท โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 

ค่ำขำยวตัถดุิบและวสัดสิุน้เปลือง รำคำทนุ 11,624,524 

รำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำนและสำขำ รำคำที่ตกลงตำมสญัญำ 720,000 

รำยไดค้่ำขนส่ง รำคำทนุ 52,489,080 

ค่ำซือ้สินคำ้ รำคำที่แข่งขันได้ในตลำดและ
รำคำสงูกว่ำตน้ทนุกำรผลิต 

1,010,280,912 

ค่ำซือ้วตัถดุิบและวสัดสิุน้เปลือง รำคำทนุ 3,408,567 

บริษัท โรแยล เอเซียบริคแอนดไ์ทล ์จ ำกัด (บริษัทย่อยที ่RCI ถือหุ้น 100%) 

รำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำนและสำขำ รำคำที่ตกลงตำมสญัญำ 144,000 

 

4.4.3 กำรบริหำรจัดกำรร่วมกนั 

เนื่องจำกในอดีตช่วงปี 2559 – 2561 RCI มีกำรเปล่ียนโครงสรำ้งกำรถือหุ้น และกำรบริหำรจัดกำร 
กล่ำวคือ กลุ่มกรรมกำรของ DCC ไดเ้ขำ้ไปถือหุน้โดยส่วนตัวใน RCI พรอ้มทั้งไดเ้ขำ้ไปบริหำรจัดกำร
ดำ้นกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำรธุรกิจหลักของ RCI และท ำใหม้ีรำยกำรที่เก่ียวโยงกันเกิดขึน้ 
ไดแ้ก่ กำรซือ้สินคำ้ กำรใหเ้ช่ำเครื่องจักร และกำรใหเ้ช่ำส ำนักงำน เป็นตน้ นอกจำกนี ้DCC ยังรบัซือ้
สินคำ้ส่วนใหญ่จำก RCI ในรำคำส่งมำจ ำหน่ำยผ่ำนสำขำของ DCC ที่มีทั่วประเทศและส่งออกไปขำยยงั
ต่ำงประเทศอีกดว้ย 

 

ต่อมำในปี 2562 เพื่อใหโ้ครงสรำ้งกำรถือหุน้ และโครงกำรบรหิำรจดักำรมีควำมชดัเจน DCC จึงไดท้ ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) จำกผูถื้อหุน้ทุกรำย รวมถึง
ผูถื้อหุน้ที่เป็นกรรมกำรของ DCC ส่งผลใหภ้ำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นัน้ DCC มีสดัส่วนกำรถือ
หุน้เท่ำกับรอ้ยละ 84.88 ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ RCI ท ำให ้DCC มีอ ำนำจกำร
บริหำรจดักำรและก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของ RCI ไดโ้ดยตรงและไม่ตอ้งผ่ำนบุคคลที่เก่ียว
โยงกัน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยของ DCC  อีกทัง้ ยงัส่งเสริมให ้DCC สำมำรถบริหำรงำนไดอ้ย่ำง
สะดวกรวดเรว็ ทนัเหตกุำรณ ์และมีประสิทธิภำพมำกขึน้  
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5. ข้อมูลอื่นทีเ่กี่ยวข้องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย ์

5.1. หลักทรัพยข์องผู้ท ำค ำเสนอซือ้ทีถื่ออยู่ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์ 
5.1.1. หุ้นสำมัญ 

ชื่อ ประเภทหุน้ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับจ ำนวนหุน้ 

ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้ว 
ทัง้หมดของกิจกำร 

ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับสิทธิออกเสียง 
ทัง้หมดของกิจกำร 

(I) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ หุน้สำมญั 566,692,024 91.87 91.87 

(II) บคุคลกลุ่มเดียวกบั
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

- - - - 

(III) บคุคลตำมมำตรำ 258 
ของบคุคลตำม (I) และ 

(II) 

- - - - 

(IV) ขอ้ตกลงอื่นที่จะท ำให้
บคุคลตำม (I) ถงึ (III) 
ไดหุ้น้เพิ่มขึน้ 

- - - - 

 รวม 566,692,024 91.87 91.87 

5.1.2. หลักทรัพยแ์ปลงสภำพ 

- ไม่มี - 
 

5.2. แหล่งเงนิทุนทีผู้่ท ำค ำเสนอซือ้ใช้ในกำรเข้ำซือ้กิจกำร 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายแสดงเจตนาที่จะขายหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามค าเสนอซือ้ครัง้นี ้ DCC ในฐานะ
ผูท้  าค าเสนอซือ้จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยข์องกิจการเป็นจ านวนทั้งสิน้ 50,147,341 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
8.13 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ ในราคาเสนอซือ้ที่ 3.90 บาทต่อหุน้ โดยเงินทนุท่ี
ผูท้  าค าเสนอซือ้จะตอ้งใชส้ าหรบัการเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ามค าเสนอซือ้ครัง้นีจ้ะเท่ากบั 195,574,630 บาท 

 

ผูท้  าค าเสนอซือ้จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายที่ตอบรบัค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ โดยแหล่ง
เงินทนุท่ีใชใ้นการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นีจ้ะมาจากกระแสเงินสดภายในและจากวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน โดย 
ณ 31 ธันวาคม 2563 DCC มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 70.87 ลา้นบาท และเมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2564  DCC ไดร้บัจดหมายรบัรองการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินในการท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งครอบคลมุเงินทุนที่ DCC ตอ้งใช้
ทัง้หมดส าหรบัการช าระมลูค่าของการเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) 
ซึ่งตามจดหมายรบัรองการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินดงักล่าว ไม่มีการก าหนดให ้DCC ตอ้งน าสินทรพัยใ์ดๆ 
ซึ่งรวมถึงหุน้ของกิจการมาวางเป็นหลกัประกนั  
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โดยผูจ้ดัเตรียมท าค าเสนอซือ้ไดพ้ิจารณาขอ้มลูแหล่งเงินทุนของผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้ มีความเห็นว่าผูท้  าค าเสนอ
ซือ้มีแหล่งเงินทนุเพียงพอส าหรบัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการในครัง้นี ้ 
 

5.3. แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร 

DCC ไม่มีแผนที่จะขำยหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจกำรที่จะรับซือ้จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นีใ้ห้แก่บุคคลใดๆ ใน
จ ำนวนที่มีนยัส ำคญั ในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ เนื่องจำกกำรถือหุน้ใน 
RCI ของ DCC ถือเป็นกำรลงทนุซึ่งช่วยเสรมิสรำ้งธุรกิจกระเบือ้งเซรำมิค 

                     

5.4. ข้อมูลจ ำเป็นอื่น 

- ไม่มี -
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ส่วนที ่3 

รำยละเอียดของกิจกำร 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร 
1.1. ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อ บรษิัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ 37/7 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม. 
หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2276-9275-80 

หมายเลขโทรสาร 0-2643-0948-9 

เว็บไซต ์ www.rci.co.th 

เลขที่จดทะเบียนบรษิทั 0107537001137 

 

1.2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

บริษัท โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) ก่อตัง้เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2512 เขำ้เป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 28 กันยำยน 2532 และไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชน 
เมื่อวนัท่ี 19 เมษำยน 2537 

 

โดย RCI เดิมประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยกระเบือ้งเซรำมิค กระเบือ้งบผุนงั (Wall Tile) กระเบือ้งปู
พืน้ (Floor Tile) กระเบือ้งลวดลำยพิเศษ (Decorative Tile) กระเบือ้งพอรซ์เลน (Porcelain Tile) และกระเบือ้ง
ดินเผำ (Clay Tile) โดยลกูคำ้ส่วนใหญ่เป็นงำนโครงกำรต่ำงๆ และรำ้นตวัแทนจ ำหน่ำยวสัดกุ่อสรำ้ง และหลงักำร
ปรบัโครงสรำ้งกำรบริหำรในช่วงกลำงปี 2560 RCI มีลกูคำ้หลกั คือ DCC โดยผลิตและจ ำหน่ำยเพียงกระเบือ้งบุ
ผนัง (Wall Tile) และกระเบือ้งปูพืน้ (Floor Tile) และยกเลิกกำรผลิตและจ ำหน่ำย กระเบือ้งลวดลำยพิเศษ 
(Decorative Tile) กระเบือ้งพอรซ์เลน (Porcelain Tile) และกระเบือ้งดินเผำ (Clay Tile) เนื่องจำกตน้ทนุกำรผลิต
ที่สงู  
 

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของ RCI  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ที่มำ : แบบ 56-1 ปี 2563 ของ RCI 

หมำยเหต ุ: เมื่อวนัที่ 5 กมุภำพนัธ ์2564 กิจกำรไดท้ ำกำรขำยหุน้ทัง้หมดที่ถือใน บริษัท บำ้นสมถวิล จ ำกดั จ ำนวน 450,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45 

ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดจ ำนวน 1,000,000 หุน้ 

1.50%  

 บริษัท โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท เซอมำส จ ำกัด    บริษัท โรแยล เอเซียบริค
แอนดไ์ทล ์จ ำกัด (“RABT”) 

100.00%  

หยดุประกอบธุรกิจตัง้แต่วนัที่  
1 เมษำยน 2560 

ประกอบกิจกำรท ำเหมืองดิน 
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โครงสร้ำงรำยได้ 

รำยกำร 
2561 2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 980.88 99.78  1,156.32 97.85  1,010.28 99.40  

รำยไดอ้ื่น /1 2.2 0.22  25.45 2.15  6.12 0.60  

รวมรำยได้ 983.08 100.00 1,181.77 100.00 1,016.40 100.00 

หมายเหต ุ: /1 รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน, ดอกเบีย้รบั, ก าไรจากการขายทรพัยส์ิน, รายไดค้่าเช่า, ก าไรจากการขายเงินลงทนุทั่วไป และ
รายไดค้่าบริการระบบ IT เป็นตน้  

 

แบรนดผ์ลิตภณัฑ ์

RCI ผลิตกระเบือ้งภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “RCI” โดยปัจจบุนั RCI มีกำรผลิตกระเบือ้ง 2 กลุ่มไดแ้ก ่

1) กระเบือ้งบผุนงั 
ขนำด 20x25cm.  

ขนำด 20x30cm. ขนำด 20x30cm. (ดิจิตอล) 
   ขนำด 25x40cm. ขนำด 25x40cm. (ดิจิตอล) 

2) กระเบือ้งปพูืน้ 

ขนำด 30x30cm. (ดิจิตอล) 
   ขนำด 60x60cm. ขนำด 60x60cm. (ดิจิตอล) 
   ขนำด 60x120cm. (ดิจติอล) 
 

กำรจัดหำวตัถุดิบ 

 วตัถุดิบที่ใชเ้ป็นประเภท ดิน หิน แร่ สี และสำรเคมี เป็นตน้ โดยวตัถุดิบที่ใชผ้ลิตกระเบือ้งที่โรงงำนของ RCI ได้
สั่งซือ้จำกในประเทศสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 85 ส่วนท่ีเหลือสั่งซือ้จำกต่ำงประเทศ  นอกจำกยงัมีนีก๊้ำซธรรมชำติ
เป็นตน้ทนุหลกัในกำรผลิตสินคำ้ซึ่ง RCI ไดส้ั่งซือ้จำกบรษิัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ทัง้หมด โดยกำรเปล่ียนแปลง
ของรำคำก๊ำซในตลำดโลกนัน้จะท ำใหต้น้ทนุกำรผลิตของ RCI เปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั 

 

ก ำลังกำรผลิตและปริมำณกำรผลิต (หน่วย:ล้ำนตำรำงเมตร) 
ประเภทผลิตภัณฑ ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก ำลังกำรผลิตตดิตั้ง              9.68            11.83           15.37  

        -กระเบือ้งบผุนงั              3.29               6.10             9.48  

        -กระเบือ้งปพูืน้              6.39               5.73             5.89  

ปริมำณกำรผลิตกระเบือ้ง 9.58 10.67 9.68 

        -กระเบือ้งบผุนงั              3.33               5.45             5.99  

        -กระเบือ้งปพูืน้             6.25               5.22             3.69  

อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลิต (ร้อยละ) 98.97 90.20 63.00 

ที่มำ  : แบบ 56-1 ปี 2563 ของ RCI 
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1.3. สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

หน่วย:  

ล้ำนบำท 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งบกำรเงนิ
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงนิ
รวม 

งบกำรเงนิ
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงนิ
รวม 

งบกำรเงนิ
เฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงนิ
รวม 

สินทรพัยร์วม  1,001.42 922.33 1,079.47  1,017.68  1,138.13  1,079.84  

หนีสิ้นรวม 326.04 322.20 248.40  252.54  250.81  251.74  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 675.38 600.13 831.07  765.14  887.32  828.09  

ทนุจดทะเบียน 616.84 616.84 616.84  616.84  616.84  616.84  

ทนุท่ีออกและช ำระ
แลว้ 

616.84 616.84 616.84  616.84  616.84  616.84  

รำยไดร้วม 983.08 983.08 1,169.46  1,181.77  1,011.88  1,016.40  

ค่ำใชจ้ำ่ยรวม 874.39 872.59 973.77  974.75  946.43  943.81  

ก ำไรสทุธิ 156.44 158.23 155.69  165.01  56.25  62.96  

ก ำไรต่อหุน้ขัน้
พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 

0.28 0.29 0.25 0.27 0.09 0.10 

เงินปันผลต่อหุน้  
(บำทต่อหุน้) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

มลูค่ำตำมบญัชีต่อ
หุน้ (บำทต่อหุน้) 

1.09  0.97  1.35  1.24  1.44  1.34  

ที่มำ : งบกำรเงินส  ำหรบัปี สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 ของ RCI โดยผูถ้ือหลกัทรพัยส์ำมำรถศึกษำงบกำรเงินของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดจ้ำก Website 

ของส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ (www.set.or.th) 
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1.4. โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำร 
1.4.1. รำยชื่อผู้ถือหุ้นก่อนท ำค ำเสนอซือ้ 

รำยชื่อผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รำยแรกตำมรำยชื่อในทะเบยีนผูถื้อหุน้ล่ำสดุของกิจกำร ณ วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์
2564 มีรำยละเอียดดงันี ้

ชื่อ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทยีบกับจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยได้แล้วและสทิธิออกเสียง

ทัง้หมดของกิจกำร 
บรษิัท ไดนำสตีเ้ซรำมคิ จ ำกดั (มหำชน)  566,692,024 91.87 

นำงสำว นนัทภคั ศิรชิยัประเสรฐิ 8,789,500 1.42 

บรษิัทเงินทนุหลกัทรพัย ์วอลลส์ตรีท 
จ ำกดั (มหำชน)  

3,968,000 0.64 

นำย โชคชยั ศรีเสวกกำญจน 3,851,100 0.62 

นำย ฐิติ เลิศวฒันมงคล 2,700,000 0.44 

นำง จำรุวรรณ จงพิพฒันสขุ 1,183,358 0.19 

นำง ขนิษฐำ มำกดวงเทียน 1,010,000 0.16 

WILLIAM HUNT & CO., INT’L LTD. 

B.V.I.   
1,000,000 0.16 

นำย ธัญ เปลวเทียนยิง่ทวี 1,000,000 0.16 

นำย วนัชยั อนนัตประกร 1,000,000 0.16 

ผูถื้อหุน้รำยอื่น 25,645,383 4.16 

รวม 616,839,365 100.00 

ที่มำ :          สมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 ของกิจกำร 
 

1.4.2.  โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นทีค่ำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้ในกรณทีีผู้่ถือหุน้ทุกรำยแสดง
เจตนำขำย 

ชื่อ จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทยีบกับจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยได้แล้วและสทิธอิอกเสียง

ทัง้หมดของกิจกำร 

บรษิัท ไดนำสตี ้เซรำมิค จ ำกดั(มหำชน) 616,839,365 100.00 

รวม 616,839,365 100.00 
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1.5. รำยชื่อคณะกรรมกำร 
1.5.1 รำยชื่อคณะกรรมกำรล่ำสุดของกิจกำร ณ วันที ่29 มีนำคม 2564 

 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
นำย ตระกลู วินจินยัภำค ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

นำย มำรุต แสงศำสตรำ ประธำนกรรมกำรบรหิำร / กรรมกำร 
นำย มนตร์กั แสงศำสตรำ รองประธำนกรรมกำร 
นำย จำรุวตัร ไตรถวิล กรรมกำร 
นำย ชนินทร ์ศภุภิญโญพงศ ์ กรรมกำร 
นำง สมรวดี ผลประเสรฐิ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

นำง ศิรเิพ็ญ มิตระวจิำรณ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

นำย ไชยยศ รุง่เจรญิชยั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

  

1.5.2. รำยชื่อคณะกรรมกำรทีค่ำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

 - ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งคณะกรรมกำรของกิจกำรหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ - 
 

1.6. รำคำสูงสุดและต ่ำสุดของหุ้นของกิจกำรแต่ละไตรมำสในช่วงระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

ปี ช่วงเวลำ 
ช่วงรำคำสูงสุดและต ่ำสุด 

รำคำต ่ำสุด รำคำสูงสุด 

2561 ม.ค. – มี.ค. 2.02 2.79 

เม.ย. – มิ.ย. 2.04 2.98 

ก.ค. – ก.ย. 2.80 3.92 

ต.ค. – ธ.ค. 3.70 4.08 

2562 ม.ค. – มี.ค. 3.82 4.06 

เม.ย. – มิ.ย. 3.12 3.92 

ก.ค. – ก.ย. 3.46 3.94 

ต.ค. – ธ.ค. 3.44 3.98 

2563 ม.ค. – มี.ค. 2.78 3.68 

เม.ย. – มิ.ย. 2.64 3.20 

ก.ค. – ก.ย. 2.60 3.92 

ต.ค. – ธ.ค. 3.52 4.44 

2564 ม.ค. – มี.ค. 3.50 3.86 

ที่มำ: SETSMART 
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2. แผนกำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

2.1. สถำนภำพของกิจกำร  
ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้DCC จะด ำเนินกำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง RCI ออกจำกกำรเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

 

ภำยหลังจำกที่ตลำดหลักทรพัยฯ์ ไดเ้พิกถอนหุน้สำมัญของกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรพัยฯ์ แลว้ สถำนะของกิจกำรในกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ จะสิน้สุดลง แต่
กิจกำรยงัคงจะด ำเนินธุรกิจต่อไปและยงัคงสถำนภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตมี
กำรแก้ไขกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรแปรสภำพของกิจกำรและกิจกำรเข้ำเงื่อนไขที่จะด ำเนินกำรไดต้ำมที่
กฎหมำยก ำหนดไว ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจพิจำรณำด ำเนินกำรดงักล่ำว ทัง้นี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะพิจำรณำตำมควำม
เหมำะสมและจะปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกิจกำรยังคงมีสถำนะเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด จึงมีหนำ้ที่ในกำรเปิดเผยขอ้มลูและจัดส่ง
ขอ้มูลตำมที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ก ำหนดไวต้่อไป แต่
ภำระหนำ้ที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศในฐำนะบริษัทจดทะเบียนตำมกฎหมำยหลกัทรพัย ์ซึ่งรวมถึงขอ้บงัคบัของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรปฏิบตัิกำรใดๆ 
ของบรษิัทจดทะเบียนจะสิน้สดุลง นอกจำกนี ้ภำยหลงักำรสิน้สดุกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิกำรในครัง้นี ้
และตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิกถอนหุ้นสำมัญของกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์แลว้ หำกกิจกำรยงัมีผูถื้อหุน้รำยอื่นซึง่มใิช่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ บคุคลที่กระท ำกำรรว่มกบัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
(concert party) และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลดังกล่ำว ถือหุน้รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของจ ำนวน
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร หรือมีจ ำนวนผูถื้อหุน้รวมกันไม่เกิน 100 รำย จะส่งผลให ้(1) กิจกำรจะสิน้สดุ
หนำ้ที่ในกำรจัดท ำและน ำส่งรำยงำนเก่ียวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลด ำเนินงำนต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 44/2556 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลู
เก่ียวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ์( 2) กิจกำรรวมถึงกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรของกิจกำรจะไม่อยู่ภำยใตบ้งัคบัเก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทที่ออกหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด 3/1 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) เช่น 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรเขำ้ท ำธุรกรรมที่มีนยัส ำคญัของกิจกำร และหนำ้ที่ในกำรรำยงำนส่วนไดเ้สีย
ของกรรมกำร และผู้บริหำร เป็นตน้ และ (3) กรรมกำร และผู้บริหำรและผู้สอบบัญชีของกิจกำรและบุคคลที่
เก่ียวขอ้งจะสิน้สดุหนำ้ที่ในกำรจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยต์ำมประกำศส ำนกังำน ก .ล.ต. 
ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง กำรจัดท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย ์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ของ
กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูส้อบบญัชี ผูท้  ำแผน และผูบ้รหิำรแผน เป็นตน้ 
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2.2. นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร 

2.2.1. วัตถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจ 

ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินธุรกิจหลกัของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยกิจกำรยงัคงมุ่งเนน้กำร
ด ำเนินธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระเบือ้งเซรำมิคปพูืน้ กระเบือ้งบุผนงัชนิดต่ำง ๆ   เช่นเดิม 

แต่อำจพิจำรณำปรับแผนกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ กฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
เก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ และอำจรวมถึงกำรปรบัโครงสรำ้งทำงกำรเงนิ เพื่อบรหิำรเงินสดใน
กิจกำรเพิ่มเติม โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจรว่มกนักับกิจกำรในกำรพิจำรณำปรบัเปล่ียนแผนกำรด ำเนินงำน
ของกิจกำรและโครงสรำ้งทำงกำรเงิน หรือกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถำนภำพทำงกำรเงิน
หรือสภำวะทำงธุรกิจของกิจกำร หรือกำรเปล่ียนแปลงที่จ ำเป็นอื่นๆ ขำ้งตน้ 

 

2.2.2. แผนกำรขยำยกำรลงทุนหรือก ำลังกำรผลิต 

ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะขยำยกำรลงทุนอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
 

2.2.3. แผนกำรปรับโครงสร้ำงองคก์ร กำรบริหำรงำน และกำรจ้ำงงำน 

ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ไม่มีแผนในกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรของกิจกำร อย่ำงไรก็ดี 
กรรมกำรอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เช่น กรณีที่มีกำรลำออกหรือครบก ำหนดตำมวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่ง ทัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรจะตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของกิจกำร และ พระรำชบญัญัติ
บรษิัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  
 

ในส่วนของบุคลำกร ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนจะเปล่ียนแปลงจ ำนวนพนกังำนของกิจกำร และโครงสรำ้ง
กำรบรหิำรงำนของกิจกำรก็จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 

2.2.4. แผนกำรจ ำหน่ำยทรัพยส์นิหลกั 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะจ ำหน่ำยสินทรพัยห์ลกัของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัในช่วง 12 เดือนนบัจำก
วนัท่ีท ำค ำเสนอซือ้ 

 

2.2.5. แผนกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงกำรเงนิ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะปรบัเปล่ียนโครงสรำ้งทำงกำรเงินของกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญในช่วง 12 

เดือนนบัจำกวนัท่ีท ำค ำเสนอซือ้ 

 

2.2.6. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญใน
ระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้โดยกิจกำรจะยังคงมีนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำจำกกระแสเงินสดของบรษิัท หลงัจำกกนัทนุส ำรองตำมกฏหมำย (ไม่นอ้ยกว่ำ
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รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เรียบรอ้ยแลว้ จ ำนวนเงินปันผลนัน้จะขึน้อยู่กับควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งิน
ในอนำคต  

 

อย่ำงไรก็ดี หำกมีควำมจ ำเป็น หรือในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญของสถำนภำพทำง
กำรเงินหรือสภำวะธุรกิจของกิจกำร หรือกำรเปล่ียนแปลงที่จ ำเป็นอื่นๆ  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ อำจปรบัเปล่ียน
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำรในอนำคต เพื่อใหม้ีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงินของกิจกำรหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศกัยภำพในกำรแข่งขนัในอนำคต 

 

นอกจำกที่ไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินงำนของกิจกำร อย่ำงไรก็ดีในกรณีที่มีเหตกุำรณใ์ดๆ 
ที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน หรือ ฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร และ/หรือ  
บรษิัทย่อย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจเสนอใหก้ิจกำรพิจำรณำทบทวนหรือ แกไ้ขนโยบำยและแผนกำรประกอบ
ธุรกิจของกิจกำร และ/หรือ บรษิัทย่อยตำมที่จ ำเป็นและสมควร ทัง้นี ้โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องกิจกำร
และบรษิัทย่อยเป็นส ำคญั 

  

2.3. รำยกำรระหว่ำงกัน  
หลงักำรเขำ้ซือ้กิจกำร รำยกำรระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกิจกำร จะยงัคงเกิดขึน้ต่อไปในอนำคตไดแ้ก่ กำรซือ้
สินคำ้ กำรใหเ้ช่ำเครื่องจกัร และกำรใหเ้ช่ำอำคำรส ำนกังำน เป็นตน้ โดยรำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรระหว่ำง
กัน แต่อย่ำงไรก็ตำมลกัษณะและปริมำณรำยกำรจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัภำยหลงัจำกกำรท ำ
ค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ 
 

 ทัง้นี ้ ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นีแ้ลว้ และสถำนะของกิจกำรในกำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ สิน้สุดลง หำกมีรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ ที่อำจเกดิขึน้ในอนำคต กจิกำรไมม่ีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และส ำนกังำนก.ล.ต. อีกต่อไป อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนั
ดงักล่ำว จะค ำนงึถึงควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร และผลประโยชนข์องผูท้  ำค ำเสนอซือ้และ
กิจกำรรว่มกนั  
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ส่วนที ่4    

รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

1. วิธีตอบรับค ำเสนอซือ้ 

ในกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนในกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ำมเอกสำร
แนบ 1.1 หรือเอกสำรแนบ 2.1 แลว้แต่กรณี โดยมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

 

1.1. กรอก “แบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท โรแยล ซีรำมิค อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)” ตำมเอกสำร
แนบ 1.2 หรือ เอกสำรแนบ 2.2 แลว้แต่กรณี ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มทัง้ลงลำยมือชื่อผูแ้สดงเจตนำ
ขำย 

1.1.1. กรณีแสดงเจตนำขำยหุน้สำมญัของกิจกำร ใหใ้ช ้“แบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท โรแยล  
ซีรำมิค อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)” ตำมเอกสำรแนบ 1.2 

1.1.2. กรณีแสดงเจตนำขำยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอำร”์) ให้
ใช ้“แบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยส์ ำหรบั NVDR” ตำมเอกสำรแนบ 2.2 

1.2. แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยดงัต่อไปนี  ้
1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุน้ (Script) ใหล้งลำยมือชื่อสลักหลังใบหุน้เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลำยมือชื่อผูโ้อน” ใน

ดำ้นหลังของใบหุน้ดว้ยลำยมือชื่อที่ถูกตอ้ง พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนของผูแ้สดงเจตนำขำย ตำมขอ้ 
1.2.3 หรือ 1.2.4 แลว้แต่กรณี ที่มีลำยมือชื่อครบถว้นจ ำนวน 2 ชุด ทัง้นี ้ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรัพย์
ขอควำมร่วมมือใหผู้แ้สดงเจตนำขำยที่ถือใบหุน้มำยื่นแบบตอบรบัตำมขอ้ 1.1 ภำยในวนัที่ 30 มิถุนำยน 

2564 หรือล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ เนื่องจำกตวัแทนในกำรรบั
ซือ้หลกัทรพัยจ์ะตอ้งน ำใบหุน้นัน้ไปตรวจสอบและฝำกไวก้บับรษิัท ศนูยร์ับฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด (“ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์) ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หำกใบหุน้ไดร้บักำรปฏิเสธกำรรบัฝำก
จำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำติดต่อรบัใบหุน้
นัน้คืน 

- ในกรณีค ำน ำหนำ้ชื่อ หรือชื่อ หรือนำมสกลุของผูแ้สดงเจตนำขำยบนใบหุน้ไม่ตรง หรือสะกดไม่ตรง
กับบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรขำ้รำชกำร หรือบัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติ
บุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรำกฏในหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย ์(ในกรณีนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่เป็นนิติ
บุคคลต่ำงประเทศ) ใหก้รอก “แบบค ำขอแกไ้ขขอ้มูลผูถื้อหลักทรพัย”์ ของศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์
ตำมเอกสำรแนบ 5 พรอ้มเอกสำรประกอบกำรแกไ้ขของทำงรำชกำร โดยขอ้มลูใหม่ตอ้งระบุใหต้รง
กบับตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ หรือหนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล หรือหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้นิติบคุคลของผูแ้สดงเจตนำขำย ตำมแต่กรณี  

- ในกรณีที่เป็นบัตรประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพ บัตรขำ้รำชกำร หรือบัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจ ให้
แนบส ำเนำทะเบียนบำ้นที่แสดงเลขที่บำ้นและชื่อที่ตรงกับบตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ บัตร
ขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ ตำมแต่กรณี และลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

- ในกรณีที่เป็นผูจ้ดักำรกองมรดก ตอ้งยื่นส ำเนำค ำสั่งศำลที่แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดักำรกองมรดกที่ออกให้
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ไม่เกิน 6 เดือนจนถึงวันยื่นแบบตอบรบั ส ำเนำใบมรณะบัตร ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
ผูจ้ัดกำรกองมรดก และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูจ้ัดกำรกองมรดกที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
และสลกัหลงัใบหุน้โดยผูจ้ดักำรกองมรดก 

- ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำว ์ผูป้กครอง (บิดำและมำรดำ) ตอ้งลงลำยมือชื่อสลกัหลงัใบหุน้
และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูป้กครอง และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูป้กครองและ
ผูเ้ยำว ์และลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- ในกรณีใบหุ้นสูญหำย ผู้แสดงเจตนำขำยตอ้งติดต่อศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์ เพื่อให้ศูนยร์ับฝำก
หลักทรพัยด์  ำเนินกำรออกใบหุน้ใหม่เพื่อน ำใบหุน้ที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ำนตวัแทนในกำรรบัซือ้
หลักทรพัย ์แต่เนื่องจำกขั้นตอนในกำรออกใบหุน้ใหม่อำจตอ้งใชร้ะยะเวลำประมำณสองสปัดำห ์
ดังนั้น ผูแ้สดงเจตนำขำยจึงควรติดต่อศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์พื่อขอออกใบหุน้ใหม่ล่วงหนำ้ก่อน
สิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้อย่ำงนอ้ยสองสปัดำห  ์

กรณีเป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นไดผ่้ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนยร์ับฝำก
หลกัทรพัยเ์ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้เท่ำนัน้ หำกใบหุน้ไดร้บักำรปฏิเสธกำรรบัฝำกจำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรบัค ำเสนอ
ซือ้ของผูแ้สดงเจตนำขำย และตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำ
ติดต่อรบัใบหุน้คืน 

1.2.2 กรณีที่ฝำกหุ้นไว้กับศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยใ์นระบบไรใ้บหุ้น (Scripless) ให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดต่อ
บริษัทหลักทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยฝำกหุน้ของกิจกำรไวใ้นบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยข์องตน เพื่อแจง้
ควำมประสงคใ์นกำรแสดงเจตนำขำย และใหบ้รษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ท ำกำรโอนหุน้เพื่อเขำ้บญัชีของตวัแทน
ในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยด์งันี ้
- ส ำหรบัผูถื้อหุน้สญัชำติไทย  

ชื่อบญัชี : “บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพื่อเทนเดอร”์   
เลขที่บญัชี : 200-000000019-4 

- ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมิใช่สญัชำติไทย และ NVDR  

ชื่ อบัญชี  : “MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

FOR TENDER”  
เลขที่บญัชี : 200-000000019-4 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบัพรอ้มเอกสำรประกอบไดท้ี่บริษัทหลักทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ โดยบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้จะเป็นผูใ้หบ้ริกำรรวบรวมและน ำส่งแบบตอบ
รบัดงักล่ำวแก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์่อไป 

ทั้งนี ้ส ำหรบั NVDR ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยข์อควำมร่วมมือใหผู้แ้สดงเจตนำขำยน ำใบส ำคญั
แสดงกำรโอน NVDR ที่แสดงเจตนำขำยดงักล่ำว มำยื่นหลกัฐำนกำรโอน NVDR พรอ้มแบบตอบรบัตำม
ข้อ 1.1.2 ภำยในวันที่  30 มิถุนำยน 2564 หรือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำรก่อนวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซือ้ เนื่องจำกในกรณีที่เป็น NVDR จะมีขั้นตอนที่ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์ต้อง
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ด ำเนินกำรโอนหุน้และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกัด เพื่อเปล่ียน NVDR เป็นหุน้ในระบบไรใ้บ
หุน้ เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ต่อไป 

ทั้งนี ้กรณีผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็น NVDR แบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรพัยจ์ะสมบูรณ์ เมื่อ NVDR 

สำมำรถเปลี่ยนเป็นหุน้ในระบบไรใ้บหุน้และรบัฝำกโดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์เป็นท่ีเรียบรอ้ยเท่ำนัน้ หำก 
NVDR ไม่สำมำรถเปล่ียนเป็นหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ได ้หรือไดร้บักำรปฏิเสธกำรรบัฝำกจำกศูนย์ รบัฝำก
หลกัทรพัย ์และท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนสิทธิในหุน้ไดภ้ำยในเวลำที่จะตอ้งสรุปผลกำรซือ้หลกัทรพัย ์จะถือว่ำ
กำรเสนอขำยในกรณีนีเ้ป็นโมฆะ และตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะด ำเนินกำรโอน NVDR นั้นคืน
ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย 

กรณีที่ไดฝ้ำกหุน้ไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยใ์นบัญชีของผูอ้อกหลักทรพัย ์ (Issuer Account) สมำชิก
เลขที่  600 ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องกรอก “แบบค ำขอโอน / รับโอนหลักทรัพยร์ะหว่ำงบัญชีผู้ออก
หลกัทรพัยก์ับสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย์” (แบบศรท-403) ตำมเอกสำรแนบ 6  ที่กรอกรำยละเอียด พรอ้ม
ลงลำยมือชื่อในเอกสำรอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น พรอ้มทั้งแนบเอกสำรแสดงตนของผูถื้อหลักทรพัย ์ตำม
ประเภทบุคคลที่ระบุไวใ้นหนำ้ที่ 2 ของแบบฟอรม์ จ ำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจำกแบบตอบรบั และเอกสำร
หลกัฐำนแสดงตนของผูแ้สดงเจตนำขำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.3 เพื่อท ำกำรโอนหลกัทรพัยท์ี่เสนอขำย
เขำ้บญัชีของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ดงันี ้ 

- ส ำหรบัผูถื้อหุน้สญัชำติไทย  

ชื่อบญัชี : “บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพื่อเทนเดอร”์  
เลขที่บญัชี : 200-000000019-4 

- ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมิใช่สญัชำติไทย  
ชื่ อบัญชี  : “MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

FOR TENDER” 
เลขที่บญัชี : 200-000000019-4 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบัและเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.3 

จ ำนวน 1 ชดุ พรอ้มทัง้แนบ“แบบค ำขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัยร์ะหว่ำงบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยก์บัสมำชกิผู้
ฝำกหลักทรพัย์” (แบบศรท-403) ตำมเอกสำรแนบ 6 และเอกสำรประกอบส ำหรับกำรโอนหลักทรัพย์
ระหว่ำงบัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัยก์ับสมำชิกผูฝ้ำกหลักทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นหนำ้ 2 ของแบบฟอรม์
จ ำนวน 1 ชดุ ไดท้ี่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย  ์

โดยตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรส่งแบบศรท-403 และเอกสำรประกอบไปยงั     ศูนยร์บั
ฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและโอนหลกัทรพัย์ของผูแ้สดงเจตนำขำยที่ฝำกไวก้บับญัชีของผู้
ออกหลกัทรพัยม์ำยงับญัชีของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ดงันัน้ เพื่อประโยชนข์องผูแ้สดงเจตนำขำย
ที่จะเสนอขำยหลักทรัพย์ได้ภำยในระยะเวลำกำรรับซือ้ ขอควำมร่วมมือผู้แสดงเจตนำขำยที่ฝำก
หลกัทรพัยไ์วก้บัศนูยร์บัหลกัทรพัยใ์นบัญชีของผูห้ลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบ
ตอบรบัและเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย ภำยในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 หรือล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วนั
ท ำกำรก่อนวันสิน้สุดระยะเวลำรบัซือ้ เพื่อใหม้ีเวลำเพียงพอในกำรด ำเนินกำรประสำนงำนในกำรโอน
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หลกัทรพัย ์หำกแบบศรท-403 ดงักล่ำว ไดร้บักำรปฏิเสธจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/
หรือ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรบัค ำเสนอซื ้อของผูแ้สดงเจตนำ
ขำย 

1.2.3 กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นบคุคลธรรมดำ 

1.2.3.1 บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่
หมดอำยุ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง (กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำว ์จะตอ้ง
แนบค ำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของ
ผูป้กครอง และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูป้กครองและผูเ้ยำว ์พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ) ใน
กรณีที่ใชบ้ัตรขำ้รำชกำร หรือบัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจ ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนบำ้นพรอ้มลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกตอ้งดว้ย กรณีผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้จัดกำรกองมรดก ผู้แสดง
เจตนำขำยตอ้งยื่นส ำเนำค ำสั่งศำลที่แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดักำรกองมรดกที่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน
จนถึงวนัยื่นแบบตอบรบั ส ำเนำใบมรณบัตร ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูจ้ดักำรกอง
มรดก และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูจ้ัดกำรกองมรดก พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งทุก
ฉบบั 

1.2.3.2 บคุคลธรรมดำที่มิใช่สญัชำติไทย 

ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
ทั้งนี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบบัจะตอ้งมีควำมชดัเจน สำมำรถอ่ำนได ้โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้ง
ตรงกบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยทกุฉบบัดว้ย 

1.2.4 กรณีผูเ้สนอขำยเป็นนิติบคุคล 

1.2.4.1 นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยไทย 

ส ำเนำหนังสือรบัรองของกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ 
พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพั นนิติบุคคล และ
ประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) พรอ้มแนบส ำเนำหลกัฐำนตำมขอ้ 1.2.3 ของกรรมกำรผู้
มีอ  ำนำจลงนำม พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ทั้งนี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบบัตอ้งมี
ควำมชดัเจน สำมำรถอ่ำนได ้โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำ รท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยทกุฉบบั ทัง้นี ้ผูแ้สดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบคุคลสญัชำติไทย มีหนำ้ที่
หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ในอตัรำรอ้ยละ 3.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์และออก
หนงัสือรบัรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย  ์

1.2.4.2 นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยต่ำงประเทศ  

ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และหนงัสือรบัรองที่ออกโดยเจำ้หนำ้ที่ของนิติ
บุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล ำเนำ ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มี
อ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลง
ลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนจนถึงวนัยื่นแบบตอบรบั) พรอ้มลงลำยมือชื่อ
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รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และแนบส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 
1.2.3 ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล ซึ่งลงลำยมือชื่อเพื่อขอด ำเนินกำร 
ทัง้นี ้ใหเ้จำ้หนำ้ที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ  ำนำจในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำว
ไดจ้ดัท ำ หรือรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร ท ำกำรรบัรองลำยมือชื่อของผูจ้ดัท ำหรือผูใ้หค้  ำ
รบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร และใหเ้จำ้หนำ้ที่ของสถำนทูตไทยหรือกงสลุไทยในประเทศที่
เอกสำรไดจ้ดัท ำ หรือรบัรองควำมถกูตอ้ง ท ำกำรรบัรองลำยมือชื่อและตรำประทบัของเจำ้หนำ้ที่ 
Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ไดด้  ำเนินกำรในขำ้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอำยไุม่เกิน 6 เดือนจนถึง
วนัยื่นแบบตอบรบั 

ในกรณีมีกำรมอบอ ำนำจให ้Custodian มำใชสิ้ทธิแทนผู้แสดงเจตนำขำย จะตอ้งมีหนังสือ
มอบอ ำนำจให้ Custodian ด ำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยเอกสำรในข้อ 1.1 และ 1.2 ข้ำงตน้
จะตอ้งมีกำรลงนำมโดย Custodian และตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผูม้ีอ  ำนำจลง
นำม พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยขุองผูม้ีอ  ำนำจลงนำมนัน้อีก 1 ฉบบั 

ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบบัตอ้งมีควำมชดัเจน สำมำรถอ่ำนได ้โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรง
กบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยทกุฉบบั 

1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มิไดป้ระกอบกิจกำรใน
ประเทศไทยและมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนสุญัญำภำษีซอ้นกบัประเทศไทย หรือเป็นนิติบคุคลที่มีถิ่นท่ี
อยู่ในประเทศที่มีอนุสญัญำภำษีซอ้นกบัประเทศไทย แต่อนุสญัญำภำษีซอ้นนั้ น ไม่ไดย้กเวน้ภำษีเงินได้
หกั ณ ที่จ่ำยที่จดัเก็บจำกผลก ำไรจำกกำรขำยหุน้ในประเทศไทย  

ผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งกรอกรำยละเอียดของตน้ทุนของหลกัทรพัยท์ี่น ำมำเสนอขำยใน “แบบแจง้ตน้ทนุ
ของหลกัทรพัยท์ี่แสดงเจตนำขำย” ตำมเอกสำรแนบ 4 พรอ้มแนบหลกัฐำนแสดงรำคำตน้ทนุดงักล่ำว เพื่อ
ใชใ้นกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย ในอตัรำรอ้ยละ 15 ของผลก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรพัย ์ (ผลต่ำงระหว่ำงรำคำ
ที่เสนอซือ้และตน้ทุนของหลักทรพัย์) ทั้งนี ้หำกผูแ้สดงเจตนำขำยมิไดร้ะบุรำคำตน้ทุนของหลักทรัพย์
ดงักล่ำวมำพรอ้มกับแบบยืนยนัรำคำหลกัทรพัยท์ี่น ำมำเสนอขำย ตวัแทนในกำรรบัซื ้อหลกัทรพัยจ์ะหกั
ภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคิดค ำนวณภำษีหกั ณ ที่จ่ำย จำกรำคำเสนอซือ้คณูดว้ยจ ำนวนหลกัทรพัยข์องกิจกำร
หรือ NVDR ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำยทัง้หมด 

1.2.6 กรณีที่ผูเ้สนอขำยไม่สำมำรถมำยื่นแบบตอบรบัดว้ยตนเอง 

- ส ำหรบัหุน้สำมญั 

ใหใ้ชห้นงัสือมอบอ ำนำจตำมเอกสำรแนบ 1.3 พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท แลว้แต่
กรณี พรอ้มแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.3 หรือ 
1.2.4 แลว้แต่กรณี และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- ส ำหรบั NVDR 

ใหใ้ชห้นงัสือมอบอ ำนำจตำมเอกสำรแนบ 2.3 พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท แลว้แต่
กรณี พรอ้มแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.3 หรือ 
1.2.4 แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
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1.2.7 กรณีที่ผูเ้สนอขำยติดภำระจ ำน ำ ผูเ้สนอขำยตอ้งด ำเนินกำรปลดภำระจ ำน ำใหเ้รียบรอ้ยก่อนยื่นเสนอขำย 

1.2.8 เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะรอ้งขอหำกมีขอ้สงสยั
ประกำรใดเก่ียวกบัวิธีตอบรบัค ำเสนอซือ้ กรุณำติดต่อตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ำมที่อยู่ดงันี ้ 

ชื่อ  : บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ 
 

: 

 

ฝ่ำยวำณิชธนกิจ อำคำรส ำนกังำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ชัน้ 20  

เลขที่ 999/9 ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูต้ิดต่อ : คณุจิรณฏัฐ์ ชำติเชิดศกัดิ์ หรือ คณุวศิน สธีุรยงประเสรฐิ หรือ คณุปพนธ ์สิรโิชติกลุ หรือ 
คณุสธุำสินี วรรณจีระ  

โทรศพัท ์ : 02-658-5000 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1720 หรือ 1717 

โทรสำร : 02-658-6862 

 

1.3. ยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งกรอกรำยละเอียดตำมที่ระบไุวอ้ย่ำงครบถว้น พรอ้มเอกสำรประกอบกำร
แสดงเจตนำขำยดงันี ้
1.3.1. กรณีใบหุน้ (Script) 

ยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.1 ซึ่งกรอกขอ้ควำมอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น 
พรอ้มแนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
ของทุกวันท ำกำรของตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัย ์ตัง้แต่วันที่ 27 เมษำยน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎำคม 

2564 ณ ที่ท  ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ดงันี ้

ชื่อ  : บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ 
 

: ฝ่ำยวำณิชธนกิจ อำคำรส ำนกังำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ชัน้ 20  

เลขที่ 999/9 ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูต้ิดต่อ : คณุจิรณฏัฐ์ ชำติเชิดศกัดิ์ หรือ คณุวศิน สธีุรยงประเสรฐิ หรือ คณุปพนธ ์ 
สิรโิชติกลุ หรือ คณุสธุำสินี วรรณจีระ  

โทรศพัท ์ : 02-658-5000 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1720 หรือ 1717 

โทรสำร : 02-658-6862 

  ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อควำมรว่มมือใหผู้แ้สดงเจตนำขำยที่ถือใบหุน้มำยื่นแบบตอบ
รบัตำมขอ้ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2 ภำยในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

2564 หรือล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ เพรำะตวัแทนในกำรรบัซือ้
หลกัทรพัยต์อ้งน ำใบหุน้ไปตรวจสอบและฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์
หำกใบหุ้นไดร้ับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์จะ
ด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำติดต่อรบัใบหุน้คืน  

ทัง้นี ้กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยที่เป็นใบหุน้ แบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ะสมบูรณ ์เมื่อใบหุน้ไดผ่้ำน
กำรตรวจสอบและรบัฝำกโดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นที่เรียบรอ้ยเท่ำนัน้ หำกใบหุน้ไดร้บักำรปฏิเสธกำร
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รบัฝำกจำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนสิทธิในหุน้ไดภ้ำยในเวลำที่จะตอ้งสรุปผลกำร
ซือ้หลกัทรพัย ์จะถือว่ำกำรเสนอขำยในกรณีนีเ้ป็นโมฆะ และตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำร
แจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำติดต่อรบัใบหุน้นัน้คืน 

* ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะไม่รบัยื่นเอกสำรในกำรแสดงเจตนำขำย และ/หรือ ค ำยกเลิกแสดง
เจตนำขำยทำงไปรษณีย ์

1.3.2. กรณีระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยมีหุน้ฝำกไวก้ับศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นระบบไรใ้บหุน้  (scripless) และบริษัท
หลักทรัพย์ที่ เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหุ้นที่ผู้แสดงเจตนำขำยไดเ้ปิดบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพยไ์ว้โดยบริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้จะใหบ้ริกำรรวบรวมและน ำส่งแบบตอบรบัมำยงัตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตำมที่อยู่
ดงันี ้

ชื่อ  : บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ 
 

: ฝ่ำยวำณิชธนกิจ อำคำรส ำนกังำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ 
ชัน้ 20 เลขที่ 999/9 ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูต้ิดต่อ : คณุจิรณฏัฐ์ ชำติเชิดศกัดิ์ หรือ คณุวศิน สธีุรยงประเสรฐิ หรือ คณุปพนธ ์สิรโิชติกลุ หรือ 
คณุสธุำสินี วรรณจีระ  

โทรศพัท ์ : 02-658-5000 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1720 หรือ 1717 

โทรสำร : 02-658-6862 

 

โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรพัยพ์รอ้มเอกสำรประกอบไดท้ี่บริษัท
หลกัทรพัยด์งักล่ำว เพื่อที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้จะไดน้ ำส่งเอกสำรใหก้ับตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยใ์ห้
ทนัภำยในระยะเวลำรบัซือ้ เวน้แต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรบัซือ้ออกไปซึ่งผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะแจง้ให้ทรำบ
ในภำยหลงั 

1.3.3. กรณีฝำกหลกัทรพัยไ์วก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ในบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมำชกิ
เลขที่ 600 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบั และเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.3 
จ ำนวน 1 ชดุ พรอ้มทัง้แบบศรท-403 และเอกสำรประกอบส ำหรบักำรโอนหลกัทรพัยร์ะหว่ำงบญัชีบริษัท
ผูอ้อกหลกัทรพัยก์บัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัยท์ี่ระบุไวใ้นหนำ้ 2 ของแบบฟอรม์ จ ำนวน 1 ชุด ไดท้ี่ตวัแทน
ในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์โดยตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรส่งแบบศรท -403 และเอกสำร
ประกอบไปยงัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและโอนหลกัทรพัยข์องผูแ้สดงเจตนำขำย
ที่ฝำกไวใ้นบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัยม์ำยงับญัชีของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ดงันัน้ เพื่อประโยชน์
ของผูแ้สดงเจตนำขำยที่จะเสนอขำยหลักทรพัยไ์ดภ้ำยในระยะเวลำกำรรบัซือ้ ขอควำมร่วมมือผูแ้สดง
เจตนำขำยที่ฝำกหลกัทรพัยไ์วก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์ (Issuer Account) 

สมำชิกเลขที่  600 ยื่นแบบตอบรับและเอกสำรประกอบอื่น ๆ ภำยในวันที่  30 มิถุนำยน 2564 หรือ
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ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วันท ำกำรก่อนวันสุดทำ้ยของระยะเวลำกำรรบัซือ้ เพื่อใหม้ีเวลำเพียงพอในกำร
ด ำเนินกำรประสำนงำนในกำรโอนหลกัทรพัย ์หำกแบบศรท-403 ดงักล่ำว ไดร้บักำรปฏิเสธจำกศูนยร์บั
ฝำกหลกัทรพัย ์ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำร
ตอบรบัค ำเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนำขำย 

1.3.4. กรณี NVDR 

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยส์ ำหรบั NVDR ตำม
เอกสำรแนบ 2.1 ทัง้นี ้ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อควำมร่วมมือใหผู้ถื้อ NVDR มำยื่นแบบตอบรบั
ตำมที่ระบุในข้อ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุในข้อ 1.2 ภำยในวันที่ 30 
มิถนุำยน 2564 หรือล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ เพรำะตวัแทนใน
กำรรับซื ้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องด ำเนินกำรโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด เพื่อ
ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ต่อไป 

 

ทั้งนี ้กรณีผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็น NVDR แบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรพัยจ์ะสมบูรณ์ เมื่อ NVDR 

สำมำรถเปลี่ยนเป็นหุน้ในระบบไรใ้บหุน้และรบัฝำกโดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยเท่ำนัน้ หำก 
NVDR ไม่สำมำรถเปล่ียนเป็นหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ได ้หรือไดร้บักำรปฏิเสธกำรรบัฝำกจำกศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์และท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนสิทธิในหุน้ไดภ้ำยในเวลำที่จะตอ้งสรุปผลกำรซือ้หลกัทรพัย ์จะถือว่ำ
กำรเสนอขำยในกรณีนีเ้ป็นโมฆะ และตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรโอน NVDR คืนใหแ้ก่ผู้
แสดงเจตนำขำย  

 

1.4. กรณีผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้ตอ้งกำรแสดงเจตนำขำยหุน้ของบรษิัท โรแยล ซีรำมิค อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) ท่ี
ติดจ ำน ำหรือภำระผูกพัน ผู้ตอบรับค ำเสนอซือ้จะตอ้งด ำ เนินกำรเพิกถอนจ ำน ำ หรือภำระผูกพันก่อนที่จะ
ด ำเนินกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้  
 

1.5. กรณีผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้ไม่ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบรบัค ำ
เสนอซือ้หลักทรพัยไ์ม่ครบถว้น ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียด
วิธีกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือฉบบันีต้ำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือ
ขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำยอย่ำงเป็นธรรม  

 

2. วิธีกำรรับซือ้หลักทรัพย ์

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะรบัซือ้หุน้สำมัญที่เหลือทั้งหมดของกิจกำรที่มีผูแ้สดงเจตนำขำยภำยใต้ค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ยกเวน้
กรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยกเลิกค ำเสนอซือ้ตำมเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 1 ขอ้ 9 เรื่อง เงื่อนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ 
ของเอกสำรฉบบันี ้และกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 4 ขอ้ที่ 
5 เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย์ 
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3. วิธีกำรช ำระรำคำ 
ส ำหรบัผูแ้สดงเจตนำขำยที่ยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้จนถึงวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย ์และแบบตอบ
รบัค ำเสนอซือ้หลักทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยน ำมำยื่นมีควำมถูกตอ้งครบถว้น และกำรด ำเนินกำรโอนหลักทรพัย์
ใหแ้ก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เสร็จสิน้และมีผลสมบูรณ ์จะไดร้บัช ำระค่ำหลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรที่  2 นบัจำกวนัสดุทำ้ย
ของระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัยต์รงกับวนัที่ 2 กรกฎำคม 2564 และวนั
ช ำระรำคำตรงกับวนัที่ 6 กรกฎำคม 2564 หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย ์ผูเ้สนอขำยจะไดร้บั
ช ำระค่ำหลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรท่ี 2 นบัจำกวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย์ที่อำจขยำยออกไป  

 

หมำยเหตุ : ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ หรือตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะช ำระเงินค่ำหลกัทรพัยใ์หก้ับผูแ้สดงเจตนำขำยก็
ต่อเมื่อกำรเสนอขำยมีผลสมบูรณ ์โดยแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลักทรพัย ์และ/หรือใบหุน้ และ/หรือ เอกสำรแสดง
กรรมสิทธิ์อื่นๆ และ/หรือ เอกสำรหลกัฐำนตำมขอ้ 1.2 ของผูแ้สดงเจตนำขำยไดร้บักำรตรวจสอบว่ำถูกตอ้งครบถว้น 
และสำมำรถโอนสิทธิในหุน้ไดภ้ำยในเวลำที่จะตอ้งสรุปผลกำรซือ้หลกัทรพัย ์หำกกำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่สำมำรถท ำ
ใหส้มบรูณภ์ำยในเวลำที่ตอ้งสรุปผลกำรซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะไม่ช ำระเงินค่ำหลกัทรพัย ์หรือไม่ใหต้วัแทน
ในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยช์ ำระเงิน และด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำติดต่อรบัเอกสำรคืน  

   

ทัง้นี ้ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระรำคำได ้3 วิธี ดงันี ้
 

ทำงเลือกที ่1  : รับโอนเงนิเข้ำบัญชีธนำคำร  

ผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งแจง้รำยละเอียดของบญัชีธนำคำรที่ตอ้งกำรจะรบัช ำระค่ำซือ้หุน้ ซึ่งตอ้งเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือ
บญัชีกระแสรำยวนัที่เปิดไวก้ับ 1) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) (“BAY”) (2) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
(“BBL”) (3) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (“KTB”) (4) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) (“KBANK”) (5) ธนำคำรซี
ไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) (“CIMB”)  (6) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) (“TMB”) (7) ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด 
(“TISCO”) (8) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน) (“SCB”) (9) ธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) (“TBANK”) (10) 

ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“LH”) และ (11) ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) (“UOB”) เท่ำนัน้ 

โดยชื่อบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผูแ้สดงเจตนำขำยที่ระบุในแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยจะตอ้งแนบส ำเนำสมดุบญัชีออมทรพัยห์นำ้แรกที่ระบุชื่อบญัชีและเลขที่บญัชี หรือส ำเนำรำยงำน บญัชีกระแส
รำยวนัที่ระบุชื่อบญัชีและเลขที่บัญชี อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บักำร
โอนเงินเขำ้บญัชีภำยในเวลำ 16.00 น. ของวนัช ำระรำคำ 

ในกรณีที่กำรโอนเงินดงักล่ำวไม่สำมำรถกระท ำไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำร
สั่งจ่ำยเป็นเช็คแทน และจะด ำเนินกำรส่งเช็คทำงไปรษณียต์อบรบัตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้  

ในกรณีที่ใหโ้อนเงินเขำ้บญัชีกระแสรำยวนั ธนำคำรจะบนัทึกรำยกำรโอนดงักล่ำวใน bank statement ในวนัท ำกำร
ถดัไป แต่ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บักำรโอนเงินเขำ้บญัชีตัง้แต่วนัช ำระรำคำ  
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ทำงเลอืกที ่2  : มำรับเช็คด้วยตนเอง  

ส ำหรบัผูแ้สดงเจตนำขำยหรือผูร้บัมอบอ ำนำจของผูแ้สดงเจตนำขำย สำมำรถมำรบัเช็คไดท้ี่บริษัทหลักทรพัย ์เมย์
แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในวนัช ำระรำคำ เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตำมที่อยู่ดงันี ้

ชื่อ  : บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ : ฝ่ำยวำณิชธนกิจ อำคำรส ำนกังำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ 

ชัน้ 20 เลขที่ 999/9 ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูต้ิดต่อ : คณุจิรณฏัฐ์ ชำติเชิดศกัดิ์ หรือ คณุวศิน สธีุรยงประเสรฐิ หรือ คณุปพนธ ์สิรโิชติกลุ หรือ คณุสธุำสินี 
วรรณจีระ  

โทรศพัท ์ : 02-658-5000 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1720 หรือ 1717 

โทรสำร : 02-658-6862 

 

โดยในกรณีที่ไม่สำมำรถมำรับเช็คดังกล่ำวภำยในวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 (14 วันท ำกำรนับจำกวันช ำระรำคำ) 
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรส่งเช็คทำงไปรษณียต์อบรบัตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้  

ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ดด้  ำเนินกำรจดัส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูแ้สดง
เจตนำขำยตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูแ้สดงเจตนำขำยไดร้บัช ำระค่ำ
หลกัทรพัยแ์ลว้โดยชอบ และผูแ้สดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป  

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัเช็คแทน ใหผู้ด้  ำเนินกำรแทนน ำหนงัสือมอบอ ำนำจ พรอ้มปิด
อำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท แลว้แต่กรณี และแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจตำมที่
ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.3 หรือ 1.2.4 แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งมำแสดงในวนัท่ีรบัเช็ค 

 

ทำงเลือกที่ 3 : ใหจ้ดัส่งเช็คทำงไปรษณียต์อบรบัตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้  

หำกผู้แสดงเจตนำขำยเลือกวิธีกำรรับช ำระรำคำเป็นกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณียต์อบรับ ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรพัยจ์ะท ำกำรจดัส่งเช็คทำงไปรษณียต์อบรบั ตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้ในวนัช ำระรำคำ ทัง้นี ้
ผูแ้สดงเจตนำขำยอำจไดร้บัเช็คค่ำหุน้ชำ้กว่ำวนัช ำระรำคำดงักล่ำว  

ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ดด้  ำเนินกำรจดัส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูแ้สดง
เจตนำขำยตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้โดยถูกตอ้งในวนัช ำระรำคำแลว้ ใหถื้อว่ำผูแ้สดงเจตนำขำย
ไดร้บัช ำระค่ำหลักทรพัยแ์ลว้โดยชอบ และผูแ้สดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป 

 

ส ำหรับผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสัญชำติไทย มีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยใน อัตรำรอ้ยละ 3 ของภำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ และออกหนงัสือรบัรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยใหก้บับรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตำมรำยละเอียดดงันี ้
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ชื่อผูถ้กูหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย  : บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู่ 
 

: อำคำรส ำนกังำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ 
ชัน้ 20-21 เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : 0107545000314 

วนัเดือนปีที่หกัภำษี หกั ณ ที่จำ่ย : วนัช ำระรำคำ ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2564 

ประเภทแบบ : ภ.ง.ด. 53 

ประเภทเงินได ้  : ค่ำธรรมเนียม คำ่นำยหนำ้ ฯลฯ ตำมมำตรำ 40 (2) 

 

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพยท์ีแ่สดงเจตนำขำยไว้แล้ว 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย ผ่ำนตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำร
ที่ 2 นบัจำกวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งตรงกบัวนัที่ 6 กรกฎำคม 2564 ตำมวิธีกำรกำรช ำระเงินท่ีผู้
แสดงเจตนำขำยไดแ้สดงควำมประสงคไ์ว ้ 

หำกมีเหตุกำรณเ์กิดขึน้ซึ่งส่งผลใหม้ีกำรเปล่ียนแปลงรำคำเสนอซือ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ขอ้ 8 ผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรดงันี ้

- ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำเสนอซือ้ลดลง ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำที่ลดลงนัน้แก่ผูเ้สนอ
ขำยหลกัทรพัยท์ุกรำย โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้และตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะถือว่ำผูแ้สดงเจตนำขำยตกลง
และยอมรบัในรำคำที่ลดลงนั้นแลว้ เวน้แต่หลักทรพัยจ์ ำนวนที่ผูถื้อหลักทรพัยไ์ดแ้สดงเจตนำขำยไวก้่อนวนัที่
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะประกำศแกไ้ขขอ้เสนอนัน้ โดยเป็นเจตนำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำ
หลกัทรพัยจ์ ำนวนดงักล่ำวตำมรำคำเสนอซือ้เดิมก่อนกำรแกไ้ข 

- ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำเสนอซือ้สงูขึน้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำที่สงูขึน้นัน้แก่ผูเ้สนอ
ขำยหลกัทรพัยท์ุกรำย โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้และตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะถือว่ำผูแ้สดงเจตนำขำยตกลง
และยอมรบัในรำคำที่สงูขึน้นัน้แลว้ 

 

5. เงือ่นไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ส ำหรบัผูแ้สดงเจตนำขำยที่มีควำมประสงคจ์ะด ำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ใหด้  ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 

5.1 วนัสดุทำ้ยที่ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได ้

ผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้ที่ตอ้งกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรพัยไ์ด้
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวนัท ำกำรของตวัแทนรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตัง้แต่วนัที่ 27 เมษำยน 2564 

จนถึงวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 รวมทัง้สิน้ 20 วนัท ำกำร 

5.2 วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้ที่ตอ้งกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได ้โดยใหป้ฏิบตัิ
ตำมขัน้ตอนในเอกสำรแนบ 3.1 ดงันี ้

5.2.1. กรอกข้อควำมใน “แบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ของบริษัท โรแยล ซีรำมิค 
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อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)” ตำมเอกสำรแนบ 3.2 ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลำยมือชื่อ
ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

5.2.2. แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ดงัต่อไปนี ้ 
5.2.2.1. หลกัฐำนกำรรบัใบหุน้ที่ออกโดยตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์หรือใบโอนหุน้ผ่ำนศนูยร์บัฝำก

หลกัทรพัย ์(หรือใบส ำคญัแสดงกำรโอน NVDR) ที่ออกโดยบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนำยหนำ้ของ
ผูแ้สดงเจตนำขำย  

5.2.2.2. กรณีผูย้กเลิกแสดงเจตนำขำยเป็นบคุคลธรรมดำ 

- ส ำหรบัผูถื้อหุน้สญัชำติไทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยังไม่
หมดอำยุ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ในกรณีที่ใชบ้ัตรขำ้รำชกำร หรือบัตร
พนกังำนรฐัวิสำหกิจ ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนบำ้นพรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง
ดว้ย ทั้งนี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบับตอ้งมีควำมชดัเจน สำมำรถอ่ำนได ้โดยลำยมือชื่อนัน้
จะตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยทกุฉบบั 

- ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมิใช่สญัชำติไทย 

ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบัตอ้งมีควำมชดัเจน สำมำรถอ่ำนได ้โดยลำยมือชื่อนัน้
จะตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยทกุฉบบั 

5.2.2.3.  กรณีผูย้กเลิกแสดงเจตนำขำยเป็นนิติบคุคล 

- นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยไทย 

ใหแ้นบส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน
นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรบั พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคล และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) พรอ้มทัง้แนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรขำ้รำชกำร บตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจของผูม้ีอ  ำนำจลง
นำม กรณีผูม้ีอ  ำนำจลงนำมเป็นชำวต่ำงประเทศ ใหใ้ชส้ ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือส ำเนำหนงัสือ
เดินทำงของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำหนงัสือรบัรองขำ้งตน้ พรอ้ม
ลงลำยมือชื่อรบัรองควำมถกูตอ้ง ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบัตอ้งมีควำมชดัเจน สำมำรถ
อ่ำนได ้และลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับกำร
เสนอขำยทกุฉบบั 

- นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยต่ำงประเทศ  

ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนงัสือรบัรองที่ออกโดยเจำ้หนำ้ที่
ของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล ำเนำ ซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติบคุคล 
ชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงลำยชื่อผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเงื่อนไขในกำร
ลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัที่ยื่นแบบตอบรบั) พรอ้ม
ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และแนบเอกสำร
หลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำหนงัสือรบัรองขำ้งตน้ พรอ้ม
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ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกตอ้ง ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมือชื่อโดยเจำ้หนำ้ที่ Notary Public หรือหน่วยงำน
อื่นใดที่มีอ  ำนำจในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง เพื่อรบัรอง
ลำยมือชื่อของผูจ้ัดท ำหรือผูใ้หค้  ำรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร และใหเ้จำ้หนำ้ที่ของ
สถำนทูตไทยหรือกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำกำร
รบัรองลำยมือชื่อและตรำประทบัของเจำ้หนำ้ที่  Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้
ด  ำเนินกำรในข้ำงต้น ซึ่งต้องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ ทั้งนี ้
ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบบัตอ้งมีควำมชดัเจน สำมำรถอ่ำนได ้โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรง
กบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยทุกฉบบั 

5.2.2.4. กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำด ำเนินกำรดว้ยตนเอง ใหผู้ด้  ำเนินกำรแทนน ำหนงัสือมอบ
อ ำนำจตำมเอกสำรแนบ 3.3 พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท แลว้แต่กรณี และ
แนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจตำมที่ระบใุนขอ้ 5.2.2.2 หรือ 5.2.2.3 

แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5.2.2.5. กรณีผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไดฝ้ำกหุน้ไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์ในบัญชีของผูอ้อก
หลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 เมื่อยื่นแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 
จะตอ้งยื่นแบบศรท-403 ตำมเอกสำรแนบ 6    

ผู้แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำด ำเนินกำรดว้ยตนเอง ให้ผู้ด  ำเนินกำรแทนน ำหนังสือมอบ
อ ำนำจตำมเอกสำรแนบ 3.3 พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท แลว้แต่กรณี และ
แนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจตำมที่ระบใุนขอ้ 5.2.2.2 หรือ 5.2.2.3 

แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5.2.3. ยื่นแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์ซึ่งกรอกขอ้ควำมตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้อย่ำงครบถว้น 
และชดัเจน พรอ้มเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ ดงันี ้ 

ชื่อ  : บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ 
 

: ฝ่ำยวำณิชธนกิจ อำคำรส ำนกังำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ 
ชัน้ 20 เลขที่ 999/9 ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูต้ิดต่อ : คณุจิรณฏัฐ์ ชำติเชิดศกัดิ์ หรือ คณุวศิน สธีุรยงประเสรฐิ หรือ คณุปพนธ ์สิรโิชติกลุ หรือ  
คณุสธุำสินี วรรณจีระ  

โทรศพัท ์ : 02-658-5000 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1720 หรือ 1717 

โทรสำร : 02-658-6862 

* ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะไม่รบัยื่นเอกสำรในกำรแสดงเจตนำขำย และ/หรือ ค ำยกเลิกแสดง
เจตนำขำยทำงไปรษณีย ์

อนึ่ง ในกรณีผู้แสดงเจตนำขำยไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย หรือน ำส่งเอกสำร
ประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่ครบถว้น ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำร
เปล่ียนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือฉบับนีต้ำมควำม
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เหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินกำร ทั้งนี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่ผูย้กเลิกเจตนำกำรขำยอย่ำงเป็นธรรม 

5.2.4. เมื่อไดต้รวจสอบแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย และเอกสำรประกอบครบถว้นถูกตอ้งเรียบรอ้ย
แลว้ภำยในเวลำที่ก ำหนด ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรดงันี ้ 
- ในกรณีขอรบัคืนเป็นใบหุน้ 

ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะน ำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย หรือผู้รับมอบ
อ ำนำจ ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวนัที่ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้บัมอบอ ำนำจมำท ำกำร
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยใหม้ำรบัท่ีสถำนท่ีท ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์  
 

- ในกรณีขอรับคืนผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(เพื่อน ำฝำกเขำ้บริษัทหลักทรพัยท์ี่ผูย้กเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยมีบญัชีอยู่) 
ผูย้กเลิกแสดงเจตนำขำยจะตอ้งรบัภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุน้รำยกำรละ 75 บำท โดยตวัแทนใน
กำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะโอนหุน้คืนผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ขำ้บญัชีตำมที่ ระบุไวใ้นแบบยกเลิก
กำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผูย้กเลิกแสดงเจตนำขำยหรือผูร้บัมอบ
อ ำนำจมำท ำกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

หมำยเหตุ : ทัง้นี ้ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยจะไดร้บัหลกัทรพัยค์ืนเป็นใบหุน้ หรือไรใ้บหุน้ ตำมที่
น ำมำเสนอขำยเท่ำนัน้ และจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรรบัหลกัทรพัยค์ืนได ้ส ำหรบัผูต้อบ
รบัค ำเสนอซือ้ที่ไดแ้สดงเจตนำขำย NVDR จะไดร้บัคืนหลกัทรพัย ์NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว ้ผ่ำน
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยบรษิัท ไทยเอ็นดีวีอำร ์จ ำกดั  

 

6. วิธีกำรส่งมอบหุ้นคืนกรณีทีมี่กำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์

6.1 ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ ตำมที่ระบุไวใ้นเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ขอ้ 9 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะส่งหนงัสือแจง้กำร
ยกเลิกค ำเสนอซือ้พรอ้มเหตุผลไปยังผู้ ถือหุ้นของกิจกำรทุกรำยที่มีชื่อปรำกฏตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น
ล่ำสดุ ภำยในวนัท ำกำรหลงัจำกพน้วนัสดุทำ้ยที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. อำจแจง้ทกัทว้งกำรยกเลิกต่อผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
(ส ำนกังำน ก.ล.ต. สำมำรถแจง้ทกัทว้งเหตุแห่งกำรยกเลิกต่อผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดภ้ำยใน 3 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ี
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ไดร้ับแจ้งเหตุ) และผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะแจง้กำรยกเลิกค ำเสนอซือ้พรอ้มเหตุผลผ่ำนตลำด
หลักทรพัยฯ์ อีกช่องทำงหนึ่ง โดยผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้ที่ไม่มีรำยชื่อปรำกฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสุด สำมำรถ
ติดตำมข่ำวสำรดงักล่ำวผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

6.2 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหต้วัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ด ำเนินกำรดงันี ้ 
- กรณีใบหุน้ (Script) 

ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะคืนใบหุน้ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย โดยผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อรบั
ใบหุน้คืนตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้แจง้กำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ที่ส  ำนกังำนของ
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ดงันี ้  
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ชื่อ  : บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ 
 

: ฝ่ำยวำณิชธนกิจ อำคำรส ำนกังำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ 
ชัน้ 20 เลขที่ 999/9 ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูต้ิดต่อ : คณุจิรณฏัฐ์ ชำติเชิดศกัดิ์ หรือ คณุวศิน สธีุรยงประเสรฐิ หรือ คณุปพนธ ์สิรโิชติกลุ หรือ คณุ
สธุำสินี วรรณจีระ  

โทรศพัท ์ : 02-658-5000 ต่อ 1711 หรือ 1781 หรือ 1720 หรือ 1717 

โทรสำร
  

: 02-658-6862 

ผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งปฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่ตวัแทนรบัซือ้หลกัทรพัยก์ ำหนด และตอ้งรบัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้
จำกกำรคืนใบหุน้ทัง้หมด  

 

- กรณีไรใ้บหุน้ (Scripless) และ/หรือ NVDR 

ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะด ำเนินกำรคืนหุ้นผ่ำนศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อน ำฝำกเข้ำบริษัท
หลักทรัพยท์ี่ผู้แสดงเจตนำขำยมีบัญชีอยู่ ตำมที่ผู้แสดงเจตนำขำยไดร้ะบุไวใ้นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้แจง้ยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

  หมำยเหตุ : ทั้งนี ้ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัหลักทรพัยค์ืนเป็นใบหุน้ หรือไรใ้บหุน้ ตำมที่น ำมำเสนอขำย
เท่ำนั้น และจะไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรรบัหลักทรพัยค์ืนได ้ส ำหรบัผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้ที่ได้
แสดงเจตนำขำย NVDR จะไดร้บัคืนหลกัทรพัย ์NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว ้ผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
โดยบรษิัท ไทยเอ็นดีวีอำร ์จ ำกดั 

 

7. กำรก ำหนดรำคำเสนอซือ้ 

7.1 ทีม่ำของรำคำเสนอซือ้ 

รำคำเสนอซือ้ที่ 3.90 บำทต่อหุน้ (สำมบำทเกำ้สิบสตำงค์) เป็นรำคำที่ก ำหนดโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้โดยไดร้บักำร
อนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร DCC เมื่อวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ ์2564 โดยรำคำเสนอซือ้ดงักล่ำวเป็นรำคำที่ไม่
ต  ่ำกว่ำรำคำสูงสุดของรำคำที่ค  ำนวณตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศที่ ทจ. 12/2554 ในขอ้ 56 เก่ียวกับ
รำคำเสนอซือ้หุน้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลกัทรพัย ์ซึ่งก ำหนดว่ำรำคำเสนอซือ้จะตอ้งไม่ต  ่ำกว่ำรำคำ
สงูสดุของรำคำที่ค  ำนวณไดจ้ำก 4 หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้
(1) รำคำสงูสดุที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ไดหุ้น้สำมญัหรือหุน้บุริมสิทธิ

นัน้มำในระหว่ำงระยะเวลำเกำ้สิบวนัก่อนวนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
(2) รำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้นัน้ในระหว่ำงหำ้วนัท ำกำรก่อนวนัที่คณะกรรมกำรของกิจกำรมีมติ

เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำกำรเพิกถอนหุน้ หรือวันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจกำรมีมติใหเ้พิก
ถอนหุน้ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์แลว้แต่วนัใดจะเกิดก่อน  

(3) มลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิของกิจกำร โดยค ำนวณจำกมลูค่ำทำงบญัชีที่ปรบัปรุงใหส้ะทอ้นรำคำตลำดล่ำสดุของ
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของกิจกำรนัน้แลว้ และ 

(4) มลูค่ำยตุิธรรมของหุน้สำมญัหรือหุน้บรุมิสิทธิของกิจกำรซึ่งประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงิน  
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ทั้งนี ้กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำรตำมขอ้ 4. ไดจ้ัดท ำโดย บริษัท เจย ์แคปปิตอล 
แอดไวเซอรี จ ำกัด (“ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 ของผูค้  ำเสนอซือ้ 
โดยรำคำต่ำงๆ ท่ีไดจ้ำกกำรประเมินตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ขำ้งตน้ สำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
 

หลักเกณฑท์ีใ่ช้ในกำรประเมิน รำคำ (บำทต่อหุน้) 
1. รำคำสูงสุดที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ได้
หุน้สำมญัหรือหุน้บรุมิสิทธินัน้มำในระหว่ำงระยะเวลำ 90 วนัก่อนวนัท่ียื่นค ำเสนอ
ซือ้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

- ไม่มี - 

2. รำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก  (Volume Weighted Average Market Price : 

VWAP) ของหุน้ในระหว่ำง 5 วันท ำกำรก่อนวันที่คณะกรรมกำรของกิจกำรมีมติ
เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำกำรเพิกถอนหุน้ โดยระยะเวลำดงักล่ำวเริ่ม
ตัง้แต่วนัท่ี 3 กมุภำพนัธ ์2564 ถึง 9 กมุภำพนัธ ์2564 ก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรของ 
RCI มีมติ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรเพิกถอนหุ้น ในวันที่    
10 กมุภำพนัธ ์2564 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

วันที ่
มูลค่ำซือ้ขำย 

(บำท) 
จ ำนวนหุ้นทีซ่ือ้

ขำย (หุน้) 

3 กมุภำพนัธ ์2564 8,188  2,300  

4 กมุภำพนัธ ์2564 223,466  63,400  

5 กมุภำพนัธ ์2564 1,770  500  

8 กมุภำพนัธ ์2564 350  100  

9 กมุภำพนัธ ์2564 38,500  11,000  

รวม 272,274  77,300  

รวมรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักชว่ง 5 วันท ำกำร 3.52 
 

  

3.52 

3. มูลค่ำสินทรัพยส์ุทธิของกิจกำร โดยค ำนวณจำกมูลค่ำทำงบัญชีที่ปรับปรุงให้
สะทอ้นรำคำตลำดล่ำสดุของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของกจิกำรแลว้ (Adjusted Book 

Value : Adjusted BV) โดยมูลค่ำสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของกิจกำร เป็นมลูค่ำตำม
งบกำรเงินรวมงวดล่ำสดุของกิจกำรสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรสอบ
ทำนจำกผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

รำยกำร 
มูลค่ำ  

(ล้ำนบำท) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 828.09 

2.41 
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หลักเกณฑท์ีใ่ช้ในกำรประเมิน รำคำ (บำทต่อหุน้) 
หกั: มลูค่ำสินทรพัยต์ำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 678.74 

บวก: มลูค่ำตลำดของทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ 1/ 1,338.55 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท - หลงัปรบัปรุง 1,487.90 

จ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ (หุน้) 616.84 

มูลค่ำหุน้ตำมวิธีปรับปรุงมูลคำ่ตำมบัญชตี่อหุ้น  
(บำทต่อหุน้) 2.41 

หมำยเหต:ุ 1/ กำรประเมินมลูค่ำตลำดของทรพัยส์ินจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำทรพัยส์ินอิสระ ไดแ้ก่ บริษัท เอเจนซี ่
ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกัด (“AREA”) ซึ่งเป็นผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยส์ินอิสระที่ไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

4. มลูค่ำยุติธรรมของหุน้สำมญัหรือหุน้บุริมสิทธิของกิจกำรซึ่งประเมินโดยที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน โดยที่รำคำมลูค่ำยุติธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำรจะพิจำรณำจำก
กำรประเมินมลูค่ำหลำยวิธีประกอบกนั ดงันี ้

วิธีกำรประเมิน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ณ วันที ่10 ก.พ. 
64 (บำท/หุน้) 

4.1 วิธีมลูค่ำตำมบญัชี (Book Value Approach) 

(ไม่เหมำะสม) 
1.34 

4.2 วิธีปรบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชี (Adjusted Book Value 
Approach) (ไม่เหมำะสม) 

2.41 

4.3 วิธีมลูค่ำหุน้ตำมวิธีรำคำตลำด (Historical Market 

Price Approach) (ไมเ่หมำะสม) 
3.41 - 3.85 

4.4 วิธีเปรียบเทียบอตัรำส่วนตลำด (Market 

Comparable Approach) (ไม่เหมำะสม) 
0.84 – 3.74  

    4.4.1 วิธีเปรียบเทยีบอตัรำส่วนรำคำต่อมลูคำ่ตำม
บญัชี (Price to Book Value Ratio Approach) 
(ไม่เหมำะสม) 

0.84 – 1.20 

    4.4.2 วิธีเปรียบเทยีบอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิต่อ
หุน้ (Price to Earnings Ratio Approach)  
(ไม่เหมำะสม) 

2.60 – 3.74 

    4.4.3 วิธีเปรียบเทยีบอตัรำส่วนมลูค่ำกจิกำรต่อก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษี
เงินได ้คำ่เส่ือมรำคำ และคำ่ใชจ้ำ่ยตดัจ ำหน่ำย 
(EV/EBITDA Ratio Approach) (ไม่เหมำะสม) 

1.54 – 1.82 

4.5 วิธีคดิลดกระแสเงินสดของกจิกำร (Discounted 

Cash Flow Approach) (เหมำะสม) 
3.68 – 3.84 

 

3.68 – 3.84 
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หลักเกณฑท์ีใ่ช้ในกำรประเมิน รำคำ (บำทต่อหุน้) 
  

 

รำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรม (Fair Value) ของหุน้สำมญัของกิจกำร 
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุน้สำมัญของกิจกำร ตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศที่ ทจ. 12/2554    
ข้อ 56 (4) มูลค่ำยุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจกำรซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน นัน้ บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมดว้ยวิธีต่ำงๆ โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

 

4.1. วิธีมูลค่ำตำมบัญชี (Book Value Approach) 

กำรประเมินมูลค่ำหุน้ดว้ยวิธีกำรประเมินมูลค่ำตำมบัญชี (Book Value Approach) ของกิจกำร เป็นกำร
ประเมินรำคำหุน้จำกมลูค่ำทำงบญัชีของกิจกำร ณ ขณะใดขณะหน่ึง ส ำหรบักำรประเมินมลูค่ำของกิจกำร
ในครัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอำ้งอิงจำกงบกำรเงินรวมงวดล่ำสดุของกิจกำร สิน้สดุ ณ วนัที่  31 ธันวำคม 
2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยกำรประเมิน
ดงักล่ำวจะน ำส่วนของผูถื้อหุน้ของกิจกำรตำมงบกำรเงินขำ้งตน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและช ำระ
แลว้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รำยกำร มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

ทนุท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ 616.84  

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 242.73  

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม   

    ก ำไร (ขำดทนุ) สะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (31.48) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของ RCI  828.09  

จ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ (ลำ้นหุน้)  616.84  

มูลค่ำตำมบัญชีตอ่หุน้ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 (บำทต่อหุ้น) 1.34  

ที่มำ : งบกำรเงินรวมส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ตรวจสอบแลว้ของกิจกำร 

 

รำคำหุน้สำมญัของกิจกำรตำมกำรประเมินดว้ยวิธี มลูค่ำตำมบญัชี (Book Value Approach) เท่ำกบั 1.34 
บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ดี กำรค ำนวณมลูค่ำหุน้ตำมวิธีขำ้งตน้เป็นกำรค ำนึงถึงมลูค่ำหุน้ตำมมลูทำงบญัชีของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดยไม่ไดค้  ำนึงถึงผลประกอบกำรของกิจกำรในอนำคตหรือเหตกุำรณ์
ที่อำจเกิดขึน้ภำยหลังจำกวนัที่ในงบกำรเงิน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีมูลค่ำหุน้ตำมบญัชี 
(Book Value Approach) เป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำร 

 

4.2. วิธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

วิธีปรบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชี (Adjusted Book Value Approach) เป็นกำรประเมินมลูค่ำหุน้โดยกำรปรบัปรุง
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มูลค่ำทำงบัญชีที่ค  ำนวณได้ตำมวิธีกำรประเมินมูลค่ำทำงบัญชี  (Book Value Approach) ในข้อ 4.1 
ขำ้งตน้ดว้ยรำยกำรส่วนเพิ่ม (ลด) จำกมลูค่ำยุติธรรมของผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี่ 
ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกัด (“AREA”) ซึ่งเป็นผูป้ระเมินมลูค่ำสินทรพัยอ์ิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งใชว้ิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำด  (Market Approach) และวิธีกำรตน้ทุนในกำร
ประเมิน (Cost Approach) เพื่อใหสิ้นทรพัยข์อง RCI สะทอ้นมลูค่ำที่ใกลเ้คียงรำคำตลำดในปัจจุบนั โดย
รำยกำรสินทรพัยท์ี่ไดด้  ำเนินกำรปรบัปรุงใหส้ะทอ้นมลูค่ำปัจจบุนั ไดแ้ก่ 

รำยกำรสินทรัพย ์ วิธีกำรประเมิน 

มูลค่ำทำงบัญช ี 

ณ 31 ธนัวำคม 
2563 

(ล้ำนบำท) 
(1) 

รำคำประเมิน 
จำกรำยงำน
กำรประเมิน

มูลค่ำทรัพยส์นิ 

(ล้ำนบำท) 
(2) 

ผลต่ำงระหว่ำง
มูลค่ำทำงบัญชี

กับรำคำ
ประเมิน  

(ล้ำนบำท) 
(2) - (1) 

1. ที่ดินของ RCI 

วิธีกำร
เปรียบเทียบรำคำ
ตลำด (Market 

Approach) 

68.35 258.63 190.28 

2. อำคำรและส่ิงปลกู
สรำ้งของ RCI 

วิธีกำรตน้ทนุ  
(Cost Approach) 

119.94 243.58 123.64 

3. เครื่องจกัรและ
อปุกรณข์อง RCI 

วิธีกำรตน้ทนุ  
(Cost Approach) 

461.86 756.59 294.73 

 รวม RCI 650.14 1,258.80 608.66 

4. ที่ดินของ RABT 

วิธีกำรเปรียบเทยีบ
รำคำตลำด 
(Market 

Approach)  

8.18 35.21 27.03 

5. อำคำรและส่ิงปลกู
สรำ้งของ RABT 

วิธีกำรตน้ทนุ  
(Cost Approach)  

20.41 44.53 24.12 

 รวม RABT  28.60 79.74 51.15 

รวม 678.74 1,338.55 659.81 

ที่มำ : รำยงำนกำรประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินโดยผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยส์ินอิสระบริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกัด (รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบ 8) 

 

จำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นดังกล่ำว พบว่ำส่วนเพิ่มจำกกำรประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นโดยผู้
ประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระมีจ ำนวน 659.81 ลำ้นบำท โดยกำรน ำรำยกำรดงักล่ำวมำปรบัปรุงกับมลูค่ำ
ตำมบญัชีตำมขอ้ 4.1 ขำ้งตน้ มีรำยละเอียดดงันี ้
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รำยกำร มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 828.09 

หกั: มลูค่ำสินทรพัยต์ำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 (678.74) 

บวก: รำยกำรประเมินทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ 1,338.55 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท - หลงัปรบัปรุง 1,487.90 

จ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ (หุน้) 616.84 

มูลค่ำหุน้ตำมวิธีปรับปรุงมูลคำ่ตำมบัญชตี่อหุ้น (บำทตอ่หุน้) 2.41 

ที่มำ : งบกำรเงินรวมส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ตรวจสอบแลว้ของกิจกำร และรำยกำรประเมินมูลค่ำทรพัยส์ินของ บริษัท เอเจนซี่ 
ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่ำสินทรัพย์อิสระที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ฉบับลงวันที่ 13 
มกรำคม 2564 และ 6 มกรำคม 2564 

 

รำคำหุ้นสำมัญของกิจกำรตำมกำรประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชี ( Adjusted Book Value 

Approach) เท่ำกับ 2.41 บำทต่อหุน้ โดยกำรประเมินดว้ยวิธีนีส้ำมำรถสะทอ้นมูลค่ำสินทรพัยส์ุทธิที่เป็น
ปัจจุบันไดม้ำกกว่ำวิธีมูลค่ำตำมบัญชี (Book Value) โดยค ำนึงถึงรำคำตลำดของสินทรัพยท์ี่ใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจของกิจกำร อย่ำงไรก็ดี กำรค ำนวณมลูค่ำหุน้ตำมวิธีขำ้งตน้เป็นกำรค ำนึงถึงมูลค่ำหุน้ตำม
มูลค่ำสินทรัพยส์ุทธิ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ไดค้  ำนึงถึงผลประกอบกำรของกิจกำรในอนำคตหรือ
เหตุกำรณท์ี่อำจเกิดขึน้ภำยหลังจำกวันที่ในงบกำรเงิน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีปรบัปรุง
มูลค่ำตำมบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใช้ในกำรก ำหนด
มลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำร 

 

4.3. วิธีมูลค่ำหุ้นตำมวิธีรำคำตลำด (Historical Market Price Approach)  

กำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ยวิธีมลูค่ำหุ้นตำมวิธีรำคำตลำด (Historical Market Price Approach) เป็นวิธีกำร
ประเมินมูลค่ำโดยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักจำกกำรซือ้ขำยหุ้นของกิจกำรในตลำด
หลักทรพัยฯ์ ในอดีต (Volume Weighted Average Price: VWAP) โดยค ำนึงถึงมูลค่ำและปริมำณกำรซือ้
ขำยหุน้ของกิจกำร ในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำยอ้นหลงั 5 – 360 วนัท ำกำร
ระหว่ำงวนัที่ 10 กุมภำพนัธ ์2563 ถึง 9 กุมภำพนัธ ์2564 (หนึ่งวนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมกำรบริษัทของ
กิจกำร) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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ระยะเวลำ
เฉลี่ย

ย้อนหลัง 
(วนัท ำกำร) 

รำคำตลำด (บำทตอ่หุน้) มูลค่ำกำร
ซือ้ขำยเฉลี่ย

ต่อวนั 

(บำท) 

ปริมำณซือ้
ขำยเฉลี่ย
ต่อวนั (หุน้) 

รำคำตลำด
ถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้ำหนัก  

(บำทต่อหุน้) สูงสุด ต ่ำสุด 
รำคำปิด
เฉลี่ย 

5 วนั 3.56 3.50 3.52 54,455  15,460  3.52 

15 วนั 3.62 3.50 3.55 71,661  20,279  3.53 

30 วนั 3.88 3.50 3.57 207,071  58,725  3.53 

60 วนั 4.44 3.50 3.63 164,579  46,498  3.54 

90 วนั 4.44 3.50 3.66 164,379  45,706  3.60 

180 วนั 4.44 2.60 3.39 283,316  82,717  3.43 

270 วนั 4.44 2.60 3.31 225,006  66,059  3.41 

360 วนั 4.44 2.60 3.44 1,325,121  344,272  3.85 

ที่มำ : SETSMART 

 

รำคำหุน้สำมญัของกิจกำรตำมกำรประเมินดว้ยวิธีมลูค่ำหุน้ตำมวิธีรำคำตลำด (Historical Market Price 

Approach) อยู่ในช่วง 3.41 – 3.85 บำทต่อหุ้น อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำรำคำตลำดในช่วงระยะเวลำข้ำงตน้ 
สำมำรถสะทอ้นมลูค่ำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำรท่ีมีกำรซือ้ขำยกนัในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แต่เนื่องจำก
วิธีดังกล่ำว มิไดค้  ำนึงถึงปัจจัยพืน้ฐำนต่ำงๆ ของกิจกำร เช่น ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในอนำคต 
ศกัยภำพในกำรเติบโตและกำรแข่งขนัในอนำคต ประกอบกับหุน้ของกิจกำรมีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยต ่ำ 
มลูค่ำหุน้ตำมวิธีดงักล่ำว จึงอำจมขีอ้จ ำกดั และอำจไม่สะทอ้นถึงมลูค่ำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของกจิกำรได ้
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำวธีิมลูค่ำหุน้ตำมวธีิรำคำตลำด (Historical Market Price Approach) 
เป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำร 

 

4.4. วิธีเปรียบเทียบอัตรำส่วนตลำด (Market Comparable Approach) 

กำรประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบอตัรำส่วนในตลำด (Market Comparable Approach) เป็นกำรประเมินโดย
พิจำรณำอัตรำส่วนต่ำงๆ ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
คลำ้ยคลึงกันกับกำรประกอบธุรกิจของกิจกำร โดยมีสมมติฐำนหลักว่ำบริษัทที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำน
คลำ้ยคลึงกัน น่ำจะมีอัตรำส่วนทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำตำมบัญชี 
(Price to Book Value Ratio) อตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio) และอตัรำส่วน
มลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำใชจ้่ำยตดั
จ ำหน่ำย (EV/EBITDA Ratio) ที่ใกลเ้คียงกนั ทัง้นี ้เนื่องจำกกิจกำรมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจหลกัคือกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยกระเบือ้งเซรำมิคปพูืน้ กระเบือ้งบุผนงัชนิดต่ำงๆ และจดัจ ำหน่ำยใหก้ับลกูคำ้ในประเทศ 
โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดค้ดัเลือกบรษิัทเทียบเคียงซึ่งมีกำรประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนักบัธุรกจิของกจิกำร
จำกบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
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ชื่อ 

สินทรัพยร์วม 
ณ 31 ธ.ค. 63  

(ล้ำนบำท) 

รำยได้รวม ปี 
2563  

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยธุรกิจ 

บรษิัท สหโมเสค
อตุสำหกรรม จ ำกดั 
(มหำชน) (SET : UMI) 

3,100.62 2,340.58 

ผลิตและจ ำหน่ำยกระเบือ้งโมเสก ตรำ
ยูเอ็มไอ กระเบือ้งเซรำมิคปพูืน้ ดูรำเก
รส กระเบือ้งเซรำมิคบุผนัง ดูรำเกรส 
ลีลำ 

บรษิัท เอสซีจี เซรำมิกส ์
จ ำกดั (มหำชน)  
(SET: COTTO) 

10,912.54 10,164.83 

ผลิตและจ ำหน่ำยกระเบือ้งเซรำมิคปู
พืน้และบุผนังเป็นธุรกิจหลัก ภำยใต้
เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย ก ำ ร ค้ ำ  COTTO, 

SOSUCO และ CAMPANA และธุรกิจ
นิคมอตุสำหกรรมหนองแค 

ที่มำ : SETSMART 

 

ทัง้นี ้ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ยงัมีบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยกระเบือ้งเซรำมิคคลำ้ยคลงึกบักิจกำรอีกหน่ึง
บริษัทคือ DCC อย่ำงไรก็ดี ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่พิจำรณำน ำ DCC มำเป็นบริษัทเทียบเคียงในกำร
พิจำรณำมูลค่ำหุ้นของกิจกำรตำมวิธีเปรียบเทียบอัตรำส่วนตลำด (Market Comparable Approach) 

เนื่องจำก DCC ไดท้ ำกำรรวมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของกิจกำรในฐำนะบริษัทย่อยของ DCC 

เขำ้มำรวมในงบกำรเงินรวมของ DCC ตัง้แต่วันที่ 1 เมษำยน 2560 ส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของ DCC 

ไดร้บัผลกระทบจำกกิจกำร ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีก ำลงัประเมินมลูค่ำ 

 

4.4.1 วิธีเปรียบเทยีบอัตรำสว่นรำคำต่อมูลคำ่ตำมบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) 

ส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำหุน้สำมัญของกิจกำรโดยใชว้ิธีอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชีที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินไดก้ ำหนดใหว้นัที่ 9 กุมภำพนัธ ์2564 ซึ่งเป็นวนัซือ้ขำยหลกัทรพัยว์นัสดุทำ้ยก่อนวนัประชมุ
คณะกรรมกำรของกิจกำรในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 เป็นวันที่ใชใ้นกำรค ำนวณอัตรำส่วนรำคำต่อ
มูลค่ำตำมบัญชี (“P/BV”) เฉล่ียย้อนหลัง โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดค้  ำนวณ P/BV เฉล่ียย้อนหลัง 
ส ำหรบัช่วงเวลำ 15 – 360 วนัท ำกำร ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้

 

 บริษัท
เปรียบเทยีบ 

ระยะเวลำเฉลี่ยย้อนหลัง (จ ำนวนวนัท ำกำร) 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

UMI 0.65x 0.66x 0.57x 0.51x 0.46x 0.42x 0.42x 

COTTO 1.06x 1.12x 1.02x 0.94x 0.89x 0.84x 0.84x 

ค่ำเฉลี่ย P/BV 0.85x 0.89x 0.79x 0.73x 0.67x 0.63x 0.63x 

ที่มำ : Capital IQ 
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ที่ปรกึษำทำงกำรเงินน ำค่ำเฉล่ีย P/BV ยอ้นหลงัของบริษัทที่น ำมำเปรียบเทียบมำหำค่ำเฉล่ีย และน ำไป
คูณกับมูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้นของกิจกำรโดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบ
กำรเงินส ำหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบั 828.09 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นมลูคำ่
ตำมบญัชีต่อหุน้ เท่ำกบั 1.34 บำท ต่อหุน้  โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำรโดย
วิธีอตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชีดงันี ้ 

 

ระยะเวลำเฉลี่ย
ย้อนหลัง  

(จ ำนวนวนัท ำกำร) 

ค่ำเฉลี่ย P/BV (เท่ำ) 
(1) 

มูลค่ำตำมบัญชีตอ่
หุ้น (บำทตอ่หุน้) (2) 

รำคำหุ้น  
(บำทต่อหุน้) 

(3) = (1) x (2) 

15 วนั 0.85x 

1.34 

1.14 

30 วนั 0.89x 1.20 

60 วนั 0.79x 1.06 

90 วนั 0.73x 0.97 

180 วนั 0.67x 0.90 

240 วนั 0.63x 0.84 

360 วนั 0.63x 0.84 

ช่วงรำคำหุ้นสำมัญของ RCI (บำทตอ่หุน้) 0.84 – 1.20 

 

จำกกำรค ำนวณขำ้งตน้ รำคำหุ้นสำมัญของกิจกำรตำมวิธีอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชีเท่ำกับ  
0.84 – 1.20 บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ดี ที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นว่ำกำรประเมินมลูหุน้
ของกิจกำรโดยวิธีนีอ้ำจมีขอ้จ ำกดัเนื่องจำก เป็นกำรสะทอ้นฐำนะกำรเงนิของกจิกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 โดยไม่ไดส้ะทอ้นมลูค่ำตลำดของสินทรพัยใ์นปัจจบุนั รวมทัง้ไม่ไดส้ะทอ้นควำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไรของกิจกำรในอนำคต อีกทั้ง บริษัทที่น ำมำเปรียบเทียบอำจมีควำมแตกต่ำงกันกับกิจกำร ไดแ้ก่ 
ขนำดของบริษัท อตัรำกำรเติบโต ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร โครงสรำ้งทำงกำรเงิน และนโยบำยทำง
บัญชี เป็นตน้ ที่ปรึกษำกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีมูลค่ำหุน้ตำมวิธีอัตร ำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชี
เป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำร 

 

4.4.2 วิธีเปรียบเทยีบอัตรำสว่นรำคำต่อก ำไรสุทธติ่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach) 

ส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญของกิจกำรโดยใชว้ิธีอัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อ หุ้นที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินไดก้ ำหนดใหว้นัที่ 9 กุมภำพนัธ ์2564 ซึ่งเป็นวนัซือ้ขำยหลกัทรพัยว์นัสดุทำ้ยก่อนวนัประชมุ
คณะกรรมกำรของกิจกำรในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 เป็นวันที่ใช้ในกำรค ำนวณอัตรำส่วนรำคำต่อ
มลูค่ำตำมบญัชี (“P/E”) เฉล่ียยอ้นหลงั โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดค้  ำนวณ P/E เฉล่ียยอ้นหลงั ส ำหรบั
ช่วงเวลำ 15 – 360 วนัท ำกำร ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้
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บริษัททีน่ ำมำ
เปรียบเทยีบ 

ระยะเวลำเฉลี่ยย้อนหลัง (จ ำนวนวนัท ำกำร) 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

UMI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

COTTO 25.47x 31.29x 29.92x 31.03x 36.68x 36.36x 36.36x 

ค่ำเฉลี่ย P/E 25.47x 31.29x 29.92x 31.03x 36.68x 36.36x 36.36x 

ที่มำ : Capital IQ 

หมำยเหต ุ: อตัรำส่วน P/E ของ UMI ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้นื่องจำกมีผลประกอบกำรขำดทนุ 

 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิน ำค่ำเฉล่ีย P/E ยอ้นหลงัของบรษิัทท่ีน ำมำเปรียบเทียบมำหำค่ำเฉล่ีย และน ำไปคณู
กับก ำไรสทุธิต่อหุน้ของกิจกำรโดยอำ้งอิงจำกก ำไรสทุธิของกิจกำรส ำหรบัปี 2563 ตำมงบกำรเงินส ำหรบั
ปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบั 62.96 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นมลูค่ำก ำไรสทุธิต่อหุน้ 
เท่ำกับ 0.10 บำท ต่อหุน้  โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินมูลค่ำหุน้สำมัญของกิจกำรโดยวิธีอัตรำส่วน
รำคำต่อก ำไรสทุธิต่อหุน้ดงันี ้

 

ระยะเวลำเฉลี่ย
ย้อนหลัง  

(จ ำนวนวนัท ำกำร) 

ค่ำเฉลี่ย P/E (เท่ำ) 
(1) 

ก ำไรต่อหุน้ (บำทตอ่
หุ้น) (2) 

รำคำหุ้น  
(บำทต่อหุน้) 

(3) = (1) x (2) 

15 วนั 25.47x 

0.10 

2.60 

30 วนั 31.29x 3.19 

60 วนั 29.92x 3.05 

90 วนั 31.03x 3.17 

180 วนั 36.68x 3.74 

240 วนั 36.36x 3.71 

360 วนั 36.36x 3.71 

ช่วงรำคำหุ้นสำมัญของ RCI (บำทตอ่หุน้) 2.60 – 3.74 

 

จำกกำรค ำนวณขำ้งตน้ รำคำหุ้นสำมัญของกิจกำรตำมวิธีอัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุน้เท่ำกับ  
2.60 – 3.74 บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ดี ที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นว่ำกำรประเมินมลูหุน้
ของกิจกำรโดยวิธีนีอ้ำจมีขอ้จ ำกดัเนื่องจำก เป็นกำรสะทอ้นผลประกอบกำรของกิจกำร 2563 โดยไม่ได้
สะทอ้น ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกิจกำรในอนำคต อีกทัง้ บริษัทที่น ำมำเปรียบเทียบอำจมีควำม
แตกต่ำงกันกับกิจกำร ไดแ้ก่ ขนำดของบริษัท อตัรำกำรเติบโต ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร โครงสรำ้ง
ทำงกำรเงิน และนโยบำยทำงบัญชี เป็นตน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีมูลค่ำหุน้ตำมวิธี
อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิต่อหุน้เป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำหุน้สำมญัของ
กิจกำร 
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4.4.3 วิธีเปรียบเทยีบอัตรำสว่นมูลคำ่กิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงนิ
ได้ ค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำย (EV/EBITDA Ratio Approach) 

ส ำหรบักำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำรโดยใชว้ิธีอตัรำส่วน EV/EBITDA ที่ปรกึษำทำงกำรเงินได้
ก ำหนดใหว้นัที่ 9 กุมภำพนัธ ์2564 ซึ่งเป็นวนัซือ้ขำยหลกัทรพัยว์นัสดุทำ้ยก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำร
ของกิจกำรในวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ ์2564 เป็นวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณอตัรำส่วน EV/EBITDA เฉล่ียยอ้นหลงั 
โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดค้  ำนวณ EV/EBITDA เฉล่ียยอ้นหลงั ส ำหรบัช่วงเวลำ 15 – 360 วนัท ำกำร ซึ่ง
มีรำยละเอียดดงันี ้

 

บริษัททีน่ ำมำ
เปรียบเทยีบ 

ระยะเวลำเฉลี่ยย้อนหลัง (จ ำนวนวนัท ำกำร) 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

UMI 101.93x 102.38x 95.90x 98.65x 73.50x 58.56x 58.56x 

COTTO 7.53x 8.05x 7.17x 6.89x 7.17x 6.92x 6.92x 

ค่ำเฉลี่ย 
EV/EBITDA 

7.53x 8.05x 7.17x 6.89x 7.17x 6.92x 6.92x 

ที่มำ : Capital IQ 

 

ส ำหรบักำรพิจำรณำค่ำเฉล่ีย EV/EBITDA เพื่อน ำมำใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำรนัน้ ที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงินไม่พิจำรณำน ำอตัรำส่วน EV/EBITDA ของ UMI มำค ำนวณ เนื่องจำกมีค่ำที่แตกต่ำงไปจำก
บรษิัทเปรียบเทียบอื่นอย่ำงมีนยัยะส ำคญั (Outlier) โดยในกำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญัตำมวิธีขำ้งตน้นัน้ 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินน ำค่ำเฉล่ีย EV/EBITDA ยอ้นหลงัของ COTTO ไปคูณกับก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำใชจ้่ำยตดัจ ำหน่ำย ของกิจกำรส ำหรบัปี 2563 ซึ่ง
มีมลูค่ำเท่ำกับ 147.53 ลำ้นบำท และบวกกลบัดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 31 ธันวำคม 
2563 ซึ่งเท่ำกับ 9.89 ลำ้นบำท จำกนั้นหักดว้ยส่วนของหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ ณ 31 ธ.ค. 2563 ซึ่ง
เท่ำกับ 79.52 ลำ้นบำท โดยอ้ำงอิงตำมงบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมี
รำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำรโดยวิธีอตัรำส่วน EV/EBITDA ดงันี ้

 

รำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำเฉลี่ยย้อนหลัง (จ ำนวนวนัท ำกำร) 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

ค่ำเฉล่ีย 
EV/EBITDA (เทำ่) 

(1) 

7.53x 8.05x 7.17x 6.89x 7.17x 6.92x 6.92x 

EBITDA ของ RCI 

(2) 
147.53 
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รำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำเฉลี่ยย้อนหลัง (จ ำนวนวนัท ำกำร) 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

มลูค่ำกจิกำร (1) x 

(2) 
1,111.30 1,187.12 1,057.62 1,017.05 1,057.25 1,020.82 1,020.82 

บวก: เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ณ 31 ธ.ค. 
2563 

9.89 

ลบ: ส่วนของหนีสิ้น
ที่มีภำระดอกเบีย้  
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(75.00) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,046.19 1,122.01 992.51 951.94 992.14 955.10 955.10 

จ ำนวนหุน้ (ลำ้น
หุน้) 

616.84 

รำคำหุน้สำมญัของ 
RCI (บำทต่อหุน้) 

1.70 1.82 1.61 1.54 1.61 1.55 1.55 

ช่วงรำคำหุ้น
สำมัญของ RCI 

(บำทต่อหุน้) 

1.54 – 1.82 

 

จำกกำรค ำนวณขำ้งตน้ รำคำหุน้สำมัญของกิจกำรตำมวิธีอตัรำส่วน EV/EBITDA เท่ำกับ 1.54 – 1.82 
บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ดี ที่ปรึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นว่ำกำรประเมินมูลหุน้ของกิจกำร
โดยวิธีนีอ้ำจมีขอ้จ ำกัดเนื่องจำก เป็นกำรสะทอ้นผลประกอบกำรของกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
โดยไม่ไดส้ะทอ้นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกิจกำรในอนำคต อีกทัง้ บรษิัทท่ีน ำมำเปรียบเทียบอำจ
มีควำมแตกต่ำงกันกับกิจกำร ไดแ้ก่ ขนำดของบริษัท อัตรำกำรเติบโต ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
โครงสรำ้งทำงกำรเงิน และนโยบำยทำงบญัชี เป็นตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีมลูค่ำหุน้
ตำมเปรียบเทียบอตัรำส่วนมลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำ
เส่ือมรำคำ และค่ำใชจ้่ำยตดัจ ำหน่ำย เป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำหุน้สำมญั
ของกิจกำร 

 

4.5. วิธีมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจกำร (Discounted Cash Flow Approach) 

กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมตำมวิธีมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจกำร  (“Discounted Cash Flow 

Approach” หรือ “DCF”) เป็นวิธีกำรประเมินมลูค่ำโดยพิจำรณำจำกปัจจัยพืน้ฐำนของกิจกำรโดยเป็นกำร
ค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันจำกประมำณกำรกระแสเงินสดของกิจกำรในอนำคตดว้ยอัตรำคิดลด (Discount 
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Rate) ที่เหมำะสม โดยทั่วไป DCF จะถูกน ำมำใชก้รณีที่กิจกำรที่พิจำรณำสำมำรถประมำณกำรกระแสเงิน
สดในอนำคตไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ และสำมำรถระบคุวำมเส่ียงเพื่อค ำนวณอตัรำคิดลดได ้เนื่องดว้ยวิธีนีม้ีกำร
พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น แผนกำรด ำเนินธุรกิจ กำรเติบโตหรือ
เปล่ียนแปลงของอุปสงค ์และ/หรือ รำคำสินคำ้ กำรบริหำรจัดกำรตน้ทุน กำรด ำเนินธุรกิจในแง่มมุต่ำงๆ 
ภำยใต้กำรคำดกำรณ์ของสภำวะอุตสำหกรรมและธุรกิจในอนำคต รวมไปถึงรูปแบบธุรกิจ และกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพำะของกิจกำร เป็นตน้ ซึ่งเป็นสมมติฐำนที่สะทอ้นถึงกลยุทธแ์ละวิสยัทัศน์
ของคณะผูบ้ริหำรของกิจกำร ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินยังไดค้  ำนึงถึงผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
กิจกำรที่สืบเนื่องจำกสถำนกำรณข์องไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศไทย และแผนกำรด ำเนินกำรของกิจกำร 
  

นอกจำกนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดจ้ัดท ำประมำณกำรทำงกำรเงินของกิจกำรภำยใตส้มมติฐำนหลำย
ประกำร โดยอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ อำทิ ขอ้มูลที่มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะทั่วไป งบกำรเงินหรือ
ขอ้มลูทำงกำรเงิน รำยงำนกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น ขอ้มูล เอกสำร สมมติฐำน และ แผนงำนท่ีไดร้บัจำก
กิจกำร รวมถึงกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรมของ
หุ้นของกิจกำรในครั้งนี ้เท่ำนั้น ทั้งนี ้ หำกภำยหลังเอกสำรฉบับนี ้ ภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง กฎหมำย 
สถำนกำรณข์อง COVID-19 หรือปัจจัยภำยนอกอื่นๆที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร รวมทัง้
นโยบำยของกิจกำรและสถำนกำรณข์องกิจกำรมีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกสมมติฐำนที่
ก ำหนด อำจส่งผลกระทบต่อกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั และมลูค่ำหุน้ที่ประเมินไวต้ำมวิธีนีอ้ำจเปล่ียนแปลง
ไปดว้ยเช่นกนั 

 

ในกำรจดัท ำกำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำรในครัง้นีเ้ป็นกำรค ำนวณมลูค่ำหุน้ของกิจกำร  ณ วนัที่ 
10 กุมภำพันธ์ 2564 (Valuation Date) โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้มีก ำหนดข้อสมมติฐำนส ำคัญ ซึ่ง
สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

 

สมมติฐำนหลักทีใ่ช้ในกำรประมำณกำรอัตรำคิดลด 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ประมำณอัตรำคิดลดโดยค ำนวณจำก ต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียน ้ำหนัก 
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของกิจกำร โดยกำรเลือกอัตรำคิดลดที่ เหมำะสมส ำหรบั
กิจกำรนัน้ จะค ำนึงถึงปัจจยัพืน้ฐำนของกิจกำรประกอบดว้ย โครงสรำ้งเงินทุนระยะยำว ตน้ทุนของหนีสิ้น 
อตัรำภำษี อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุท่ีไม่มีควำมเส่ียง ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในตลำดหลกัทรพัย์
ที่เกินกว่ำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ไม่มีควำมเส่ียง และค่ำสัมประสิทธิ์ระหว่ำงผลตอบแทนของตลำด
หลกัทรพัยก์บัผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องกิจกำร โดยมีสตูรและรำยละเอียดกำรค ำนวณดงันี ้
 

 

 

 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒(1 − ( 𝐷𝐷 + 𝐸) + 𝐾𝑑(1 − 𝑇)( 𝐷𝐷 + 𝐸) 
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ซึ่ง 
Kd = ใชอ้ตัรำวงเงินตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่รอ้ยละ 1.20 

 T = อตัรำภำษีเงินไดน้ติิบคุคล เทำ่กบัรอ้ยละ 20.00 

D/(D+E) = สดัส่วนของหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมและหนีสิ้นท่ีมีภำระ 

ดอกเบีย้ของกจิกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 8.30 

 Ke = อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ค ำนวณจำกทฤษฎี Capital Asset Pricing Model  

   (“CAPM”) โดยมีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
 𝐾𝑒 =  𝑅𝑓 + (𝛽 ∗ (𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚) 

 

 โดยที่ 
Rf           =        อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ไม่มีควำมเส่ียงซึ่งค ำนวณโดยอ้ำงอิงอัตรำ

ผลตอบแทนจำกพนัธบัตรรฐับำลไทยอำยุ 35 ปี ระหว่ำง 10 กุมภำพันธ ์2564 ถึง 
11 กุมภำพันธ์ 2599 ซึ่งเท่ำกับประมำณรอ้ยละ 2.27 (ที่มำ: ข้อมูลจำกสมำคม
ตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (ThaiBMA) ณ วนัท่ี 10 กมุภำพนัธ ์2564) 

 

β           = ค่ำสมัประสิทธิ์ควำมแปรปรวนของ RCI ยอ้นหลงั 3 ปี 10 กมุภำพนัธ ์2561 ถงึวนัที่ 
10 กมุภำพนัธ ์2564 ซึง่เทำ่กบั 0.49 (ที่มำ: S&P Capital IQ ณ วนัท่ี 10 กมุภำพนัธ ์
2564)  

 

Rm        =            อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนเฉล่ียในตลำดหลักทรัพยฯ์ โดยอ้ำงอิงจำก ค่ำเฉล่ีย  
ยอ้นหลัง 35 ปี ของดัชนีผลตอบแทนรวม (SET Total Return Index) ระหว่ำง 30 
ธันวำคม 2528 ถึง 30 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยของปี ซึ่งเท่ำกับ
ประมำณรอ้ยละ 13.29 ต่อปี (ที่มำ: ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

 

สรุปสมมติฐำนกำรค ำนวณ WACC 

รำยกำร หน่วย มูลค่ำ 
Rf รอ้ยละ 2.27 

Rm รอ้ยละ 13.29 

B เท่ำ 0.49 

Ke รอ้ยละ 7.63 

Kd รอ้ยละ 1.20 

1 – D/(D+E) รอ้ยละ 91.70 

D/(D+E) รอ้ยละ 8.30 

T รอ้ยละ 20.00 

WACC ร้อยละ 7.07 
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Terminal Value 

ในกำรค ำนวณมลูค่ำสดุทำ้ยของกิจกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินตัง้สมมติฐำนว่ำกิจกำรจะด ำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่องภำยหลังจำกปี  2568 ซึ่งเป็นปีสุดท้ำยของกำรประมำณกำร โดยมีวิธีค  ำนวณมูลค่ำสุดท้ำย 
ดงัต่อไปนี ้

   

สมมติฐำนทีใ่ช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดของกิจกำร  
ก. รำยได้ 
รำยได้จำกกำรขำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยของ RCI ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยกระเบือ้งเซรำมิคประเภท ปผูนงัและปพูืน้ ทัง้นี ้
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดป้ระมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรขำยโดยพิจำรณำจำกขอ้มลูในอดีต สภำวะเศรษฐกิจ  
และ กำรวำงแผนของฝ่ำยบรหิำร โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

 

ปริมำณกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ 
RCI มีโรงงำนผลิตกระเบือ้งเซรำมิคจ ำนวน 1 โรงงำน ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุี ปัจจบุนัก ำลงั
กำรผลิตรวมอยู่ที่ 42,000 ตร.ม./วนั ทัง้นี ้RCI มิไดม้ีแผนกำรลงทนุในเครื่องจกัรเพิ่มตลอดอำยกุำรประมำณ
กำรแต่อย่ำงใด 

 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

จ ำนวนวนัท ำงำน 365 366 365 365 365 366 365 

จ ำนวนเครื่องจกัร 4 5 5 5 5 5 5 

ก ำลงักำรผลิตรวมต่อปี (ลำ้น ตร.ม.) 12.59 15.37 15.33 15.33 15.33 15.37 15.33 

ปริมำณกำรผลิตจริงรวมต่อปี  
(ลำ้น ตร.ม.) 

10.67 9.68 10.39 10.83 11.30 11.78 12.13 

อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต (รอ้ยละ) 84.73 62.97 67.77 70.67 73.69 76.64 79.15 

 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ โดยก ำหนด
สมมติฐำนใหป้ริมำณกำรผลิตเท่ำกับปริมำณขำยในแต่ละปี และก ำหนดใหผ้ลิตกระเบือ้งบุผนงัเพิ่มขึน้ใน
อัตรำปีละรอ้ยละ 10.00 ในปี 2564 และเพิ่มขึน้ในอตัรำ รอ้ยละ 5.00 ตัง้แต่ปี 2565 – 2567 และปี 2568 
เพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 3.00 และผลิตกระเบือ้งปพูืน้เพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 3.00 ตัง้แต่ปี 2564 – 2568 

 

 

มลูค่ำสดุทำ้ยของกิจกำร = ประมำณกำรกระแสเงินสดของกจิกำรในปี 2568 * (1+g) 

(WACC - g) 
 

ประมำณกำรกระแสเงินสด   = ประมำณกำรกระแสเงินสดของกจิกำรจำกกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรในปี 2568 

g = อตัรำกำรเติบโตของกระแสเงินสดของกจิกำรภำยหลงัปี 2568 โดย
เท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 
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รำคำขำย 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดป้ระมำณกำรรำคำขำยกระเบือ้งทัง้สองประเภทเติบโตในอัตรำรอ้ยละ 0.84 ต่อปี 
อำ้งอิงขอ้มลูจำกดชันีรำคำวสัดุก่อสรำ้ง หมวดกระเบือ้งและวสัดุประกอบ ซึ่งจดัท ำโดยกรมกำรคำ้ภำยใน 
กระทรวงพำณิชย ์โดยพบว่ำในปี 2545 – 2563 รำคำวสัดกุ่อสรำ้ง หมวดกระเบือ้งและวสัดปุระกอบ มีอตัรำ
เติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 0.84 ต่อปี 

หน่วย: บำท/หน่วย 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รำคำขำยเฉลี่ย - กระเบือ้งบผุนงั 110.93 93.86 94.64 95.44 96.24 97.05 97.86 

อตัรำกำรเติบโต (รอ้ยละ) - (15.39) 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 

รำคำขำยเฉลี่ย - กระเบือ้งปพูืน้ 120.98 122.72 123.75 124.79 125.84 126.89 127.96 

อตัรำกำรเติบโต (รอ้ยละ) - 1.44 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 

 

จำกกำรประมำณกำรปรมิำณกำรผลิต ปรมิำณกำรขำย และรำคำขำย กระเบือ้งบผุนงัและปพูืน้ ผลลพัธ์
กำรประมำณกำรรำยไดส้ำมำรถสรุปไดด้งันี ้

หน่วย: ล้ำนบำท 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รำยไดจ้ำกกำรขำย - กระเบือ้งบผุนงั 550.23 553.75 623.61 660.28 699.11 740.23 768.83 

รำยไดจ้ำกกำรขำย - กระเบือ้งปพูืน้ 606.12 456.53 470.35 488.52 507.40 527.01 547.37 

รำยไดจ้ำกกำรขำยรวม 1,156.35 1,010.28 1,093.95 1,148.80 1,206.51 1,267.24 1,316.20 

อตัรำกำรเติบโต (รอ้ยละ) - (12.63) 8.28 5.01 5.02 5.03 3.86 

 

ข. ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทนุผลิตและตน้ทนุขำย 

ตน้ทนุกำรผลิตในแต่ละประเภทกระเบือ้ง สำมำรถแบ่งตน้ทนุไดเ้ป็น ตน้ทนุทำงตรงและตน้ทนุทำงออ้ม โดย
ตน้ทุนทำงตรงประกอบไปดว้ย วตัถุดิบ บรรจุภณัฑ ์และ เชือ้เพลิง โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินค ำนวณตน้ทนุ
ทำงตรงต่อหน่วย จำกปี 2563 เป็นปีฐำน โดยมีอัตรำเติบโตที่รอ้ยละ 1.07 ต่อปี อำ้งอิงจำกอตัรำเงินเฟ้อ
เฉล่ียยอ้นหลงั 10 ปี ทัง้นี ้ตน้ทนุทำงตรงทัง้หมดจะแปรผนัตำมจ ำนวนกระเบือ้งที่ผลิตจรงิ  

 

ตน้ทนุทำงออ้มประกอบไปดว้ยตน้ทนุอะไหล่และซ่อมบ ำรุง ตน้ทนุพนกังำน ค่ำเส่ือมรำคำ ไฟฟ้ำ ตน้ทนุกำร
จดัจ ำหน่ำย และตน้ทนุอื่นๆ โดยตน้ทนุอะไหล่และซ่อมบ ำรุงคิดจำกค่ำเฉล่ียซ่อมบ ำรุงต่อจ ำนวนเครื่องจกัร
ต่อเดือน เติบโตในอัตรำร้อยละ  1.07 ต่อปีตำมอัตรำเงินเฟ้อเฉล่ียย้อนหลัง  10 ปี ตลอดอำยุกำร       
ประมำณกำร ส ำหรับตน้ทุนพนักงำนประมำณกำรให้จ ำนวนพนักงำนมีจ ำนวนคงที่เนื่องจำกมีจ ำนวน
เครื่องจักรคงที่ ทั้งนี ้ประมำณกำรให้ค่ำใชจ้่ำยดังกล่ำวเติบโตที่อัตรำรอ้ยละ 2.00 ตำมนโยบำยกำรขึน้
เงินเดือนของกิจกำร นอกจำกนีย้งัมีตน้ทุนไฟฟ้ำ ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย และตน้ทุนอื่นๆ โดยประมำณกำร
จำกค่ำเฉล่ียต่อหน่วยกระเบือ้งที่ผลิตทัง้หมด โดยเติบโตในอตัรำรอ้ยละ 1.07 ตำมอตัรำเงินเฟ้อยอ้นหลัง 

10 ปี โดยตน้ทนุทัง้หมด และก ำไรขัน้ตน้ และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
หน่วย: ล้ำนบำท 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ตน้ทนุอะไหล่และ
ซ่อมบ ำรุง 

72.56 53.17 53.74 54.32 54.90 55.49 56.09 

ตน้ทนุพนกังำน 91.01 121.32 120.90 123.32 125.78 128.30 130.86 
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หน่วย: ล้ำนบำท 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ค่ำเสื่อมรำคำ 60.16 68.35 66.59 67.14 60.36 54.32 49.10 

ตน้ทนุไฟฟ้ำที่ใชใ้น
กำรผลิต 

65.99 62.04 67.31 70.94 74.76 78.81 83.07 

ตน้ทนุในกำรจดั
จ ำหน่ำย 

102.76 86.79 94.74 99.85 105.24 110.93 116.93 

ตน้ทนุอ่ืนๆ 53.57 88.55 96.07 101.24 106.71 112.48 118.57 

รวมตน้ทนุ 933.20 918.19 974.24 1,016.47 1,053.52 1,093.60 1,136.92 

ก ำไรขัน้ตน้ 325.91 178.88 214.45 232.18 258.23 284.56 305.01 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 28.18% 17.71% 19.60% 20.21% 21.40% 22.46% 23.17% 

 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำร 
ค่ำใชจ้่ำยบรหิำรประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยพนกังำน ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำจำ้งที่ปรกึษำ ค่ำเส่ือมรำคำ และ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่นๆ โดยค่ำใชจ้่ำยพนกังำนประมำณกำรใหใ้ชพ้นกังำนจ ำนวนคงที่ ทัง้นี ้ประมำณ
กำรใหค้่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเติบโตที่อตัรำรอ้ยละ 2.00 ตำมนโยบำยกำรขึน้เงินเดือนของกิจกำร ค่ำตอบแทน
กรรมกำรเติบโตที่รอ้ยละ  20.00 ทุก 5 ปี ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเติบโตที่รอ้ยละ 5.00 ต่อปี และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
เติบโตที่รอ้ยละ 1.07 ต่อปี ตำมอตัรำเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงั 10 ปี 

หน่วย: ล้ำนบำท 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน 8.70 14.20 14.48 14.77 15.07 15.37 15.68 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 3.30 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 3.24 

ค่ำจำ้งที่ปรกึษำ 1.00 1.10 1.16 1.21 1.27 1.34 1.40 

ค่ำเสื่อมรำคำ 1.70 2.60 2.77 2.74 2.51 2.26 2.05 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรอ่ืนๆ 6.50 2.10 2.12 2.15 2.17 2.19 2.22 

รำยกำรที่ไม่เกิดขึน้ซ ำ้ 16.60 0.10 - - - - - 

รวมค่ำใชจ้่ำยบริหำร 38.67 23.55 23.24 23.57 23.72 23.86 24.58 

ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ 

และภำษี 

209.90 74.78 102.49 115.09 135.91 156.74 172.19 

อตัรำก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้
และภำษี 

18.15% 7.40% 9.37% 10.02% 11.26% 12.37% 13.08% 

 

ค. สมมติฐำนอืน่ 

รำยได้อื่น 

รำยไดอ้ื่นประกอบดว้ย รำยไดอ้ื่นท่ีเก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ รำยไดด้อกเบีย้รบั รำยไดเ้งินปันผล 
เป็นตน้ โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินประมำณกำรใหเ้ป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.55 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม โดย
หำกเป็นรำยไดท้ี่ไม่เกิดขึน้ซ  ำ้ อำทิ รำยไดท้ี่เกิดจำกก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยทรัพยสิ์น จะประมำณกำร
เป็นศนูย ์

 

ต้นทนุทำงกำรเงนิ 

ตน้ทุนกำรเงินของกิจกำร ประกอบดว้ยตน้ทุนกำรเงินจำกเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงิน และตน้ทุนกำรเงิน
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ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงจ ำนวน 75.00 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.20 ต่อปี โดยกิจกำร มีวตัถปุระสงค์
กำรใชเ้งินกูด้งักล่ำวเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจกำร นอกจำกนี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ไดพ้ิจำรณำแผน
ธุรกิจ และไดป้ระเมินว่ำกิจกำร  ยงัมีควำมจ ำเป็นในกำรพ่ึงพำเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้ 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงประมำณกำรเงินกูร้ะยะสัน้ เท่ำกับยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และมี
อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.20 ต่อปี ตลอดอำยกุำรประมำณกำร 
 

นอกจำกนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดป้ระมำณกำรตน้ทุนกำรเงินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน อ้ำงอิงกำร
ค ำนวณดอกเบีย้ของกิจกำร ที่ใชใ้นกำรบนัทึกบญัชีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่อง 
สญัญำเช่ำ และก ำหนดใหไ้ม่มีกำรเพิ่มเติมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินใดๆ ตลอดอำยกุำรประมำณกำร 
 

ภำษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล 

ก ำหนดที่รอ้ยละ 20.00 ของก ำไรก่อนภำษีเงินไดข้องกิจกำรตลอดกำรประมำณกำรตำมอตัรำภำษีเงนิไดน้ติิ
บคุคลปัจจบุนั 

 

เงนิทุนหมนุเวียน 

ก ำหนดใหเ้งินทุนหมนุเวียนในอนำคตอำ้งอิงจำกอตัรำเงินทุนหมนุเวียนในอดีตของกิจกำ ร ส ำหรบัปี 2563 
ตลอดอำยกุำรประมำณกำร โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

เงินทุนหมุนเวียน 
(หน่วย: วัน) 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย 23.53 53.29 53.29 53.29 53.29 53.29 53.29 

ระยะเวลำหมนุเวียน
สินคำ้คงเหลือเฉลี่ย 

89.70 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 

ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย 62.50 52.24 52.24 52.24 52.24 52.24 52.24 

 

จำกกำรประเมินมลูค่ำดว้ยสมมติฐำนต่ำงๆ กิจกำรมีประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2564 – 2568 
ดงันี ้

หน่วย: ล้ำนบำท 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,156.32 1,010.28 1,093.95 1,148.80 1,206.51 1,267.24 1,316.20 

ตน้ทนุผลิตและ 

ตน้ทนุขำย 
(830.44) (831.40) (879.50) (916.62) (948.28) (982.67) (1,011.19) 

ก ำไรขัน้ตน้ 325.88 178.88 214.45 232.18 258.23 284.56 305.01 

ค่ำใชจ้่ำยบริหำร (102.76) (86.79) (94.74) (99.85) (105.24) (110.93) (115.48) 

รำยไดอ่ื้น 25.45 6.24 6.02 6.32 6.64 6.97 7.24 

ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ 

และภำษี 
209.90 74.78 102.49 115.09 135.91 156.74 172.19 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (2.88) (2.18) (0.96) (0.97) (0.92) (0.90) (0.90) 
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หน่วย: ล้ำนบำท 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล (42.01) (9.64) (20.31) (22.82) (27.00) (31.17) (34.26) 

ก ำไรสทุธิ 165.01 62.96 81.22 91.29 108.00 124.67 137.03 

 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินประเมินมูลค่ำหุน้ของกิจกำร โดยค ำนวณกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to 

Firm) ที่คำดว่ำกิจกำร จะไดร้บัจำกกำรประมำณกำรทำงกำรเงินตำมสมมติฐำนต่ำงๆ ขำ้งตน้ และคิดลด
ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) บวกด้วย       
เงินสด และหักหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ของกิจกำรตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 อีกทั้ง      
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำบวกมลูค่ำตำมรำคำตลำดของที่ดิน อำคำร และส่ิงปลกูสรำ้งของ RABT ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของกิจกำร เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้ใน บริษัท บำ้นสมถวิลจ ำกัด เนื่องจำก RABT หยุด
ด ำเนินกิจกำรตัง้แตปี่ 2560 และที่ดิน อำคำร และส่ิงปลกูสรำ้งดงักล่ำวไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำร 
และส ำหรบั บริษัท บำ้นสมถวิลจ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกิจกำร กิจกำรได ้จ ำหน่ำยเงินลงทุนจ ำนวน 
450,000 หุน้ ในรำคำรวมทั้งสิน้ 4.00 ลำ้นบำทใหแ้ก่บุคคลภำยนอกในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2564 ซึ่งเป็น
เหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้ภำยหลงังบกำรส ำหรบัปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 

กำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญัตำมวิธีมลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสด มีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

 

จำกกำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญัตำมวิธีมลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสด ที่ปรกึษำทำงกำรเงินค ำนวณมลูค่ำ
หุน้สำมญัของกิจกำรไดเ้ท่ำกบั 3.77 บำทต่อหุน้ 

หน่วย: ล้ำนบำท 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้และภำษี 102.49 115.09 135.91 156.74 172.19 

หกั ค่ำใชจ้่ำยภำษี (20.50) (23.02) (27.18) (31.35) (34.44) 

บวก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 72.24 69.88 62.87 56.58 51.14 

หกั ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) 

บวก เงินทนุหมนุเวียน (13.04) (13.14) (12.83) (13.64) (11.11) 

กระแสเงินสดอิสระของกิจกำร 131.19 138.81 148.77 158.33 167.79 

บวก มลูค่ำสดุทำ้ย (Terminal value)     2,371.60 

กระแสเงินสดของกิจกำรทัง้หมด 131.19 138.81 148.77 158.33 2,539.38 

มลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสดอิสระของกิจกำร 123.44 121.98 122.10 121.36 2,491.71 

รวมมลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสดของกิจกำร 2,306.68     

บวก เงินสด ณ 31 ธันวำคม 2563 9.89     

หกั หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ ณ 31 ธันวำคม 2563 (75.00)     

บวก ที่ดิน อำคำร และสิ่งปลกูสรำ้งของ RABT 79.74     

บวก หุน้สำมญัในบำ้นสมถวิล 4.00     

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,326.71     

จ ำนวนหุน้ (ลำ้นหุน้) 616.84     

มูลค่ำหุ้นสำมัญ (บำทต่อหุ้น) 3.77     
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ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดท้ ำกำรวิเครำะหค์วำมไว (Sensitivity Analysis) ของกำรประเมินมูลค่ำหุ้น
สำมญัของกิจกำรโดยวิธีดงักล่ำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ ที่อำจมีกำรเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบตอ่
มูลค่ำหุน้สำมัญที่ประเมินได ้ไดแ้ก่ กำรเปล่ียนแปลงอัตรำกำรเติบโตของปริมำณกำรขำยสินคำ้ และกำร
เปล่ียนแปลงอตัรำกำรเติบโตของตน้ทนุผลิตทำงตรง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรเติบโตของปรมิำณกำรขำยสินคำ้ 

หน่วย: บำทต่อหุ้น 
กำรเปล่ียนแปลงอัตรำกำรเติบโตของปริมำณกำรขำยสินค้ำ (ร้อยละ) 
(5.00) 0.00 +5.00 

มลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำร 3.71 3.77 3.83 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ เมื่ออัตรำกำรเติบโตของปริมำณกำรขำยสินคำ้เปล่ียนแปลงไปรอ้ยละ 5.00 มูลค่ำหุน้
สำมญัของบรษิัทฯ จะอยู่ในช่วงระหว่ำง 3.71 – 3.83 บำทต่อหุน้ 

 

กำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรเติบโตของตน้ทนุผลิตทำงตรง 

หน่วย: บำทต่อหุ้น 
กำรเปล่ียนแปลงอัตรำกำรเติบโตของต้นทุนผลิตทำงตรง (ร้อยละ) 
0.90 1.07 1.30 

มลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำร 3.84 3.77 3.68 

 

จำกตำรำงขำ้งตน้ เมื่ออตัรำกำรเติบโตของตน้ทุนผลิตทำงตรงเปล่ียนแปลงเป็นรอ้ยละ 0.90 ถึงรอ้ยละ 1.30 
มลูค่ำหุน้สำมญัของบรษิัทฯ จะอยู่ในช่วงระหว่ำง 3.68 – 3.84 บำทต่อหุน้ 

 

จำกกำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ยวิธีดงักล่ำว พบว่ำรำคำหุน้สำมญัของกิจกำรอยู่ในช่วง 3.68 – 3.84 บำทต่อ
หุน้ โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้ว่ำ ช่วงรำคำประเมินดงักล่ำวตำมวิธีประเมินโดยวิธีมลูค่ำปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดของกิจกำร (DCF) เป็นวิธีที่เหมำะสม และสำมำรถสะทอ้นช่วงมลูค่ำยตุิธรรม (Fair Value) 

ของหุน้สำมญัของกิจกำรได ้เนื่องจำกวิธีกำรประเมินดงักล่ำวค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถ
ในกำรท ำธุรกิจของกิจกำรจำกหลำยปัจจัย เช่น ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต แผนธุรกิจในอนำคต รวมทั้ง
รูปแบบธุรกิจและกำรด ำเนินกำรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะกิจกำร เป็นตน้ อีกทั้งยังรวมถึงผลกระทบจำก
สถำนกำรณ ์COVID-19 และแผนกำรรบัมือของกิจกำร ซึ่งสอดคลอ้งกับสถำนกำรณปั์จจุบนั โดยที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงินจัดท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน ภำยใตส้มมติฐำนและข้อมูลที่ไดร้ับจำกกิจกำร ภำยใตก้ำร
คำดกำรณ์ของสภำวะเศรษฐกิจ สภำวะอุตสำหกรรม กำรฟ้ืนฟูของเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมจำก
สถำนกำรณ ์COVID-19 ประกอบกับกำรวิเครำะหผ์ลกระทบต่อรำคำหุน้จำกกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำน
หลกัที่ส  ำคญัเพื่อสะทอ้นช่วงมลูค่ำสำมญัของกิจกำร 

 

ทัง้นี ้กำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำรจดัท ำโดยอำ้งอิง จำกขอ้มลูและสมมติฐำนท่ีไดร้บัจำกกิจกำร ผูบ้รหิำร 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง ภำยใตส้ภวะเศรษฐกิจ และสถำนกำรณปั์จจุบัน ดังนั้น กำรเปล่ียนแปลงใดๆเก่ียวกับแผน
ธุรกิจ นโยบำยต่ำงๆของกิจกำร หรือสภำวะเศรษฐกิจ หรือปัจจัยภำยนอกที่เปล่ียนแปลงไป หรือเกิด
เหตุกำรณท์ี่ไม่ปกติ อำจท ำใหเ้กิดควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัของกิจกำร 
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หรือเปลี่ยนแปลงไปจำกประมำณกำรและสมมติฐำนท่ีก ำหนดไว ้อำจท ำใหป้ระมำณกำรท่ีก ำหนดขึน้ภำยใต้
สมมติฐำนที่กล่ำวมำข้ำงตน้เปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ และอำจส่งผลกระทบให้มูลค่ำกิจกำรที่
ประเมินไดเ้ปล่ียนแปลงไปเช่นกนั 

บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด ไดป้ระเมินรำคำตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ดงัที่ระบไุว้
ข้ำงตน้ โดยจำกรำคำดังกล่ำว ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งก ำหนดรำคำซือ้ซึ่งไม่ต  ่ำกว่ำรำคำสูงสุดของรำคำที่
ค  ำนวณไดต้ำมเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยภำยหลงักำรพิจำรณำรำคำตำมเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดก้ ำหนดรำคำเสนอซือ้เท่ำกบั 3.90 บำทต่อหุน้ 

 

7.2 รำคำสูงสุดทีผู้่ท ำค ำเสนอซือ้หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ได้มำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันย่ืนค ำเสนอ
ซือ้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
- ไม่มี – 
 

8. กำรได้หุ้นก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ (เฉพำะกรณีกำรเสนอซือ้หลักทรัพยบ์ำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที ่ทจ. 12/2554) 

- ไม่ไดบ้งัคบัใชใ้นกรณีนี ้- 
  







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1  
วิธีตอบรบัค าเสนอซ้ือและแบบฟอรม์ส าหรบัผู้ถือหุ้น 

 

 

1.1 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ 
1.2 แบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ 
1.3 หนังสอืมอบอ านาจส าหรบัการตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ 



 เอกสารแนบ 1.1 

ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์ของบริษทั โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2.1 ในกรณีที่ฝากหลกัทรพัยไ์วใ้นบญัชบีรษิัทหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์  
แจง้ความประสงคก์บับรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่่านมหุี้นและมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยอ์ยู่เพื่อโอนหลกัทรพัยท์ี่จะขาย
เพื่อเขา้บญัชใีนขอ้ 2.3 

2.2  ในกรณีทีฝ่ากหลกัทรพัยไ์วใ้นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชกิเลขที ่600 

กรุณากรอกแบบค าขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย์ระหว่างบญัชบีรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์กับสมาชกิผู้ฝากหลกัทรพัย ์
(แบบศรท-403) ตามเอกสารแนบ 6 พรอ้มทัง้แนบเอกสารแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัย์ตามประเภทของบุคคลที่
ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบฟอร์ม จ านวน 1 ชุด เพื่อโอนหลกัทรพัย์ที่จะขายเข้าบัญชีในข้อ 2.3 และส่งมาพร้อม
กบัแบบตอบรบัพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนัท าการก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลารบัซื้อ หรือ
ภายในวนัที ่30 มถิุนายน 2564 

2.3 กรณีผูถ้อืหุ้นสญัชาติไทย (Thai Shareholder) 

“บรษิัทหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์” เลขทีบ่ญัช ี200-000000019-4 

กรณีผูถ้อืหุ้นทีม่ใิช่สญัชาติไทย (Foreign Shareholder)   

“MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER”  
เลขทีบ่ญัช ี200-000000019-4 

3. แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งดงันี้ 
1)  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   

1.1  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัร
พนักงานรฐัวสิาหกจิ ที่ยงัไม่หมดอายุพรอ้มลงรายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง                                          

1.2 ส าเนาทะเบยีนบา้น เฉพาะกรณีทีเ่ป็นส าเนาบตัรขา้ราชการหรอืบตัร
พนักงานรฐัวสิาหกจิ 

1.3  กรณีส่งมอบเป็นใบหุน้ – หากใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี 
ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ใหแ้นบส าเนา
ทะเบยีนบา้นหน้าทีแ่สดงเลขบา้นและชื่อที่ตรงกบัประจ าตวัประชาชน
ตลอดชพี บตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ตามแต่กรณ)ี 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

2)  บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย               
 ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอื

ชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
3)  นิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายไทย                                

3.1 ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยท์ี่มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึวนั
ยื่นแบบตอบรบั และรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนาม
และประทบัตราส าคญัของบรษิทั (ถา้ม)ี           

3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผูม้อี านาจลง
นามผกูพนันิตบิุคคลที่ไดล้งนามในแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์
และเอกสารตามขอ้ 3.1 

 

 

 

4)  นิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

4.1 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนของนิติบุคคล และหนังสอืรบัรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่
ของนิติบุคคลหรอืหน่วยงานหรอืประเทศที่นิตบิุคคลมภีูมลิ าเนา ซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติบุคคล 
ชื่อผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนันิตบิุคคล ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่  และอ านาจหรอืเงื่อนไขใน
การลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล (ทีอ่อกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึวนัยื่นแบบตอบรบั) 

4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) แล้วแต่กรณี ของกรรมการผู้มอี านาจลงนามทีไ่ด้ลงนาม
รบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 

 ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public 
และรบัรองโดยเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือ
รบัรองความถูกตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน นับจนถงึวนัยื่นแบบตอบรบั 

        

5)  กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย  

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหุ้นที่น ามาเสนอขายใน “ใบแจ้ง
ราคาต้นทุนของหลกัทรพัย์ท่ีแสดงเจตนาขาย”  ตามเอกสารแนบ 4.1 พร้อมแนบหลกัฐาน
แสดงราคาต้นทุน เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย หากมิได้ระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบ
หลกัฐานแสดงราคาต้นทุนมาพรอ้มกบัใบแจ้งราคาตน้ทุนของหลกัทรพัย ์จ านวนเงนิหกัภาษ ีณ 
ทีจ่่ายจะถูกคดิค านวณจากจ านวนเงนิค่าขายหลกัทรพัยท์ัง้จ านวนทีผู่แ้สดงเจตนาขายจะไดร้บั 

6) กรณีต้องการรบัโอนเงินค่าขายหลกัทรพัย์เข้าบญัชีธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) โดยอตัโนมติั  

 ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 3.1 ต้องแนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรพัย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและ
เลขที่บัญชี หรอืส าเนารายงาน บัญชีกระแสรายวนัที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่าง
หนึ่ง พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

กรณีส่งมอบใบหุน้ (Share Certificate) กรณีโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) 

2. ลงลายมอืชื่อสลกัหลงัใบหุน้เพือ่โอนลอย 

ผูถ้อืหลกัทรพัยเ์ป็นใบหุน้ ยื่นแบบตอบรบัค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 
2 วนัท าการก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารบัซื้อหรอื

ภายในวนัที ่30 มถิุนายน 2564 

1. กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 1. กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์



 

 

 

 

 

 

4. ยื่นเอกสารทัง้หมดที ่ 

คุณจริณฏัฐ ์ชาตเิชดิศกัดิ ์หรอื คณุวศนิ สุธรียงประเสรฐิ หรอื คุณปพนธ ์สริโิชตกิลุ หรอื คุณสุธาสนิี วรรณจรีะ  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด ์ชัน้ 20 เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1 แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2658-5000 ต่อ 1711 หรอื 1781 หรอื 1720 หรอื 1717  
 

(ทัง้นี้ ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัเอกสารตอบรบัการท าค าเสนอซื้อทางไปรษณีย์) 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 

1. หนังสอืมอบอ านาจฉบบัจรงิ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท แลว้แต่กรณี) 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 

 

ในกรณีทีช่ื่อ หรอืค าน าหน้าชื่อ หรอืนามสกุลของผูแ้สดงเจตนาขายบนใบหุน้ไม่ตรง หรอืสะกดไม่ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอื
บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ หรอืใบต่าวด้าว หรอืหนังสอืเดนิทาง ใหผู้แ้สดงเจตนาขายกรอก “แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย์” ของ ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยต์ามเอกสารแนบ 5 โดยระบุขอ้มลูใหม่ใหต้รงกบับตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ หรอืใบต่าวด้าว 

หรอืหนังสอืเดนิทาง พรอ้มแนบเอกสารที่เกี่ยวกบัการแก้ไขเพิม่เตมิ เช่น ส าเนาหนังสอืส าคญัการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัการ
หย่า เป็นตน้ โดยลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 



เอกสารแนบ 1.2  

แบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษทั โรแยล ซีรำมิค อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) จ ำกดั (มหำชน)  

วนัที ่......................................................              แบบตอบรบัค าเสนอซื้อ เลขที ่................................................... 
เรยีน ผูท้ าค าเสนอซื้อและบรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย”์) 

(โปรดกรอกตวับรรจง) ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั)........................................................................................................................................  สญัชาต.ิ................……………….............. 

ทีอ่ยู่และทีส่่งเอกสาร..................................................................................................……………..............…………..................…………………..................................…………....................... 

รหสัไปรษณีย.์.......................หมายเลขโทรศพัท.์.......………………………..…….................................E-mail address............................………….….…….........……………….......... 

โปรดให้ข้อมูลเก่ียวกบัอำชีพและสถำนท่ีท ำงำนตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ดงัน้ี ท่านประกอบอาชพี  เจ้าของธุรกิจคา้อญัมณี/เพชรพลอย/ทองค า/เครื่องประดบัที่ท าจากอญัมณี
เพชรพลอย/ทองค า  เจ้าของกจิการค้าของเก่าตามกฎหมายการควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า  เจ้าของกจิการรบัแลกเปลีย่นเงนิตราทัง้นิตบิุคคลและบุคคลธรรมดา  เจา้ของกิจการทีใ่หบ้รกิารโอน
และรบัโอนเงนิทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิ  เจา้ของกจิการทีป่ระกอบธุรกจิคาสโินหรอืบ่อนการพนัน  เจ้าของกิจการที่ประกอบธุรกจิสถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร  
เจ้าของกิจการค้าอาวุธยุทธภณัฑ์  เจา้ของกิจการบรษิัทหรอืนายหน้าจดัหางานที่รบัคนเขา้มาท างานจากต่างประเทศหรอืส่งคนไปท างานต่างประเทศ  เจ้าของกิจการธุรกจิน าเทีย่ว บรษิัททวัร์อย่างใดอย่างหน่ึง 
 อาชพี/ประเภทกจิการอื่นๆ  (โปรดระบุ) .......................................................... สถานทีต่ัง้ ทีท่ างาน (โปรดระบชุือ่และทีอ่ยู)่ ..........................................................................................................................วนั-

เดอืน-ปีเกดิ/วนัจดทะเบยีนนิตบิุคคล (พ.ศ.) ................................................. กรณีเป็นคนต่างดา้วใหแ้สดงทีอ่ยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาต.ิ.............................................................................................................. ทีอ่ยู่
ปัจจุบนัในประเทศไทย ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
แหล่งทีม่าของรายไดม้าจาก    ประเทศไทย    ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................ 
แหล่งทีม่าของเงนิ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) : บุคคลธรรมดา :   เงนิออม    ธุรกจิส่วนตวั    เงนิเดอืน    รายไดจ้ากการลงทุน/มรดก   อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................... 
นิตบิุคคล :   เงนิจากธุรกจิ    อื่นๆ (ระบุ)  ..................................................................................................................... เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(13 หลกั) .................................................................................       
โปรดระบุประเภทผูแ้สดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย                      บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว                                       
 บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ/ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง เลขที.่..............……………….....................………………..................……...............………………..................…..… 

 นิตบิุคคลสญัชาตไิทย  นิตบิุคคลสญัชาตติ่างดา้วทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย  นิตบิุคคลสญัชาตติ่างดา้วทีม่ไิดป้ระกอบกจิการในประเทศไทย  

 เลขทะเบยีนบรษิทั เลขที.่..............……………….....................…………………..................................……... เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี.............………………..…….....................…………………...............…….. 
ตกลงที่จะเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) จ านวน.........…...………….…..………............หุ้น (...............………….............................……….............................) ในราคา
หุน้ละ 3.90 บาท โดยหกัค่าธรรมเนียมในการขายหุน้รอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษมูีลค่าเพิม่อกีรอ้ยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ คดิเป็นราคาสุทธทิีผู่แ้สดงเจตนาขายจะไดร้บัหุน้ละ 3.8895675 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น........................... ..............................................................บาท (…………………………………..…..………………………..……………………………………….…………………............) 
ตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดที่ระบุในค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ และจะไม่ท าการเพกิถอนการเสนอขายดงักล่าวไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ก็ตาม เวน้แต่เป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนด ตลอดจนระยะเวลาที่ให้สทิธใิน
การยกเลกิการแสดงเจตนาขายตามทีร่ะบุในค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์และขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะปฎบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามค าเสนอซื้อหลกัทรพัยทุ์กประการ  

ขา้พเจา้ขอมอบให้บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้รบัมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้ของขา้พเจา้ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งล่างน้ี รวมทัง้การรบั
ช าระราคาค่าขายหุน้ดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายและการรบัช าระราคาค่าขายแทนขา้พเจา้ 

 กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุน้”  กรณีโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝาก จ านวนหุน้ 

ชื่อผู้ถอืหุน้ตามทะเบยีน 

 

ใบหุน้เลขที ่
 

โอนจากบรษิทัสมาชกิศูนย์รบั
ฝากหมายเลข 

เลขทีโ่อน วนัทีโ่อน 

      

      

รวม  

วธิกีารรบัเงนิ 

 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร   1. BAY  2.BBL  3.KTB  4.KBANK  5. CIMB  6. TMB  7.TISCO  8. SCB  9. TBANK  10. LH  11. UOB 

 สาขา...................……..………………..………………..….…....ประเภทบญัช.ี..........………..……………………………………....เลขทีบ่ญัช ี……………………..……………………………...………………….….. 
(ตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย พรอ้มแนบส าเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยห์รอืส าเนา Bank Statement บญัชกีระแสรายวนัทีร่บัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 มารบัเชค็ดว้ยตวัเอง         ใหส้่งเชค็ทางไปรษณียต์อบรบัตามทีอ่ยู่ขา้งตน้ 

พรอ้มกนัน้ีไดม้อบเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการมาดว้ย ดงัน้ี ใบหุน้ทีส่ลกัหลงัแลว้ และ/หรอื เอกสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัฐานการโอนหุน้สามญัผ่านศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยเ์ขา้
บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์” เลขที่บญัช ี200-000000019-4 และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มชีื่อในหลกัทรพัย ์และ/หรอืส าเนาหนังสอืรบัรอง
การจดทะเบยีนของบรษิทั (กรณีเป็นนิตบิุคคล) มาดว้ยแลว้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหุน้สามญัทัง้หมดทีแ่สดงเจตนาขายน้ีปราศจากภาระผูกพนัใดๆ ทัง้สิน้ 

ในกรณีทีมู่ลค่าในการท าธุรกรรม ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ*      เพื่อผูท้ าธุรกรรมหรอืตนเอง     เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ................................................................................ 
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของบญัชทีีแ่ทจ้รงิ หรอืมอี านาจควบคุมความสมัพนัธ์ทางธุรกจิของลูกค้ากบัสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลทีลู่กคา้ท าธุรกรรมแทน หรอืบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคุมนิตบุิคคล 

 ลงชื่อ ............................................................................... ผูร้บัมอบอ านาจ ลงชื่อ ................................................................................... ผูแ้สดงเจตนาขาย 

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

 วนัที.่.......................………................................ 

  

 

          แบบตอบรบัค าเสนอซื้อ เลขที.่.................................................... 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั จ ากดั (มหาชน) และ  
 ใบหุน้หุน้สามญั จ านวน.........…………………..……….............……..........หุน้ 

 หลกัฐานการโอนหุน้ผ่านศูนย์รบัฝากเลขที่ .......……………………………….........…………….................. จ านวน.........…………………..……….............……..........หุ้น  
จากนาย/นาง/นางสาว/บรษิทั...........................………………………….................................................…………...ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  

โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงนิโดย: 

   โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร   1. BAY  2.BBL  3.KTB  4.KBANK  5. CIMB  6. TMB  7.TISCO  8. SCB  9. TBANK  10. LH  11. UOB  

สาขา...................……..………………..………………..….…....ประเภทบญัช.ี..........………..……………………………………....เลขทีบ่ญัช ี……………………..……………………………...………………….…............... 
  มารบัเชค็ด้วยตวัเอง   รบัเชค็ทางไปรษณีย์ 

              ลงชื่อ..................................................................................ผู้รบั 

             วนัที.่............................................………………………........ 

หลกัฐานการรบัใบหุ้น/ใบโอนหุ้นผา่นศนูยร์บัฝากและแบบตอบรบัค าเสนอซื้อ 

ผูร้บั ผูค้ยี์ ผูต้รวจ 



 

เอกสารแนบ 1.2 

 

BROKER 

ผู้ฝำกเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝำกเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ำกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 
บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

051 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ำกดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พำรเ์นอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จ ำกดั (มหำชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ำกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ำกดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ำกดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 
ธนำคำรซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (เพื่อตรำสำรหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) (ผู้รบัฝำกทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดี้ยน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

336 
ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนำคำรเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนำคำรดอยซ์แบงก ์เอจี สำขำกรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

345 
ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 

 



 เอกสารแนบ 1.3 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

 

เขยีนที.่..................................................................... 
วนัที.่......................................................................... 

 

โดยหนังสอืฉบบันี้ ขา้พเจา้............................................................................................................อายุ....................ปี 

สญัชาต.ิ..............................ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้................................................................................ 
............................................................................................................................ประเทศ......................................... 
ถอืหุน้ของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวน...................................................หุน้ 

ขอมอบอ านาจให.้..........................................................................................................................อายุ...................ปี 

สญัชาต.ิ..............................ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้................................................................................ 
............................................................................................................................ประเทศ......................................... 
 

เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ (สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 กรณี) 
 ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้ของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 ในการรบัช าระค่าขายหุน้ดงักล่าว  
 ในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 กิจการใดที่ผู้รบัมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบอ านาจดงักล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบ 
อ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูม้อบอ านาจ 

                             (                                                            ) 
ลงชื่อ..............................................................................ผูร้บัมอบอ านาจ 

                             (                                                            ) 
ลงชื่อ..............................................................................พยาน 

                             (                                                            ) 
ลงชื่อ..............................................................................พยาน 

                             (                                                            ) 
 

หมำยเหตุ:  1) กรุณาปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท (แลว้แต่กรณี) 
2) ผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องมาพรอ้มหนังสอืมอบ
อ านาจนี้ 
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย) หรอื 

ข. หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (กรณีเป็นนิตบิุคคลสญัชาตไิทย) 

3) ในกรณีที่ผูม้อบอ านาจหรอืผู้รบัมอบอ านาจเป็นนิตบิุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย  หนังสอืรบัรองนิติบุคคลล่าสุด หรอืหนังสอื
รบัรองการจดทะเบยีนล่าสุด หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูร้บัมอบอ านาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หน้าที่ Notary Public และ
รบัรองโดยสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึง่เอกสารไดจ้ดัท า โดยตอ้งมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึ
วนัยื่นแบบตอบรบั 

อากรแสตมป์ * 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2  
วิธีตอบรบัค าเสนอซ้ือและแบบฟอรม์ส าหรบั NVDR 

 

 

2.1. ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัยส์ าหรบั NVDR 

2.2. แบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัยส์ าหรบั NVDR 

2.3. หนังสอืมอบอ านาจส าหรบัการตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัยส์ าหรบั NVDR 



 

Attachment 2.1 
 

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remark : All NVDR holders must submit the Tender Offer Acceptance Form within 2 business days before the last tender offer date. 

 The tender offer agent will not accept documents sent by post.  

 

NVDR Holders of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited 

2. Advise your broker to transfer Scripless NVDRs to the 

following account for the purpose of accepting the Tender 

Offer: 

“MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC 

COMPANY LIMITED FOR TENDER”  
Account Number: 200-000000019-4 

3. Enclose certified true copies of the following documents: 

1) Thai Individual 

 1.1 A certified copy of ID Card; or 

  A certified copy of Civil Servant ID Card; or 

A certified copy of State Enterprise Employee Card that 

has not expired. 

 1.2 A certified copy of household registration (only in case of 

providing  a Civil Servant ID Card or State Enterprise 

Employee  Card). 

2) Foreign Individual 

A certified copy of Alien Certificate or a certified copy of 

Passport. 

3) Thai Juristic Person 

 3.1 A copy of the Company Affidavit issued by Ministry of 

Commerce no longer than 6 months prior to the tender 

submission date, certified as true copy by authorized 

signatory(ies) of the juristic person and affixed with a 

company seal (if any) and; 

 3.2 A copy of documents stated in 1) or 2) of the authorized 

  directors who sign the tender offer acceptance and 

  documents specified in 3.1 

4) Foreign Juristic Person 

 4.1 A copy of the certificate of incorporation and the affidavit 

issued by the official of the juristic person or the regulatory 

body or the country where the juristic person is domiciled 

which certifies the name of the juristic person, the person 

authorized to bind the juristic person, head office location 

and any condition to the power of such authorized person 

to bind the juristic person (issued no longer than 6 months 

prior to the tender submission date). 

 4.2 A copy of documents stated in 1) or 2) of the duly 

authorized signatory(ies) who certified the documents in    

clause 4.1  

All documents of 4.1 and 4.2 must be certified by a notary public 

and authenticated by an official of the Thai Embassy or the Thai 

Consulate in the country where the documents were prepared 

and issued no longer than 6 months prior to the tender 

submission date. 

 

5) Where the Offeree is a juristic person incorporated under the foreign law and not carrying on business in Thailand, it is required to 

declare the cost base for the shares for withholding tax purposes by completing and submitting the “Confirmation of Securities Cost Form” 
(Attachment 4.2) together with evidence that demonstrates the cost base. If the Offeree fails to declare the cost base or fails to submit proper 

evidence of the cost base, the Tender Offer Agent will determine the amount of the withholding tax based on the entire proceeds of the sale 

of the shares and deduct withholding tax accordingly.  

In case of shareholder’s authorized representative 

 1. An original Power of Attorney affixed with THB10 or THB30 stamp duty (as the case may be) and; 

 2. A certified true copy of identification cards of the grantor and authorized representative  

4. Submit all documents to 

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

Ms. Chiranat Chatcherdsak or Mr. Wasin Suteerayongprasert or Mr. Paphon Sirichotikul or Ms. Suthasinee Wannageera, 

 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. The offices at Central World 20th Floor 999/9 Rama 1 Rd, Pathumwan Sub-District, Pathumwan District, 

Bangkok, 10330, Tel: 0-2658-5000 ext. 1711 or 1781 or 1720 or 1717 



 
Attachment 2.2 

 Tender Offer Acceptance Form for NVDR of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited 

Date ...................................................              Tender Offer Acceptance Form No.   ................................................... 

To : the Tender Offeror and Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)  

(Printed letters) I, (Mr. / Mrs. / Ms. / Company)........................................................................................................................... Nationality ……………………...........................................  

Contact Address and Address for document delivery ..................................................................................................……………..............…………..................…………………................ 

Post Code..................…............Telephone No. ........……………………..…..…….................................... E-mail address...........…………….……….………........................………….......... 
Please provide information about occupations and workplaces as financial institutions have a duty to comply with the Anti-Money Laundering laws and Prime Minister Office Notification on 

Customer Identification Methodology for Financial Institutions and the Ministerial Regulation on Customer Due Diligence  Business owner relating to trading of precious stones, diamonds, gems, 

gold, or ornaments decorated with precious stones, diamonds, gems, or gold  Business owner relating to trading in antiques under the law governing selling by auction and trading in antiques  

Business owner in exchange of currency, both natural and juristic person  Business owner of funds or value transfer service, domestic or cross-border that is not a financial institution  Business 

owner of casino or gambling house business   Business owner relating to entertainment facility under the law governing entertainment facility  Business owner relating to trading in arms and 

ammunition (armament)  Business owner relating to employment agent involving accepting foreigners to work in the kingdom or sending people to work abroad  Business owner relating to travel 

or tour agents  Other occupation/ business…………..…………….……………….. Office Address (Please specify name and address)……………………………..………..…………………….………………… 
Date of Birth (Date of registration as a juristic person) …………..…………. In case of a foreigner (Please specify address in the country of citizenship) ……………………………….………………………… 
Address in Thailand………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Source of income from:  Thailand   Other (Please specify the country)………………………………………………………………………………………………………………………... 

Source of Payment (Can select more than one option) : 

Natural person:  Savings  Self-employment  Salary  Investment income/ Inheritance  Other (please specify)……………………………………………………….…………………………….…….. 
Juristic person:  Income from business  Other (Please specify)……….………………………………..………..……… Tax Payer ID …………………………..…………..…………………………….… 

Please specify the type of the Offeree of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited :  

 Thai Individual                      Foreign Individual                                                                      

 ID Card / Civil Servant Identification / State Enterprise Employee Card / Alien Certificate / Passport No...........................................................................................................................………… 

 Thai Juristic Person               Foreign Juristic Person conducting business in Thailand                     Foreign Juristic Person not conducting business in Thailand 

 Registration / Certificate of Incorporation No. ...................................................................................................…  Tax Identification No.……..…………….……………….………………………………. 
I/We accept to tender and sell my/our …………………………….……….......…………….. shares (……………………..…..………………………………………………………….) NVDRs representing 

ordinary shares of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited at a price of Baht 3.90 per share. I/We acknowledge that the sale is subject to a brokerage fee of 0.25% of the offer price and 

value added tax (VAT) at the rate of 7% of the brokerage fee. The net price received by the Offeree will be Baht 3.8895675 per share, a total value of Baht…………………………..………..……………… 

(………….………………………………………………………………………………….….…………..) in accordance with the terms and conditions stipulated in the tender offer document.                               

I/We acknowledge that the acceptance of the tender offer and the share sale is irrevocable save in the case of the cancellation subject to terms, conditions and period of time that grant the right 

to cancel the intention to sell the shares stated in the tender offer document. I/We hereby agree to comply with the terms and conditions under the tender offer document in all respects. 

I/We hereby appoint Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited as my/our proxy to sell, transfer, deliver shares according to the details herebelow, including accept, the 

payment of shares and perform any other acts necessary and relevant to my/our acceptance of the tender offer. 

Transfer Scripless NVDR 

Transfer from TSD Participant No. Transfer Slip No. TSD Transfer Date No. of NVDR 

    

    

Total  

Payment Method 

 Transfer payment to my/our account 1. BAY  2.BBL  3.KTB  4.KBANK  5. CIMB  6. TMB  7.TISCO  8. SCB  9. TBANK  10. LH  11. UOB 

Branch………..………………………………..………..Type of Account………………………………………..…………………..Account No. …………….……………….……………………………  

(The account name must be the same as the Offeree’s name shown on this form. Moreover, the Offeree must provide either a certified copy of the first page of the savings deposit passbook or a 

certified copy of the current account statement). 

 I/We will collect a payment cheque in person         Please send payment cheque to the above address by registered mail 

I/We attached the endorsed share certificate(s), and/or share depository certificate(s) and/or transfer slip through TSD for account of “MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC 

COMPANY LIMITED FOR TENDER” account number: 200-000000019-4 and a copy of identification card of the Offeree or a copy of certificate of incorporation company (for juristic person). 

I hereby certify that all shares offered for sale have no liabilities and are free from any mortgage, pledge, lien, preferential interest or other encumbrance 

In case where the amount of the transaction equals THB 100,000 or more please indicate the Beneficial Owner*:      Investor is the Beneficial Owner   Other (Please specify)............................................................... 
*Beneficial Owner means a natural person who ultimately owns or controls a customer or has control over the relationship between a customer and the financial institution or a person on whose behalf a transaction is being 

conducted, including those persons who exercise ultimate effective control over a juristic person. 

 Signature………………………………………………………………………….Proxy           Signature………………………………………………………………..Offeree 

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

                                                            Date………………………………………………….     

 

           Acceptance Form No..................................................... 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited and  

 Share Certificate(s) for a total of.........…………………..……….......................……..........shares 

 Share Transfer Slip via TSD No………………………………………………………… for a total of.........…………………..…………………..….............……..........shares 

from Mr./Mrs./Miss/Company...........................……………………………………………….................................................………………...  
The Offeree will receive payment by  

  Transfer to account 1. BAY  2.BBL  3.KTB  4.KBANK  5. CIMB  6. TMB  7.TISCO  8. SCB  9. TBANK  10. LH  11. UOB  

Branch………..………………………………..………..Type of Account………………………………………..…………………..Account No. …………….……………….……………………………  

  Cheque collected in person       Cheque sent by registered mail 

            Signature.................................................................................. Recipient 

                     Date.............................................……………........ 
 

Receipt of Share Certificate(s)/Transfer Slip and Acceptance Form 

Receiver Typer Examiner 



 

Attachment 2.2 
 

BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 
บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

051 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

336 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



Attachment 2.3 

Power of Attorney 

 

 Made at…………………………………… 

 Date……………………………………….. 
 

I/we………………………………………………………………….Age……….……Nationality....................................... 

residing at (address that can be reached by mail)……….……………………………………………………………..... 
Country……………………………………………………………………………………………..................................……
Hold The Royal Ceramic Industry Public Company Limited’s NVDRs in the total of………………………shares 

I/we hereby authorize……...………………………………………Age……….……Nationality...................................... 
residing at (address that can be reached by mail)……….……………………………………………………………..... 
Country……………………………………………………………………………………………..................................…… 

 

To act as my/our proxy to :  

❑ sell, transfer and deliver NVDRs of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited; 

❑ receive payment cheque; or 

❑ cancel the Tender Offer Acceptance Form for NVDR of The Royal Ceramic Industry Public 

Company Limited  

 

Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

  

                                  Grantor 

  ( ) 

                                                         Proxy 

  ( ) 

                                             Witness 

  ( ) 

   Witness 

  ( ) 

 

Note: 1. Please affix stamp duty of THB10 or THB30 (as the case may be) 

2. The grantor and the proxy are required to attach the following documents with certified true copies of the 

authorized representatives(s): 

a. Certified true copies of ID card (Thai Natural Person) or 

b. Certified true copies of certificate of incorporation (Thai Juristic Person) 

3. In case that the grantor and/or proxy is foreign juristic person, the true copies of the latest affidavit or certificate of 

incorporation, or a copy of the grantor’s passport must be certified by the notary public officer and authenticated by 

Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents were prepared no longer than six months prior 

to the submission date. 

 

Duty Stamp * 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3  
วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอรม์ 

 

 

3.1. ขัน้ตอนในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

3.2. แบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 
3.3. หนังสอืมอบอ านาจส าหรบัยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 



 เอกสารแนบ 3.1 

 

ขัน้ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษทั โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

ผูถ้อืหุน้/NVDR ของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2. แนบหลกัฐานการรบัใบหุน้ที่ออกโดยตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย์ ใบโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (หรอืใบส าคญัแสดงการโอน NVDR) ที่ออก
โดยบรษิัทหลกัทรพัย์ที่เป็นนายหน้าของผู้แสดงเจตนาขาย และแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายได้ฝาก
หลกัทรพัยไ์วใ้นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชกิเลขที ่600 กรุณากรอกแบบค าขอโอน/รบัโอน หลกัทรพัยร์ะหว่างบญัชบีรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย์กบัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(แบบฟอรม์ศรท-403) ตามเอกสารแนบ 6 พรอ้มทัง้แนบเอกสารแสดงตนของผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามประเภทของ
บุคคลทีร่ะบุไวใ้นหน้าที ่2 ของแบบฟอรม์ จ านวน 1 ชุด 

3. แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ดงันี้ 
1)  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   

1.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื
ส าเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงราย
มอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง                                          

1.2 ส าเนาทะเบยีนบา้น เฉพาะกรณีทีเ่ป็นส าเนา                                   
บตัรขา้ราชการหรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ      

2)  บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย               
 ส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง              
3)  นิติบุคคลท่ีจดัตัง้ข้ึนภายใต้กฎหมายไทย                                

3.1 ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยท์ีม่อีายุไม่เกนิ 6 เดอืน
ก่อนวนัสิน้สุดการเสนอซื้อ 

 - รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั (ถา้ม)ี           

3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการ                   
ผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล ทีไ่ดล้งนามในแบบตอบรบัค า
เสนอซือ้หลกัทรพัย ์และเอกสารตามขอ้ 3.1 

4)  นิติบุคคลท่ีจดัตัง้ข้ึนภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

4.1 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนของนติบิุคคล และหนังสอืรบัรอง
ทีอ่อกโดยเจา้หน้าทีข่องนติบิุคคลหรอืหน่วยงานหรอืประเทศทีน่ติิ
บุคคลมภีูมลิ าเนา ซึง่ รบัรองถงึชื่อนิตบิุคคล ชื่อผูม้อี านาจลงลายมอื
ชื่อผกูพนันติบิุคคล ทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่  และอ านาจหรอืเงื่อนไขใน
การลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล (ทีอ่อกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึ
วนัยื่นแบบตอบรบั) 

4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) แลว้แต่กรณี ของกรรมการผูม้ี
อ านาจลงนามทีไ่ดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชือ่โดย
เจา้หน้าที ่Notary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทีส่ถานฑตูไทยหรอื
สถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง 
โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึวนัยืน่แบบตอบรบั 

5) แนบเงินสดส าหรบัช าระค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัย ์ 
รายการละ 75 บาท  

      เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 

1. หนังสอืมอบอ านาจฉบบัจรงิ (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาทหรอื 30 บาท แลว้แต่กรณี) 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 
หมายเหตุ  1. ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย์จะคนืหลกัทรพัย์ ให้ผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย ตามลกัษณะของหลกัทรพัย์ (ใบหลกัทรพัย์ หรอื Scripless) ที่ผู้แสดงเจตนาขายน ามาเสนอขายเท่านัน้ ผู้

ยกเลกิการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรบัหลกัทรพัย์คนืได้ ทัง้น้ีบญัชผีู้รบัโอนหลกัทรพัย์ที่โอนผ่านระบบของศูนย์รบัฝาก (Scripless) จะต้องเป็นชื่อเดยีวกนักบัผู้
ยกเลกิการแสดงเจตนาขายและตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการโอนหุน้รายการละ 75 บาท 

2. การขอยกเลกิ จะตอ้งขอยกเลกิทัง้จ านวนที่น ามาเสนอขาย ในแบบตอบรบัค าเสนอซื้อแต่ละฉบบั 

1. กรอกแบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

3. ยื่นเอกสารทัง้หมดที ่ 

คุณจริณฏัฐ ์ชาตเิชดิศกัดิ ์หรอื คณุวศนิ สุธรียงประเสรฐิ หรอื คุณปพนธ ์สริโิชตกิลุ หรอื คุณสุธาสนิี วรรณจรีะ  
ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด ์ชัน้ 20 เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1 แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2658-5000 ต่อ 1711 หรอื 1781 หรอื 1720 หรอื 1717  
 

(ทัง้นี้ ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัเอกสารยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยท์างไปรษณยี์ ) 



 

เอกสารแนบ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐานการรบัแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษทั โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
  เลขทีใ่บค าขอยกเลกิ.............................................. 

  วนัที.่..................................................................... 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย ์ไดร้บัแบบยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์อง  
บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) จากนาย/นาง/นางสาว/ บรษิทั........................................................................................................... 
จ านวนหุน้ทีข่อยกเลกิ............................หุน้ พรอ้มกบัหลกัฐานการรบัแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์เลขที่........................................................................... 
 รวมทัง้ค่าธรรมเนยีมในการโอนหุน้รายการละ 75 บาท 

หุน้ทีท่ าการยกเลกิจะโอนกลบัโดยวธิี 
 ใบหุ้น โดยมารบัใบหุน้ดว้ยตนเอง (ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีแ่จง้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย) ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน)  
 ใหด้ าเนินการเกบ็รกัษาหุน้ดงักล่าวในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 

 Scripless หรอื NVDR โดยโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัช ี

 ชื่อสมาชกิ/บรษิทัหลกัทรพัย์ผูร้บัโอน.......................................................... หมายเลขสมาชกิ/บรษิทัหลกัทรพัย์ผูร้บัโอน.............................................. 

 ชื่อบญัชผีูร้บัโอน................................................................ ........................ หมายเลขบญัชผีูร้บัโอน............................................................................ 

ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะโอนหุน้ หรอื NVDR เขา้บญัชขีา้งตน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีแ่จง้ยกเลกิการ
แสดงเจตนาขาย 

 

      ลงชื่อ......................................................................................ผูร้บั 

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

 

 

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษทั โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
  เลขทีใ่บค าขอยกเลกิ............................................ 

  วนัที.่................................................................... 
(โปรดกรอกขอ้ความต่อไปนี้ใหค้รบถว้น ชดัเจนดว้ยตวับรรจง) 

เรยีน  ผูท้ าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์และ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์”) 
  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/ บรษิทั............................................................................................................................. .............................................. 
ทีอ่ยู่เลขที ่(ตดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้............................................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ..จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณยี.์.............................................................. .................... 
โทรศพัทท์ีท่ างาน.....................................โทรศพัทท์ีบ่้าน.................................................ขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์อง บรษิทั โรแยล ซรีามคิ 
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลกิที่ระบุในค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ จ านวน .......................................หุ้น หรอื NVDRs  ทัง้นี้ ขา้พเจ้าได้ยื่น
หลกัฐานการรบัแบบตอบรบัค าเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่...................................................เลขทีแ่บบ
ตอบรบั......................................... 

   

ขา้พเจา้ขอรบัหุน้คนื โดยรบัเป็นแบบเดยีวกบัทีน่ ามาเสนอขาย โดยรบัเป็น 

 ใบหุน้ โดยมารบัใบหุน้ดว้ยตนเอง (ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีแ่จง้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย) ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน)  

 ใหด้ าเนินการเกบ็รกัษาหุน้ดงักลา่วไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และหากขา้พเจา้ตอ้งการถอนหุน้ออกจากบญัชขีองบรษิทั 

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ขา้พเจา้จะตดิต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละรบัทราบว่าจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีมตามอตัราทีศู่นยร์บัฝากหลกัทรพัย์
ก าหนด 

 Scripless หรอื NVDR โดยโอนหุน้ผ่านศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัช ี

ชื่อสมาชกิ/บรษิทัหลกัทรพัยผ์ูร้บัโอน.......................................................... หมายเลขสมาชกิ/บรษิทัหลกัทรพัย์ผูร้บัโอน.............................................. 

ชื่อบญัชผีูร้บัโอน........................................................................................ หมายเลขบญัชผีูร้บัโอน............................................................................ 

           พรอ้มกนันี้ไดแ้นบเงนิคา่ธรรมเนียมในการโอนหุน้รายการละ 75 บาท 

ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะโอนหุ้น หรอื NVDR เขา้บญัชขีา้งต้นภายในวนัท าการถดัจากวนัที่แจ้งยกเลกิการ
แสดงเจตนาขาย 

ขา้พเจา้ยอมรบัในเงื่อนไขการยกเลกิ และการรบัหุน้คนืขา้งตน้ทุกประการ  
  

                  ลงชื่อ.................................................................... ..........ผูย้กเลกิการแสดงเจตนาขาย 

                         (............................................................................) 



 เอกสารแนบ 3.3 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

 

เขยีนที.่..................................................................... 
วนัที.่......................................................................... 

 

โดยหนังสอืฉบบันี้ ขา้พเจา้............................................................................................................อายุ....................ปี 

สญัชาต.ิ..............................ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้................................................................................ 
............................................................................................................................ประเทศ......................................... 
ถอืหุน้ของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวน...................................................หุน้ 

ขอมอบอ านาจให.้..........................................................................................................................อายุ...................ปี 

สญัชาต.ิ..............................ทีอ่ยู่เลขที ่(ทีต่ดิต่อทางไปรษณียไ์ด)้................................................................................ 
............................................................................................................................ประเทศ......................................... 
 

เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ (สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 กรณี) 
 ในการ ขาย โอน และส่งมอบหุน้ของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 ในการรบัช าระค่าขายหุน้ดงักล่าว  
 ในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 กิจการใดที่ผู้รบัมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบอ านาจดงักล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบ 
อ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ..............................................................................ผูม้อบอ านาจ 

                             (                                                            ) 
ลงชื่อ..............................................................................ผูร้บัมอบอ านาจ 

                             (                                                            ) 
ลงชื่อ..............................................................................พยาน 

                             (                                                            ) 
ลงชื่อ..............................................................................พยาน 

                             (                                                            ) 
 

หมำยเหตุ:  1) กรุณาปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท (แลว้แต่กรณี) 
2) ผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องมาพรอ้มหนังสอืมอบ
อ านาจนี้ 
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย) หรอื 

ข. หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (กรณีเป็นนิตบิุคคลสญัชาตไิทย) 

3) ในกรณีที่ผูม้อบอ านาจหรอืผู้รบัมอบอ านาจเป็นนิตบิุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย  หนังสอืรบัรองนิติบุคคลล่าสุด หรอืหนังสอื
รบัรองการจดทะเบยีนล่าสุด หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูร้บัมอบอ านาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หน้าที่ Notary Public และ
รบัรองโดยสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึง่เอกสารไดจ้ดัท า โดยตอ้งมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึ
วนัยื่นแบบตอบรบั 

อากรแสตมป์ * 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

แบบแจ้งต้นทุนหลกัทรพัยท่ี์แสดงเจตนาขาย 

 

 



เอกสารแนบ 4.1 

แบบแจ้งต้นทุนหลกัทรพัยท่ี์แสดงเจตนาขาย 

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศท่ีไม่ได้ประกอบกิจการในไทย) 

 

วนัที.่........................................................... 
 

เรียน บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย์”) 
 

ขา้พเจา้…………………………………………………….…………สญัชาต.ิ........……............................. 
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี (ถ้ามี)………………………………………ได้ตกลงขายหุ้นสามญัของบรษิัท โรแยล ซีรามิค 
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) จ านวน ..........................  หุ้น ตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยหนังสือฉบับนี้  
ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลกัทรพัย์ที่ได้แสดงเจตนาในครัง้นี้ (ตามหลกัฐานแนบ) เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการหกั ภาษ ีณ ทีจ่่าย ดงันี้ 
  

เลขทีใ่บหุน้/เลขทีใ่บโอน 

(วนัทีโ่อน) 
ชื่อผูถ้อืหุน้ตามทะเบยีน จ านวนหุน้ 

ตน้ทุนหุน้ละ 
(บาท) 

 

..................................... 

 

........................................ 
 

........................................ 

 

........................................ 

 

..................................... 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

..................................... 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

รวมทัง้ส้ิน 
 

........................................ 

 

........................................ 

 

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ……………………………………………………………………………..............
รวม…………………ฉบบั เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงราคาตน้ทุนของหลกัทรพัยป์ระกอบการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ณ ทีน่ี้ 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทุกประการ 
 

   ลงชื่อ…………...............................................................ผูแ้สดงเจตนาขาย 

        (                                                                 ) 
 

หมายเหตุ  หากผู้แสดงเจตนาขายซ่ึงเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมิได้ระบุราคาต้นทุน หรือแนบหลกัฐาน
แสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกบัใบยืนยนัราคาต้นทุนหลกัทรพัย ์ตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย์
จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยคิดค านวณภาษีจากจ านวนเงิน ค่าขายหลกัทรพัยท์ัง้จ านวนท่ีผู้แสดง
เจตนาขายจะได้รบั 

  



Attachment 4.2 

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR  

(For Foreign Juristic Person Only) 

 

 Date  

 

To  Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. (“Tender Offer Agents”) 
 

I/We                                                                                                      Nationality        

Tax Identification No. (if any)                                                            would like to declare the Securities 

cost base of The Royal Ceramic Industry Public Company Limited NVDRs being offered for purchase as 

follows : 

 

NVDR certificate No./Transfer slip No. 

(Transfer date) 
No. of NVDRs 

Cost per NVDR 

(Baht) 

 

......................................................... 

 

............................ 

 

............................... 

 

......................................................... 

 

............................ 

 

............................... 

 

......................................................... 

 

............................ 

 

............................... 

Total 
 

............................ 

 

............................... 

 

I/We hereby, attach  

Totaling                                                                        , as evidence(s) of the cost of the NVDRs for 

calculating withholding tax. 

 

I/We hereby certify that the above statements are true. 

 

Signature                                              Offeree 

 (                                            ) 

 

Remark: A Foreign Juristic Person must declare the cost base of NVDRs by submitting this 

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR with the evidence that demonstrates the 

cost base.  If the Offeree fails to declare the cost base and to submit proper evidence of 

the cost base, withholding tax will be imposed on the entire proceeds of the sale.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5  
แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย ์

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                          
          ขา้พเจา้               
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที_่__________________________________________มคีวามประสงคข์อให้
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงันี้ 

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณีทีท่า่นฝากหลกัท รพัยไ์วก้บับรษิทั 

     สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของทา่นโดยตรง  

  ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้  
     กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดไว ้ 
          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิัท ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น  
 

 

 

  ลงชือ่______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
        (_____________________________________)  โทรศพัท ์      

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยืน่แบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
 

ลงชือ่________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (________________________________)                         (_____________________________) โทรศพัท_์______________________                   
 

 

ประเภทข้อมลู ระบขุ้อมลูเดิม (ก่อนแก้ไข)       ระบขุ้อมลูใหม่ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     

   ช่ือตวั – ช่ือสกลุ                            

   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  

  

  

   ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 

        และเอกสำรเชิญประชมุ   
        (Principal address)  
        เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยูซ่ึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหม่ขา้งตน้ 

   ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________                        
       _________________________________________________________________________ 

* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์ 
   คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

   รหสัไปรษณีย ์                           

   โทรศพัท์บำ้น/ ท่ีท ำงำน                       

   โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/ โทรสำร                         

   อีเมล (email)      

   อ่ืนๆ       

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________เลขทีร่ายการ_______________ผูต้รวจรบั_____________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 

ลงชื่อ___________________________________เจา้หน้าที ่

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

ศรท-301 

อากรแสตมป์   
10  บาท 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์

วนัที ่    



                                                                                                                                                                                                                  

 

1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 

2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณเีปลีย่น ค าน าหน้าชือ่/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล โปรดแนบ  
    เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชือ่ตวั, ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี  
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชือ่สกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพือ่ขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
       (ชือ่สกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
   หรอื https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf 

 

 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตนกรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ   

บคุคลธรรมดำ 

- สญัชำติไทย 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการด้วยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดม้าด าเนินการด้วยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวั 

    ประชาชนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง และส ำเนำ ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
  * กรณีไม่สามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัย์ได้ โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการ  
    เกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร)     
    ของผูถ้อืหลกัทรพัย์ เพิม่เตมิ 

3. กรณีส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์ 
   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ที่ไดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร    

 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
เจา้ของบตัร  

   

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดม้าด าเนินการด้วยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/ 
    หนงัสอืเดนิทางของผูร้บัโอน ฉบบัจริง*  และส ำเนำ ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร มาแสดง 
    * กรณีไม่สามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
       - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที่ Notary Public รบัรองความถกูตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง และให้   
        สถานทูตไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจ้าหน้าที ่Notary Public ดว้ย      
    การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

   * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
      - หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) 

- ส าเนาใบต่างดา้ว/ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ลง
ลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของ
เอกสาร  

   

นิติบคุคล 

- สญัชำติไทย 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ออกไม่เกนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

นิติบคุคล 

- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบุิคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา 

2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่อง    
    นิตบุิคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบุิคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ า  

    รบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary     
    Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้ าเนินการตาม (1) 
         การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

         เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ         

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์

Change Shareholder Profile _1/2021_TH : 20210104  

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6  
แบบศรท-403 

ค าขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัยร์ะหว่างบญัชีผู้ออกหลกัทรพัยก์บัสมาชิกผู้ฝากหลกัทรพัย ์

 



 

 

แบบค ำขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์

ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์                                                                                                                                                                                                                            
           
      ข้ำพเจ้ำ       มีควำมประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์บริษทั/กองทุนรวม          
จ ำนวน             หน่วย/หุ้น  ตวัอกัษร        หน่วย/หุ้น ดงันี้ (โปรดเลือกประเภทกำรโอน) 
 
           จำกบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไปยงับญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน   
 

 
          จำกบญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน ไปยงั บญัชี บริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์  
  

 

• ชื่อบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน 

 

        

• ชื่อบญัชีลูกค้ำ 

 

        

• เลขที่บญัชีลกูค้ำ 

 

        

 

 

 

 ลงชื่อ       ผูถ้ือหลกัทรพัย ์   
                                                                                                                                                                  
       (      )   
 

 โทรศพัท ์          

โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์     
สญัชาต ิ          อาชพี          บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที่                    
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ                                                                                                                                            
รหสัไปรษณยี ์         โทรศพัทบ์า้น                    โทรศพัทเ์คลื่อนที ่                
โทรศพัทท์ีท่ างาน   โทรสาร    อเีมล      

ส ำหรับบุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบว่า “ใช”่ ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านเป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
1.เกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                          ใช ่         ไมใ่ช ่

2.เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                      ใช ่        ไมใ่ช ่

3.มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                       ใช ่         ไมใ่ช ่

ส ำหรบันิติบคุคล 

1.เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)                                                     ใช่            ไมใ่ช ่

2.เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท ⃝ PFFI, ⃝ RDCFFI)                             ใช่            ไมใ่ช่                
  หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...                         
3.เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม                             ใช ่             ไมใ่ช่                      
  หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักลา่วไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีลา่สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E) 
 กรณีหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่นไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

         นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ 
ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้

          ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่
บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 

                    
                                                                                    ลงชื่อ         ผูถ้ือหลกัทรพัย ์

                                                   (                     ) 
           

 ส ำหรบับริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

                 
      ขา้พเจา้        สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที ่  ไดพ้จิารณาตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบการขอโอนจากเจา้ของหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ไวก้บับญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแล้ว
และขอรบัรองว่ารายการโอน/รบัโอนตามที่ได้ระบุดงักล่าวขา้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการที่ระบุไวข้า้งต้นขา้พเจ้า ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถว้น 

 

                   
                                                                                            ลงชื่อ       ผูม้ีอ ำนำจ 

               (      )                                                                                                                                                                         
 

ศรท-403 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที่ 

วนัที่   

เลขที่รำยกำร   

ผูต้รวจรบั      

 

 เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอ   

ส ำหรบัยืน่บริษทัหลกัทรพัย ์/ 

คสัโตเดียน (Broker / Custodian) 

โปรดยื่นเอกสำรที่บริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดยีน ของท่าน โปรดยื่นเอกสำรที่บริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดยีน ของท่าน 



 

 

 

 

 

1.  แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่ำงบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

         2.    เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่าง            
                ของแบบค าขอฯ หรอื  https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf 

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 

- สญัชำติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอื่น  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยเจา้ของเอกสาร    

นิติบคุคล 

- สญัชำติไทย  
1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)                          

นิติบคุคล 

- สญัชำติอื่น 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 

2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้  
    หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 

1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรอง 
    ความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื 

    หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

            เอกสารที่จดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

 เอกสำรประกอบกำรโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ 
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์

เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์

Transfer for Issuer A/C _1_1/2021_TH : 20210104  

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 

หนังสือรบัรองแหล่งเงินทุนในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 8 

สรปุรายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นโดยผู้ประเมิน 

มูลค่าทรพัยสิ์นอิสระ 

 

 



สรุปรายงานการประเมินมูลคา่ทรัพยส์ินโดยผู้ประเมินอิสระ 

กิจการ ไดว้่าจ้างบริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ากัด (“AREA”) ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ไดร้ับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยข์อง RCI ไดแ้ก่ ที่ดินจ านวน 4 แห่ง อาคารส่ิงปลกู
สรา้งจ านวน 2 แห่ง และเครื่องจกัรและอปุกรณ ์และสินทรพัยข์อง RABT ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ RCI ไดแ้ก่ ที่ดินจ านวน 2 แห่ง 
และอาคารส่ิงปลูกสรา้งจ านวน 1 แห่ง โดยรายงานดังกล่าวเป็นการประเมินเพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นและเป็น
วตัถปุระสงคเ์พื่อสาธารณะ ซึ่งเป็นการประเมินมลูค่า ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2564 และ 6 มกราคม 2564 

 

1. สินทรัพยข์อง RCI 

1.1. ทีด่ิน 

รายการ ทีด่นิแห่งที ่1 ทีด่นิแห่งที ่2 ทีด่นิแห่งที ่3 ทีด่นิแห่งที ่4 

รายละเอียด
ทรพัยสิ์น 

ที่ดินจ านวน 13 แปลง ที่ดินจ านวน 9 แปลง ที่ดินจ านวน 1 แปลง ที่ดินจ านวน 2 แปลง 

เลขที่โฉนดที่ดิน 
และหนงัสือรบัรอง
การท าประโยชน ์
(น.ส. 3) 

โฉนดที่ดินเลขที่ 3520, 

3523-26, 3531-32, 

11727, 13786-87, 

16475, 17861 และ 
18948 

โฉนดที่ดินเลขที่ 
10069, 16108, 

45242, 55912 และ 
55913  และ น.ส. 3 

เลขที่ 27, 28, 29 และ 
84/26 

โฉนดที่ดินเลขที่ 3572 
โฉนดที่ดินเลขที่ 

14250 และ 17322 

ที่ตัง้ 

เลขที่ 54/7 หมู่ที่ 3 

ถนนสวุรรณศร (ทล.
33) ต าบลโคกแย ้
อ าเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบรุี 

เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ถนน
สวุรรณศร (ทล.33) 

ต าบลโคกแย ้อ าเภอ
หนองแค จงัหวดั

สระบรุี 

ติดซอยโรงงาน โรแยล
ซีรามคิ อตุสาหกรรม 
ต าบลโคกแย ้อ าเภอ
หนองแค จงัหวดั

สระบรุี 

เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ถนน
สวุรรณศร (ทล.33) 

ต าบลโคกแย ้อ าเภอ
หนองแค จงัหวดั

สระบรุี 

ขนาดพืน้ท่ี ของ
ที่ดิน 

109-2-63.0 ไร ่
(43,863.0 ตารางวา) 

31-1-16.5 ไร ่
(12,516.5 ตารางวา) 

14-1-55.0 ไร ่
(5,755.0 ตารางวา) 
โดย ประเมินเพยีง  

11-2-92.0 ไร ่
(4,692.0 ตารางวา) 

10-2-50.0 ไร ่
(4,250.0 ตารางวา) 

เจา้ของกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 

RCI RCI, RABT และ DCC 



รายการ ทีด่นิแห่งที ่1 ทีด่นิแห่งที ่2 ทีด่นิแห่งที ่3 ทีด่นิแห่งที ่4 

การเวนคืน ไม่อยู่ในแนวเวนคืน ณ วนัท่ีท าการประเมิน 

หมายเหต ุ: ที่ดินแห่งที่ 1-3 ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ ทัง้นี ้ที่ดินแห่งที่ 4 มีภาระผกูพนัดงันี ้ 
1. จ านองที่ดินเฉพาะส่วนเป็นประกันเพ่ิมหลักทรัพยร์วม 2 โฉนด (ระหว่างภารจ ายอม) กับ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วันที่ 24 

เมษายน 2556   
2. ไถ่ถอนจากจ านองเฉพาะส่วนเพ่ิมหลกัทรพัยร์วม 2 โฉนด ตัง้แต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ไถ่ถอนจากการ

จ านองเฉพาะส่วนของตนเองเท่านัน้ ส่วนของบริษัทอื่นคงเดิม  
3. ไถ่ถอนจากจ านองเฉพาะส่วนเพิ่มหลกัทรพัยร์วม 2 โฉนด ตัง้แต่วนัที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท โรแยล เอเชียบริค แอนดไ์ทล ์จ ากดั ไถ่ถอนจากการจ านองเฉพาะ

ส่วนของตนเองเท่านัน้ ส่วนของบริษัทอื่นคงเดิม 

 

จากรายงานการประเมินมลูค่าที่ดินของ RCI ณ วนัที่ 13 มกราคม 2564 นัน้ AREA เห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สดุในการประเมิน
มลูค่าตลาดของที่ดินของ RCI คือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมลูค่าที่ดินโดยการ
พิจารณาคดัเลือกสินทรพัยท์ี่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกันและอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกันกับทรพัยสิ์นที่ประเมิน เพื่อน ามาวิเคราะห์
มูลค่าสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า และน ามาปรับปรุงดว้ยการให้น า้หนักตามระดับคะแนน
คณุภาพ (Weight Quality Score) ทัง้นี ้ขอ้มลูตลาดที่น ามาเปรียบเทียบเพื่อประเมินมลูค่าที่ดิน มีรายละเอียดดงันี ้ 

รายละเอียดการประเมินมูลค่าทีด่ินส่วนที ่1  

ค าอธิบาย ทีด่นิสว่นที ่1 
ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 1 

ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 2 

ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 3 

ทรพัยสิ์น ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกู
สรา้ง 

ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 

ที่ตัง้ ถนนสวุรรณศร 
(ทล.33) 

เนือ้ที่ 109-2-63.0 ไร ่
(43,863.0 ตร.วา) 

162-2-21.0 ไร ่
(65,021.0 ตร.วา) 

28-0-0.0 ไร ่
(11,200 ตร.วา) 

30-0-0.0 ไร ่
(12,000 ตร.วา) 

ประเภทเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน 

สภาพแวดลอ้ม อยู่อาศยั พาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 

สภาพพืน้ท่ี ที่ราบ 

ช่วงเวลา - 6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.วา) - 8,750 7,250 6,250 

การปรบัฐานขอ้มลูดว้ยปัจจยัตา่งๆ 

ท าเลที่ตัง้ (10%) 7 8 8 8 

สภาพแวดลอ้ม (15%) 4 8 4 4 



ค าอธิบาย ทีด่นิสว่นที ่1 
ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 1 

ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 2 

ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 3 

การเขา้ถงึ/ความกวา้งของของ
ถนน(5%) 

3 8 8 8 

สาธารณปูโภค (5%) 8 8 8 8 

ลกัษณะทางกายภาพ (15%) 2 2 5 5 

สภาพคล่อง (15%) 2 2 5 5 

ศกัยภาพในการพฒันา (15%) 4 9 8 8 

ขอ้ก าหนดผงัเมือง (15%) 6 6 6 6 

เอกสารสิทธิ์ (5%) 9 9 9 9 

รวมคะแนน (100%) 440 610 625 625 

มลูค่าจากการเปรยีบเทียบ 
(บาท/ตร.วา) 

4,357 1,795 1,379 1,183 

มูลค่าตลาดของทรัพยส์ิน 

(บาท/ตร.วา) 
4,357    

ที่ดินส่วนท่ี 1 ของ RCI มีมลูค่าตลาดตามวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เท่ากบั 4,357 บาท ต่อตารางวา 
โดย เมื่อหักค่าถมดินบ่อน า้ภายในทรพัยสิ์นแลว้ จะคงเหลือมูลค่าทรพัยสิ์นประมาณ 4,000 บาทต่อตารางวา หรือคิดเป็น
มลูค่ารวมประมาณ  175,452,000 บาท 

รายละเอียดการประเมินมูลค่าทีด่ินส่วนที ่2 

ค าอธิบาย ทีด่นิสว่นที ่2 
ข้อมูล

เปรียบเทยีบ 1 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 2 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 3 

ทรพัยสิ์น ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกู
สรา้ง 

ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 

ที่ตัง้ ถนนสวุรรณศร(ทล.32) 
เนือ้ที่ 31-1-16.5 ไร ่

(12,516.5 ตร.วา) 
162-2-21.0 ไร ่
(65,021.0 ตร.วา) 

28-0-0.0 ไร ่
(11,200 ตร.วา) 

30-0-0.0 ไร ่
(12,000 ตร.วา) 

ประเภทเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน และ 
น.ส. 3 

โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน 

สภาพแวดลอ้ม อยู่อาศยั พาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 



ค าอธิบาย ทีด่นิสว่นที ่2 
ข้อมูล

เปรียบเทยีบ 1 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 2 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 3 

สภาพพืน้ท่ี ที่ราบ และ เนินเขา ที่ราบ ที่ราบ ที่ราบ 

ช่วงเวลา  6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.วา)  8,750 7,250 6,250 

การปรบัฐานขอ้มลูดว้ยปัจจยัตา่งๆ 

ท าเลที่ตัง้ (10%) 8 8 8 8 

สภาพแวดลอ้ม (15%) 4 8 4 4 

การเขา้ถงึ/ความกวา้งของของ
ถนน(5%) 

8 8 8 8 

สาธารณปูโภค (5%) 8 8 8 8 

ลกัษณะทางกายภาพ (15%) 4 2 5 5 

สภาพคล่อง (15%) 5 2 5 5 

ศกัยภาพในการพฒันา (15%) 7 9 8 8 

ขอ้ก าหนดผงัเมือง (15%) 6 6 6 6 

เอกสารสิทธิ์ (5%) 4 9 9 9 

รวมคะแนน (100%) 570 610 625 625 

มลูค่าจากการเปรยีบเทียบ 
(บาท/ตร.วา) 

5,900 2,700 1,700 1,500 

มูลค่าตลาดของทรัพยส์ิน 

(บาท/ตร.วา) 
6,000    

ที่ดินส่วนท่ี 2 ของ RCI มีมลูค่าตลาดตามวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เท่ากบั 6,000 บาท ต่อตารางวา 
หรือคิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ  75,099,000 บาท 

รายละเอียดการประเมินมูลค่าทีด่ินส่วนที ่3 

ค าอธิบาย ทีด่นิสว่นที ่3 
ข้อมูล

เปรียบเทยีบ 1 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 2 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 3 

ทรพัยสิ์น ที่ดิน (บ่อน า้) ที่ดิน (ที่นา) ที่ดิน (ที่นา) ที่ดิน (สวน) 
ที่ตัง้ ถนนสวุรรณศร (ทล.32) 



ค าอธิบาย ทีด่นิสว่นที ่3 
ข้อมูล

เปรียบเทยีบ 1 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 2 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 3 

เนือ้ที่ประเมิน 11-2-92.0 ไร ่ 
(4,692.0 ตร.วา) 

24-1-32.0 ไร ่
(9,732.0 ตร.วา) 

12-0-0.0 ไร ่
(4,800.0 ตร.วา) 

52-0-0.0 ไร ่
(20,800.0 ตร.วา) 

ประเภทเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน 

สภาพแวดลอ้ม อยู่อาศยั พาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 

สภาพพืน้ท่ี ที่ราบ 

ช่วงเวลา  6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.วา)  3,000 4,500 3,250 

การปรบัฐานขอ้มลูดว้ยปัจจยัตา่งๆ 

ท าเลที่ตัง้ (10%) 4 5 5 5 

สภาพแวดลอ้ม (15%) 5 5 5 5 

การเขา้ถงึ/ความกวา้งของของ
ถนน(5%) 

7 6 7 6 

สาธารณปูโภค (5%) 7 7 7 7 

ลกัษณะทางกายภาพ (15%) 7 7 7 7 

สภาพคล่อง (15%) 6 5 6 4 

ศกัยภาพในการพฒันา (15%) 4 6 6 6 

ขอ้ก าหนดผงัเมือง (15%) 6 6 6 6 

เอกสารสิทธิ์ (5%) 9 9 9 9 

รวมคะแนน (100%) 600 600 630 585 

มลูค่าจากการเปรยีบเทียบ 
(บาท/ตร.วา) 

2,300 2,000 100 200 

มูลค่าตลาดของทรัพยส์ิน 

(บาท/ตร.วา) 
2,300    

ที่ดินส่วนท่ี 3 ของ RCI มีมลูค่าตลาดตามวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เท่ากบั 2,300 บาท ต่อตารางวา 
หรือคิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ  10,791,600 บาท ทัง้นี ้เนื่องจากที่ดินมีสภาพเป็นบ่อน า้ ความลึกประมาณ 9.00 เมตร เมื่อ
ค านวณค่าถมกลบัพบว่าค่าถมกลบัมลูค่าสงูกว่ามลูค่าทรพัยสิ์น ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระจึงพิจารณามลูค่าทรพัยสิ์นนีเ้ท่ากบั
รอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีประเมินได ้ ดงันัน้ มลูค่าตลาดของที่ดินนี ้เท่ากบัประมาณ 2,698,000.00 บาท 

 

 



รายละเอียดการประเมินมูลค่าทีด่ินส่วนที ่4 

ค าอธิบาย ทีด่นิสว่นที ่4 
ข้อมูล

เปรียบเทยีบ 1 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 2 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 3 

ทรพัยสิ์น ที่ดิน  ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 

ที่ตัง้ ถนนสวุรรณศร (ทล.33) 
เนือ้ที่ประเมิน 10-2-50.0 ไร ่

(4,259.0 ตร.วา) 
162-2-21.0 ไร ่
(65,021.0 ตร.วา) 

28-0-0.0 ไร ่
(11,200.0 ตร.วา) 

30-0-0.0 ไร ่
(12,000.0 ตร.วา) 

ประเภทเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน 

สภาพแวดลอ้ม อยู่อาศยั พาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 

สภาพพืน้ท่ี ที่ราบ 

ช่วงเวลา  6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.วา)  8,750 7,250 6,250 

การปรบัฐานขอ้มลูดว้ยปัจจยัตา่งๆ 

ท าเลที่ตัง้ (10%) 8 8 8 8 

สภาพแวดลอ้ม (15%) 4 8 4 4 

การเขา้ถงึ/ความกวา้งของของ
ถนน(5%) 

8 8 8 8 

สาธารณปูโภค (5%) 8 8 8 8 

ลกัษณะทางกายภาพ (15%) 1 2 5 5 

สภาพคล่อง (15%) 1 2 5 5 

ศกัยภาพในการพฒันา (15%) 1 9 8 8 

ขอ้ก าหนดผงัเมือง (15%) 6 6 6 6 

เอกสารสิทธิ์ (5%) 9 9 9 9 

รวมคะแนน (100%) 400 610 625 625 

มลูค่าจากการเปรยีบเทียบ 
(บาท/ตร.วา) 

3,800 1,600 1,200 1,000 

มูลค่าตลาดของทรัพยส์ิน 

(บาท/ตร.วา) 
3,800    

ที่ดินขา้งตน้มีมลูค่าตลาดตามวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เท่ากับ 3,800 บาท ต่อตารางวา หรือคิด
เป็นมลูค่ารวมประมาณ  16,150,000 บาท อย่างไรก็ตาม ท่ีดินนีเ้ป็นกรรมสิทธิ์ของ 3 บริษัท ไดแ้ก่ RCI RABT และ DCC ท า
ใหก้ารคิดมลูค่าตลาดของที่ดินนีข้องแต่ละบริษัทจะถูกปันส่วนใหแ้ต่ละบริษัทเท่าๆ กัน ดงันัน้ ท่ีดินนีใ้นส่วนของ  RCI มีมลูค่า
ตลาดเท่ากบัประมาณ 5,383,333 บาท 



1.2. อาคารและสื่งปลูกสร้างของ RCI 

รายการ อาคารสิ่งปลกูสร้างแห่งที ่1 อาคารสิ่งปลกูสร้างแห่งที ่2 

รายละเอียด
ทรพัยสิ์น 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้งจ านวน 26 หลงั  อาคารจ านวน 10 หลงั และส่ิงปลกูสรา้งอื่นๆ  

ที่ตัง้ 
เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ถนนสวุรรณศร (ทล.33) ต าบล

โคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุี 
เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ถนนสวุรรณศร (ทล.33) ต าบล

โคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุี 
พืน้ท่ีใชส้อย 79,470.00 ตารางเมตร 27,818.50 ตารางเมตร 

อายขุองอาคารส่ิง
ปลกูสรา้ง 1 – 33 ปี 1 – 51 ปี 

การใชป้ระโยชน ์ มีการใชป้ระโยชน ์ มีการใชป้ระโยชนเ์พียงบางส่วน 

การเวนคืน ไม่อยู่ในแนวเวนคืน ณ วนัท่ีท าการประเมิน 

ภาระผกูพนั ไม่ม ี

จากรายงานการประเมินมลูค่าอาคารส่ิงปลกูสรา้งจ านวน 2 แห่ง ของ RCIณ วนัที่ 13 มกราคม 2564  นัน้ AREA เห็นว่าวิธีที่
เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าตลาดของอาคารส่ิงปลูกสรา้งของ RCI คือวิธีการตน้ทุน (Cost Approach) ซึ่งเป็นการ
ค านวณจากมลูค่าตน้ทนุทดแทนใหม่หกัค่าเส่ือมราคา เนื่องจากวิธีการนีพ้ิจารณามลูค่าจากตน้ทุนในการพฒันาทรพัยสิ์นเป็น
ส าคญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

รายละเอียดการประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างแห่งที ่1 

ล าดับ 
รายการอาคารและ 

สิ่งปลูกสร้าง แห่งท่ี 1 

พืน้ท่ี  
(ตร.ม.) 

มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ 
อายุ (ปี) 

ค่าเสื่อมราคา มูลค่าต้นทุนทดแทน
สุทธิ (บาท) บาท/ ตร.ม. รวม (บาท) % ต่อปี รวม (%) รวม (บาท) 

1 อาคารโรงงาน อาคารคลงัสนิคา้ 

 สิ่งปลกูสรา้งเดิม 56,587 6,000.00 339,522,000.00 33 2% 66% 224,084,520.00  115,437,480.00  

 ส่วนต่อเติมใหม่ (ปี 2560) 4,100 6,000.00 24,600,000.00 4 2% 8% 1,968,000.00  22,632,000.00  

 ส่วนปรบัปรุงใหม่ (ปี 2563)   8,647,707.61 1 2% 2% 172,954.15     8,474,753.46  

2 อาคารโยธา 174 6,000.00 1,044,000.00 24 2% 48%     501,120.00   542,880.00  

3 อาคารโรงอาหาร 120 3,150.00 378,000.00 31 2% 62%     234,360.00   143,640.00  

4 อาคารหอ้งเก็บของ 48 6,000.00 288,000.00 31 2% 62%     178,560.00   109,440.00  

5 อาคารโรงกรองน า้ 418 2,000.00 836,000.00 19 2% 38%     317,680.00   518,320.00  

6 อาคารโรงผลิตน า้ดื่ม 144 2,000.00 288,000.00 17 2% 34% 97,920.00   190,080.00  

7 อาคารหอ้งน า้ 42 5,050.00 212,100.00 31 2% 62%   131,502.00      80,598.00  



ล าดับ 
รายการอาคารและ 

สิ่งปลูกสร้าง แห่งท่ี 1 

พืน้ท่ี  
(ตร.ม.) 

มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ 
อายุ (ปี) 

ค่าเสื่อมราคา มูลค่าต้นทุนทดแทน
สุทธิ (บาท) บาท/ ตร.ม. รวม (บาท) % ต่อปี รวม (%) รวม (บาท) 

8 อาคารป๊ัมน า้ 238 2,000.00 476,000.00 31 2% 62%     295,120.00   180,880.00  

9 อาคารโรงเก็บน า้มนั 135 2,000.00 270,000.00 21 2% 42%     113,400.00   156,600.00  

10 อาคารคลงัสินคา้ E 1,470 6,000.00 8,820,000.00 33 2% 66%  5,821,200.00     2,998,800.00  

11 อาคารคลงัสินคา้ F 1,050 6,000.00 6,300,000.00 33 2% 66%   4,158,000.00     2,142,000.00  

12 อาคารคลงัสินคา้ D 1,196 6,000.00 7,176,000.00 19 2% 38%  2,726,880.00     4,449,120.00  

13 อาคารคลงัสินคา้ G 1,875 6,000.00 11,250,000.00 32 2% 64%  7,200,000.00     4,050,000.00  

14 อาคารโรงเก็บวตัถดุิบ หลงัที่ 1 1,300 3,000.00 3,900,000.00 31 2% 62%  2,418,000.00     1,482,000.00  

15 อาคารโรงเก็บวตัถดุิบ หลงัที่ 2 1,000 3,000.00 3,000,000.00 19 2% 38%  1,140,000.00     1,860,000.00  

16 อาคารโรงเก็บวตัถดุิบ หลงัที่ 3 

 สิ่งปลกูสรา้งเดิม 1,500 3,000.00 4,500,000.00 17 2% 34% 1,530,000.00  2,970,000.00 

 ส่วนต่อเติมใหม่ (ปี 2561) 6,000 6,000.00 36,000,000.00 3 2% 6%    2,160,000.00  33,840,000.00 

17 อาคารบา้นพกัหวัหนา้คนงาน 
หลงัที่ 1 

657 6,000.00 3,942,000.00 31 2% 62%    2,444,040.00  1,497,960.00 

18 อาคารบา้นพกัหวัหนา้คนงาน 
หลงัที่ 2 

108 6,000.00 648,000.00 31 2% 62%   401,760.00  246,240.00 

19 อาคารบา้นพกัหวัหนา้คนงาน 
หลงัที่ 3 

156 6,000.00 936,000.00 31 2% 62%   580,320.00  355,680.00 

20 อาคารบา้นพกัหวัหนา้คนงาน 
หลงัที่ 4 

180 6,000.00 1,080,000.00 31 2% 62%   669,600.00  410,400.00 

21 อาคารบา้นพกัหวัหนา้คนงาน 
หลงัที่ 5 

450 6,000.00 2,700,000.00 31 2% 62%    1,674,000.00  1,026,000.00 

22 อาคารบา้นพกัหวัหนา้คนงาน 
หลงัที่ 6 

243 6,000.00 1,458,000.00 31 0% 76%    1,108,080.00  349,920.00 

23 อาคารโรงจอดรถ 180 2,500.00 450,000.00 31 2% 62%   279,000.00  171,000.00 

24 อาคารป้อมยาม 3 6,000.00 18,000.00 14 2% 28%  5,040.00  12,960.00 

25 อาคารส่วนโล่งหลงัคาคลมุ 16 2,500.00 40,000.00 1 2% 2% 800.00  39,200.00 

26 อาคารหลงัคาคลมุคอนเวเยอร ์ 80 20,863.88 1,669,110.00 1 2% 2%     33,382.20  1,635,727.80 

รวม (ล าดับท่ี 1-26) 79,470  470,448,917.61    262,445,238.35 208,003,679.26 

อาคารและส่ิงปลูกสรา้งแห่งที่ 1 ของ RCI มีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิตามวิธีการตน้ทุน (Cost Approach) เท่ากับประมาณ
208,003,679.26 บาท 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างแห่งที ่2 

ล าดับ 
รายการอาคารและ 

สิ่งปลูกสร้าง แห่งท่ี 2 

พืน้ท่ี  
(ตร.ม.) 

มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ 
อายุ (ปี) 

ค่าเสื่อม มูลค่าต้นทุนทดแทน
สุทธ ิ(บาท) บาท/ ตร.ม. รวม (บาท) % ต่อปี รวม (%) รวม (บาท) 

1 อาคารส านกังาน 448.50 11,500 5,157,750 49 0% 76% 3,919,890 1,237,860 

2 อาคารคลงัสินคา้ หลงัที่ 1  13,835.

00 

6,500 89,927,500 51 0% 76% 68,344,900 21,582,600 

3 อาคารคลงัสินคา้ หลงัที่ 2 2,400.0

0 

6,000 14,400,000 49 0% 76% 7,660,800 2,419,200 

 ส่วนปรบัปรุงอาคารประมาณ 30% (พืน้,หลงัคา,งานระบบต่างๆ,ทาสี) 1 2% 2% 86,400 4,233,600 

4 อาคารหอ้งน า้ 56.00 5,500 308,000 50 0% 76% 234,080 73,920 

5 อาคารโรงเก็บวตัถดุิบ หลงัที่ 1 666.50 3,000 1,999,500 51 0% 76% 1,519,620 479,880 

6 อาคารโรงเก็บวตัถดุิบ หลงัที่ 2 300.00 3,000 900,000 51 0% 76% 684,000 216,000 

7 อาคารโรงเก็บวตัถดุิบ หลงัที่ 3 120.00 3,000 360,000 51 0% 76% 273,600 86,400 

8 อาคารคลงัสินคา้ หลงัที่ 4 840.00 6,000 5,040,000 51 0% 76% 3,830,400 1,209,600 

9 อาคารโรงเก็บสินคา้ หลงัที่ 2  288.00 3,500 1,008,000 51 0% 76% 766,080 241,920 

10 อาคารป้อมยาม 17.50 12,500 218,750 13 0% 76% 166,250 52,500 

11 สิ่งปลกูสรา้งอื่นๆ         

 11.1 ถงัเก็บน า้ 252.00 1,200 302,400 51 2% 76% 229,824 72,576 

 11.2 ถนนและระบบระบายน า้ 800.00 800 640,000 51 2% 76% 486,400 153,600 

 11.3 ลานลาดยาง 6,450.0

0 

400 2,580,000 1 2% 2% 51,600 2,528,400 

 11.4 ลานคอนกรีต 1,345.0

0 

750 1,008,750 1 2% 2% 20,175 988,575 

รวม (ล าดับท่ี 1-11) 27,818.

50 

 123,850,650    88,274,019 35,576,631 

อาคารและส่ิงปลูกสรา้งแห่งที่ 2 ของ RCI มีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิตามวิธีการตน้ทุน (Cost Approach) เท่ากับประมาณ 

35,576,631 บาท 

 

1.3. การประเมินมูลค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณข์อง RCI 

จากรายงานการประเมินมลูค่าเครื่องจกัรและอุปกรณข์อง RCI ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2564 นัน้ AREA เห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สดุ
ในการประเมินมลูค่าตลาดของอาคารส่ิงปลกูสรา้งและเครื่องจกัรและอปุกรณข์อง RCI คือวิธีการตน้ทนุ (Cost Approach) ซึง่
เป็นการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากวิธีการนีพ้ิจารณามูลค่าจากตน้ทุนในการพัฒนา
ทรพัยสิ์นเป็นส าคญั โดยมีรายละเอียดสตูรการประเมินเครื่องจกัรและอปุกรณด์งันี ้ 

 



Market Value (MV) = RCN x P x F x E 

โดยที่ p = (1-n / N) x C   
ดงันัน้ MV = RCN x (1-n / N) x C x F x E 

MV  = (มลูคา่ตลาด)  

RCN = (ตน้ทนุทดแทนใหม่)  

P = (คา่เส่ือมราคาทางกายภาพ)  

C = (ปัจจยัทางสภาพ) 1 หรือ <1 หรือ 0 

F = (การเสื่อมราคาทางประโยชนใ์ชส้อย) 1 

E = (การเสื่อมราคาทางเศรษฐกจิหรือจากปัจจยัภายนอก) 1 

n = (อายตุามระยะเวลาการใชง้าน)  

N = (อายกุารใชง้าน)  

 

การประเมินเครื่องจกัรและอปุกรณส์ามารถสรุปไดด้งันี  ้

ล าดับ ทรัพยส์ินทีป่ระเมิน วิธีการประเมิน 
ขนาด มูลค่าที่

ประเมิน (บาท) จ านวน หน่วย 

1 
เครื่องจกัรและ
อปุกรณแ์ผนกบผุนงั 

วิธีการตน้ทนุ 
(Cost 

Approach) 

892 รายการ 330,798,180.00 

2 
เครื่องจกัรและ
อปุกรณแ์ผนกปพูืน้ 

799 รายการ 367,497,660.00 

3 
เครื่องจกัรและ
อปุกรณส่์วนกลาง 54 รายการ 23,593,370.00 

4 
เครื่องจกัรและ
อปุกรณไ์ม่ไดใ้ชง้าน 

88 รายการ 34,703,050.00 

สรุปมูลค่าตลาดทัง้หมด 1,833 รายการ 756,592,260.00 

เครื่องจกัรและอปุกรณข์อง RCI ขา้งตน้มีมลูค่าตามวิธีการตน้ทนุ (Cost Approach) เท่ากบัประมาณ 756,592,269.00 บาท 

  



2. สินทรัพยข์อง RABT 

2.1. ทีด่ิน 

รายการ ทีด่นิแห่งที ่1 ทีด่นิแห่งที ่2 

รายละเอียดทรพัยสิ์น ที่ดินจ านวน 8 แปลง ที่ดินจ านวน 2 แปลง 

เลขที่โฉนดที่ดิน และหนงัสือ
รบัรองการท าประโยชน ์(น.ส. 3) 

โฉนดที่ดินเลขที่ 15553, 22291, 

35021, 35022, 45238, 45239, 45240 

และ 45241  

โฉนดที่ดินเลขที่ 14250 และ 17322 

ที่ตัง้ เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ถนนสวุรรณศร (ทล.33) ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุี 
ขนาดพืน้ท่ี ของที่ดิน 15-3-47.0 ไร ่(6,347.0 ตารางวา) 10-2-50.0 ไร ่(4,250.0 ตารางวา) 
เจา้ของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน RABT RCI, RABT และ DCC 

การเวนคืน ไม่อยู่ในแนวเวนคืน ณ วนัท่ีท าการประเมิน 

หมายเหต ุ: ที่ดินแห่งที่ 1 ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ ทัง้นี ้ที่ดินแห่งที่ 2 มีภาระผกูพนัดงันี ้ 
1. จ านองที่ดินเฉพาะส่วนเป็นประกันเพ่ิมหลักทรัพยร์วม 2 โฉนด (ระหว่างภารจ ายอม) กับ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วันที่ 24 

เมษายน 2556   
2. ไถ่ถอนจากจ านองเฉพาะส่วนเพ่ิมหลกัทรพัยร์วม 2 โฉนด ตัง้แต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ไถ่ถอนจากการ

จ านองเฉพาะส่วนของตนเองเท่านัน้ ส่วนของบริษัทอื่นคงเดิม  
3. ไถ่ถอนจากจ านองเฉพาะส่วนเพิ่มหลกัทรพัยร์วม 2 โฉนด ตัง้แต่วนัที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท โรแยล เอเชียบริค แอนดไ์ทล ์จ ากดั ไถ่ถอนจากการจ านองเฉพาะ

ส่วนของตนเองเท่านัน้ ส่วนของบริษัทอื่นคงเดิม 

 

จากรายงานการประเมินมลูค่าที่ดินของ RABT ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2564 นัน้ AREA เห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สดุในการประเมนิ
มลูค่าตลาดของที่ดินของ RCI คือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมลูค่าที่ดินโดยการ
พิจารณาคดัเลือกสินทรพัยท์ี่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกันและอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกันกับทรพัยสิ์นที่ประเมินจ านวน 3 แห่ง เพื่อ
น ามาวิเคราะหม์ลูค่าสินทรพัยโ์ดยพิจารณาจากปัจจยัที่มีผลกระทบต่อมลูค่า และน ามาปรบัปรุงดว้ยการใหน้ า้หนกัตามระดบั
คะแนนคณุภาพ (Weight Quality Score) ทัง้นี ้ขอ้มลูตลาดที่น ามาเปรียบเทียบเพื่อประเมินมลูค่าที่ดิน มีรายละเอียดดงันี ้ 

รายละเอียดการประเมินมูลค่าทีด่ินแห่งที ่1 

ค าอธิบาย ทีด่นิแห่งที ่1 
ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 1 

ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 2 

ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 3 

ทรพัยสิ์น ที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 

ที่ตัง้ ถนนสวุรรณศร (ทล.33) 



ค าอธิบาย ทีด่นิแห่งที ่1 
ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 1 

ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 2 

ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ 3 

เนือ้ที่ 15-3-47.0 ไร ่
(6,347.0 ตร.วา) 

162-2-21.0 ไร ่
(65,021.0 ตร.

วา) 

28-0-0.0 ไร ่
(11,200 ตร.วา) 

30-0-0.0 ไร ่
(12,000 ตร.วา) 

ประเภทเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน 

สภาพแวดลอ้ม อยู่อาศยั พาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 

สภาพพืน้ท่ี ที่ราบ 

ช่วงเวลา  6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.วา)  8,750 7,250 6,250 

การปรบัฐานขอ้มลูดว้ยปัจจยัตา่งๆ 

ท าเลที่ตัง้ (10%) 8 8 8 8 

สภาพแวดลอ้ม (15%) 4 8 4 4 

การเขา้ถงึ/ความกวา้งของของถนน(5%) 8 8 8 8 

สาธารณปูโภค (5%) 8 8 8 8 

ลกัษณะทางกายภาพ (15%) 2 2 5 5 

สภาพคล่อง (15%) 3 2 5 5 

ศกัยภาพในการพฒันา (15%) 2 9 8 8 

ขอ้ก าหนดผงัเมือง (15%) 6 6 6 6 

เอกสารสิทธิ์ (5%) 9 9 9 9 

รวมคะแนน (100%) 460 610 625 625 

มลูค่าจากการเปรยีบเทียบ (บาท/ตร.วา) 4,700 1,900 1,500 1,300 

มูลค่าตลาดของทรัพยส์ิน (บาท/ตร.
วา) 

4,700    

ที่ดินแห่งที่  1 ของ RABT มีมูลค่าตลาดตามวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เท่ากับ 4,700 บาท  
ต่อตารางวา หรือคิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ  29,830,900 บาท 

 

 



รายละเอียดการประเมินมูลค่าทีด่ินแห่งที ่2 

ค าอธิบาย ทีด่นิแห่งที ่2 
ข้อมูล

เปรียบเทยีบ 1 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 2 

ข้อมูล
เปรียบเทยีบ 3 

ทรพัยสิ์น ที่ดิน  ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 

ที่ตัง้ ถนนสวุรรณศร (ทล.33) 
เนือ้ที่ประเมิน 10-2-50.0 ไร ่

(4,259.0 ตร.วา) 
162-2-21.0 ไร ่
(65,021.0 ตร.

วา) 

28-0-0.0 ไร ่
(11,200.0 ตร.

วา) 

30-0-0.0 ไร ่
(12,000.0 ตร.

วา) 
ประเภทเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน 

สภาพแวดลอ้ม อยู่อาศยั พาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 

สภาพพืน้ท่ี ที่ราบ 

ช่วงเวลา  6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.วา)  8,750 7,250 6,250 

การปรบัฐานขอ้มลูดว้ยปัจจยัตา่งๆ 

ท าเลที่ตัง้ (10%) 8 8 8 8 

สภาพแวดลอ้ม (15%) 4 8 4 4 

การเขา้ถงึ/ความกวา้งของของถนน(5%) 8 8 8 8 

สาธารณปูโภค (5%) 8 8 8 8 

ลกัษณะทางกายภาพ (15%) 1 2 5 5 

สภาพคล่อง (15%) 1 2 5 5 

ศกัยภาพในการพฒันา (15%) 1 9 8 8 

ขอ้ก าหนดผงัเมือง (15%) 6 6 6 6 

เอกสารสิทธิ์ (5%) 9 9 9 9 

รวมคะแนน (100%) 400 610 625 625 

มลูค่าจากการเปรยีบเทียบ (บาท/ตร.วา) 3,800 1,600 1,200 1,000 

มูลค่าตลาดของทรัพยส์ิน  

(บาท/ตร.วา) 
3,800    



ที่ดินขา้งตน้มีมลูค่าตลาดตามวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เท่ากับ 3,800 บาท ต่อตารางวา หรือคิด
เป็นมลูค่ารวมประมาณ  16,150,000 บาท อย่างไรก็ตาม ท่ีดินนีเ้ป็นกรรมสิทธิ์ของ 3 บริษัท ไดแ้ก่ RCI RABT และ DCC ท า
ใหก้ารคิดมลูค่าตลาดของที่ดินนีข้องแต่ละบรษิัทจะถกูปันส่วนใหแ้ตล่ะบรษิัทเท่าๆ กนั ดงันัน้ ที่ดินนีใ้นส่วนของ  RABT มีมลูค่า
ตลาดเท่ากบัประมาณ 5,383,333 บาท 

2.2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

รายการ อาคารสิ่งปลกูสร้างแห่งที ่1 

รายละเอียดทรพัยสิ์น 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้งจ านวน 26 หลงั แบ่งเป็น 

ส่วนท่ี 1 : อาคารส่ิงปลกูสรา้ง จ านวน 16 รายการ 
ส่วนท่ี 2 : อาคารส่ิงปลกูสรา้ง จ านวน 10 รายการ 

ที่ตัง้ เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ถนนสวุรรณศร (ทล.33) ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุี 
พืน้ท่ีใชส้อย 79,470.00 ตารางเมตร 

อายขุองอาคารส่ิงปลกูสรา้ง ส่วนท่ี 1 : 1 – 44 ปี 

ส่วนท่ี 2 : 1 – 30 ปี 

การใชป้ระโยชน ์
ส่วนท่ี 1 : ไม่มีการใชป้ระโยชน ์

ส่วนท่ี 2 : มีการใชป้ระโยชน ์

การเวนคืน ไม่อยู่ในแนวเวนคืน ณ วนัท่ีท าการประเมิน 

 

จากรายงานการประเมินมลูค่าอาคารส่ิงปลกูสรา้งของ RABT ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2564 นัน้ AREA เห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สดุ
ในการประเมินมลูค่าตลาดของอาคารส่ิงปลกูสรา้งของ RCI คือวิธีการตน้ทุน (Cost Approach) ซึ่งเป็นการค านวณจากมลูค่า
ตน้ทุนทดแทนใหม่หักค่าเส่ือมราคา เนื่องจากวิธีการนีพ้ิจารณามูลค่าจากตน้ทุนในการพัฒนาทรัพยสิ์นเป็นส าคัญ  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที ่1 

ล าดับ 
รายการอาคารและ 

สิ่งปลูกสร้าง ส่วนท่ี 1 

พืน้ท่ี  
(ตร.ม.) 

มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ อายุ
อาคาร 
(ปี) 

ค่าเสื่อม มูลค่าต้นทุน
ทดแทนสุทธิ 

(บาท) 
บาท/ตร.ม. รวม (บาท) % ต่อปี รวม (%) รวม (บาท) 

1 อาคารส านกังาน 180.00 11,500 2,070,000.00 34 2.00% 76.0% 1,573,200.00 496,800 

2 อาคารคลงัสินคา้ หลงัที่ 1 1,900.00 6,000 11,400,000.00 34 2.00% 76.0% 8,664,000.00 2,736,000 

3 อาคารโรงงาน หลงัที่ 1 5,875.50 6,500 38,190,750.00 44 2.00% 76.0% 29,024,970.00 9,165,780 

4 อาคารคลงัสินคา้ หลงัที่ 2 3,766.00 6,000 12,427,800.00 44 2.00% 76.0% 9,445,128.00 2,982,672 

 ส่วนปรบัปรุงอาคาร ประมาณ 45%  

(พืน้, ปูพืน้, หลงัคา, งานระบบต่างๆ,สขุภณัฑ,์ ทาสี) 
10,168,200.00 2 2.00% 76.0% 406,728.00 9,761,472 

5 อาคารตกแต่งกระเบือ้ง 208.00 6,500 1,352,000.00 44 2.00% 76.0% 1,027,520.00 324,480 

6 อาคารเก็บของ 95.40 6,000 572,400.00 34 2.00% 76.0% 435,024.00 137,376 

7 อาคารโรงอาหาร 72.00 3,150 226,800.00 18 2.00% 76.0% 172,368.00 54,432 

8 อาคารซ่อมบ ารุง 336.00 6,000 2,016,000.00 34 2.00% 76.0% 1,532,160.00 483,840 

9 อาคารคลงัสินคา้เก็บพสัด ุ 640.00 4,800 3,072,000.00 24 2.00% 76.0% 2,334,720.00 737,280 

10 อาคารเก็บวตัถดุิบ 2,797.75 4,800 13,429,200.00 44 2.00% 76.0% 10,206,192.00 3,223,008 

11 อาคารโรงงาน หลงัที่ 2         

 ถงัเก็บน า้ 960.00 6,500 6,240,000.00 34 2.00% 76.0% 4,742,400.00 1,497,600 

12 อาคารป้อมยาม         

 ถงัเก็บน า้ 12.00 12,500 150,000.00 34 2.00% 76.0% 114,000.00 36,000 

13 ศาลาพกัผ่อน         

 ถงัเก็บน า้ 6.25 3,150 19,687.50 34 2.00% 76.0% 14,962.50 4,725 

14 ศาลาลงเวลา         

 ถงัเก็บน า้ 8.00 3,150 25,200.00 34 2.00% 76.0% 19,152.00 6,048 

15 อาคาร MDB         

 ถงัเก็บน า้ 24.50 6,500 159,250.00 1 2.00% 76.0% 121,030.00 38,220 

16 สิ่งปลกูสรา้งอื่นๆ         

 16.1 บ่อน า้ดี 212.50 1,200 225,000.00 33 2.00% 76.0% 193,800.00 61,200 

 16.2 บ่อน า้เสีย 212.50 800 170,000.00 33 2.00% 76.0% 129,200.00 40,800 

รวม (ล าดับท่ี 1-16) 17,306.40  101,944,287.50    70,156,554.50 31,787,733 

อาคารและส่ิงปลูกสรา้งส่วนที่ 1 ของ RCI มีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิตามวิธีการตน้ทุน (Cost Approach) เท่ากับประมาณ 

31,787,733 บาท 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที ่2 

ล าดับ 
รายการอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง ส่วนท่ี 2 

พืน้ท่ี 

(ตร.ม.) 

มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ อายุ
อาคาร 
(ปี) 

ค่าเสื่อม มูลค่าต้นทุน
ทดแทนสุทธิ 

(บาท) 
บาท/ตร.ม. รวม (บาท) % ต่อปี รวม (%) รวม (บาท) 

1 อาคารส านกังาน 623.00 11,500 7,164,500 30 2.00% 60.0% 4,298,700.00 2,865,800.00 

2 อาคารโรงอาหาร 640.00 6,000 3,840,000 30 2.00% 60.0% 2,304,000.00 1,536,000.00 

3 โรงจอดรถ หลงัที่ 1 270.00 3,000 810,000 30 2.00% 60.0% 486,000.00 324,000.00 

4 โรงจอดรถ หลงัที่ 2 432.00 3,000 1,296,000 30 2.00% 60.0% 777,600.00 518,400.00 

5 ป้อมยาม หลงัที่ 1 12.25 8,500 104,125 30 2.00% 60.0% 62,475 41,650 

6 ป้อมยาม หลงัที่ 2 72.60 8,500 617,100 30 2.00% 60.0% 370,260.00 246,840.00 

7 อาคารชั่งน า้หนกั 6.00 8,000 48,000 30 2.00% 60.0% 28,800.00 19,200.00 

8 โรงจอดรถมอเตอรไ์ซค ์ 240.00 5,000 1,200,000 3 2.00% 6.0% 72,000.00 1,128,000.00 

9 โรงจอดรถ หลงัที่ 3 126.00 4,000 504,000 3 2.00% 6.0% 30,240.00 473,760.00 

10 อาคารขึน้สินคา้ 1,425.00 4,000 5,700,000 1 2.00% 2.0% 114,000.00 5,586,000.00 

รวม (ล าดับท่ี 1-10) 3,846.85  21,283,725    8,544,075.00 12,739,650.00 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้งส่วนที่ 2 ของ RABT มีมลูค่าตน้ทุนทดแทนสทุธิตามวิธีการตน้ทนุ (Cost Approach) เท่ากับประมาณ 

12,739,650 บาท 

 

มลูค่าทรพัยสิ์นท่ีท ากาประเมินสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

รายการสินทรัพย ์
ราคาประเมิน จากรายงานการ

ประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 
วิธีการประเมิน 

1. ทีด่นิของ RCI 

- แห่งที่ 1 

- แห่งที่ 2 

- แห่งที่ 3 

- แห่งที่ 4 (ส่วนของ RCI) 

รวม 

 

175,452,000 

75,099,000 

2,698,000 

5,383,333 

258,632,333 

วิธีการเปรียบเทยีบราคาตลาด  
(Market Approach) 

2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ RCI 

- แห่งที่ 1 

- แห่งที่ 2 

รวม 
 

 

208,003,679 

35,576,631 

243,580,310 

วิธีการตน้ทนุ  
(Cost Approach) 



รายการสินทรัพย ์
ราคาประเมิน จากรายงานการ

ประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 
วิธีการประเมิน 

3. เคร่ืองจักรและอุปกรณข์อง RCI 756,592,260 
วิธีการตน้ทนุ  

(Cost Approach) 

 รวม RCI 1,258,804,903  

4. ทีด่นิของ RABT 

- แห่งที่ 1 

- แห่งที่ 2 (ส่วนของ RABT) 

รวม 
 

 

29,831,000 

5,383,333 

35,214,333 

วิธีการเปรียบเทยีบราคาตลาด  
(Market Approach)  

5. อาคารและสิ่งปลูกสร้างของ RABT 

- ส่วนท่ี 1 

- ส่วนท่ี 2  

รวม 

 

31,787,733 

12,739,650 

44,527,383 

วิธีการตน้ทนุ  
(Cost Approach)  

 รวม RABT  79,741,716  

รวมสินทรัพยข์อง RCI และ RABT 1,338,546,619  

 

ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิต่อการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ 

การประเมินมลูค่าตลาดของสินทรพัยข์อง RCI และ RABT ที่จดัท าโดย AREA ซึ่งเลือกใชว้ิธีในการประเมินราคาดว้ยวิธีการ
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ส าหรับสินทรัพยท์ี่เป็นที่ดิน และใช้วิธีการตน้ทุน (Cost Approach) ส าหรับ
สินทรพัยท์ี่เป็นส่ิงปลกูสรา้งและเครื่องจกัรและอุปกรณ ์โดยที่ปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธีการประเมินข้ างตน้มีความ
เหมาะสม เนื่องจากวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นวิธีที่พิจารณาถึงท าเลที่ตัง้ของที่ดิน สภาพแวดลอ้ม สภาพคล่องในการ
ซื ้อขาย และศักยภาพของที่ดินภายใต้สภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน และวิธีการต้นทุนเป็นวิธีที่พิจารณาถึงลักษณะและ
ประสิทธิภาพของสินทรพัย ์ซึ่งจะท าใหส้ะทอ้นราคาที่เป็นปัจจุบนัของสินทรพัยท์ี่ท  าการประเมินไดม้ากที่สดุในขณะที่ท าการ
ประเมิน 
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