ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

หน้ า 9 ข้อ 2 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิ จการที่ปรากฏในคาเสนอซื้อ
ข้อความแก้ไขเป็ น
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ข้อมูลของกิจการที่ปรากฏในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 247-4 ลง
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 และเอกสารแก้ไขเพิม่ เติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 มีความถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญ
หน้ า 10 ข้อ 3.2 (3) การถือหุ้นโดยกรรมการของกิ จการในผู้ทาคาเสนอซื้อ
ข้อความแก้ไขเป็ น
จากข้อมูลรายชื่อผู้ถอื หุ้นล่าสุดของผู้ทาคาเสนอซื้อ (DCC) ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 กรรมการของกิจ การที่
ถือหุน้ ในผูท้ าคาเสนอซื้อเป็ นดังนี้
ชื่อ
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
นายมนต์รกั แสงศาสตรา
นายมารุต แสงศาสตรา
นายวิบูลย์ วัชรสุรงั ค์

ความสัมพันธ์
กรรมการของ RCI
กรรมการของ RCI
กรรมการของ RCI
กรรมการของ RCI

จานวนหุน้ ทีถ่ อื ใน
DCC
1,600,000,000
610,000,000
610,000,000
146,559,160
รวม
2,966,559,160

ร้อยละ
22.13
8.44
8.44
2.03
41.04

หน้ า 10 ข้อ 3.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทาคาเสนอซื้อ หรือผู้มีอานาจกระทาการผูกพัน
ผู้ทาคาเสนอซื้อในกิ จการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิ จการ
ข้อความแก้ไขเป็ น
ณ วันที่ย่นื คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทาคาเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจานวน 38,010,000 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 6.16 ของหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ ไม่มบี ุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ าคาเสนอซื้อ และบุคคล
ตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซื้อ ถือหุน้ อยู่ในกิจการ
จากข้อ มู ล รายชื่อ ผู้ถือหุ้นล่าสุ ดของ RCI ณ วัน ที่ 30 สิง หาคม 2562 ผู้ท าคาเสนอซื้อ ผู้มีอ านาจกระทาการ
ผูกพันของผูท้ าคาเสนอซื้อมีการถือหุน้ ในกิจการดังนี้
ชื่อ

ความสัมพันธ์

จานวนหุน้ ทีถ่ อื ร้อยละ
ใน RCI
38,010,000
6.16
บริษทั ไดนาสตี้เซรามิค จากัด (มหาชน) ผูท้ าคาเสนอซื้อ
38,000,000
6.16
นายมนต์รกั แสงศาสตรา
กรรมการของ DCC
38,000,000
6.16
นายมารุต แสงศาสตรา
กรรมการของ DCC
10,000,000
1.62
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
กรรมการของ DCC
10,000 0.002
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการและเลขานุการของ DCC
4,000 0.0006
นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั
กรรมการของ DCC
รวม 124,024,000 20.10

หน้า 2

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

หน้ า 11 ข้อ 3.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ (1) รายการระหว่างกัน
ข้อความแก้ไขเป็ น
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 DCC ได้เข้าทาธุรกรรมการซื้อหุน้ ของกิจการบริษัท
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่เกินหุ้นละ 4 บาท จานวน 25 ล้านหุ้น รวมเป็ นเงิน
99.97 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 DCC ได้เข้าทาธุรกรรมการซื้อหุน้ ของกิจการบริษัท
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่เกินหุ้นละ 4 บาท จานวน 13.01 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน
51.71 ล้านบาท
ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ของกิจการ RCI เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ิ
ดังนี้
ก) ให้บริษทั ย่อยของกิจการ (“บริษทั โรแยล เอเชีย บริค แอนด์ ไทล์ จากัด”) (“RABT”) ขายทีด่ นิ เนื้อที่ 43 ไร่
2 งาน 97 ตารางวา ให้แก่ DCC ในราคารวม 20 ล้านบาท เพื่อนามาขยายโรงงานของ DCC
ข) ให้กิจการRCI ซื้อเครื่องจักรรวมจ านวน 2 ชุด จาก DCC และบริษัทย่อย (“บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัส ตรี้
จากัด (มหาชน)”) (“TTOP”) ในราคารวม 32 ล้านบาท เพื่อใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
รายการระหว่างกันทีม่ สี าระสาคัญสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีดงั นี้
ธุรกรรม (หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) บริษทั ไดนาสตี้เซรามิค จากัด (มหาชน)
ค่าขายซื้อวัตถุดบิ และวัสดุสนิ้ เปลือง
ราคาทุน
รายได้ค่าเช่าสานักงานและสาขา
ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
รายได้ค่าเช่าเครื่องจักร
ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
รายได้ค่าขนส่ง
ราคาทุน
ค่าซื้อขายสินค้า
ราคาทีแ่ ข่งขันได้ในตลาดและ
ราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต
รายได้ค่าซื้อวัตถุดิบและวัสดุสนิ้ เปลือง
ราคาทุน
ค่าเช่าทีด่ นิ สาขาโดยนายมนต์รกั แสงศาสตราและนายมารุต ราคาตามทีด่ นิ สาขา
แสงศาสตรา
บริษทั ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
ค่าซื้อวัตถุดบิ และวัสดุสนิ้ เปลือง
ราคาทุน
รายได้ค่าวัตถุดิบและวัสดุสนิ้ เปลือง
ราคาทุน
ค่าเช่าเครื่องจักร
ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
บริษทั โรแยล เอเซียบริคแอนด์ไทล์ จากัด (บริษทั ย่อยของกิจการ ที่ RCI ถือหุน้ 100%)
รายได้ค่าเช่าสานักงานและสาขา
ราคาทีต่ กลงตามสัญญา

หน้า 3

งวด 6 เดือน
แรกปี 2562
6,763
360
800
19,237
613,443
2,976
5,658

1,831
1,037
300
72

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

เอกสารแก้ไขเพิ่ มเติ มรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษทั โรแยล ซีรามิ ค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“ข้อความทีเ่ พิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีแดง และข้อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรสีแดงทีถ่ ูกขีดออก”
1.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 5
ข้อความเดิ ม
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริษทั ฯ

หน่ วย

DCC
UMI
COTTO
1.61x1.63x1.75x1.83x1.89x1.93x
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
ย้อนหลังจากวันที่ 16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
2562
3.13x 3.16x 3.37x 3.49x 3.58x 3.63x
0.48x 0.50x 0.58x 0.64x 0.67x 0.68x
1.21x 1.24x 1.29x 1.37x 1.42x 1.48x
1.61x

1.63x

1.75x

1.83x

1.89x

1.93x

ที่มา : SETSMART

ข้อความใหม่
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริษทั ฯ

หน่ วย

DCC
UMI
COTTO
1.61x1.63x1.75x1.83x1.89x1.93x
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
ย้อนหลังจากวันที่ 16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
2562
3.13x 3.16x 3.37x 3.49x 3.58x 3.63x
0.48x 0.50x 0.58x 0.64x 0.67x 0.68x
1.21x 1.24x 1.29x 1.37x 1.42x 1.48x
1.61x

ที่มา : SETSMART

หน้า 1

1.63x

1.75x

1.83x

1.89x

1.93x

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

2.

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

เพิม่ เติมข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 8 ตารางแสดงสมมติฐานปริมาณขายของบริษทั ฯ
ข้อความเดิ ม
ตารางแสดงสมมติ ฐานปริมาณขายของบริษทั ฯ
สมมติ ฐาน

2561

ปริมาณขาย Wall tile (ล้านตร.ม.)
% อัตราการเติบโต
ปริมาณขาย Floor tile (ล้านตร.ม.)
% อัตราการเติบโต

6M2562 2562F

3.00

2.58

6.00

2.71

5.17
72.04%
5.43
(9.61%)

2563F

2564F

5.34
3.40%
5.61
3.40%

5.52
3.40%
5.80
3.40%

(หน่วย : ล้านตร.ม.)
2565F 2566F
5.71
3.40%
6.00
3.40%

5.90
3.40%
6.20
3.40%

ข้อความใหม่
ตารางแสดงสมมติ ฐานปริมาณขายของบริษทั ฯ
สมมติ ฐาน

2561

ปริมาณขาย Wall tile (ล้านตร.ม.)
% อัตราการเติบโต
% อัตราการใช้กาลังการผลิต
ปริมาณขาย Floor tile (ล้านตร.ม.)
% อัตราการเติบโต
% อัตราการใช้กาลังการผลิต

3.

6M2562 2562F

3.00

2.58

96.78%
6.00

92.07%
2.71

91.36%

83.27%

5.17
72.04%
91.31%
5.43
(9.61%)
82.58%

2563F

2564F

5.34
3.40%
62.10%
5.61
3.40%
85.16%

5.52
3.40%
64.39%
5.80
3.40%
88.29%

(หน่วย : ล้านตร.ม.)
2565F 2566F
5.71
3.40%
66.58%
6.00
3.40%
91.29%

เพิม่ เติมข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 8-9 ตารางแสดงรายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิกของ DCC
ข้อความเดิ ม
ตารางแสดงรายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิ กของ DCC
รายได้จากการขายกระเบื้อง
% อัตราการเติ บโต
เซรามิ กของ DCC (ล้านบาท)
2558
6,981
2559
6,963
(0.26%)
2560
7,078
1.65%
2561
7,701
8.80%
ค่าเฉลี่ย
3.40%
ทีม่ า : แบบ 56-1 ของ DCC (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ set.or.th)
พ.ศ.

ข้อความใหม่
ตารางแสดงรายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิ กของ DCC
พ.ศ.
2558
2559

รายได้จากการขายกระเบื้อง
เซรามิ กของ DCC (ล้านบาท)
6,981
6,963
หน้า 2

% อัตราการเติ บโต
(0.26%)

5.90
3.40%
68.84%
6.20
3.40%
94.40%

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

รายได้จากการขายกระเบื้อง
% อัตราการเติ บโต
เซรามิ กของ DCC (ล้านบาท)
2560
7,078
1.65%
2561
7,701
8.80%
ค่าเฉลี่ย
3.40%
ทีม่ า : แบบ 56-1 ของ DCC (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ set.or.th)
พ.ศ.

(หน่ วย : ล้านบาท)
ยอดขายที่ RCI ขายให้ DCC
รายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิกของ DCC
สัดส่วนยอดขายที่ RCI ขายให้ DCC ต่อรายได้จาก
การขายกระเบื้องเซรามิกของ DCC

2560
390
7,078
5.51%

2561
974
7,701
12.65%

ที่มา : งบการเงินรวมสาหรับปี 2560-2561 ของ RCI และ DCC
หมายเหตุ RCI เริ่มมีการขายสินค้าให้แก่ DCC ตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นมา โดยยอดขายที่ RCI ขายให้ DCC ที่ปรึกษาฯ อ้างอิงจาก
หมายเหตุประกอบงบการเงินของงบการเงินรวมสาหรับปี 2560-2561 ของ RCI และ DCC ในขณะที่รายได้จากการขาย
กระเบื้องเซรามิกของ DCC ที่ปรึกษาฯ อ้างอิงจากแบบ 56-1 ของ DCC ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งมีขอ้ มูลเพียงปี 25602561

4.

แก้ไขตัวเลขใน ส่วนที่ 4 หน้า 4 กรณีผคู้ าทาเสนอซื้อได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ฯ อันเป็ นผลให้ผทู้ าคาเสนอซื้อ ถือ
หุน้ ในบริษทั ฯ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75.00

ข้อความใหม่
กรณีผู้คาทาเสนอซื้อได้มาซึ่งหุน้ ของบริษัทฯ อันเป็ นผลให้ผทู้ าคาเสนอซื้อถือหุน้ ในบริษัทฯ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
75.00
ผู้ทาคาเสนอซื้อจะสามารถควบคุ มวาระที่ต้องการคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตัง้
กรรมการ การอนุ มตั ิงบการเงิน และการจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น และสามารถควบคุมวาระที่ต้ องการคะแนนเสีย งในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เช่น การเพิม่ ทุน
การแก้ไขข้อบังคับ และการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการกาหนดกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4
3 ท่าน ซึ่งจะคอยสอบทานและถ่วงดุลอานาจ นอกจากนี้ ในกรณีที่การเข้าทารายการเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บุคคลทีม่ สี ่วนได้เสียกับการทารายการดังกล่าวจะไม่สามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะดาเนินการตามประกาศ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

5.

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

แก้ไขตัวเลขใน ส่วนที่ 4 หน้า 5 ย่อหน้าสุดท้าย กรณีที่ 2 ผูท้ าคาเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของบริษทั ฯ มากกว่าร้อย
ละ 90.00 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดของบริษัทฯ แต่ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ไ ม่ ส ามารถดาเนิน การเพิ กถอน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อความใหม่
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการกาหนดกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4
3 ท่าน ซึ่งจะคอยสอบทานและถ่วงดุลอานาจ นอกจากนี้ ในกรณีที่การเข้าทารายการเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการ
ที่เ กี่ย วโยงกัน ลงวัน ที่ 31 สิง หาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) ซึ่ง
ต้องขออนุมตั จิ ากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณีต่อไป โดย
บุคคลทีม่ สี ่วนได้เสียกับการทารายการดังกล่าวจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาการเข้าทารายการ รวมถึงการใช้
สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการตามประกาศดัง กล่าว
อย่างเคร่งครัด

6.
แก้ไขตัวเลขใน ส่วนที่ 4 หน้า 9 ย่อหน้าสุดท้ายของ ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ต่อ แผนการปรับโครงสร้ าง
องค์กร การบริหารงาน และการจ้างงาน
ข้อความใหม่
จากข้อมูลคณะกรรมการของบริษัทฯ และข้อมูลคณะกรรมการบริษัทฯ ในแบบคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ
247- 4) มีกรรมการ 4 3 ท่านเป็ นกรรมการและผู้บริหารในผูท้ าคาเสนอซื้อ และภายหลังการทาคาเสนอซื้อผูท้ าคาเสนอ
ซื้อจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์แม้ว่า ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ย วโยง
กันของผู้ทาคาเสนอซื้อ (ผู้ถือหุ้นของ RCI ที่เป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถอื หุน้ หรือกรรมการของ
DCC) ได้สง่ หนังสือยืนยันการตอบรับคาเสนอซื้อหุน้ สามัญของ RCI ให้แก่ DCC เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีจานวน
หุ้น รวมกัน 100,874,000 หุ้น คิดเป็ น 16.35 ของหุ้น สามัญ ช าระแล้ ว ของ RCI ก็ต าม อย่ างไรก็ดี บ ริษั ท ฯ ยัง คงมี
คณะกรรมการอิสระในการถ่วงดุลและตรวจสอบอานาจในคณะกรรมการของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัติ
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทสี่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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