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สวนที่ 1 : บทสรุปผูบริหาร  
 
 
ความเปนมาและ ปจจัยความเส่ียง 

ความเปนมา บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เร่ิมดําเนินกิจการผลิตกระเบ้ืองหลังคา

ในป 2528 โดยมีชื่อเดิมวา บริษัท นครหลวงกระเบื้องและทอ จํากัด และมีฐานะเดิมเปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซีเมนตนคร

หลวง จํากัด (มหาชน) ตอมาเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2545 บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ไดขายหุนทั้งหมดของ

บริษัทใหแกบริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด และผูถือหุนรายยอยอีก 6 ราย ปจจุบัน บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด ถือหุนในบริษัทฯ 

ในสัดสวนรอยละ 73.33 โดยมีกลุมนายชัยยุทธ ศรีวิกรม กลุมนายประกิต ประทีปะเสน และกลุมคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม เปน

ผูถือหุนโดยทางตรงและทางออมใน บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด ในสัดสวนรอยละ 40.00, 25.11 และ 25.00 ตามลําดับ 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายกระเบ้ืองหลังคา ไมฝา รวมถึงอุปกรณประกอบหลังคา ภายใตเคร่ืองหมายการคา

ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส (Adamas) และตราเจียระไน โดยมีโรงงานที่ใชในการผลิตหนึ่งแหงในจังหวัดสระบุรีบนพื้นที่

กวา 147 ไร โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 5 ประเภทหลัก คือ  

 กลุมกระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนต (Fiber Cement Tile) ไดแก กระเบื้องลอนคู (Roman Tile) กระเบื้องลอน

เล็ก (Small Corrugated Tile) กระเบื้องแผนเรียบ (Flat Sheet) และครอบกระเบื้อง (Fiber Cement Ridge)  

 กลุมกระเบื้องคอนกรีต (Concrete Tile) ไดแก กระเบื้องคอนกรีตรูปลอนโคง (Gran Onda) กระเบื้องคอนกรีต

แบบเรียบ (Adamas) และครอบกระเบื้อง (Concrete Ridge) 

 กลุมผลิตภัณฑสินคาเจียระไน  (Jearanai Product) ไดแก กระเบื้องหลังคา (Shingle Roof) แผนผนัง 

(Jearanai Board) ไมบัว (Jearanai Mold) ไมระแนง (Jearanai Lath) และไมเชิงชาย (Jearanai Eaves) 

 กลุมผลิตภัณฑสินคาไมฝา (Siding) ไดแก ไมฝา (Siding Board) ไมระแนง (Lath) และไมเชิงชาย (Eaves) 

 อุปกรณเสริมอื่นๆ (Accessories) ไดแก สีทาปูนทราย (Paint) แผนปดชายกันนก (Bird Guard) และแผน

สะทอนความรอน (Foil) เปนตน 

ผลการดําเนินงานในรอบป 2550 ที่ผานมาอยูในเกณฑที่ดีมากและยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแมสถานการณ

เศรษฐกิจในประเทศยังไดรับผลกระทบจากปจจัยลบดานราคานํ้ามันที่ปรับสูงเพิ่มขึ้นเปนประวัติการณ รวมทั้งปจจัยภายนอก

ประเทศโดยเฉพาะปญหา Sub Prime ในสหรัฐอเมริกาและการแข็งคาของเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่

ทําใหสถาบันการเงินในประเทศมีความเขมงวดกับการใหสินเช่ือในภาคที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น สงผลใหภาคอสังหาริมทรัพยยังมี

การชะลอตัว โดยเฉพาะอุปสงคตลาดโครงการบานจัดสรรยังมีการชะลอตัวตอเนื่องจากปกอน จึงมีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ

กลุมผูผลิตกระเบื้องหลังคาและอุปกรณกอสรางตางๆ โดยเฉพาะสินคากระเบื้องคอนกรีตที่สวนใหญยังพึ่งพิงกับโครงการบาน

จัดสรร  แตอยางไรก็ตาม ไมมีผลกระทบกับรายไดของบริษัทฯ อยางรุนแรง เนื่องจากสินคากระเบ้ืองคอนกรีตคิดเปนรายได

ประมาณรอยละ 12.08 ของรายไดจากการขายสินคาทั้งหมด  

ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.29 สาเหตุหลักมาจากตลาดในประเทศยังมีความ

ตองการสินคากระเบ้ืองหลังคาไฟเบอรซีเมนตและไมฝาเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.82 จากป 2549  ย่ิงไปกวานั้นการขยายตลาด

สงออกไปในตางประเทศก็มีอัตราเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 37.65 จากป 2549 สงผลทําใหในป 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 

393.38 ลานบาทเพิ่มขึ้น 79.34 ลานบาทคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 25.26 จากกําไรสุทธิในป 2549  
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ดวยผลการดําเนินงานท่ีเติบโตอยางตอเนื่องประกอบกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการบริหารจัดการในเร่ือง

หนี้ที่มีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแกรง สามารถชําระคืนเงินกูและจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได ณ วัน

ส้ินป 2550 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 2.47 และมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.25 เทานั้น   

รวมทั้งการดําเนินงานในป 2550 กรรมการและผูบริหาร ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซ่ือสัตย

สุจริต คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อสรางความเจริญเติบโตที่ม่ันคงและย่ังยืนอยางตอเนื่อง รวมทั้งยึดหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ และคํานึงถึงความรับผิดชอบ

ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

สําหรับผลการดําเนินงานในครึ่งปแรกของป 2551 นั้น บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,511.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอน 146.66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.75 ในขณะท่ีตนทุนขายเพิ่มขึ้น 167.08 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 19.80 ซึ่งสาเหตุที่ตนทุนขายมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกวารายไดที่สูงขึ้นนั้น เนื่องจากวิกฤตราคานํ้ามันที่สูงขึ้นสงผลใหราคา

วัตถุดิบ และคาขนสงมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น  รวมท้ังปจจัยลบจากการออนคาของเงินบาทสงผลใหวัตถุดิบนําเขามีราคา

เพิ่มขึ้น มีผลทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น  สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในคร่ึงปแรกของป 2551 จํานวน 218.09 ลานบาท 

ลดลง 10.76 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.70 จากชวงเดียวกันของป 2550 โดยบริษัทฯ ยังคงมีอัตราสวนสภาพคลองและ

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใกลเคียงกับป 2550 คือ เทากับ 2.20 และ 0.29 เทา ตามลําดับ 
 

ปจจัยความเส่ียง 
 บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงของธุรกิจโดยผูบริหารและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พรอมทั้ง กําหนดมาตรการ 

เพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังตอไปนี้ (รายละเอียดปจจัยความเส่ียง แสดงไวในสวนที่ 2 ขอ 1) 
 

1.  ความเส่ียงที่เกิดจากปจจัยภายนอก  
 

1.1   ความเส่ียงการควบคุมการใชใยหินจากภาครัฐ  
 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการท่ีภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายและออกกฎเกณฑใหมผลักดันใหมีการ

ลด ละ และเลิกการใชใยหินอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยไดกําหนดแนวทางปองกันความเส่ียงนี้

โดยจัดใหมีผูรับผิดชอบติดตามขอมูล  กฎเกณฑ และนโยบายของหนวยงานที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีไดเตรียม

ความพรอมและพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมมีสวนประกอบของแรใยหินออกสูตลาดอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมใน

การปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรไปผลิตสินคาปลอดแรใยหินไวแลว ซึ่งบริษัทฯ คาดวาถารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเก่ียวกับประเด็นนี้ 

บริษัทฯ จะสามารถปรับการผลิตของบริษัทฯ ใหตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงไดเปนอยางดี 
 

1.2   ความเส่ียงดานราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก 
 ปูนซีเมนต  เพื่อลดผลกระทบในเร่ืองตนทุนของผูผลิตปูนซีเมนตที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ไดดําเนินการส่ังซื้อปูนซีเมนต

จากผูผลิตหลายราย รวมทั้งเพิ่มวิธีการขนสงหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในเร่ืองราคาและการบริการ 

ใยหิน  ปจจุบันใยหินยังเปนหนึ่งในวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ที่มีความเส่ียงทั้งเร่ืองปริมาณและราคา อันเนื่องมาจาก

ความตองการเพิ่มขึ้นในประเทศจีนและประเทศอินเดีย บริษัทฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองนี้ โดยใชวิธีการส่ังซื้อผูกพันนานขึ้น และ

ปรับสัดสวนการซ้ือจากผูผลิตทั้ง 5 รายใหเหมาะสม บริษัทฯ ไดรวมมือกับผูผลิตวางแผนการจัดสงใหเหมาะสม เพื่อลดปญหา

การขนสงสินคา 
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1.3   ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุนคาขนสง  
เนื่องจากสินคาของบริษัทฯ เปนสินคาหนักและมีโอกาสแตกเสียหายงาย ดังนั้นตนทุนการขนสงไปยังรานลูกคาจึง

เปนตนทุนหลักสวนหนึ่ง และการขึ้นราคาอยางตอเนื่องของน้ํามันดีเซล สงผลโดยตรงตอตนทุนการขนสงของบริษัทฯ  
 
1.4   ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักร 

ในสภาวะการขายและการผลิตต้ังแตป 2549 เพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและความหลากหลายในสินคาที่ทําการผลิต 

ทําใหตองเดินเคร่ืองจักรอยางตอเนื่อง การหยุดเคร่ืองจักรใด ๆ รวมทั้ง การซอมบํารุงประจําป หรือการเกิด Machine Break 

Down อาจสงผลตอแผนการสงมอบสินคาใหลูกคาได  
 
1.5   ความเส่ียงจากการแขงขันดานราคาสินคา 

บริษัทฯ ยังเผชิญความเส่ียงจากการแขงขันดานราคา โดยเฉพาะสินคากระเบ้ืองคอนกรีต อันเนื่องมาจากภาวะ

เศรษฐกิจชะลอตัว และผูผลิตหลายรายยังมีกําลังการผลิตสวนเกิน 

 
2.    ความเส่ียงดานการบริหารและการจัดการ 
 
2.1   ความเส่ียงดานการบริหารและการจัดการของผูถือหุนรายใหญ 

บริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัท มายเรียด 

วัสดุ จํากัด มีฐานะเปนผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทรอยละ 73.33 และรวมกับหุนที่ถือโดยกรรมการท่ีเปนตัวแทนของ 

บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด แลวจะมีสัดสวนการถือหุนเกินรอยละ 75 ซึ่งจะทําให บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด สามารถ

ควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดทั้งหมด 

 
2.2 ความเส่ียงดานการบริหารการเงิน 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการปริวรรตเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบและอะไหลจากตาง 

ประเทศอยางสม่ําเสมอ รวมท้ัง การส่ังซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ทําใหบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศได 

 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

1. วัตถุประสงค เหตุผล และความจําเปนในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานของบริษัท  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแรงจูงใจแกพนักงาน

ใหทํางานอยางเต็มที่อันจะสงผลใหมูลคาหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนการจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมี

ความสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทในอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง  

นอกจากนั้น การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานถือเปนการใหรางวัลและเปนการตอบแทน

การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนเพ่ือใหกรรมการและพนักงานดังกลาว มีความต้ังใจในการ
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ทํางานและสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทในระยะยาว การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ นอกจากจะถือเปนสวนหนึ่งของ

คาตอบแทนที่บริษัทใหแกบุคคลดังกลาวแลว ยังเปนการชวยใหบริษัทสามารถมีเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนอีกดวย 

สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกภายใต ESOP คร้ังนี้ กรรมการและพนักงานแตละรายสามารถทยอยใชสิทธิในการ

ซื้อหุนสามัญของบริษัทในแตละปในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไดในสัดสวน 20% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตน

ไดรับจัดสรร 

2. รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร 

จํากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผูถือ และไมสามารถเปล่ียนมือได เวนแตเปนการ

โอนทางมรดกหรือการโอนใหแกทายาทหรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือ

เปนการโอนใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือกรณี

อื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเห็นสมควร 

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ : เปนการจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานเกินกวา 35 ราย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 49,650,000 หนวย  

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 49,650,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 4.965 ของหุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับต้ังแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัท จะเปนผูกําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือบริษัท

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรม-

การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว 

ผูที่ไดรับจัดสรร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูกําหนดคุณสมบัติ และ

รายชื่อพนักงานท่ีจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และจํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัท รวมถึงหลักเกณฑและราย 

ละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแตการจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการท่ีมีชื่อระบุในสวนที่ 3 ขอ 2.2.3 ซึ่งไมจําเปน 

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ราคาเสนอขาย : หนวยละ 0 บาท 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (ทั้งนี้ อัตราการใชสิทธิอาจ

เปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
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ราคาการใชสิทธิ : ราคา 2.34 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาปดของหุนของบริษัทที่ทําการซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉล่ียถวงน้ําหนัก 7 วันทําการติดตอกันหลัง

วันประชุมผูถือหุนของบริษัทที่มีมติอนุมัติการออกและเสนอใบสําคัญแสดง

สิทธิในครั้งนี้  หักดวยสวนลดรอยละ 10  เวนแตจะมีการปรับราคาตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธิ : นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิ

ในการซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ 

มิถุนายน และตุลาคมของแตละปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วัน

กําหนดใชสิทธิ) ต้ังแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกําหนดใชสิทธิ

คร้ังแรกจะตรงกับวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ หรือมิถุนายน หรือตุลาคม 

(แลวแตกรณี) หลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันกําหนดใชสิทธิครั้ง

แรก) และวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย  จะตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 

5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย) 

ภายใตเงื่อนไขการใชสิทธติามสัดสวนดังนี้ 

  คร้ังที่ 1 : ภายในปที่ 1 นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิ

ไดไมเกินรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละคนไดรับจัดสรร 

  คร้ังที่ 2 : ภายในปที่ 2 นับจากวันที่บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  สามารถ

ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละคนไดรับจัดสรร 

(รวมสิทธิที่ไดจากคร้ังที่ 1) 

  คร้ังที่ 3 : ภายในปที่ 3 นับจากวันที่บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  สามารถ

ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 60 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละคนไดรับจัดสรร 

(รวมสิทธิที่ไดจากคร้ังที่ 1 – 2) 

  คร้ังที่ 4 : ภายในปที่ 4 นับจากวันที่บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  สามารถ

ใชสิทธิได ไมเกินรอยละ 80 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละคนไดรับจัดสรร 

(รวมสิทธิที่ไดจากคร้ังที่ 1 – 3) 

  คร้ังที่ 5 : ภายในปที่ 5 นับจากวันที่บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  สามารถ

ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละคนไดรับจัดสรร 

(รวมสิทธิที่ไดจากคร้ังที่ 1 – 4) 
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ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของ

บริษัท ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงป นับจากวันที่ไดรับอนุญาตใหออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ภายในวันที่  9 ตุลาคม 2552) 

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อรอง 

รับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ 

: เม่ือมีการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขของการปรับ

สิทธิ เม่ือมีเหตุการณตามที่ระบุในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : -ไมมี- 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจาก

การใชสิทธิ  

: บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในคร้ังนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลัก 

ทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หมายเหตุ: 

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนําไปใช
สิทธิไดในวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังตอๆ ไปได ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ แตหากครบกําหนดอายุของใบ 
สําคัญแสดงสิทธิแลว ใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไมถูกใชสิทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป 

2. หากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังใด จะทําใหเกิดเศษหุนที่ไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซื้อขายหุน 
(Board Lot)  บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ใหปดสวนที่ทําใหเกิดเศษหุนดังกลาว ไปรวม
ใชสิทธิในชวงระยะเวลาการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

3. ในชวงระยะเวลา 15 วัน กอนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถือเปนระยะเวลาการใชสิทธิชวงสุดทาย 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจํานงในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันทําการใดๆ ก็ได ในชวง
ระยะเวลาดังกลาว 

4. หากวันกําหนดใชสิทธิดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดใชสิทธิเปนวันทําการถัดไป ในกรณีที่วัน
กําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายตรงกับวันหยุดทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายดังกลาว เปนวันทําการ
สุดทายกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายดังกลาว 

 
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ไดแสดงไวในสวนที่ 2  และขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ไดแสดง
ไวในสวนที่ 3  

 

 

 


