ที่ RCI 041/2562

25 ตุลาคม 2562

เรื่อง

การได้รบั เอกสารแก้ไขเพิม่ เติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

เอกสารแก้ไขเพิม่ เติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1

บริษัท โรแยล เซรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 25
ตุลาคม 2562 บริษทั ได้รบั เอกสารแก้ไขเพิม่ เติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 จากบริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารแก้ไขเพิม่ เติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

เอกสารแก้ไขเพิม่ เติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
ข้อมูลทีแ่ ก้ไขและเพิม่ เติมจะปรากฏเป็ นข้อความสีน้าเงินและขีดเส้นใต้ และข้อความทีถ่ ูกตัดออกจะปรากฏเป็ นตัวอักษร
สีน้าเงินทีถ่ ูกขีดออก ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่ มเติ มส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอซื้อ
ข้อความเดิ ม
4. วัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอซื้อ
การเข้าทารายการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักสาคัญ คือ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) โดยในช่วงปี 2559-2561 RCI มีการเปลีย่ นโครงสร้างการถือหุน้ และการบริหารจัดการ กล่าวคือ
กลุ่มกรรมการของ DCC ได้เข้าไปบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจหลักของ RCI
ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2560 และได้เข้าไปถือหุน้ โดยส่วนตัวใน RCI ในช่วงปี 2561 ทาให้ DCC และ RCI มีรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันเกิดขึน้ ได้แก่ การซือ้ สินค้า การให้เช่าเครื่องจักร และการให้เช่าอาคารสานักงาน เป็ นต้น โดย
ภายหลังจากที่ DCC เข้าไปบริหารจัดการ RCI นัน้ ส่งผลให้ RCI มีผลประกอบการทีป่ รับตัวดีขน้ึ
อย่างไรก็ดี จากกรณีทท่ี งั ้ DCC และ RCI มีกลุ่มกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ร่วมกัน ทาให้ DCC และ RCI มี
ประเด็นเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) DCC จึงมีความประสงค์ในการขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ พร้อมทัง้ ได้พจิ ารณาถึงประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ ของ DCC จะได้รบั จากการ
เข้าซือ้ กิจการของ RCI ด้วยนัน้ DCC จึงพิจารณาทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI โดยสมัครใจ
(Voluntary Tender Offer)
ทัง้ นี้ DCC จะทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผูถ้ อื หุน้
ทุกรายของ RCI รวมไปถึง ผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ DCC (ผูถ้ ือหุน้ ของ RCI ทีเ่ ป็ นผู้ถอื หุ้น
กรรมการ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ หรือกรรมการของ DCC) ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ เหล่านี้ได้ส่งหนังสือยืนยันการ
ตอบรับคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของ RCI ให้แก่ DCC เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยรายละเอียดของผูถ้ อื หุน้ ที่
เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงมีดงั นี้
รายชื่อ
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
2. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
3. นายมารุต แสงศาสตรา
4. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

ตาแหน่งกรรมการใน DCC
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการ
บริษทั

รวมครอบครัวแสงศาสตรา
5. นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั
กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ สมานพันธ์ชยั (บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนายสุวทิ ย์
-1-

จานวนหุน้ ของ
RCI
10,000,000

สัดส่วนในการถือหุน้
ใน RCI (ร้อยละ)
1.62

38,000,000
38,000,000
10,000

6.16
6.16
0.002

86,010,000
4,000
14,610,000

13.94
0.0006
2.37

เอกสารแก้ไขเพิม่ เติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

รายชื่อ

ตาแหน่งกรรมการใน DCC

ครัง้ ที่ 1

จานวนหุน้ ของ
RCI

สมานพันธ์ชยั )
7. นางสาวจงใจ สมานพันธ์ชยั
150,000
(บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนายสุวทิ ย์
สมานพันธ์ชยั )
8. นายบุรนิ ทร์ สมานพันธ์ชยั
100,000
(บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนายสุวทิ ย์
สมานพันธ์ชยั )
รวมครอบครัวสมานพันธ์ชยั
14,864,000
รวม
100,874,000
*หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ RCI ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

สัดส่วนในการถือหุน้
ใน RCI (ร้อยละ)
0.02

0.02

2.41
16.35

ซึง่ การทาคาเสนอซือ้ ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่าว เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน โดยมีขนาดรายการขนาดใหญ่ซ่งึ มีมูลค่าสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ DCC ซึง่ คานวณจากงบการเงินรวมของ DCC ทีผ่ ่านการสอบทานแล้ว สิน้ สุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 DCC จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศในการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการนี้
โดยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ DCC ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้มมี ตี อิ นุ มตั ใิ ห้
DCC ซือ้ กิจการของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ผ่านการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของ RCI ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแล้ว ทัง้ นี้หาก DCC ได้หุน้ RCI จากการทาคาเสนอ
ซื้อ หลัก ทรัพ ย์ท งั ้ หมดโดยสมัค รใจในครัง้ นี้ เกินกว่ าร้อ ยละ 90.00 ของจ านวนหุ้น ทัง้ หมด DCC อาจ
ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป
แก้ไขข้อความเป็ น
4. วัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอซื้อ
การเข้าทารายการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักสาคัญ คือ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) โดยในช่วงปี 2559-2561 RCI มีการเปลีย่ นโครงสร้างการถือหุน้ และการบริหารจัดการ กล่าวคือ
กลุ่มกรรมการของ DCC ได้เข้าไปบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจหลักของ RCI
ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2560 และได้เข้าไปถือหุน้ โดยส่วนตัวใน RCI ในช่วงปี 2561 ทาให้ DCC และ RCI มีรายการที่
เกี่ยวโยงกันเกิดขึน้ ได้แก่ การซือ้ สินค้า การให้เช่าเครื่องจักร และการให้เช่าอาคารสานักงาน เป็ นต้น โดย
ภายหลังจากที่ DCC เข้าไปบริหารจัดการ RCI นัน้ ส่งผลให้ RCI มีผลประกอบการทีป่ รับตัวดีขน้ึ
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เอกสารแก้ไขเพิม่ เติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

อย่างไรก็ดี จากกรณีทท่ี งั ้ DCC และ RCI มีกลุ่มกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ร่วมกัน ทาให้ DCC และ RCI มี
ประเด็นเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) DCC จึงมีความประสงค์ในการขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ พร้อมทัง้ ได้พจิ ารณาถึงประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ ของ DCC จะได้รบั จากการ
เข้าซือ้ กิจการของ RCI ด้วยนัน้ DCC จึงพิจารณาทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI โดยสมัครใจ
(Voluntary Tender Offer)
ทัง้ นี้ DCC จะทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผูถ้ อื หุน้
ทุกรายของ RCI รวมไปถึง ผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ DCC (ผูถ้ ือหุน้ ของ RCI ทีเ่ ป็ นผู้ถอื หุ้น
กรรมการ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ หรือกรรมการของ DCC) ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ เหล่านี้ได้ส่งหนังสือยืนยันการ
ตอบรับคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของ RCI ให้แก่ DCC เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยรายละเอียดของผูถ้ อื หุน้ ที่
เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงมีดงั นี้
รายชื่อ
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
2. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
3. นายมารุต แสงศาสตรา
4. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

ตาแหน่งกรรมการใน DCC
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการ
บริษทั

จานวนหุน้ ของ
RCI
10,000,000

สัดส่วนในการถือหุน้
ใน RCI (ร้อยละ)
1.62

38,000,000
38,000,000
10,000

6.16
6.16
0.002

รวมครอบครัวแสงศาสตรา
86,010,000
5. นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั
กรรมการ
4,000
6. นางสาววราภรณ์ สมานพันธ์ชยั 14,610,000
(บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนายสุวทิ ย์
สมานพันธ์ชยั )
7. นางสาวจงใจ สมานพันธ์ชยั
150,000
(บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนายสุวทิ ย์
สมานพันธ์ชยั )
8. นายบุรนิ ทร์ สมานพันธ์ชยั
100,000
(บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนายสุวทิ ย์
สมานพันธ์ชยั )
รวมครอบครัวสมานพันธ์ชยั
14,864,000
รวม
100,874,000
*หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ RCI ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

13.94
0.0006
2.37

0.02

0.02

2.41
16.35

ซึง่ การทาคาเสนอซือ้ ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่าว เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน โดยมีขนาดรายการขนาดใหญ่ซ่งึ มีมูลค่าสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ DCC ซึง่ คานวณจากงบการเงินรวมของ DCC ทีผ่ ่านการสอบทานแล้ว สิน้ สุด ณ
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วันที่ 30 มิถุนายน 2562 DCC จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศในการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการนี้
โดยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ DCC ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้มมี ตี อิ นุ มตั ใิ ห้
DCC ซือ้ กิจการของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ผ่านการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของ RCI ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแล้ว
นอกจากนี้ ภายหลังจากทีก่ ลุ่มกรรมการของ DCC เข้าไปบริหารจัดการ RCI ส่งผลให้ RCI มีผลประกอบการ
ทีป่ รับตัวดีขน้ึ ดังนัน้ การที่ DCC เข้าไปถือหุน้ ใน RCI เพิม่ มากขึน้ จากเดิมทีร่ อ้ ยละ 6.16 ของหุน้ ทีอ่ อกและ
ชาระแล้วทัง้ หมดของ RCI ผ่านการทาคาเสนอซือ้ จะทาให้ DCC ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนใน RCI
เพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนทีไ่ ด้ลงทุนเพิม่
ทัง้ นี้หาก DCC ได้หุ้น RCI จากการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดโดยสมัครใจในครัง้ นี้เกินกว่าร้อยละ
90.00 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด DCC อาจดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยการทาคาเสนอซือ้ ทัง้ หมดของกิจการเพื่อเพิกถอน
หลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
การได้รบั ความเห็นชอบ และ/หรือการได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. แก้ไขเพิ่ มเติ มส่วนที่ 1 หัวข้อ 12 แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ
ข้อความเดิ ม
12. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ
สาหรับแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อได้รบั วงเงินสินเชื่อเพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการเข้าทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมด
ของกิจการ ภายในวงเงิน 2,316,000,000 บาท ซึง่ ครอบคลุมเงินทุนทีจ่ ะต้องใช้ทงั ้ สิน้ จานวน 2,315,317,460
บาท โดยผู้ทาคาเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทัง้ หมดของกิจการ ที่มไิ ด้ถือครองโดยผู้ทาคาเสนอซือ้ จานวน
578,829,365 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 93.84 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิดเป็ นสิทธิ
ออกเสียงร้อยละ 93.84 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือรับรองว่าผูท้ าคาเสนอซื้อมีวงเงินสินเชื่อธนาคารเพียงพอสาหรับ
ชาระมูลค่าของการเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้ ได้พจิ ารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนของผูท้ าคาเสนอซือ้ แล้ว มีความเห็นว่าผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ มี แหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้
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แก้ไขข้อความเป็ น
12. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ
สาหรับแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อได้รบั วงเงินสินเชื่อเพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการเข้าทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมด
ของกิจการ ภายในวงเงิน 2,316,000,000 บาท ซึง่ ครอบคลุมเงินทุนทีจ่ ะต้องใช้ทงั ้ สิน้ จานวน 2,315,317,460
บาท โดยผูท้ าคาเสนอซื้อจะรับซื้อหุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการ ที่มไิ ด้ถอื ครองโดยผู้ทาคาเสนอซื้อ จานวน
578,829,365 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 93.84 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิดเป็ นสิทธิ
ออกเสียงร้อยละ 93.84 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือรับรองว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ มีวงเงินสินเชื่อธนาคารเพียงพอสาหรับ
ชาระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ซึ่งตามสัญญา
เงินกู้ ไม่มกี ารกาหนดให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องนาสินทรัพย์ใดๆ ซึง่ รวมถึงหุน้ ของกิจการมาวางเป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อ และไม่มเี งื่อนไขทีท่ าให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ไม่สามารถเบิกวงเงินดังกล่าวเพื่อนาเงินมาชาระให้แก่
ผูข้ ายหลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซือ้ ครัง้ นี้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้ ได้พจิ ารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนของผูท้ าคาเสนอซือ้ แล้ว มีความเห็นว่าผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ มี แหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้
3. แก้ไขเพิ่ มเติ มส่วนที่ 2 หัวข้อ 5.2 แหล่งเงิ นทุนที่ผทู้ าคาเสนอซื้อใช้ในกิ จการ
ข้อความเดิ ม
5.2 แหล่งเงินทุนทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ใช้ในการเข้าซือ้ กิจการ
สาหรับแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อได้รบั วงเงินสินเชื่อ เพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการเข้าทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมด
ของกิจการ ภายในวงเงิน 2,316,000,000 บาท ซึง่ ครอบคลุมเงินทุนทีจ่ ะต้องใช้ทงั ้ สิน้ จานวน 2,315,317,460
บาท โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ จะรับซื้อหุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการ ทีม่ ไิ ด้ถอื ครองโดยผู้ทาคาเสนอซือ้ จานวน
578,829,365 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 93.84 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิดเป็ นสิทธิ
ออกเสียงร้อยละ 93.84 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือรับรองว่าผูท้ าคาเสนอซื้อมีวงเงินสินเชื่อธนาคารเพียงพอสาหรับ
ชาระมูลค่าของการเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้ ได้พจิ ารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนของผูท้ าคาเสนอซือ้ แล้ว มีความเห็นว่าผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้
แก้ไขข้อความเป็ น
5.2 แหล่งเงินทุนทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ใช้ในการเข้าซือ้ กิจการ
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สาหรับแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อได้รบั วงเงินสินเชื่อเพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการเข้าทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมด
ของกิจการ ภายในวงเงิน 2,316,000,000 บาท ซึง่ ครอบคลุมเงินทุนทีจ่ ะต้องใช้ทงั ้ สิน้ จานวน 2,315,317,460
บาท โดยผู้ทาคาเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทัง้ หมดของกิจการ ที่มไิ ด้ถือครองโดยผู้ทาคาเสนอซือ้ จานวน
578,829,365 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 93.84 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิดเป็ นสิทธิ
ออกเสียงร้อยละ 93.84 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือรับรองว่าผูท้ าคาเสนอซื้อมีวงเงินสินเชื่อธนาคารเพียงพอสาหรับ
ชาระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ทงั ้ หมดของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ซึ่งตามสัญญา
เงินกู้ ไม่มกี ารกาหนดให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องนาสินทรัพย์ใดๆ ซึง่ รวมถึง หุน้ ของกิจการมาวางเป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อ และไม่มเี งื่อนไขทีท่ าให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ไม่สามารถเบิกวงเงินดังกล่าวเพื่อนาเงินมาชาระให้แก่
ผูข้ ายหลักทรัพย์ในการทาคาเสนอซือ้ ครัง้ นี้
ทัง้ นี้ ผู้จดั เตรียมคาเสนอซื้อได้พิจารณาข้อมูลแหล่งเงินทุนของผู้ทาคาเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทาคา
เสนอซือ้ มี แหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้
4. แก้ไขเพิ่ มเติ มส่วนที่ 2 หัวข้อ 4.4.4 การบริหารจัดการร่วมกัน
ข้อความเดิ ม
4.4.4. การบริหารจัดการร่วมกัน
เนื่องจากในอดีตช่วงปี 2559 – 2561 RCI มีการเปลีย่ นโครงสร้างการถือหุน้ และการบริหารจัดการ โดยกลุ่ม
กรรมการของ DCC ได้เข้าไปบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจหลักของ RCI
ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2560 เนื่องจากมีความเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์มาอย่าง และเข้าไปถือหุน้ โดยส่วนตัวใน
RCI ในปี 2561 นอกจากนี้ DCC ยังรับซือ้ สินค้าส่วนใหญ่จาก RCI ในราคาส่งมาจาหน่ ายผ่านสาขาของ
DCC ทีม่ ที วประเทศและส่
ั่
งออกไปขายยังต่างประเทศอีกด้วย
แก้ไขข้อความเป็ น
4.4.4. การบริหารจัดการร่วมกัน
เนื่องจากในอดีตช่วงปี 2559 – 2561 RCI มีการเปลีย่ นโครงสร้างการถือหุน้ และการบริหารจัดการ โดย
กลุ่มกรรมการของ DCC ได้เข้าไปบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจหลักของ RCI
ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2560 โดย RCI ได้ทาสัญญาว่าจ้างบริหารดังกล่าว โดยมีค่าบริหารเดือนละ 1 ล้านบาท
อายุสญ
ั ญา 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เนื่องจาก DCC มีความ
เชีย่ วชาญและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม สัญญาว่าจ้างบริหารธุรกิจได้ถูกยกเลิกก่อน
ครบอายุสญ
ั ญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เนื่องจาก RCI มีการจัดการโครงสร้างการบริหารใหม่ มีการ
ว่าจ้างกรรมการผูจ้ ดั การคนใหม่ทม่ี ปี ระสบการณ์ เข้ามาบริหารเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และไปถือหุน้ โดย
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ส่วนตัวใน RCI ในปี 2561 นอกจากนี้ DCC ยังรับซือ้ สินค้าส่วนใหญ่จาก RCI ในราคาส่งมาจาหน่ ายผ่าน
สาขาของ DCC ทีม่ ที วประเทศและส่
ั่
งออกไปขายยังต่างประเทศอีกด้วย
5. แก้ไขเพิ่ มเติ มส่วนที่ 3 หัวข้อ 2.1 สถานภาพของกิ จการ
ข้อความเดิ ม
2.1 สถานภาพของกิจการ
ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ กิจการจะยังคงสภาพเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้หุน้ RCI จากการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้มากกว่าร้อยละ 90.00
ของจานวนหุ้นทัง้ หมดของกิจการ DCC อาจดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
แก้ไขข้อความเป็ น
2.1 สถานภาพของกิจการ
ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ กิจการจะยังคงสภาพเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้หุน้ RCI จากการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้มากกว่าร้อยละ 90.00
ของจานวนหุ้นทัง้ หมดของกิจการ DCC อาจดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยการทาคาเสนอซือ้ ทัง้ หมดของกิจการเพื่อเพิกถอน
หลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซื้อ ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่การได้รบั ความเห็นชอบ และ/หรือการได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
6. แก้ไขเพิ่ มเติ มส่วนที่ 4 หัวข้อ 7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ
ข้อความเดิ ม
7.1 ทีม่ าของราคาเสนอซือ้
ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญที่ 4.00 บาท (สีบ่ าท) ต่อหุน้ นัน้ เป็ นราคาทีเ่ ป็ นไปตามการประเมินมูลค่ากิจการด้วย
วิธตี ่าง ๆ ตามหลักสากล เช่น ประมาณการรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตและการคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Valuation) โดยมีการคานึงถึงผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะเกิดขึน้ ภายหลังจากการที่
การทาคาเสนอซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ RCI เสร็จสิน้ และ DCC เข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ RCI ซึง่ ราคาเสนอซือ้
หุน้ ของกิจการในครัง้ นี้อยู่ในช่วงราคาตามวิธขี า้ งต้น
แก้ไขข้อความเป็ น
ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญที่ 4.00 บาท (สีบ่ าท) ต่อหุน้ นัน้ เป็ นราคาทีเ่ ป็ นไปตามการประเมินมูลค่ากิจการด้วย
วิธตี ่าง ๆ ตามหลักสากล เช่น ประมาณการรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตและการคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Valuation) โดยมีการคานึงถึงผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะเกิดขึน้ ภายหลังจากการที่
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การทาคาเสนอซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ RCI เสร็จสิน้ และ DCC เข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ RCI ซึง่ ราคาเสนอซือ้
หุน้ ของกิจการในครัง้ นี้อยู่ในช่วงราคาตามวิธขี า้ งต้น
ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญที่ 4.00 บาท (สีบ่ าท) ต่อหุน้ นัน้ เป็ นราคาทีเ่ ป็ นไปตามการประเมินมูลค่ากิจการ จาก
การประมาณการรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตและการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Valuation) โดยพิจารณาถึงผลการดาเนินงานล่าสุดและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมในปั จจุบนั
รวมถึงสมมติฐานสาคัญที่คาดว่าผลการดาเนินงานของกิจการจะเติบโตตามกาลังการผลิตที่จะเพิม่ ขึน้ ใ นปี
2562 ตามเครื่องจักรใหม่ทอ่ี ยู่ระหว่างการติดตัง้ และศักยภาพของปริมาณยอดขายทีจ่ ะเติบโตขึน้ ในอนาคต
ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ คานึงถึงผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะเกิดขึน้ ภายหลังจากการทีก่ ารทาคาเสนอซือ้ หุน้ ทัง้ หมด
ของ RCI เสร็จสิน้ และ DCC เข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ RCI ซึง่ ราคาเสนอซือ้ หุน้ ของกิจการในครัง้ นี้อยู่
ในช่วงราคาตามวิธขี า้ งต้น
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังได้พจิ ารณาราคาตลาดถัวเฉลีย่ ย้อนหลังของหุน้ ของกิจการในช่วง 90 วันทาการ
ย้อนหลัง ก่อนวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันประชุมคณะกรรมการ DCC ทีอ่ นุ มตั ใิ ห้ DCC เข้าซื้อ
กิจการของ RCI ซึง่ อยู่ในช่วงวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซึง่ เท่ากับ 3.57 บาทต่อหุน้
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าซือ้ กิจการของ RCI ผ่านการ
ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ผูท้ าคาเสนอซื้อจึง
กาหนดราคาเสนอซือ้ ที่ 4.00 บาท เพื่อให้เป็ นแรงจูงใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของกิจการในการตอบรับการทาคาเสนอ
ซือ้ ในครัง้ นี้
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