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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2  

(“ใบส ำคัญแสดงสทิธิ” หรือ “FOCUS-W2”) 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัท่ีออกใหมข่องบริษัท โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “FOCUS-W2”) ออกโดย บริษัท โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัท” หรือ “FOCUS” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2560 เม่ือวันท่ี                   
28 เมษำยน 2560 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิจะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสิทธิทกุประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำง ๆ 
ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว รวมทัง้เห็นชอบกบักำรแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท 
โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และข้อก ำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตัง้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิและส ำเนำสญัญำกำรแตง่ตัง้
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และส ำนกังำนของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิได้ในวนัท ำกำรของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ                 
ณ ส ำนักงำนใหญ่ เลขท่ี 25 อำคำรอัลม่ำลิงค์ ชัน้ 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 
ระหวำ่งเวลำ 9.30-15.30 น. และส ำนกังำนของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1. ค ำจ ำกัดควำม 

ค ำและข้อควำมตำ่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธิให้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ข้อก ำหนดสทิธิ : ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฉบับนี ้
(รวมถงึท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลงั) 

1.2 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท โฟคสั                          
ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 
หรือ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.3 ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท โฟคัส                 
ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 2                 
ท่ีออกให้โดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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1.4 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคล          
อ่ืนใดท่ีคณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ให้เป็นนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

1.5 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท โฟคัส                    
ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และ 
ให้รวมถึงผู้ ถือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของ 
บ ริษัท โฟคัส ดี เวลลอปเม้นท์  แอนด์ คอนสตรัคชั่น  จ ำกัด 
(มหำชน) 

1.6 บริษัท หรือ FOCUS : บริษัท โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 

1.7 ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษัท โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 

1.8 ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือนิติบคุคล
อ่ืนท่ีด ำเนินกิจกำรรับฝำกหลักทรัพย์ได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

1.9 วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2560 

1.10 หุ้นรองรับ : หุ้ นสำมัญออกใหม่ของ บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์               
คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 31,680,010  หุ้น (สำมสิบ
เอ็ดล้ำนหกแสนแปดหม่ืนสิบหุ้ น) ท่ีจัดไว้เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้ นสำมัญท่ีออกใหม่เพิ่มเติม                
ในกรณีท่ีมีกำรปรับสทิธิภำยใต้ข้อก ำหนดสทิธิ 

1.11 วนัใช้สิทธิ : ทุกวันท ำกำรสุดท้ำยของทุกไตรมำส (เดือนมีนำคม มิถุนำยน 
กันยำยน และธันวำคม) ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ หำกวันดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำร  ให้เลื่อนเป็น              
วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิแตล่ะรอบ  
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1.12 วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย : วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2563 แต่หำกภำยหลงัมีประกำศก ำหนดให้วนั
ดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน
ดงักลำ่วแทน 

1.13 วนัท ำกำร : วันท่ีธนำคำรพำณิชย์โดยทั่วไปเปิดท ำกำรในกรุงเทพมหำนคร                  
ซึ่ งมิ ใช่ วัน เสำ ร์ห รือวันอำทิต ย์  ห รือวันหยุดธนำคำรอ่ืน  ๆ                 
ท่ีก ำหนดโดยธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

1.14 ก.ล.ต. หรือ ส ำนกังำน : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

1.15 ต.ล.ท. หรือ ตลำดหลกัทรัพย์ : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้มีควำมหมำยรวมถึง
ตลำดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ แล้วแตก่รณี 

1.16 สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ : สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
เก่ียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ เช่น                
ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำรโอน กำรจ ำน ำ               
กำรอำยัด กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
หรือประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

1.17 สิทธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ : สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิอันรวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญท่ีออกใหม่ของบริษัท สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุม และสิทธิในกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรได้รับค่ำเสียหำยในกรณีท่ีหุ้นรองรับไม่
เพียงพอ 

2. ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

2.1 ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขำย : ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จะ ซื อ้ หุ้ น สำมัญ ของ บ ริษั ท  โฟคัส                         
ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) (FOCUS-W2) 
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2.2 ชนิดใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและเปลี่ยนมือได้ 

2.3 จ ำนวนท่ีออกและเสนอขำย : ไมเ่กิน 31,680,010 หน่วย 

2.4 จ ำนวนหุ้ นท่ีออกเพ่ือรองรับใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

: ไม่เกิน 31,680,010 หุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้ นละ 1.00 บำท) คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
ภำยหลงัเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีจ ำนวน 
190,080,063 หุ้น 

2.5 ลกัษณะกำรเสนอขำย : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทและช ำระรำคำค่ำจองซือ้หุ้ น
สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
และจองเกินสิทธิ ในอัตรำส่วนหุ้ นสำมัญเดิม 1 หุ้ นสำมัญท่ีได้รับ
กำรจดัสรรต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 0.5 หน่วย ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัด
ทิง้ทัง้จ ำนวน โดยบริษัทได้ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
รับใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันท่ี 11 พฤษภำคม 
2560 แ ล ะ ใ ห้ ร ว บ ร ว ม ร ำ ย ช่ื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ต ำ ม ม ำ ต ร ำ  225                           
ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 
ในกำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรำยท่ีได้ รับกำรจัดสรร
ใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว หำกมีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิ       
ท่ีไม่เต็มจ ำนวนหน่วยจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษใบส ำคัญแสดง
สิทธิส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จ ำนวน ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกกำรค ำนวณสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับจำกกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณี             
ท่ีมีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ ำนวนดงักลำ่ว ซึง่จะท ำให้คงเหลือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในจ ำนวนเท่ำกับท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม             
ลงตวั 

2.6 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0.00 บำท (ศนูย์บำท) 

2.7 วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2560 

2.8 วนัท่ีครบก ำหนดใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2563 
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2.9 อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

2.10 อตัรำกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั : ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ  1 หน่ วย  มีสิท ธิ ซื อ้หุ้ นสำมัญ ได้  1 หุ้ น           
(อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

2.11 รำคำกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั : 1.80 บำทต่อหุ้ น (รำคำกำรใช้สิทธิอำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง 
ตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

2.12 วนัใช้สิทธิ : วนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุไตรมำส (เดือนมีนำคม มิถนุำยน กนัยำยน 
และธันวำคม) ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
หำกวันดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้ เลื่อนเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันครบ
ก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละรอบ ก ำหนดให้วันใช้สิทธิครัง้แรก คือ              
วันท่ี 30 กันยำยน 2560 อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกตรงกับวันหยุด        
จึงเลื่อนเป็น 29 กันยำยน 2560 และวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย คือ           
วันท่ี 6 กรกฎำคม 2563 ทัง้นี ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะครบก ำหนด
อำย ุ3 (สำม) ปี ในวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2563 

ทัง้นี ้ก ำหนดให้วนัใช้สิทธิมีดงัตอ่ไปนี ้
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 1 ตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 ตรงกบัวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 3 ตรงกบัวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 4 ตรงกบัวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 5 ตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 6 ตรงกบัวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 7 ตรงกบัวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 8 ตรงกบัวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 9 ตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 10 ตรงกบัวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 11 ตรงกบัวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 12 ตรงกบัวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2563 

2.13 ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์               
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ  
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2.14 ตลำดรองของหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ : บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบียน
กำรใช้สิท ธิแปลงสภำพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

2.15 ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเพิ่มทนุหรือจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจำกกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นีส้ำมำรถแบง่ออกได้เป็น 4 กรณีดงัตอ่ไปนี ้

กรณีท่ี 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นเดิม  และ 
ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้จ ำนวน อย่ำงไรก็ตำมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมกำร หรือพนกังำนท่ีได้รับสิทธิ
จดัสรร ESOP-Warrants มิได้ใช้สิทธิตำม ESOP-Warrants ทัง้จ ำนวน 

กรณีท่ี 2 ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิม แต่บคุคล
อ่ืนท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้จ ำนวน และผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
พนกังำนท่ีได้รับสทิธิจดัสรร ESOP-Warrants มิได้ใช้สิทธิตำม ESOP-Warrants ทัง้จ ำนวน 

กรณีท่ี 3 ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นเดิม  และ                  
ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิทัง้จ ำนวน และผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน                     
ท่ีได้รับสทิธิจดัสรร ESOP-Warrants ใช้สิทธิตำม ESOP-Warrants ทัง้จ ำนวน 

กรณีท่ี 4 ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนพร้อมกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ และไม่ได้เป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทท่ีได้รับสิทธิจัดสรร ESOP-Warrant หรือเป็นกรรมกำร ผู้ บริหำร หรือ
พนกังำนของบริษัทท่ีได้รับสทิธิจดัสรร ESOP-Warrant แตม่ิได้ใช้สิทธิตำม ESOP-Warrants 

2.15.1 กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น 

กรณีที่ 1 เน่ืองจำกผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในกำรจองชือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสดัสว่นและใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ และกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนมิได้ใช้สิทธิตำม ESOP-Warrants ท ำให้ผู้ ถือหุ้น
ไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุ้น จำกกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์                 
ในครัง้นี ้

กรณีที่ 2 มีกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น ดงันี ้

=    จ ำนวนหุ้นรองรับ ESOP-Warrants    
จ ำนวนหุ้ นช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้ นเพิ่มทุน  + จ ำนวนหุ้ นรองรับ  FOCUS-W2 + จ ำนวนหุ้ นรองรับ ESOP-
Warrants 
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=  

 
= ร้อยละ 2.63 

กรณีที่ 3 มีกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น ดงันี ้

=   จ ำนวนหุ้นรองรับ FOCUS-W2                    
จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นเพิ่มทนุ + จ ำนวนหุ้นรองรับ FOCUS-W2 

=   
 

= ร้อยละ 14.29 

 

กรณีที่ 4 มีกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น ดงันี ้

=  จ ำนวนหุ้นรองรับ FOCUS-W2 + จ ำนวนหุ้นรองรับ ESOP-Warrants            . 
จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นเพิ่มทนุ + จ ำนวนหุ้นรองรับ FOCUS-W2 + จ ำนวนหุ้นรองรับ ESOP-Warrants 

=  
 

= ร้อยละ16.54 

2.15.2 กำรลดลงของรำคำหุ้น 

กำรลดลงของรำคำตลำด = (รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย – รำคำหลงักำรเสนอขำย) X 100 
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 

รำคำตลำดก่อนเสนอขำยเท่ำกับ 2 บำทต่อหุ้น ซึ่งค ำนวณจำกรำคำปิดถวัเฉลี่ยของหุ้นสำมญัของบริษัท                      
ท่ีมีกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลำ 7 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอวำระต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2560 (คือระหว่ำงวนัท่ี 
16 – 24 กมุภำพนัธ์ 2560) โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณในแตล่ะกรณีดงันี ้

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มีผลกระทบด้ำนรำคำเทำ่กบัร้อยละ 12.86 โดยมีวิธีกำรค ำนวณ ดงันี ้

= (รำคำตลำดก่อนเสนอขำยXจ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว)+(รำคำหุ้นเพิ่มทนุXจ ำนวนหุ้นเพิ่มทนุ)+(รำคำใช้สทิธิ FOCUS-W2 )Xจ ำนวนหุ้นรองรับ FOCUS-W2) 
จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว+จ ำนวนหุ้นเพิม่ทนุ+จ ำนวนหุ้นรองรับ FOCUS-W2 
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=  
 

 
= 1.73 

ดงันัน้ จงึมีกำรลดลงของรำคำตลำด ดงันี ้

=  
 

=  ร้อยละ 12.86 

กรณีที่ 3 มีรำคำตลำดหลงักำรเสนอขำยเทำ่กบัร้อยละ 12.78 โดยมีวิธีกำรค ำนวณ ดงันี ้

=  (รำคำตลำดก่อนเสนอขำยXจ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว) + (รำคำหุ้นเพ่ิมทนุXจ ำนวนหุ้นเพ่ิมทนุ)+ 
(รำคำใช้สิทธิ FOCUS-W2 X จ ำนวนหุ้นรองรับ FOCUS-W2) + (รำคำใช้สิทธิ ESOP-Warrants X จ ำนวนหุ้นรองรับ ESOP-Warrants) 

จ ำนวนหุ้น paid-up + จ ำนวนหุ้น RO + จ ำนวนหุ้นรองรับ FOCUS-W2 + จ ำนวนหุ้นรองรับ ESOP Warrants 
 

=   
 

= 1.744 

ดงันัน้ จงึมีกำรลดลงของรำคำตลำด ดงันี ้

=  
 

=  ร้อยละ 12.78 

กรณีที่ 4 มีกำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไรเทำ่กบัร้อยละ 14.29 โดยมีวิธีกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

EPS หลงักำรเสนอขำย 

=    Earning     
จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นเพิ่มทนุ + จ ำนวนหุ้นรองรับ FOCUS-W2 

=   
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= 0.008 บำทตอ่หุ้น 

กำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไร  

=   
 
= ร้อยละ 14.29 

3. ใบส ำคัญแสดงสทิธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ และผู้ทรงสทิธิในใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

3.1 นำยทะเบียนมีหน้ำท่ีจะต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำย โดยในส่วนของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
แทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ นำยทะเบียนจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพ่ือใช้แทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

3.2 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมดุทะเบียน                 
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชำติ ท่ีอยู่ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และรำยละเอียด                    
ท่ีศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะก ำหนด ในกรณีท่ีข้อมลูไมต่รงกนับริษัทจะถือวำ่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็น
ข้อมลูท่ีถกูต้อง 

3.3 นำยทะเบียนมีหน้ำท่ีตำมสญัญำกำรแต่งตัง้นำยทะเบียนท่ีจะต้องจดัท ำและเก็บรักษำสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัท หรือจนกว่ำครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

3.4 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำท่ีในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรบันทึกในสมุด
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำว บริษัทสงวนสิทธิ                       
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะท ำกำรแจ้งให้ถือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำ                   
ไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูล                     
ของตลำดหลกัทรัพย์ และแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบ 

3.5 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.5.1 สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรำกฎช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จ ำนวนดงักลำ่วอยูใ่นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียน
ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
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ซึ่งสำมำรถใช้ยนักบัผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ตำมข้อ 4.1 เกิดขึน้แล้วในวนัปิดสมดุทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง
ข้ำงต้น ซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.5.2 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิส ำหรับกรณีท่ีศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน                  
คือ สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับแจ้ง
เป็นหนงัสือจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนดงักลำ่วท่ีลงทะเบียน
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรก                
ของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิในกรณีท่ีมีกำรโอนปิดสมดุทะเบียน 

3.6 เม่ือศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์แจ้งตอ่นำยทะเบียน นำยทะเบียนมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องออกใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิ
ในใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ                        
รำยดงักล่ำวเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีได้รับแจ้งจำกศูนย์                 
รับฝำกหลกัทรัพย์ ทัง้นี  ้เม่ือได้มีกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียนจะแก้ไข
จ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออก 
ส่วนจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีปรำกฎในใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบรับเพ่ือใช้แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ                      
ท่ีออกให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์นัน้ หำกนำยทะเบียนไม่ได้ท ำกำรแก้ไข (ไม่วำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวน
ลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิ
ในใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

4. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีมิได้ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ โอนและผู้ รับโอน กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์                       
เม่ือผู้ โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้ำของใบส ำคญั
แสดงสิทธิจ ำนวนท่ีจะท ำกำรโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ำยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเน่ืองครบถ้วน
จำกผู้ ท่ีปรำกฎช่ือดงักล่ำว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอน โดยลงลำยมือช่ือ
สลกัหลงัแสดงกำรโอนไว้ด้วย 

(1) ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ รับโอนกบับริษัท : กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนั
กับบริษัทได้ก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิพร้อมทัง้
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีผู้ รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้ำนหลัง                     
ของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 
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(2) ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ รับโอนกบับุคคลภำยนอก : กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ                   
ใน สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

4.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนในวนั 
และเวลำท ำกำรของนำยทะเบี ยน และจะต้องท ำตำมแบบและวิ ธีกำรท่ีนำยทะเบียนก ำหนด                                 
โดยผู้ ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีลงลำยมือช่ือครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น 
พร้อมทัง้หลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ดี นำยทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ                      
หำกนำยทะเบียนเหน็วำ่กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ไมช่อบด้วยกฎหมำย 

4.2 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์และหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

5. กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ในวันท ำกำรสุดท้ำยของ ทุกไตรมำส                             
(เดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม) ของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอำยุใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ                                  
(“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) ทัง้นี ้วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวันท่ี 30 กันยำยน 2560 อย่ำงไรก็ตำม 
เน่ืองจำกตรงกับวันหยุดจึงเลื่อนเป็นวันท่ี 29 กันยำยน 2560 และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยตรงกับวันท่ี
ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบก ำหนด 3 (สำม) ปี นับแต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“วันก ำหนดใช้สิทธิ                       
ครั้งสุดท้ำย”) ซึ่งตรงกับวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563 ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพักกำรโอนสิทธิ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยจะมีกำรปิดสมุดทะเบียน  21 (ย่ีสิบเอ็ด) วันก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) 

ล่วงหน้ำ 2 (สอง) วันท ำกำร 1 ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือภำยในระยะเวลำตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยก ำหนด (ในกรณีท่ีวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้ใดตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อน
วนัก ำหนดใช้สิทธิเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้ดงักลำ่ว) 

 
                                                            
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2561 จากเดิม “3 (สาม) วนัท าการ” เป็น “2 (สอง) วนัท าการ”  

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เลขที ่บจ.(ว) 1/2561 ลงวนัที ่                        
14 กมุภาพนัธ์ 2561 
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5.2 กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทแต่ละครัง้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดหรือ
บำงสว่นได้ 

5.3 ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใ ช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.30 - 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในกรณีท่ีวนัก ำหนดใช้สิทธิตรง
กบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อน
หน้ำวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้ดงักลำ่ว ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยให้แสดงควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 

กำรแจ้งข่ำวเก่ียวกบักำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้ง
รำยละเอียดดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 14 (สิบสี่) วนัก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้หรือ    
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ หรือระบบอ่ืนใดตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์                  
แห่งประเทศไทยก ำหนด และส ำหรับกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำมรำยช่ือท่ีปรำกฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนภำยใน 5 (ห้ำ) วนัท ำกำร
นบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียนด้วย 

5.4 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ                                                                                                                              

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”)                                                                                  
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
 โทรศพัท์ 0-2009-9000, โทรสำร 0-2009-9991, Website: www.set.or.th/tsd 

5.5 สถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
บริษัท โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 25 อำคำรอลัม่ำลงิค์ ชัน้ 9 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ 0-2650-3063-4, โทรสำร  0-2650-3065-6 
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5.6 วิธีกำรใช้สิทธิและขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ 

5.6.1 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ท่ีบริษัท โดยจะต้องแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมท่ีระบขุ้ำงต้น 

(1) ในกรณีท่ีใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้ น (Scrip) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้ทนัที 

(2) ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีต้องกำร
ใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออก
ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด โดยย่ืนต่อบริษัท
หลักทรัพย์ท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์
ดังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพ่ือขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิส ำหรับ
น ำไปใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์                    
จะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิเพ่ือน ำไปใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมท่ีระบุไว้ข้ำงต้น นอกจำกนี ้                          
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถติดตอ่ขอรับหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้ท่ีบริษัท 

5.6.2 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนง                 
ในกำรใช้สิทธิโดยด ำเนินกำรและสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทตำมสถำนที่ติดตอ่ข้ำงต้น 

(1) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญท่ีได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน                  
ทกุรำยกำร พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(2) ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบท่ีตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนดตำมจ ำนวนท่ีระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ และหนงัสือมอบอ ำนำจ
ให้ผู้ อ่ืนมำรับใบส ำคญัแสดงสทิธิฉบบัใหมส่ ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมไ่ด้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) 

(3) ช ำระเงินตำมจ ำนวนท่ีระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟท์ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่
จ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหำนครภำยใน 2 (สอง) วนัท ำกำรนบัจำก
วนัท่ีแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บัญชีเพ่ือการจองซ้ือ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน” เลขท่ีบัญชี  
791-125-100-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำร ยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) สำขำถนนวิทยุ ทัง้นี ้
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กำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินดังกล่ำวได้แล้ว
เท่ำนัน้ หำกบริษัทเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตผุลใดก็ตำมท่ีมิได้เกิดจำกบริษัท ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครัง้นัน้                   
แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นกำรตดัสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิ
ในครัง้สดุท้ำยให้ถือวำ่หมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วอีกตอ่ไป 

(4) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษี อ่ืนใด (ถ้ำมี)                       
ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีใช้บงัคบัในกำรใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(5) หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้ 

(ก) บคุคลสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(ข) บคุคลตำ่งด้ำว: ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(ค) นิติบุคคลในประเทศ: ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และ/หรือ เอกสำรจัดตัง้ซึ่งออก    
โดยหน่วยงำนท่ี เก่ียวข้องท่ี มีอำยุไม่ เกิน 6 เดือน และ /หรือ  ภำยในระยะเวลำ                                     
ท่ีนำยทะเบียนก ำหนด พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง และเอกสำรหลักฐำนของผู้ มีอ ำนำจ                         
ลงลำยมือช่ือของนิติบคุคลตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(ง) นิติบคุคลต่ำงประเทศ: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ไม่เกิน 
1 ปี และ/หรือ ภำยในระยะเวลำท่ีนำยทะเบียนก ำหนดพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องและ
เอกสำรหลักฐำนของผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคลตำม (ก) ห รือ (ข)                             
พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ทัง้นี ้นำยทะเบียนอำจจะร้องขอเอกสำรท่ีจ ำเป็นอ่ืนใดเพิ่มเติมหรือเพ่ือทดแทนเอกสำรข้ำงต้น                 
ได้เพ่ือเป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัหรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5.6.3 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญจะต้อง                    
เป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ                     
1 หน่วยตอ่หุ้นสำมญั 1 หุ้น เว้นแตก่ำรปรับสทิธิตำม 7.2 

5.6.4 จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกเม่ือมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ช ำระตำมท่ีกลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะท่ีมี
กำรใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ



บริษัท โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                           แก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เมื่อวนัที่ 28 พฤษภำคม 2561 

 

 

หน้ำ 15 
 

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้
สิทธิแล้วท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดังกล่ำว บริษัทจะไม่น ำเศษดังกล่ำวมำคิ ดค ำนวณและ                 
จะช ำระเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิดงักล่ำวคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภำยใน 14 (สบิสี่) วนั นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแตล่ะครัง้โดยไมมี่ดอกเบีย้ 

5.6.5 บคุคลท่ีมิใช่สญัชำติไทย 

(1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิท่ีมิใช่สญัชำติไทยซึ่งได้แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ
ตำมวิธีกำรใช้สิทธิ จนท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของคนท่ีไม่ใช่สญัชำติไทยมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 
49 ของจ ำนวนหุ้ นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วตำมท่ีระบุในข้อบังคับหรือตำมสัดส่วนท่ีอำจมีกำรแก้ไข                    
ในข้อบงัคบัในอนำคต 

(2) หำกข้อจ ำกัดกำรโอนดังกล่ำวข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชำติไทย                     
ท่ีได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนท่ีระบุในใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัไม่วำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเลือก
ให้บริษัทด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ให้บริษัทคืนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตำม
รำคำใช้สิท ธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วน                                
ท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน                       
14 (สบิสี่) วนันบัจำกวนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

(ข) ให้บริษัทเป็นผู้ท ำกำรถือใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและเงินตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยได้ย่ืนควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ                     
ในส่วนท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิเอำไว้ตำมล ำดับก่อนหลงั เพ่ือด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วนท่ียังไม่ได้มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว                      
เม่ือกำรเข้ำถือหุ้ นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว                            
ไมข่ดัตอ่ข้อจ ำกดัทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชำติไทยจะต้องแสดงควำมจ ำนงท่ีจะให้บริษัท 
ด ำเนินกำรตำมข้อ (ก) หรือ (ข) ข้ำงต้น โดยระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญั ณ วนัแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ 
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(3) บริษัทจะอนญุำตให้มีกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดง 
สิทธิในส่วนท่ียังไม่ได้รับกำรใช้สิทธิตำมข้อ (2) (ข) บำงส่วนหรือทัง้หมดในวันใช้สิทธิวันแรก                      
ท่ีสำมำรถกระท ำได้โดยท่ีไม่ขัดต่อข้อจ ำกัด อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือ                
ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีรอกำรใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่ำวมำกกว่ำจ ำนวนหุ้ นสำมัญ                    
ท่ีอนุญำตให้ซือ้ได้โดยไม่ขัดต่อข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้ น เร่ืองสัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของ                   
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชำติไทย บริษัทจะด ำเนินกำร
ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ                     
ท่ีมิใช่สญัชำติไทยตำมล ำดบักำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ตำมท่ีก ำหนด           
ในกำรใช้สิทธิในครัง้นี ้

(4) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัท                          
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้สิทธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเร่ืองสดัส่วนกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีไมใ่ช่สญัชำติไทย 

(5) หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อ (2) (ข) และ ณ วนัใช้ 
สิทธิครัง้สดุท้ำย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวไม่สำมำรถใช้
สิทธิได้ เน่ืองจำกข้อจ ำกดัเก่ียวกบักำรถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวครบก ำหนดลง โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ                
ท่ีมิใช่สญัชำติไทยดงักลำ่วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไมด่ ำเนินกำร
ชดใช้คำ่เสียหำยท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

5.6.6 หำกบริษัทได้รับหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือจ ำนวนเงินท่ีบริษัทได้รับ
ช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีระบไุว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำ
ข้อควำมท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ซือ้หุ้นสำมญันัน้ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องหรือช ำระเงินให้ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้นัน้ๆ หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษัทจะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มี
กำรใช้สิทธิ และบริษัทจะจดัสง่เงินท่ีได้รับและใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 (สิบสี่) วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณี
ใด ๆ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทจะมีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหนึง่ตอ่ไปนีต้ำมท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเลือกไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนง 
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(1) ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมมี่กำรใช้สิทธิ หรือ 

(2) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนท่ีจะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ 
ซึง่บริษัทได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ 

(3) ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ หำกบริษัทไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำร
ใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษัทจะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้
สภำพลงโดยไมมี่กำรใช้สิทธิ 

ในกรณีตำมข้อ (1) และ (3) บริษัทจะส่งเงินท่ีได้รับไว้และใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงักล่ำวคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 (สิบสี่) วันนับจำกวันถัดจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิโดยไม่มี
ดอกเบีย้ 

ในกรณีข้อ (2) บริษัทจะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ
ในกรณีท่ีบริษัทถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงส่วนคืนให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 (สิบสี่ ) วันนับจำกวันถัดจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  และ                           
ให้ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว ยังมีผลใช้
ตอ่ไปจนถงึวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 

5.6.7 เม่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำร
ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ                       
ใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ 
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้  เว้นแต่                       
จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบริษัท 

5.6.8 เม่ือพ้นก ำหนดวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยแล้ว แต่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ                   
ยังมิได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขของกำรใช้สิทธิท่ีก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือ                    
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิของผู้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมมี่กำรใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้สิทธิ
ไมไ่ด้อีกเม่ือพ้นก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 

5.6.9 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนท่ีประสงค์จะใช้
สิทธิ บริษัทจะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมี จ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่                            
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดยบริษัทจะจดัส่งให้ทำง
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ไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 (สิบสี่) วนันบัจำกวนัใช้สิทธินัน้ๆ และจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ใบเก่ำ 

5.6.10 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมญั
ท่ีออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับช ำระค่ำหุ้ น                      
ตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้
สิทธินัน้เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีค ำนวณได้จำกกำร
ใช้สิทธิในครัง้นัน้โดยเร็วท่ีสดุ แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินกวำ่ 30 (สำมสิบ) วนันบัแตว่นัใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ 

5.6.11 ในกรณีท่ีหุ้นสำมัญท่ีส ำรองไว้เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยท่ี
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย 
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ ถึ งแม้ว่ำจะมีหุ้ นสำมัญเพียงพอก็ตำม (เช่น                               
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต่ำงด้ำวท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิเพรำะถูกจ ำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นท่ีระบุ                  
ในข้อบงัคบัของบริษัท) 

5.6.12 กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมญัออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบุในหุ้นสำมญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกบัช่ือท่ีปรำกฎอยู่
ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้ นไปยังผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมท่ีอยู่                        
ท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 15 (สิบห้ำ)                      
วนัท ำกำรนับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจตกลงกบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิล่วงหน้ำให้บริษัทเก็บใบหุ้นสำมญั ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เช็คและเอกสำร
อ่ืนๆ ไว้ท่ีบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนมำรับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีทำงบริษัทก ำหนด บริษัทอำจออกใบหุ้ นในระบบใบหุ้ น (Scrip) และระบบไร้ใบหุ้ น (Scripless)                      
หำกบริษัทจะออกหุ้นสำมญัโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทจะสง่ใบหุ้นสำมญัหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำฝำกไว้
กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องระบุช่ือและบญัชีของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์                   
ให้ถกูต้องในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั และบริษัทจะส่งมอบหุ้นสำมญัหรือใบส ำคญั
แสดงสิทธิผ่ำนบญัชีฝำกหลกัทรัพย์ภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแตล่ะครัง้ 

5.6.13 ในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ภำยใน ระยะเวลำ                  
14 (สิบสี่) วนันบัแต่วนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.50 
ตอ่ปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัท่ีพ้นก ำหนดเวลำ 14 (สิบสี่) วนัดงักลำ่วจนถึง
วนัท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทได้ด ำเนินกำรส่งเช็ค 
ดรำฟท์ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีระบุในหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว                    
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ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้สิทธิคืนแล้วโดยชอบ และไม่สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ 
และ/หรือ คำ่เสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

5.7 กำรแก้ไขขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ 

ในกรณีท่ีตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงำนใดท่ีเก่ียวข้องได้ออก
ประกำศ ระเบียบ หรือวิธีกำรปฏิบตัิกำรใดๆ ที่มีผลให้บริษัทต้องแก้ไขรำยละเอียดขัน้ตอนในกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.6 
ให้บริษัทสำมำรถท ำกำรแก้ไขขัน้ตอนกำรใช้สิทธิให้สอดคล้องกบัประกำศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบตัิดงักลำ่วได้และต้อง
แจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์ และ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ทรำบโดยไมช่กัช้ำ 

6. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิและข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

6.1 ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด โดยบริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ                  
เพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ในกรณีของกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ซึ่งบริษัทจะปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 21 (ย่ีสิบเอด็) วนั ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 

6.2 ข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญั 

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 10 ระบุว่ำหุ้ นของบริษัทสำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้ นนัน้เป็นเหตุ                     
ให้มีบุคคลท่ีไม่มีสญัชำติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัท มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด       
กำรโอนหุ้นรำยใดท่ีจะท ำให้อตัรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสญัชำติไทยของบริษัทเกินอตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัท      
มีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนัน้ได้ 

6.3        ข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิของบคุคลท่ีมิใช่สญัชำติไทย 

6.3.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิท่ีมิใช่สญัชำติไทยในกรณีท่ีกำรออกหุ้นดงักล่ำวท ำให้สดัส่วนกำร
ถือหุ้นของคนท่ีไม่ใช่สญัชำติไทยมีเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัท
ตำมท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

6.3.2 หำกข้อจ ำกดัในเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยในบริษัทท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีมิใช่สญัชำติไทยที่ได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ ไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนท่ีระบใุนใบแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิทัง้หมด บริษัทจะคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิและเงินตำมรำคำใช้สิทธิของใบส ำคญั
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แสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยดังกล่ำวทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 45 (สี่สิบห้ำ) วนั นบัจำกวนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

หำกข้อจ ำกดัในเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยในบริษัทท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีมิใช่สญัชำติไทยที่ได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ ไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนท่ีระบใุนใบแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิบำงส่วน บริษัทจะคืนใบส ำคัญแสดงสิทธิและเงินท่ีเหลือตำมรำคำใช้สิทธิ                    
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิในสว่นท่ีไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไมใ่ช่
สญัชำติไทยดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 45 (สี่สิบห้ำ) วนั นบัจำกวนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

6.3.3 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัท ในกรณี                  
ท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเร่ืองสัดส่วนกำรถือครองหุ้ นของคนต่ำงด้ำว                             
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ดงัมีรำยละเอียดตำมข้อ 6.3.1 

7. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

7.1 สิทธิของบริษัทในกำรเรียกให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกครัง้นีไ้ม่มีข้อก ำหนดให้บริษัทสำมำรถเรียกให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 เง่ือนไขกำรปรับสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เม่ือเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิไมใ่ห้น้อยไปกวำ่เดิม 

(1) เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทอนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยก
หุ้นสำมญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แต่วนัท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง
มลูค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท 

1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price1  = Price0[Par1] 

[Par0] 

2. อตัรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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Ratio1  = Ratio0[Par0] 
         [Par1] 

โดยท่ี 
Price1  คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Price0  คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio1  คือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio0  คือ อตัรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Par1  คือ มลูค่ำท่ีตรำไว้ใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Par0  คือ มลูค่ำท่ีตรำไว้เดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

(2) เม่ือบริษัทเสนอขำยหุ้ นท่ีออกใหม่ใดๆ แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ /หรือ บุคคล                         
ในวงจ ำกดั ในรำคำท่ีต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำหุ้นท่ีค ำนวณได้ตำมวิธีกำรท่ีใช้รำคำตลำดในขณะเสนอ
ขำยหุ้นนัน้หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นนัน้ 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ชือ้หุ้ นสำมญัจะ
ไม่ได้รับสิทธิในกำรจองชือ้หุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR) 
ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นกำรออกและเสนอขำยแก่ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

อนึ่ง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำหนึ่งรำคำในกำรเสนอขำยในเง่ือนไข                  
ท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น ำจ ำนวนหุ้ นและรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สำมญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยพร้อมกนัดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั  
ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท "                   
มำค ำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่ทำ่นัน้ 

รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้สิ น้ท่ีบริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้น หกัค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้ 

“รำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง  มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้น
สำมญัทัง้หมดของบริษัท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีท ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในระหว่ำงระยะเวลำ 
15 (สบิห้ำ) วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 



บริษัท โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                           แก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เมื่อวนัที่ 28 พฤษภำคม 2561 

 

 

หน้ำ 22 
 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท" เน่ืองจำกหุ้นสำมญัของบริษัทไม่มีกำรซือ้
ขำยในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะท ำกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณแทน 

"รำคำยุตธิรรม" หมำยถงึรำคำท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินที่ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเหน็ชอบ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัท่ีออก
ใหมส่ ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญท่ีออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณี                   
ท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) อนึง่ ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนั
มำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำยภำยใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้รำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณ
รำคำสทุธิต่อหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้
ด้วยกัน ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท”                  
มำค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเทำ่นัน้ 

1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price1  = Price0[ (A2x MP) + B2 X] 

[ MP (A2 + B2)] 

2. อตัรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio1  = Ratio0[ MP (A2 + B2] 

[(A2 x MP) + B2 X ] 

โดยท่ี 
Price1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Price0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio1 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio0 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 
A2 คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญ ท่ีได้ เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ                    

วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือสิทธิในกำรจองซือ้
หุ้ นสำมัญท่ีออกใหม่กรณี เสนอขำยหุ้ นสำมัญให้แก่                 
ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำย
หุ้ นสำมัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้ นสำมัญให้แก่
ประชำชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำย
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หุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
B2 คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

และ/หรือ เสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไป 
และ /ห รือ  กรณี เสนอขำยหุ้ นสำมัญ ให้แก่บุ คคล                      
ในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B2X คือ จ ำนวนเงินท่ีจะได้รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย                  
(ถ้ำมี) จำกกำรออกหุ้ นสำมัญท่ีออกใหม่ท่ีมีกำรเสนอ
ขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยแก่ประชำชนและ
นกัลงทนุทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

 (3) เม่ือบริษัทเสนอขำยหุ้นกู้ แปลงสภำพหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีออกใหม่โดยก ำหนดรำคำหรือ
ค ำนวณรำคำของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวต ่ำ
กว่ำร้อยละ 90 ของรำคำหุ้นท่ีค ำนวณตำมวิธีท่ีใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นกู้ แปลงสภำพ
หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญั
แสดงสิทธินัน้ 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้น
สำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมใ่ดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั
หรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญ (วันแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XW) ส ำหรับ
กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัแก่
ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

รำคำเฉลี่ยต่อหุ้ นของหุ้ นสำมัญท่ีออกใหม่ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรออก
หลักทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้ นสำมัญ หรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญรวมกับเงิน                           
ท่ีจะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั (ถ้ำมีกำรใช้สิทธิ
ทัง้หมด) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พ่ือรองรับกำรใช้สิทธินัน้ 

รำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัทและฐำนของมูลค่ำหุ้ นท่ีตรำไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ                                
ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ (2) ข้ำงต้น 
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1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price1  = Price0[ (A3 MP) + B3 X] 

[ MP (A3 + B3)] 

2. อตัรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio1  = Ratio0[ MP (A3 + B3] 

[(A3 x MP) + B3X ] 

โดยท่ี 
Price1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Price0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio1 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio0 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 
A3 คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญท่ีได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วัน

ก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือกำรจองซือ้หลกัทรัพย์     
ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือ
ให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญักรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ                  
เป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัต่อประชำชน
และนักลงทนุทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั แล้วแต่
กรณี 
 

B3 คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของ
หลกัทรัพย์ใดๆ ซึง่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั
หรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญ  ท่ีจะเสนอขำยให้แก่                       
ผู้ ถือหุ้ นเดิม  และ/หรือ ประชำชนและนักลงทุนทั่วไป 
และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B3 X คือ จ ำนวน เงิน ท่ีบ ริษัทจะได้ รับภำยหลังจำกกำรหัก
ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้สิทธิ                
ท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้ นสำมัญหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สำมญัท่ีเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยแก่
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ประชำชนและนักลงทุนทั่ ว ไป  และ /ห รือ  บุคคล                           
ในวงจ ำกดั แล้วแต่กรณี รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจำกกำรใช้
สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือซือ้หุ้นสำมญั 

(4) เมึอ่บริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้น
สำมญัไมมี่สิทธิในกำรรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 
1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1   = Price0[ A1] 
[ A1 + B1] 

2. อตัรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้  

Ratio 1   =  Ratio0  [     MP     ] 
[ MP - (D - R)] 

โดยท่ี  
Price1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Price0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio1 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio0 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 
A1 คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญ ท่ีได้ เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแ ล้ว ณ                           

วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นสำมัญเพ่ือสิทธิในกำร
รับหุ้นปันผล 

B1 คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้ นสำมัญ                   
ปันผล 

D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยหำกน ำก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงิน

ได้ ในอตัรำร้อยละ 90 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมด
ท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
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(5) เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหักภำษีเงินได้
ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ส ำหรับ                       
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 

กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นให้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออก
จริงในรอบระยะเวลำบญัชีในแต่ละปีดงักล่ำวรวมทัง้เงินปันผลระหว่ำงกำล (ถ้ำมี)  หำรด้วยก ำไร
สทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีนัน้  กำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสำมญัไม่มีสิทธิในกำร
รับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price1  = Price0[( MP) – (D-R)] 

[ MP] 

2. อตัรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio1  = Ratio0[MP] 

[(MP) – (D-R)] 

โดยท่ี  
Price1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Price0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio1 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio0 คือ อตัรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 
D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยหำกน ำก ำไรสทุธิหลกัหกัภำษีเงินได้

ในอัตรำร้อยละ 90 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้ นทัง้หมด                     
ท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทและฐำนของมูลค่ำท่ีตรำไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ                   
ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ (2) ข้ำงต้น 

ค ำว่ำ "วันที่ ใช้ในกำรค ำนวณ " หมำยถึง วันแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้ นสำมัญจะไม่ได้สิทธิ                              
ในเงินปันผล 
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(6) ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ  อันท ำให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด  ๆ                             
อนัพึงได้โดยท่ีเหตกุำรณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ (1) ถึง (5) ให้บริษัทหรือบริษัทอำจแต่งตัง้
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทขึน้ เพี่อร่วมกนัพิจำรณำก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ 
และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่อย่ำงเป็นธรรมและไม่ท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญแสดงสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิมโดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นท่ีสุด และให้บริษัทแจ้งให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน                    
นบัจำกวนัท่ีเกิดเหตกุำรณ์ท่ีต้องท ำให้ปรับสิทธิ และบริษัทจะแจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบทนัที 
นบัจำกวนัท่ีเกิดเหตกุำรณ์ท่ีต้องท ำให้ปรับสทิธิ หรือก่อนวนัท่ีอตัรำหรือรำคำใช้สิทธิมีผลบงัคบัใช้ 

(7) กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (1) ถึง (6) เป็นอิสระ
ตอ่กนัและจะค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณ์ตำ่งๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "รำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท" ส ำหรับกรณีท่ีเหตกุำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้พร้อมกนัให้ค ำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงเรียงตำมล ำดบัดงันีคื้อ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ท่ีค ำนวณ
กำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง และอตัรำกำรใช้สิทธิ
เป็นทศนิยม 5 ต ำแหน่งรำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และ                      
มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ (3) ข้ำงต้น 

(8) ในกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะปรับสิทธิโดยกำรปรับรำคำ และอตัรำกำรใช้สิทธิ 
โดยไมมี่กำรปรับรำคำใช้สิทธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำร
ใช้สิทธิ ทัง้นี  ้บริษัทจะจัดให้มีกำรออกหุ้ นใหม่เพิ่มเติมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ                    
เม่ือมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไว้
ในข้อก ำหนดสิทธิ ทัง้นี ้หำกบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องย่ืนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
ท่ีอนมุตัิให้ออกหุ้นรองรับกำรปรับสิทธินัน้อย่ำงเพียงพอต่อ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิทธิ 
จงึจะถือวำ่บริษัทได้รับอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นรองรับ 

(9) กำรค ำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงซึง่ท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแตก่รณีกำร
รวมหุ้นในกรณีท่ีหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิของกำรแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ต ำแหน่งของอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำร
เปลี่ยนแปลง) ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหำกรำคำกำรใช้สิทธิ
หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญในกำรแสดงควำมจ ำนง                 
กำรใช้สิทธิในรอบนัน้ค ำนวณได้เป็นเศษของบำทให้ปัดเศษของบำททิง้ 
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(10) ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ท่ีค ำนวณ                    
ตำมสตูรมีรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมญั (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มลูค่ำท่ีตรำไว้
ของหุ้ นสำมัญของบริษัทเป็นรำคำใช้สิทธิ และยังใช้อัตรำกำรใช้สิทธิตำมท่ีก ำหนดในข้อ (1)                     
ถงึ (5) ตอ่ไป แล้วแต่กรณี 

(11) สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใช้
สิทธิและวนัก่อนท่ีกระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอนัเน่ืองจำกกำรใช้สิทธิ    
จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิและ 
สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสิน้สุดลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช ำระแล้วอนัเน่ืองมำจำกกำรใช้สิทธินัน้ 

(12) ในกรณีท่ีบริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทยังไม่ได้
ด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกบักระทรวง
พำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงัโดยบริษัทจะออก
หุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิสมควรจะได้รับ หำกรำคำท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสำมญัส่วนท่ีเพิ่มใหม่
อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้นสำมญัท่ีได้รับก่อนหน้ำนี ้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้ำ) วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีมีกำร
ปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้ น) และภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำรนับจำกวันท่ีมีกำรปรับสิทธิ                  
(ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น) 

(13) หุ้ นสำมัญใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์                       
อันพึงได้เหมือนหุ้ นสำมัญเดิมท่ีออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วของบริษัททุกประกำร                          
เม่ือกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วของบริษัท 

(14) บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 7.2 (1) 
ถึง (5) โดยบอกรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตผุลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวต่อตลำด
หลักทรัพย์ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์                      
โดยไม่ชกัช้ำในวนัท่ีเหตกุำรณ์เกิดขึน้หรือก่อนวนัท ำกำรถดัไป หรือภำยใน 9.00 น. ของวนัท่ีอตัรำ
และรำคำใช้สิทธิมีผลใช้บงัคบั และแจ้งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนันบัจำกวนัท่ี       
ท่ีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิมีผลบงัคบัใช้ 

7.3 เง่ือนไขอ่ืนๆ 

ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผู้จดักำร หรือบุคคลใด ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริหำร
หรือกรรมกำรผู้ จัดกำรมีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ ข้อก ำหนด เง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ ของใบส ำคัญ



บริษัท โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                           แก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เมื่อวนัที่ 28 พฤษภำคม 2561 

 

 

หน้ำ 29 
 

แสดงสิทธิโดยรวมถึงกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเข้ำเจรจำ ลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ด ำเนินกำรใดๆ อันจ ำเป็นท่ีเก่ียวเน่ืองกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
รวมถึงกำรจดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนด ำเนินกำรขอ
อนญุำตที่จ ำเป็นตอ่หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ เว้นแต่                        
จะเป็นกำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิท่ีก ำหนดไว้ 

8. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

8.1 บริษัทจะชดใช้คำ่เสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่เม่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมำแจ้งควำมจ ำนงท่ีจะใช้สิทธิ
ในแต่ละรอบของวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแล้ว บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิได้เพียงพอ  
ยกเว้นกรณีข้อจ ำกดัอนัสืบเน่ืองมำจำกข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 10 ว่ำด้วยเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่
สัญชำติไทยท่ีจะท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้ นของคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยมำกกว่ำร้อยละ 49 ของทุนช ำระแล้วทัง้หมด                  
ของบริษัท 

8.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 8.1 บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำย และจะจดัส่งทำงไปรษณีย์ ลงทะเบียน
ตอบรับภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมำใช้สิทธิ 

8.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยท่ีบริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมข้อ 8.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้ค่ำเสียหำย                       
ตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย เทำ่กบั B X (MP-EP) 

โดยท่ี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีไม่สำมำรถจดัให้มีและ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตำมอตัรำ กำรใช้
สิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย 

MP คือ รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของหุ้ นสำมัญของบริษัท 5 (ห้ำ) วันท ำกำร 
ติดต่อกัน ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคัญแสดง 
สิทธิมำแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ 

EP คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิได้เปลี่ยนแปลงแล้วตำมข้อ 8.2 

9. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสำมญัท่ีออกตำมกำรใช้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น
สำมัญเดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้ำนีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทให้แก่                        
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ผู้ ถือหุ้นสำมัญ ทัง้นี ้นับแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นสำมัญของบริษัทได้มีกำรจดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น                             
ผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว 

10. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

10.1 จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกเพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิเทำ่กบั 31,680,010 หุ้น 

10.2 มลูค่ำท่ีตรำไว้ตอ่หุ้น เทำ่กบั 1.00 บำทตอ่หุ้น 

10.3 รำคำใช้สิทธิ เทำ่กบั 1.80 บำทตอ่หุ้น 

10.4 ตลำดรองของหุ้นสำมญัท่ีรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทจะด ำเนินกำรย่ืนขอ
อนญุำตน ำหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำกำรใช้สิทธิ                                 
ในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพ่ือให้หุ้นสำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้เช่นเดียวกบัหุ้น
สำมญัเดิมของบริษัท 

10.5 เน่ืองจำกหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ดงันัน้หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่
เน่ืองจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะสำมำรถเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ภำยหลงั
จำกท่ีบริษัทด ำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมญัใหมด่งักลำ่วตอ่ตลำดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ แล้ว 

11. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัสำมำรถ
เลือกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

11.1 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้ นประสงค์จะขอรับใบหุ้ นสำมัญ โดยให้ออก ใบหุ้ นในนำม                     
ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตำมช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 (สิบห้ำ)                      
วันท ำกำรนับจำกวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ                           
จะไม่สำมำรถขำยหุ้ นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้ น ซึ่งอำจจะได้รับ
ภำยหลงัจำกท่ีหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนญุำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ 

11.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั แต่ประสงค์จะใช้ บริกำรของ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชี                     
ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีนีศู้ นย์รับฝำกหลักทรัพย์                                  
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จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบั "บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เพ่ือผู้ฝำก" และศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมัญ                   
อยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญั
อยู่ และท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจดัสรรหุ้นฝำกไว้และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีได้รับกำร
จดัสรรภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อ 10.2 ช่ือของผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจดัสรรหุ้นจะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์                   
ท่ีจะฝำกหุ้ นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนัน้แล้วบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบหุ้ นแก่                         
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับกำรจดัสรรหุ้นตำมข้อ 11.1 แทน 

11.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำร ของศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 กรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์                   
รับฝำกหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่                    
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจดัสรรหุ้นภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ เม่ือผู้ ท่ีได้รับกำรจดัสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ ท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำว 
โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมท่ีศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนีผู้้ ท่ีได้รับกำรจดัสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรร
ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้ นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์และ                      
ผู้ ท่ีได้รับจดัสรรหุ้นได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่วแล้ว 

12. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 45 (สี่สิบห้ำ)                             
วนันบัจำกวนัท่ีบริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้วเสร็จ 

13. กำรด ำเนินกำรหำกบริษัทไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทมีควำมเช่ือมัน่วำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วมีคณุสมบตัิตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่ำ 
ด้วยเร่ืองกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนกำรจดทะเบียนหลกัทรัพย์โดยไม่มีข้อก ำหนดอ่ืนท่ีต่ำงจำกใบส ำคญัแสดง
สิทธิทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทไม่สำมำรถหำตลำดรองได้ บริษัทจะเป็นตัวกลำงให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ                    
ท่ี ได้รับจดัสรรมำเสนอขำยตอ่ผู้สนใจลงทนุในรำคำเสนอซือ้และเสนอขำยท่ีพอใจกนัทัง้ 2 ฝ่ำย 
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14. กำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อก ำหนดสทิธิ 

14.1 กำรแก้ไขในสว่นท่ีมิใช่สำระส ำคญัหรือท่ีต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิ ใช่สำระส ำคัญของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ                    
เช่น แก้ไขขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ หรือเร่ืองที่เหน็ได้วำ่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยชดั แจ้ง หรือในสว่น
ซึ่งไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือ หลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด                   
ในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบข้อบังคบัหรือค ำสัง่                              
ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ หรือข้อบงัคบัของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์                   
ท่ีเก่ียวข้อง ให้บริษัทกระท ำโดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยหลงัจำกท่ีได้แจ้ง
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบแล้ว ทัง้นี  ้กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด
สิทธิจะต้องไม่เป็นกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิหรือกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรืออตัรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับ
สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิท่ีระบไุว้ในข้อ 7.2 

14.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสำระส ำคญั 

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณี ข้อ 14.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัท และมติท่ีประชุม                 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิและได้แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบแล้ว 

14.3 กำรแจ้งข้อก ำหนดสทิธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลกัทรัพย์                  
โดยทนัที ณ วนัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ และจะจดัส่งข้อก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิเม่ือได้รับกำรร้องขอภำยใน 14 (สิบสี่) วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรร้องขอ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถ
แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะขอรับข้อก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ นอกจำกนัน้บริษัทจะจดัส่ง
ข้อก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 14 (สบิสี่) วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ 

14.4 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสทิธิต้องไมข่ดัต่อกฎหมำย 

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ                        
ตลำดหลกัทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อก ำหนดแห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง กำรขอ
อนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญั
แสดงสิทธิ รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ำมี) 
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15. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

15.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ไม่วำ่ในเวลำใดๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรเรียกประชมุจะต้อง ไมใ่ช่เพ่ือ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเร่ืองกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิหรือกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ 
ยกเว้นกำรปรับสทิธิตำมท่ีระบไุว้ในข้อ 7.2 

15.2 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นรวมกนัแล้วไม่ น้อยกว่ำ
ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อำจร้องขอให้ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยเร็วซึง่ต้องไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ได้ใช้สิทธิโดยมีค ำขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือนบัแต่วนัท่ี
เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิในสำระส ำคญัตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 14.2 ข้ำงต้น 

(ข) หำกมีเหตกุำรณ์ส ำคญัซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไป
แล้วบำงสว่นรวมกนัแล้วไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้
สิทธิ ณ ขณะนัน้ เห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือควำมสำมำรถ                     
ของบริษัทในกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดสทิธิ 

ในกรณีท่ีบริษัทไม่เรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมวรรคก่อน ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ                           
ซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวน
หน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ ด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิได้ 

15.3 ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชมุเน่ืองจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ
หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจดัท ำ หนงัสือนดัประชุม 
โดยระบสุถำนท่ี วนั เวลำ ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุและเร่ืองท่ีจะพิจำรณำในท่ีประชมุ และ จดัส่งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นแต่ละรำยตำมช่ือและท่ีอยู่ท่ี ปรำกฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิในวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วม ประชุมโดยจะจัดส่งภำยในระยะเวลำท่ีไม่น้อยกว่ำ                  
7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน 3 (สำม) วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(ถ้ำมี) 
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15.4 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิในกำรเข้ำประชมุและออกเสียง ลงคะแนน
จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉันทะดังกล่ำวจะต้องย่ืนหนังสือ                     
มอบฉนัทะซึ่งท ำตำมแบบท่ีบริษัทหรือนำยทะเบียนก ำหนดต่อประธำนท่ีประชมุหรือผู้ ท่ีประธำนท่ีประชมุมอบหมำย
ก่อนเร่ิมกำรประชมุ 

15.5 ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิ                      
ท่ีถืออยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี 1 เสียง ผู้ เป็นประธำนในท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจำก
สิทธิท่ีตนมีอยูใ่นฐำนะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

15.6 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีส่วนได้เสียในข้อพิจำรณำอันใดซึ่งท่ีประชุมจะพิจำรณำและลงมติไม่ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในข้อพิจำรณำนัน้ ๆ 

15.7 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึน้โดยบริษัทให้ประธำนกรรมกำรของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ 
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรของบริษัทท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนของท่ีประชุม ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกรณี                      
ท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จดัประชุม ประธำนในท่ีประชุมอำจจะมำจำกบุคคลท่ีถือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบุคคลท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำยโดยทัง้สองกรณี
ประธำนท่ีประชมุไมมี่สิทธิออกเสียงชีข้ำด 

15.8 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไป
แล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมำประชุม โดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25                  
ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีปรำกฎว่ำกำร
ประชุมครัง้ใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 นำที ยงัมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำร่วมประชุมยงัไม่ครบองค์ประชุม                 
ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป หำกกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้เป็นกำรเรียกนัดโดยมติ
คณะกรรมกำรให้นดัประชุมใหม่ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัก ำหนดประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้
แรกและให้บริษัทด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยกำรตำมรำยละเอียดและ
วิธีกำรท่ีระบุไว้ข้ำงต้น ในกำรประชุมครั ง้หลังนีจ้ะต้องมีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ                        
ซึง่มำประชมุซึง่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนจึงถือว่ำครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ                    
เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ หรือในกรณีท่ีกำรประชมุซึง่ขำดองค์ประชมุนีเ้ป็นกำรประชมุท่ีได้เรียกประชมุเน่ืองจำก
กำรประชมุในครัง้ก่อนขำดองค์ประชมุจะไมมี่กำรเรียกประชมุใหม่ 

15.9 มติท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ืงของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ียังไม่ใช้สิทธิ ซึ่งถือโดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือผู้ มอบฉันทะท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนและได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้ 
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15.10 มติใดๆ ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ำมีผลผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำย
ไมว่ำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้ำร่วมประชมุด้วยหรือไมก่็ตำม 

15.11 บริษัทจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและเก็บรักษำบนัทึกดงักลำ่วไว้ท่ีส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท 
รำยงำนกำรประชมุท่ีได้ลงลำยมือช่ือโดยประธำนให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้หลำยท่ีได้ประชมุกนั
นัน้ และให้ถือวำ่กำรประชมุกิจกำรท่ีประชมุและมติทัง้หลำยได้กระท ำโดยถกูต้อง 

15.12 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิบริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกบริษัท และท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัท                
มีสิทธิท่ีจะเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิได้ 

15.13 บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำมสมควรทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุครัง้ 

16. ผลกำรบังคับของข้อก ำหนดสทิธิและกฎหมำยที่บังคับใช้ 

ข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย โดยข้อก ำหนด 
สิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมำย 
หรือประกำศใดๆ ท่ีมีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศ 
ดังกล่ำวบังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขัดหรื อแย้งกันนัน้                        
ผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมรำยละเอียดและเง่ือนไขของข้อก ำหนดสิทธินีโ้ดยเคร่งครัด             
จงึได้ลงนำมไว้เป็นหลกัฐำน ณ วันที่ 18 พฤษภำคม 2560 

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บริษัท โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 
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