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สวนที่ 3 : ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย  

 

1. คํานิยาม 

เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอื่นในขอกําหนดสิทธินี้ คําและถอยคําทั้งหลายตอไปนี้ใหมีความหมายดังระบุขางลางนี้ 

 

“บริษัท” หรือ “DRT” หมายถึง บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายถึง ผูอยูในฐานะกรรมการของบริษัท 

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานที่เปนลูกจางประจําของบริษัท 

“ESOP”  หมายถึง โครงการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมแกกรรมการและพนักงาน  

“ขอกําหนดสิทธิ” หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) ตามโครงการเสนอ

ขายหลักทรัพยที่ออกใหมแกกรรมการและพนักงาน  

“คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน” 

หมายถึง คณะกรรมการท่ีประกอบขึ้นดวยกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ

ของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจัดต้ังขึ้น และมอบอํานาจใหดําเนินการให

คําแนะนําและความชวยเหลือแกคณะกรรมการ เก่ียวกับการเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหมแกกรรมการและพนักงาน (Employee’s Stock 

Option Plan หรือ ESOP) รวมทั้ง มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ

โครงการ ESOP ดังกลาว 

“หุน” หรือ “หุนสามัญ” หมายถึง หุนสามัญของบริษัท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

“นายทะเบียน” หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
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 หนา 3 จาก 31  

 

 

2.    รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

2.1 วัตถุประสงค เหตุผล และความจําเปนในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานของบริษัท มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแรงจูงใจแกพนักงาน

ใหทํางานอยางเต็มที่อันจะสงผลใหมูลคาหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น รวมท้ังเปนการจูงใจใหบุคลากรท่ีมีความรูความ 

สามารถ และมีความสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทในอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง  

นอกจากน้ัน การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานถือเปนการใหรางวัลและเปนการตอบ

แทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท  ตลอดจนเพ่ือใหกรรมการและพนักงานดังกลาวมี

ความต้ังใจในการทํางานและสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทในระยะยาว การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

นอกจากจะถือเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนที่บริษัทใหแกบุคคลดังกลาวแลว ยังเปนการชวยใหบริษัทสามารถมี

เงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนอีกดวย 

สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกภายใต ESOP คร้ังนี้ กรรมการและพนักงานแตละรายสามารถทยอยใชสิทธิใน

การซื้อหุนสามัญของบริษัทในแตละปในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไดในสัดสวน 20% ของจํานวนใบ 

สําคัญแสดงสิทธิที่ตนไดรับจัดสรร 

           รายละเอียดที่สําคัญเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท กระเบ้ืองหลังคาตรา

เพชร จํากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผูถือ และไมสามารถเปล่ียนมือได เวน

แตเปนการโอนทางมรดก หรือการโอนใหแกทายาท หรือผูแทนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย หรือเปนการโอนใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนจะเห็นสมควร 

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ : เปนการจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานเกินกวา 35 ราย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 49,650,000 หนวย  

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

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

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับต้ังแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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 หนา 4 จาก 31  

 

 

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือ

บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว 

ผูที่ไดรับจัดสรร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเปนผูกําหนดคุณ-

สมบัติ และรายช่ือพนักงานท่ีจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัท รวมถึง

หลักเกณฑและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิ เวนแตการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการที่มีชื่อ

ระบุในขอ 2.2.3 ซึ่งไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ราคาเสนอขาย : หนวยละ 0 บาท 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (ทั้งนี้ อัตราการใชสิทธิ

อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิทธิ : ราคา  2.34  บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาปดของหุนของบริษัทที่ทําการซ้ือ

ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เฉล่ียถวงน้ําหนัก 7 วันทําการ

ติดตอกัน หลังวันประชุมผูถือหุนของบริษัท ที่มีมติอนุมัติการออกและ

เสนอใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  หักดวยสวนลดรอยละ 10 เวนแตจะมี

การปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธิ : นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิ

ในการซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ 

มิถุนายน และตุลาคมของแตละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(วันกําหนดใชสิทธิ) ต้ังแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วัน

กําหนดใชสิทธิคร้ังแรกจะตรงกับวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธหรือ

มิถุนายน หรือตุลาคม (แลวแตกรณี) หลังจากวันออกใบสําคัญแสดง

สิทธิ (วันกําหนดใชสิทธิครั้งแรก)  และวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย

จะตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดง

สิทธิ (วันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย) ภายใตเงื่อนไขการใชสิทธิตาม

สัดสวนดังนี้ 

  คร้ังที่ 1 : ภายในปที่ 1 นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช

สิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละคนไดรับจัดสรร 
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 หนา 5 จาก 31  

 

 

  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) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน

ของบริษัทใหแลวเสร็จภายในหน่ึงป นับจากวันที่ไดรับอนุญาตใหออก

และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2552) 

เหตุในการตองออกหุนใหม เพื่ อ

รองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ 

: เม่ือมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขของการ

ปรับสิทธิ เม่ือมีเหตุการณตามที่ระบุในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : -ไมมี- 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจาก

การใชสิทธิ  

: บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปน 

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หมายเหตุ: 

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนํา 

ไปใชสิทธิไดในวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังตอๆ ไปไดตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ แตหากครบกําหนดอายุ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิแลว ใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไมถูกใชสิทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป 
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2. หากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังใด จะทําใหเกิดเศษหุนที่ไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซ้ือขายหุน 

(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหปดสวนที่ทําใหเกิดเศษหุนดังกลาวไป

รวมใชสิทธิในชวงระยะเวลาการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

3. ในชวงระยะเวลา 15 วันกอนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถือเปนระยะเวลาการใชสิทธิชวง

สุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจํานงในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันทําการ

ใดๆ ก็ไดในชวงระยะเวลาดังกลาว 

4. หากวันกําหนดใชสิทธิดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการใหเล่ือนวันกําหนดใชสิทธิเปนวันทําการถัดไป ในกรณีที่

วันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายตรงกับวันหยุดทําการใหเล่ือนวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย ดังกลาวเปนวันทํา

การสุดทายกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายดังกลาว  

 

                วิธีการคํานวณราคาใชสิทธิซื้อหุน  

บริษัทกําหนดใหราคาการใชสิทธิเทากับ 2.34 (สองจุดสามส่ี) บาทตอหุน ซึ่งคํานวณจากราคาปดถัวเฉล่ียถวง

น้ําหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7 วันทําการติดตอกัน หลังวันประชุมผู

ถือหุน คือวันที่ 18, 19, 20, 23, 24, 25 และ 26 มิถุนายน 2551 หักดวยสวนลดรอยละ 10 ดังที่แสดงในตาราง

ขางลางนี้ 
 

 การคํานวณราคาการใชสิทธิตามโครงการ ESOP 

  (1) (2) (3) = (1)*(2) 

วัน วันที่ ราคาปด ปริมาณการซื้อขาย (หุน) มูลคา (บาท) 

1 18/6/2551 2.62 5,179,400 13,570,028 

2 19/6/2551 2.52 1,024,800 2,582,496 

3 20/6/2551 2.60 1,068,400 2,777,840 

4 23/6/2551 2.60 653,200 1,698,320 

5 24/6/2551 2.60 619,300 1,610,180 

6 25/6/2551 2.60 482,100 1,253,460 

7 26/6/2551 2.60 948,100 2,465,060 

 Total  9,975,300 25,957,384 

 Weighted Average   2.60 

 ราคาหลังหักคาสวนลด 10.00%  2.34 
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2.2 หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.2.1       บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท  ภายในระยะเวลา

การเสนอขาย  

2.2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีที่มีใบสําคัญ

แสดงสิทธิใดๆ ที่ไมไดมีการจัดสรรเม่ือพนระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีใดๆ ดังกลาว ใหถือวาใบ 

สําคัญแสดงสิทธินั้นถูกยกเลิกและส้ินผลไป 

2.2.3 รายชื่อกรรมการท่ีจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให

กรรมการแตละราย 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

จํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่ไดรับ

จัดสรร (หนวย) 

จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ไดรับจัดสรรตอ

จํานวน ใบสําคัญ 

แสดงสิทธิทั้งหมด 

(รอยละ) 

1. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการและประธานกรรมการ 2,350,000 4.73 

2. นายอัศนี ชันทอง กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 2,400,000 4.83 

3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

2,350,000 4.73 

4. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 2,350,000 4.73 

5. นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการและกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน 

2,350,000 4.73 

6. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และกรรมการจัดการ 2,400,000 4.83 

7. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

2,350,000 4.73 

8. นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน  

2,350,000 4.73 

9. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน 

2,350,000 4.73 

2.2.4 ไมมีกรรมการหรือพนักงานรายใดที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เกินกวารอยละหาของจํานวนใบ 

สําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 
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2.2.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีที่มีใบสําคัญ

แสดงสิทธิใดๆ ที่ไมไดมีการจัดสรร เม่ือพนระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีใดๆ ดังกลาว ใหถือวาใบ 

สําคัญแสดงสิทธินั้นถูกยกเลิกและส้ินผลไป  

 
2.2.6 ประโยชนที่กรรมการจะไดรับจากการจัดสรร   โดยอางอิงกับราคาเสนอขายหลักทรัพยและราคาตลาด       

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

จัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน ในราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ หนวยละ 0 บาท และ

กําหนดราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยคํานวณจากราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน

ของบริษัทที่ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7 วันทําการติดตอกันหลังวันประชุมผู

ถือหุน หักดวยสวนลดรอยละ10 ซึ่งเปนราคา 2.34 บาทตอหุน ทั้งนี้กรรมการผูที่ไดรับการจัดสรรจะ

สามารถซื้อหุนสามัญไดดวยราคาใชสิทธิดังกลาว 

 

2.2.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 

กรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้นั้น ถือเปนผูที่มีความรู ความ 

สามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณทํางาน  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทในอดีตที่ผาน

มา และตอไปในภายหนา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบ 

แทนไดพิจารณาและเห็นชอบวา การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เหมาะสมที่จะเสนอใหจัดสรร

ใหแกกรรมการ รวมถึงพนักงานของบริษัท เพื่อเปนการตอบแทนตอความสามารถและความทุมเท

ตลอดระยะเวลาการทํางานกับกลุมบริษัท และเพื่อใหกรรมการและพนักงาน ดังกลาวมีความต้ังใจใน

การทํางานและสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทในระยะยาว 

 

2.2.8 คุณสมบัติของกรรมการและพนกังานซ่ึงมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีดังนี้ 

(ก) มีสถานะเปนกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  

(ข) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและ/หรือพนักงานแตละรายจะไดรับ ไมจําเปนตองมีจํานวน

เทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนง ประสบการณ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ 

ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผานมา รวมถึงผลประโยชนที่ทําใหหรือคาดวาจะทําใหแกบริษัท  

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีดุลพินิจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานรายใดๆ เปนกรณีพิเศษ โดยไมตองคํานึงถึงคุณสมบัติตาม 

(ก) และ (ข) ขางตน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูกําหนด (1) รายช่ือของกรรมการ

และ/หรือพนักงานที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (2) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จําเปน 
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เก่ียวของกับการออกและเสนอขาย  รวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/

หรือพนักงานในครั้งนี้  (3) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกพนักงานแตละราย  

2.2.9 เงื่อนไขสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(ก)  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีสภาพเปนกรรมการหรือพนักงาน (แลวแตกรณี) ในวันกําหนด 

การใชสิทธินั้นๆ 

 
(ข) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงาน เนื่องจากถึงแกกรรม 

เจ็บปวยอยางรายแรง หรือทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานไดอีกตอไป หรือเหตุอื่นใดท่ีคณะ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร  ใหบุคคลดังกลาวหรือทายาท

หรือผูพิทักษ หรือผูอนุบาลของบุคคลดังกลาว  สามารถใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

แทนกรรมการหรือพนักงานดังกลาวไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรน้ัน  

 
(ค) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงาน เนื่องจากการ

เกษียณอายุ หรือครบวาระในการดํารงตําแหนง (แลวแตกรณี) หรือการพนสภาพการเปนกรรม- 

การหรือพนักงานนั้น เปนผลเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอํานาจการควบคุมในบริษัท หรือการ

โอนยายตามคําส่ังบริษัท หรือการปรับโครงสรางองคกร กอนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหกรรมการหรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร  

 
(ง) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงาน (แลว 

แตกรณี) ดวยความสมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่กําหนดในขอ (ข) และ (ค) ขางตนกอนหรือใน

วันกําหนดการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบ 

สําคัญแสดงสิทธิไดอีก 1 คร้ัง ในวันกําหนดใชสิทธิคร้ังถัดจากวันที่ลาออกหรือพนสภาพ โดย

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถใชสิทธิไดนั้น จะไมเกินจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ครบ

กําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ  และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่

ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดที่ถืออยูใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยทันที 

เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนําไปจัดสรรใหแกพนักงานรายอื่น ซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่ไดกําหนดไวตอไป โดยหากเปนการจัดสรรใหแกกรรมการ หรือเปนการจัดสรร

ใหแกพนักงานเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด บริษัทจะตองนําเสนอให

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกลาว  

(จ)  ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถูกเลิกจางหรือปลดออก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถ

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรอีก และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองคืนใบสําคัญ

แสดงสิทธิในสวนท่ียังไมไดใชสิทธิทั้งหมดที่ถืออยูใหแกบริษัทโดยทันที เพื่อใหคณะกรรมการ  
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สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนําไปจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทรายอื่น ตามความเหมาะ 

สมตอไป 

 

(ฉ) ในกรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดในขอ (ข) ถึงขอ (จ) ตามไดกลาวมาขางตน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจโดยสมบูรณ ในการพิจารณากําหนด

เงื่อนไขในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกตางไปจากที่ไดระบุมาขางตนได  

 

2.3 เงื่อนไข วิธีการ และสถานที่ในการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.3.1 เงื่อนไขการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

 ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิจะตองเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นเองยกเวนในกรณีที่ผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิไดเสียชีวิตลง หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถจนไมสามารถจัดการ

งานของตนเองไดใหทายาท หรือผูพิทักษ หรือผูอนุบาลของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) เปนผูใชสิทธิ

แทนหรือกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

 

2.3.2 ขั้นตอนการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดประสงคจะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของตน จะตองดําเนินการ

และนําสงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ในวันทําการใดๆ ของ

ชวงระยะเวลาการใชสิทธิที่ตนประสงคจะใชสิทธินั้น ณ ที่ทําการสํานักงานใหญของบริษัท  

(ก) แบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ที่ไดกรอกขอความถูกตอง ชัดเจน และ

ครบถวนแลวทุกรายการพรอมทั้งลงลายมือชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (โดยสามารถติด 

ตอขอรับแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิ ไดจากนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ที่ทํา

การสํานักงานใหญ)  

(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกโดยบริษัทตามจํานวนท่ีระบุอยูใน

แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

(ค) ชําระเงินคาหุนตามจํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ (ชําระ

เปนเงินสด เช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียก

เก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิที่ไดมีการใช

สิทธินั้น โดยส่ังจายในนาม “บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)”) ทั้งนี้การใช

สิทธิซื้อหุนสามัญจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น   
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(ง) หนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิสวน 

ที่ยังมิไดใชสิทธิ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจซ่ึงรับรอง

สําเนาถูกตองเรียบรอยแลวในกรณีที่ไมสามารถมารับไดดวยตนเอง 

(จ) หลักฐานประกอบการจองซื้อหุนรองรับตามการใชสิทธิ 

(1) บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

(2) บุคคลตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) เอกสารอื่นใดตามที่นายทะเบียนหุนของบริษัทกําหนด 

(ฉ) ชําระเงินคาภาษีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองชําระเก่ียวกับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ

ตน  (ดูรายละเอียดในขอ 2.3.3 ขางลางนี้) 

2.3.3 ภาระภาษีของผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิ 

ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิ มีภาระในการชําระภาษีเงินไดในวันกําหนดการใชสิทธิที่มีการใชสิทธิ

ซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวนเงินคาภาษีโดยประมาณท่ีบริษัทจะหัก ณ ที่จาย เพื่อนําสงกรม 

สรรพากร จะคํานวณจากผลตางของราคาตลาดเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทในเดือนที่มีการใชสิทธิ

กับราคาการใชสิทธิ โดยบริษัทจะปดประกาศราคาตลาดดังกลาวไวที่ที่ทําการสํานักงานใหญของ

บริษัท ในเวลา 8.30 น. ของวันทําการแรกของระยะเวลาการใชสิทธิแตละชวง  

ณ ส้ินเดือนท่ีมีการใชสิทธิ บริษัทจะนําสงเงินคาภาษีที่ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธินําสงไวที่บริษัท

ใหแกกรมสรรพากร หลังจากนั้นเม่ือส้ินป บริษัทจะออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหแกผูแสดง

ความจํานงในการใชสิทธิแตละราย โดยรายไดพึงประเมินในใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย จะ

คํานวณจากผลตางของราคาตลาดเฉลี่ยของหุนสามัญในเดือนที่มีการใชสิทธิกับราคาการใชสิทธิ คูณ

ดวยจํานวนหุนสามัญที่ใชสิทธิซื้อ  ซึ่งผลตางระหวางเงินภาษีที่นําสงไวกับภาระภาษีที่ตองจายจริง     

ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิมีหนาที่จะตองนําสงเงินภาษีที่ชําระไวไมครบถวน หรือขอคืนเงินภาษี

ที่ชําระไวเกิน (แลวแตกรณี) ตอกรมสรรพากรเอง 

ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตาม

บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร หรือกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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2.3.4 การใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทแตละคร้ัง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

ไดทั้งหมดหรือบางสวน  ทั้งนี้ การใชสิทธิซื้อหุนสามัญแตละคร้ังจะตองเปนจํานวนเต็มของหนวยการ

ซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลาวคือ 100 หุน) ยกเวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญคร้ัง

สุดทายซึ่งจะใชสิทธิเทาใดก็ได 

อนึ่ง ในกรณีที่มีเศษของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน เม่ือ

ตองมีการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิหรือ การปรับราคาการใชสิทธิตามที่ระบุในขอ 2.5 ใหตัดเศษ

ของหุนสามัญนั้นทิ้ง โดยไมมีการชดใชเงินหรือคาเสียหายใด ๆ สําหรับเศษหุนสามัญที่ถูกตัดดังกลาว 

2.3.5 การปฏิบัติของบริษัทกรณีขอมูลไมครบถวน 

 หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการ

ใชสิทธิ  หรือจํานวนเงินที่บริษัทไดรับไมเทากับจํานวนเงินที่ระบุไวในแบบแสดงความจํานงในการใช

สิทธิ  หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความท่ีผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิกรอกลงบนแบบแสดง

ความจํานงในการใชสิทธิไมครบถวน หรือไมถูกตอง  หรือมีการปดอากรแสตมปไมครบถวนถูกตอง

ตามกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ บริษัทจะใหเวลาผูแสดงความจํานงในการแกไข เพื่อใหเปนไปตามที่

กําหนดไวในขอ 2.3.2 ภายในวันกําหนดการใชสิทธินั้นเอง มิฉะนั้นแลวบริษัทจะถือวาการแจงความ

จํานงการใชสิทธิดังกลาวเปนอันยกเลิกไปโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัทจะสงเงินและใบ สําคัญแสดง

สิทธิที่ไดรับคืนใหแกผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิภายใน 30 วันทําการนับจากวันถัดจากวัน

กําหนดการใชสิทธิที่มีการใชสิทธินั้น ทั้งนี้จะไมมีการคํานวณดอกเบ้ียใหไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2.3.6 การออกและสงมอบหุน 

 การออกและการสงมอบหุนนั้น ชื่อที่ระบุในใบหุนจะเปนช่ือของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ปรากฏ

อยูในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิ หรือชื่อทายาทหรือผูรับผลประโยชนตามกฎหมายของผูใช

สิทธินั้น ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต หรือตกเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความ 

สามารถจนไมสามารถจัดการงานของตนเองได หรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้

บริษัทจะจัดสงใบหุนไปยังที่อยูของผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิ ตามท่ีระบุไวในแบบแสดงความ

จํานงในการใชสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิที่

มีการใชสิทธินั้น อยางไรก็ตาม ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิอาจตกลงใหบริษัทเก็บใบหุนสามัญไว

ที่บริษัทเพื่อใหผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิมารับไปดวยตนเองก็ได หรือผูแสดงความจํานงในการ

ใชสิทธิอาจใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  โดยเขาสูระบบซื้อขาย

แบบไรใบหุน (Scripless System) ก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว จะตองระบุชื่อและบัญชี

ของบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยถูกตองไวในแบบแสดง
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ความจํานงในการใชสิทธิและบริษัทจะนําหุนดังกลาวเขาฝากในบัญชีดังกลาวภายใน 7 วันนับจากวัน

กําหนดการใชสิทธิที่มีการใชสิทธินั้น 

2.3.7 การยกเลิกความจํานงในการใชสิทธิ 

เม่ือไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญแลว กลาวคือ ไดสงใบสําคัญ

แสดงสิทธิและแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ชําระอากรแสตมป ชําระเงินคาจองซ้ือ

หุนสามัญ และชําระคาภาษีโดยถูกตองและครบถวนสมบูรณแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมสามารถ

ยกเลิกความจํานงการใชสิทธิได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท 

2.3.8 การแจงรายชื่อผูถือหุน 

 บริษัทจะแจงรายช่ือผูถือหุนใหมที่มาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตอบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุนของบริษัท และนํารายช่ือดังกลาวไปจด

ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยโดยเร็วอยางชาไมเกิน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิที่มีการใช

สิทธินั้น และบริษัทจะย่ืนคําขอนําหุนออกใหมดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับแตวันกําหนดการใชสิทธิที่มีการใช

สิทธินั้น  

ผูถือหุนสามัญออกใหมดังกลาวตองรอใหหุนนั้นจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ในตลาดหลัก 

ทรัพยแหงประเทศไทยเสียกอน จึงจะเร่ิมทําธุรกรรมใดๆ กับหุนดังกลาวได 

2.3.9 สิทธิภายใตหุนสามัญใหม 

 สิทธิภายใตหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน

สามัญเดิมที่ออก และเรียกชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัททุกประการ นับต้ังแตวันที่นายทะเบียนของ

บริษัทไดจดแจงช่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท และ

กระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัท 

2.3.10 สิทธิของผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิกอนเปนผูถือหุนของบริษัท 

ในชวงระยะเวลาต้ังแตที่ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิ ที่ไดแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดย

สมบูรณแลวนั้น ถึงวันกอนที่จะมีชื่อของผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผู

ถือหุนสามัญของบริษัท บริษัทจะถือวาสิทธิของผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิมีสภาพเหมือนผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิรายอ่ืนที่ยังไมไดแสดงความจํานงในการใชสิทธิ และต้ังแตวันที่ชื่อของผูแสดง

ความจํานงในการใชสิทธิ มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนสามัญของบริษัท  บริษัทจะถือวาผู

แสดงความจํานงในการใชสิทธินั้น เปนผูถือหุนสามัญของบริษัท 
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2.3.11 สิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเม่ือพนอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เม่ือพนวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายแลวยังไมมีการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะส้ินผล

ลงและไมสามารถใชสิทธิไดอีกตอไป 

2.4 การปรับสิทธิ 

บริษัทอาจตองปรับหรือเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (หรือจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิแทนการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิ) เม่ือเกิดเหตุการณที่กําหนดไวตามประกาศคณะ 

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิ  

บริษัทจะเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิหรือจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดตลอดอายุของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ ดังตอไปนี้เกิดขึ้น 

(ก) เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุน 

หรือการแบงแยกหุน ในกรณีดังกลาว ใหการเปล่ียนแปลง (1) ราคาการใชสิทธิ และ (2) 

อัตราการใชสิทธิหรือจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิมีผลบังคับทันทีนับต้ังแตวันที่ไดมีการ

เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท 

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Price 1 = Price 0 x  [Par 1]    

           [Par 0] 

(2) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Ratio 1 =  Ratio 0 x  [Par 0] 

          [Par 1] 

หรือ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรคํานวณ ดังนี้ 

 NW 1 =  NW 0 x  [Ratio 1] 

                            [Ratio 0] 

   โดยที่  
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   7 
  Σ 
N=1

Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Par 1 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปล่ียนแปลง 

NW 1 คือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังการเปล่ียนแปลง 

NW 0 คือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิกอนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุนสามัญใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนท่ัวไป และ/หรือใหแก

บุคคลในวงจํากัด  ในราคาสุทธิของหุนสามัญที่ออกใหม คํานวณไดตํ่ากวารอยละ 90 ของ     

”ราคาตลาดของหุนสามัญบริษัท” ในกรณีดังกลาว ใหการเปล่ียนแปลง (1) ราคาการใชสิทธิ 

และ (2)  อัตราการใชสิทธิหรือจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  มีผลบังคับทันที นับต้ังแตวันแรกที่

ผูถือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (กลาวคือ วันแรกท่ีขึ้น

เคร่ืองหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญออกใหมแกประชาชนทั่วไป 

และ/หรือใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี   

“ราคาสุทธิของหุนสามัญที่ออกใหม”  คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งส้ินที่บริษัทจะไดรับจาก

การเสนอขายหุนที่ออกใหม หักดวยคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการออกหุนนั้น หารดวยจํานวนหุน

สามัญทั้งส้ินที่ออกใหม 

“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท“ ไดกําหนดไวเทากับ ราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ําหนักของ

หุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7 วันทําการ ที่มีการซื้อขายลาสุด

กอนวันที่ใชในการคํานวณ1/ 

                                           
1 ราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ําหนัก =        (ราคาปดของหุนสามัญของบริษัท N X มูลคาหุนที่ซ้ือขายในแตละวัน N) 

         จํานวนหุนที่ซ้ือขายในแตละวัน 

n = วันกอนวันที่มีการคํานวณ 

   7 
  Σ 
N=1 
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“วันที่ใชในการคํานวณ“ หมายถึง วันแรกที่ผูถือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิจองซ้ือหุนสามัญที่

ออกใหม สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (กลาวคือ วันแรกท่ีมีการขึ้น

เคร่ืองหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอหุนสามัญออกใหมแกประชาชนท่ัวไป และ/

หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

อนึ่ง ในกรณีที่เม่ือมีการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมพรอมกันมากกวาหนึ่งราคา ใน    

เงื่อนไขที่จะตองซ้ือดวยกัน ใหใชราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนของหุน

สามัญที่ออกใหม แตในกรณีที่การเสนอขายดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อ

ดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีตํ่ากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุน

สามัญของบริษัท” มาคํานวณเทานั้น 

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Price 1 =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 

            [MP (A + B)] 

(2) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

 Ratio 1 =  Ratio 0 x [(MP (A+B)] 

         [(AxMP)+BX] 

หรือ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

NW 1 = NW 0 x [Ratio 1] 

      [Ratio 0] 

โดยที่ 

Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ “ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท“ 
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A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอน

ปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อการจองซ้ือหุนสามัญที่ออก

ใหม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออก

ใหมแกประชาชนท่ัวไป  และ/หรือบุคคลในวงจํากัด แลว 

แตกรณี 

B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม จากการเสนอขายแกผูถือ

หุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนท่ัวไป และ/

หรือบุคคลในวงจํากัด 

BX คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งส้ิน หลังหักคาธรรมเนียมการ

จําหนาย และรับประกันการจําหนายหุนสามัญที่ออก  

ทั้งการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือเสนอขาย

แกประชาชนทั่วไป  และ/หรือบุคคลในวงจํากัด 

NW 1 คือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังการเปล่ียนแปลง 

NW 0 คือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิกอนการเปล่ียนแปลง 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือเสนอขายตอประชาชน

ทั่วไป และ/หรือใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นอาจแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุน

สามัญไดหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท (เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ) โดยท่ีราคาสุทธิของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิ

ดังกลาวตํ่ากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญบริษัท” ในกรณีดังกลาวใหการ

เปล่ียนแปลง (1) ราคาการใชสิทธิและ (2)อัตราการใชสิทธิ หรือจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ มี

ผลบังคับทันที นับต้ังแตวันแรกท่ีผูถือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพยออก

ใหมใดๆ ขางตน (กลาวคือวันแรกที่ขึ้นเคร่ืองหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย

หลักทรัพยออกใหมใดๆ ขางตนที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิ

ในการจองซ้ือหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลใน

วงจํากัด แลวแตกรณี 

“ราคาสุทธิของหุนสามัญที่ออกใหม“  คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งส้ินที่บริษัทจะไดรับจาก

การเสนอขายหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญและ/หรือ ใหสิทธิในการจอง

ซื้อหุนสามัญ หักดวยคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น รวมกับเงินที่จะไดรับจาก

การใชสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญนั้น  หารดวยจํานวนหุนทั้งส้ินที่ตองออกใหมเพื่อรองรับการใช

สิทธินั้น 
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 หนา 18 จาก 31  

 

 

“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท“ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 

2.5 (ข) 

“วันที่ใชในการคํานวณ“ หมายถึง วันแรกที่ผูถือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ

หลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได และ/หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุน

สามัญ (กลาวคือ วันแรกที่ขึ้นเคร่ืองหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย

ที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได และ/หรือใหสิทธิในการจองซ้ือหุน

สามัญแกประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแต

กรณี 

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Price 1 =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 

            [MP (A + B)] 

 

(2) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Ratio 1 =  Ratio 0 x  [MP(A+B)] 

         [(AxMP)+BX] 

หรือ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

NW 1 = NW 0 x [Ratio 1] 

                      [Ratio 0] 

โดยที่ 

Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ “ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท“ 
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 หนา 19 จาก 31  

 

 

A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปด

สมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อการจองซ้ือหลักทรัพยที่ออกใหมที่มี

สิทธิที่อาจแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได และ/หรือให

สิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ  และ/หรือ วันแรกของการเสนอ

ขายหลักทรัพยที่ออกใหม ที่อาจแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุน

สามัญได  และ /หรือให สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตอ

ประชาชนทั่วไปได และ/หรือบุคคลในวงจํากัด แลว แตกรณี 

B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม เพื่อรองรับการใชสิทธิของหลัก 

ทรัพยใดๆ ที่อาจแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได และ/

หรือใหสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญตามที่เสนอขายใหแกผูถือ

หุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ

บุคคลในวงจํากัด 

BX คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งส้ิน หลังหักคาใชจายจากการออก

หลักทรัพยใดๆ ที่อาจแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได 

และ/หรือใหสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญสําหรับการเสนอขาย 

ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือเสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/

หรือบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อ

หุนสามัญ 

NW 1 คือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังการเปล่ียนแปลง 

NW 0 คือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิกอนการเปล่ียนแปลง 

(ง) เม่ือบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท  ในกรณี

ดังกลาวใหการเปล่ียนแปลง (1) ราคาการใชสิทธิ และ (2) อัตราการใชสิทธิ หรือจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิมีผลบังคับทันทีนับต้ังแตวันแรกที่ผูถือหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล 

(กลาวคือ วันแรกที่ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Price 1 =  Price 0 x (A) 

                                    (A + B) 

 (2) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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 หนา 20 จาก 31  

 

 

Ratio 1 =   Ratio 0 x (A+B) 

                                                                                                            (A) 

หรือ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

NW 1 = NW 0 x [Ratio 1] 

                                    [Ratio 0] 

 โดยที่ 

Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปด

สมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อสิทธิในการรับหุนปนผล 

B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม ในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 

NW 1 คือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังการเปล่ียนแปลง 

NW 0 คือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิกอนการเปล่ียนแปลง 

(จ) เม่ือบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 75 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได

ของบริษัทสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีระหวางปนั้นๆ ในกรณีดังกลาวให

การเปล่ียนแปลง (1) ราคาการใชสิทธิ และ (2) อัตราการใชสิทธิ หรือจํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ มีผลบังคับทันทีนับต้ังแตวันแรกที่ผูถือหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (กลาวคือ วัน

แรกที่ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายออกจริงจาก

ผลการดําเนินงานในแตละรอบระยะบัญชี หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการ

ดําเนินงานของรอบระยะบัญชีปเดียวกัน  โดยที่เงินปนผลท่ีจายออกจริงดังกลาวใหรวมถึง

เงินปนผลที่จายระหวางกาลในแตรอบบัญชีดังกลาวดวย 
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 หนา 21 จาก 31  

 

 

“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท“ ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 

2.5 (ข) 

“วันที่ใชในการคํานวณ“ หมายถึง วันแรกที่ผูถือหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (กลาวคือ 

วันแรกที่ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Price 1 =  Price 0 x [MP – (D – R)] 

                                 MP 

(2) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Ratio 1 =   Ratio 0 x MP                     

                  [(MP)-(D-R)] 

หรือ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

NW 1 = NW 0 x [Ratio 1] 

                                    [Ratio 0] 

โดยที่ 

Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท“ 

D คือ เงินปนผลตอหุนที่จายจริงตอผูถือหุน 

R คือ เงินปนผลตอหุนที่จาย หากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
ในอัตรารอยละ 75 มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดท่ีมี
สิทธิไดรับเงินปนผล 

NW 1 คือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังการเปล่ียนแปลง 
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 หนา 22 จาก 31  

 

 

NW 0 คือ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิกอนการเปล่ียนแปลง 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณอื่นใดอันทําใหผลประโยชนตอบแทนใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะ

ไดรับเม่ือมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม  และเหตุการณนั้นไมไดระบุ

อยูในขอ 2.5 (ก) ถึงขอ 2.5 (จ) บริษัท (โดยคณะกรรมการของบริษัท) จะพิจารณาเพื่อกําหนดการ

เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิ หรือจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิใหมตาม 

ที่เห็นสมควร โดยใหถือวาผลการพิจารณาน้ันเปนที่ส้ินสุด  

(ช) การคํานวณเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิ (หรือจํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ) ตามขอ 2.5 (ก) ถึงขอ 2.5 (ฉ) เปนอิสระตอกัน และจะคํานวณการเปล่ียนแปลง

ตามลําดับเหตุการณกอนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท สําหรับใน

กรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํานวณเรียงลําดับดังนี้ คือ ขอ 2.5 (ก) (จ) (ง)  

(ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแตละลําดับคร้ังที่คํานวณการเปล่ียนแปลงใหคงสภาพของราคาการ

ใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนงและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 5 ตําแหนง 

(ซ) การคํานวณเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิตามขอ 2.5 (ก) ถึงขอ 

2.5 (ฉ) จะตองไมเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิสูงขึ้นไปจากเดิม และ/หรืออัตราการใชสิทธิ

เปล่ียนแปลงลดลง เวนแตเปนกรณีการรวมหุน  นอกจากน้ี ในการคํานวณจํานวนเงินที่ผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองชําระใหแกบริษัทในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินั้น ใหใช

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง ทศนิยม 3 ตําแหนง คูณกับจํานวนหุนสามัญ (ซึ่ง

จํานวนหุนสามัญดังกลาว คํานวณไดจากอัตราการใชสิทธิใหมคูณกับจํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที่แสดงความจํานงการใชสิทธิ เม่ือคํานวณไดจํานวนหุนออกมาเปนเศษหุน ใหตัดเศษ

ของหุนนั้นทิ้ง) สําหรับจํานวนเงินที่คํานวณไดจากการใชสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของบาทใหตัด

เศษของบาททิ้ง  

 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิดังกลาว มีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคา

ตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท  ก็ใหใชราคาการใชสิทธิใหมดังกลาว เวนแต

จะเปนกรณีที่กฎหมายหามมิใหบริษัทออกหุนตํ่ากวามูลคาหุนที่ตราไว ใหถือเอามูลคาที่ตรา

ไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิใหม สวนอัตราการใชสิทธิใหใชอัตราการใช

สิทธิที่คํานวณไดตามขอ 2.5(ก) ถึง 2.5 (ช) เชนเดิม 

(ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ (หรือจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ) ตาม

ขอ 2.5 (ก) ถึงขอ 2.5 (ฉ)  บริษัทจะดําเนินการแจงผลการเปล่ียนแปลงโดยบอกถึง

รายละเอียดวิธีการคํานวณ และเหตุผลที่ตองมีการเปล่ียนแปลงดังกลาวใหผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใชตอการเปล่ียนแปลงดังกลาว และแจง
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ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  รวมทั้งตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยทราบดวย และบริษัทจะปดประกาศการปรับสิทธิไว ณ ที่ทําการสํานักงาน

ใหญของบริษัท  

2.6 การปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนๆ  

ในกรณีที่เกิดเหตุการณดังตอไปนี้กับบริษัท ไมวาจะโดยความสมัครใจของบริษัทหรือไมก็ตาม  

(ก) ควบกิจการ (Merger) 

(ข) ซื้อ/รับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน (Acquisition) 

(ค) ขาย/โอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน (Disposition) 

(ง) ถูกทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย (Tender Offer) และ/หรือถูกครอบงํากิจการ (Takeover) 

ใหบริษัทดําเนินการในสวนที่เก่ียวกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังนี้ 

(1) หากเหตุการณดังกลาว เปนสาเหตุใหบริษัทถูกเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หามมิใหบริษัทถือเหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนการ

จํากัดสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิที่จะนําใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีตนถืออยูไมวาทั้งหมดหรือบางสวนมาใชสิทธิ  เพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทได

ทันที โดยไมตองคํานึงถึงกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

(2) หากเหตุการณดังกลาว ไมมีผลกระทบตอสถานการณเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก 

ทรัพยแหงประเทศไทย ใหใบสําคัญแสดงสิทธิยังคงมีผลตอไปภายใตเงื่อนไขท่ีระบุในขอ 

กําหนดสิทธินี้ 

ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิหรือจํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิตามขอ 2.5 มาใชเปนเกณฑในการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใช

สิทธิหรือจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอนี้โดยอนุโลม หรือตามหลักเกณฑและวิธีการใดที่

บริษัทเห็นวายุติธรรม และไมขัดตอหลักเกณฑที่กําหนดไวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2.7 คาเสียหายกรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิ 

2.7.1 บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เฉพาะในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได

แจงความจํานงที่จะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของตน ในวันกําหนดการใชสิทธิโดยถูกตองแลว 

แตบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิดังกลาวไดเพียงพอ 
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2.7.2 การชดใชคาเสียหายตามขอ 2.7.1 บริษัทจะชําระใหเปนเช็คขีดครอมส่ังจายใหแกผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิที่มีสิทธิไดรับชดใชคาเสียหาย และจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วัน นับ

จากวันกําหนดการใชสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิ 

2.7.3 การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 2.7.1 มีสูตรการคํานวณ

ดังนี้ 

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย เทากับ A (MP-EP) 

                                          โดยที่ 

A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดให และ/หรือ ที่ไมสามารถจัดให

เพิ่มขึ้นไดในกรณีที่อัตราการใชสิทธิมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 

1 หนวย 

MP คือ ราคาปดเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท ในวันกําหนด 

การใชสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ 

EP คือ ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดเปล่ียนแปลงตามขอ 2.5 

2.8 การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ 

2.8.1 การแกไขในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ ในเร่ืองที่จะกระทบตอสิทธิที่มิใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิ หรือเร่ืองที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง  หรือเพื่อให

เปนไปตามบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังที่มีผลบังคับทั่วไปของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ ใหบริษัทกระทําไดโดยไม

ตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.8.2 การแกไขเปล่ียนแปลงในกรณีอื่น 

การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 2.8.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัท

และมติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 2.15.6 หรือขอ 2.15.9 แลวแตกรณี 
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2.8.3 การแจงการแกไขเปล่ียนแปลง 

บริษัทจะแจงไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาว ในขอ 

2.8.1 หรือ 2.8.2 โดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของบริษัท  และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปล่ียน 

แปลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใชตอการเปล่ียนแปลง

ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ และบริษัทจะสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปล่ียนแปลงใหแกสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 

15 วันนับแตวันที่มีการเปล่ียนแปลง 

2.8.4 การแกไขเปล่ียนแปลงตองไมขัดกฎหมาย 

ทั้งนี้ การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวากรณีใดๆ ตองไมขัดหรือแยงกับและเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 

2.9 ขอผูกพันระหวางกรรมการและพนักงานของบริษัทในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

-ไมมี- 

2.10  ความชวยเหลือทางการเงินที่บริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 

- ไมมี – 

2.11  ผลกระทบตอผูถือหุนอันเนื่องมาจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงผลกระทบตอราคาตลาดของ
หุน (Price Dilution) และผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 

2.11.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)  

 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวน 49,650,000 หนวย 

จะไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ ตอผูถือหุนในขณะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ แตจะกอให

เกิดผลกระทบผูถือหุนตอเม่ือไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยอาจจะเกิดผลกระทบตอ 

ราคาตลาดของหุน (Price Dilution)  หากมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญดัง 

กลาว อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ จะเปนจํานวนเทาใดนั้น จะขึ้นกับราคาการใช

สิทธิซื้อหุนสามัญ ซึ่งไดกําหนดไวเปนราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซ้ือขาย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7 วันทําการติดตอกัน หลังวันประชุมผูถือหุน หักดวยสวนลด    

รอยละ 10 
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2.11.2 ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 

 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงาน เพื่อซื้อหุน

สามัญที่จัดไวรองรับจํานวน 49,650,000 หุน จะมีผลทําใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของ

ผูถือหุนเดิมลดลงไมเกินอัตรารอยละ 4.73 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดย

คํานวณเปรียบเทียบกับจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลว จํานวน 1,000,000,000 บาท ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2551 

2.12  ขอมูลอ่ืนใดอันอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุน (ถามี) 

นักลงทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทจะไดรับประโยชน (ทั้งในรูปของเงินปนผล (ถามี) และมูลคาของหุน) ซึ่งเปนผล

จากการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและพนักงานของบริษัท โดยการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ 

ESOP ดังกลาวถือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถอันจะเพิ่มมูลคาหุนของ

กิจการ 

2.13  สิทธิในการคัดคานของผูถือหุน 

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของ

บริษัทในคร้ังนี้ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวา

รอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม คัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

2.14  ภาษีที่เกี่ยวของ 

ผูที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปนผูชําระภาษีที่เกิดขึ้นจากการใชสิทธิในการซ้ือหุนตามใบสําคัญ

แสดงสิทธภิายใต ESOP 

2.15  การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.15.1 การเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยเร็ว 

ภายใน 30 วันนับแตเกิดเหตุการณดังตอไปนี้  

(ก) หากมีการเสนอขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไมวาโดยบริษัทหรือผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดไวในขอ 2.8.2  



 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 27 จาก 31  

 

 

ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิที่จะเสนอใหแกไขขอกําหนดสิทธิในเร่ืองอัตราการใช

สิทธิ อันจะเปนผลกระทบในดานลบตอสิทธิ  และ/หรือสวนไดเสียของผูถือหุนของบริษัทหรือ

ที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดลงมติไว เวนแตจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุม

ผูถือหุนในการขอเสนอแกไขในเร่ืองดังกลาว อนึ่ง การขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

อัตราการใชสิทธิ และราคาการใชสิทธิไมสามารถกระทําได เวนแตเปนกรณีของการปรับสิทธิ 

(ข) หากมีเหตุการณที่อาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางเปนนัยสําคัญ 

หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ 

ในกรณีที่บริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไมดําเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วัน

นับจากวันที่เกิดเหตุการณดังกลาวใน (ก) หรือ (ข) ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่

ยังมิไดมีการใชสิทธิ สามารถท่ีจะรองขอใหบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหดําเนินการ

จัดการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได และบริษัทจะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไดรับการรองขอจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกลาว 

2.15.2 หนังสือเชิญประชุม 

ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหบริษัทสงหนังสือเรียกประชุม (ซึ่งระบุสถานท่ี วันและ

เวลา และเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุม) โดยสงใหดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนทุกรายท่ียังสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได และมี

รายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิ

ในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมผูถือใบ 

สําคัญแสดงสิทธิ 

2.15.3 การมอบฉันทะ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจแตงต้ังผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนใน

ที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได โดยผูรับมอบฉันทะดังกลาวจะตองย่ืนหนังสือมอบ

ฉันทะ (ซึ่งทําตามแบบที่บริษัทและ/หรือนายทะเบียนกําหนด และไดจัดสงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

พรอมกับหนังสือเรียกประชุมแลว) ตอประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายกอน

เร่ิมการประชุม 

 



 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 28 จาก 31  

 

 

2.15.4 องคประชุม 

ที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูรับมอบฉันทะจากผูถือใบ 

สําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนใบ 

สําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิเขารวมประชุมจึงจะครบเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ไดมีการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง แต

จํานวนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ในกรณีที่การประชุมดังกลาว

จัดขึ้นโดยบริษัท ใหบริษัทนัดใหมีการประชุมใหมภายใน 30 วัน นับจากวันที่กําหนดเปนวันประชุม

คราวกอน โดยปฏิบัติตามขอ 2.15.2 โดยในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

และในกรณีที่การประชุมดังกลาว จัดขึ้นโดยการรองขอของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ในกรณีนี้บริษัท

ไมจําเปนตองเรียกประชุมใหม 

2.15.5 ประธานที่ประชุม 

ใหประธานกรรมการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนอื่นของ

บริษัทคนใดคนหน่ึง (เรียงตามลําดับในกรณีที่บุคคลกอนหนาไมเขารวมประชุม) ทําหนาที่เปนประธาน

ของที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.15.6 มติที่ประชุม 

มติของที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูรับมอบฉันทะที่เขาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

และใหมตินั้น มีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไมวาจะไดเขารวมประชุมหรือไม 

2.15.7 รายงานการประชุม 

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไมเกิน 14 วันนับจากวัน

ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ เปนผูลง

นามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ใหจัดเก็บรายงานการประชุมไวกับบริษัท รายงานดังกลาวซ่ึงลง

นามโดยประธานที่ประชุมในแตละคร้ัง  ใหถือวาถูกตองและผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายไม

วาจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรองขอบริษัทจะตองจัดสงราย 

งานการประชุมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายที่รองขอดวย  โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว

จะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายนั้นๆ  



 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 29 จาก 31  

 

 

2.15.8 คาใชจายในการประชุม 

บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิทุกคร้ัง 

2.15.9 มติเปนหนังสือแทนการประชุม 

ในกรณีที่จะตองมีการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อลงมติไมวาในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดตามที่กําหนด 

ไวในขอกําหนดสิทธินี้ บริษัทอาจขอใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําความตกลงกันเปนมติ โดยการทํา

หนังสือแทนการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเร่ืองดังกลาวได แตมติดังกลาวจะตองมีผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนใบ 

สําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมด ลงลายมือชื่อใหความเห็นชอบไวเปนหลักฐานในหนังสือ

ฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได และสงมอบใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย

เปนผูเก็บรักษาไว 

การลงมติตามวิธีการที่กําหนดในขอ 2.15.9 นี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมสามารถยกเลิกหรือเพิกถอน

มติที่สงมาได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท 

มติดังกลาวจะมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย ไมวาจะลงลายมือชื่อใหความ

เห็นชอบในมติดังกลาวหรือไม 

2.16  ขอจํากัดการโอน 

                      ภายใตเงื่อนไขและขอตกลงในขอกําหนดฉบับนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหตามขอกําหนดนี้ ไมสามารถโอน

เปล่ียนมือ เวนแตโอนทางมรดกใหแกทายาทหรือผูรับผลประโยชนโดยชอบตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูถือใบ 

สําคัญแสดงสิทธิถึงแกกรรม หรือตกเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถทุพพลภาพจนไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดอีกตอไป หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  

2.17  การดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดําเนินการขออนุญาตออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานตอหนวยงานที่เก่ียวของ (เชน สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) และมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของทุกประการ รวมทั้ง มีอํานาจ

กําหนดและ/หรือแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ ขอกําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับใบสําคัญแสดง

สิทธิ  เพื่อใหการขออนุญาตการออกและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนเปนไปตามกฎหมายและประกาศ



 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 30 จาก 31  

 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ รวมถึงคําแนะนําของสํานักงานคณะ 

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2.18  กฎหมายที่ใชบังคับ 

ขอกําหนดสิทธินี้ใหใชบังคับตามกฎหมายไทย การตีความ และผลของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้ ใหเปนไปตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายไทย 

3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

บริษัทกําหนดใหการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานมีราคาเสนอขายเทากับ 0 บาท

ตอหนวย และราคาการใชสิทธิเทากับ 2.34 บาทตอหุน ซึ่งคํานวณจากราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
ของบริษัทที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7 วันทําการติดตอกันหลังวันประชุมผู
ถือหุนหักดวยสวนลดรอยละ 10.00  

 

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
 

ป เดือน ราคาเฉล่ีย (บาท) ราคาสูงสุด 
(บาท) 

ราคาตํ่าสุด 
(บาท) 

มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวัน      
(ลานบาท) 

มิถุนายน 12.52 14.20      11.30          129.37  

กรกฎาคม 14.94 16.70      13.70          192.42  

สิงหาคม 15.56 16.60      14.40          154.84  

กันยายน 5.51 17.80*        3.28          167.91  

ตุลาคม 3.24 3.38        3.06           74.81  

พฤศจิกายน 2.99 3.26        2.78           67.50  

2550 

ธันวาคม 2.82 2.94        2.72           17.66  

มกราคม 2.71 2.98        2.58           35.03  

กุมภาพันธ 2.94 3.06        2.72           63.83  

มีนาคม 2.86 3.04        2.66           66.13  

เมษายน 2.82 2.88        2.76           28.63  

2551 

พฤษภาคม 2.89 2.94        2.84           19.40  
หมายเหตุ   ในวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 ไดมีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวของบริษัท 

จากเดิมมูลคาหุนละ 5.00 บาท (หาบาท) เปนมูลคาหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 * เปนราคา ณ ราคาพารหุนละ 5 .00 บาท 

 
 



 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 31 จาก 31  

 

 

5. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 

 5.1 วิธีการเสนอขาย 

โครงการ ESOP นี้เปนการเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานโดยตรง ซึ่งไมผานผูจัดจําหนาย 

5.2 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

-ไมมี- 

5.3 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

-ไมมี- 

5.4 คาใชจายในการเสนอขาย 
 

คาธรรมเนียมแบบคําขอเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม 50,000 บาท 

คาธรรมเนียมในการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขาย 120,000 บาท 

คาใชจายอื่นๆ (โดยประมาณ) 1,000,000 บาท 

รวม 1,170,000 บาท 
  หมายเหตุ คาใชจายอื่นๆ ประกอบดวย คาที่ปรึกษา คาจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน คาพิมพ และอื่นๆ  

5.5 วิธีการจัดสรร 

ตามที่ระบุรายละเอียดใน 2.2 

5.6 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

เนื่องจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP เปนการเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงาน 

ในราคาเสนอขายเทากับ 0 บาทตอหนวย ดังนั้นบริษัทจะดําเนินการจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานโดยไม

ตองมีการจองซ้ือ โดยบริษัทจะแจงผลการจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานทราบเปนรายบุคคลและใหบุคคล

ดังกลาวแจงความจํานงในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิมายังสํานักงานใหญของบริษัทภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5.7 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

บริษัทจะจัดสงใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการจัดสรรตามหนวยงาน หรือจัดสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียน ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทอาจทําความ ตก

ลงกับผูมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิลวงหนาเพื่อใหบริษัทเก็บใบสําคัญแสดงสิทธิ และเอกสารที่เก่ียวของไวที่

บริษัท เพื่อใหผูมีสิทธิมารับดวยตนเองในภายหลัง 


