
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 1.3 

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 * 

 


