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ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
ของ 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
(ข้อเสนอสุดท้ำยและระยะเวลำรับซือ้สุดท้ำย) 

 
  

เรียน ผู้ ถือหลกัทรัพย์ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

ข้ำพเจ้ำ บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (“ผู้ท ำค ำเสนอซือ้” หรือ “บริษัท”) ขอเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 
เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (“SWC” หรือ “กิจกำร”) ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้ 

 
ส่วนที่ 1 

สำระส ำคัญของค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ 
 
1. วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ 

 24 กรกฎำคม 2560 
 
2. ชื่อผู้ท ำค ำเสนอซือ้   

 ช่ือ : บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั  
 ที่อยู ่ : 31/1 หมูท่ี่ 3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10570 
 โทรศพัท์ : (662) 335 5555 ตอ่ 5714  
 โทรสำร : (662) 312 8909 
 
3. ชื่อผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้ 

 ช่ือ : บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ำกดั (“ผู้จดัเตรียมค ำเสนอซือ้”  หรือ ”ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน”) 
 ที่อยู ่ : ชัน้ 29 อำคำรอิตลัไทยทำวเวอร์ 2034/124 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศพัท์ :  (662) 716 0720-1  
  
4. วัตถุประสงค์ในกำรท ำค ำเสนอซือ้  

ตำมที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้เข้ำท ำสญัญำซือ้หุ้นของกิจกำรเป็นจ ำนวน 43,394,900 หุ้น จำกกลุม่ผู้ขำย โดยมีนำยพฒันำ 

สคุนธรักษ์ เป็นตวัแทนผู้ขำย โดยหุ้นท่ีจะซือ้ขำยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.9 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของกิจกำรเมื่อวนัที่ 14 กรกฎำคม 2560 ซึ่งเมื่อรวมกบัจ ำนวนหุ้นที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้และบุคคลกลุ่มเดียวกบั
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถืออยู่เดิมจ ำนวน 55,092,800 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 36.7 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของกิจกำร จะท ำให้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้และกลุม่บคุคลเดียวกบัผู้ท ำค ำเสนอซือ้ มีสดัสว่นกำรถือหุ้นในกิจกำรทัง้สิน้ร้อยละ 
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65.7 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ต้องท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร ลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ดงันัน้ 
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จึงขอท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำรโดยสมคัรใจ โดยกลุม่ผู้ขำยตกลงที่จะขำยหุ้นผ่ำน
กำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้  

 
5. ประเภทหลกัทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซือ้ ให้ระบุ 

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ กิจกำรมีหลกัทรัพย์ประเภทเดียว ได้แก่ หุ้ นสำมัญซึ่งออกและช ำระแล้วจ ำนวน 
150,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดย 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงเทำ่กบั 1 เสียง และผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้ถือหุ้น
สำมญัของกิจกำรจ ำนวน 53,997,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
กิจกำร และคิดเป็นสิทธิออกเสียงจ ำนวน 53,997,600 เสียง หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.00 ของจ ำนวนสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของกิจกำร ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีผู้้ท ำค ำเสนอซือ้จะเสนอซือ้หุ้นสำมญัจ ำนวน 96,002,400 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 64.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร และร้อยละ 64.00 ของจ ำนวนสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดของกิจกำร 

ดงันัน้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะท ำค ำเสนอซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของกิจกำรจ ำนวน  96,002,400 หุ้น (โดยไม่นบัรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้) หรือคิดเป็นร้อยละ 64.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็น
สิทธิออกเสียงจ ำนวน 96,002,400 เสียง หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 64.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
กิจกำร 
 

6. รำคำเสนอซือ้   

รำคำเสนอซือ้หุ้นสำมญัของกิจกำรหุ้นละ 13.25 บำท (สบิสำมบำทยี่สบิห้ำสตำงค์) โดยที่ผู้ ถือหุ้นท่ีตอบรับค ำเสนอซือ้ 
(“ผู้ เสนอขำย”) จะมีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวในอัตรำร้อยละ 0.25 ของรำคำเสนอซือ้ และ
ภำษีมลูค่ำเพิ่มในอตัรำร้อยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดงักลำ่ว ดงันัน้ รำคำเสนอซือ้สทุธิที่ผู้ เสนอ
ขำยจะได้รับเทำ่กบัหุ้นละ 13.21 บำท (สบิสำมบำทยี่สบิเอ็ดสตำงค์) ซึง่รำคำดงักลำ่ว 
    
 (✓)    เป็นรำคำเสนอซือ้สดุท้ำยที่จะไมเ่ปลีย่นแปลงอีก (final offer) (เว้นแตเ่ข้ำเง่ือนไขที่แจ้งตำมข้อ 8) 
 (     )   ไมใ่ช่รำคำเสนอซือ้สดุท้ำย ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจมีกำรเปลีย่นแปลงรำคำเสนอซือ้ได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนำขำยเป็นนิติบุคคลที่มิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถ่ินฐำนอยู่ในประเทศที่ไม่มี
อนสุญัญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินฐำนอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สญัญำตำมอนุสญัญำภำษีซ้อนกบัประเทศ
ไทย แต่อนุสญัญำภำษีซ้อนนัน้มิได้มีข้อยกเว้นในเร่ืองกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยที่จัดเก็บจำกผลก ำไรจำกกำรขำยหุ้น
สำมญัที่เกิดในประเทศไทย ภำยใต้บทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎำกร ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะมีหน้ำที่หกัภำษี 
ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 ของก ำไรจำกกำรขำยหุ้น (คือผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ้และต้นทุนที่แท้จริงที่ผู้ แสดง
เจตนำขำยได้จ่ำยไปเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ที่น ำมำเสนอขำย) 
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ผู้แสดงเจตนำขำยดงักล่ำวจะต้องแจ้งต้นทุนในกำรซือ้หุ้นสำมญัดงักล่ำว พร้อมน ำส่งหลกัฐำนแสดงรำคำต้นทนุให้
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ (ตำมเอกสำรแนบ 4) หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ระบรุำคำต้นทนุดงักลำ่วหรือมิได้แนบ
หลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนมำพร้อมกับใบยืนยันรำคำต้นทุนหลักทรัพย์ที่น ำมำเสนอขำย ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์จะหกัภำษี ณ ที่จ่ำยโดยค ำนวณภำษีจำกจ ำนวนเงินค่ำขำยหุ้นสำมญัทัง้จ ำนวนที่ผู้ แสดงเจตนำขำยจะ
ได้รับ 

ส ำหรับผู้ แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสญัชำติไทย มีหน้ำที่หกัภำษี ณ ที่จ่ำยร้อยละ 3 ของค่ำธรรมเนียมในกำร
เสนอขำยหุ้น และออกหนงัสอืรับรองกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) ซึง่เป็นตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ 
 

7. ระยะเวลำรับซือ้ 

ระยะเวลำรับซือ้รวมทัง้สิน้ 25 วนัท ำกำร ตัง้แต่วนัที่ 25 กรกฎำคม 2560 ถึงวนัที่ 30 สิงหำคม 2560 เวลำ 9.00 น. ถึง 
16.00 น. ของทกุวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่ระยะเวลำดงักลำ่วเป็น 
 
(✓)  ระยะเวลำรับซือ้สดุท้ำยที่จะไมข่ยำยระยะเวลำรับซือ้อีก (final period) (เว้นแตเ่ข้ำเง่ือนไขที่แจ้งตำมข้อ 8) 
(     )  ไมใ่ช่ระยะเวลำรับซือ้สดุท้ำย ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจขยำยระยะเวลำรับซือ้ได้ 
 

8. เงื่อนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำเสนอซือ้ 

(     )  ไมม่ีเง่ือนไข       
(✓)  มีเง่ือนไขในกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงค ำเสนอซือ้ ดงันี ้

(✓)   ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ หำกมีเหตุกำรณ์ร้ำยแรงต่อ
ฐำนะหรือทรัพย์สนิของกิจกำรในระหวำ่งระยะเวลำรับซือ้ 

(✓)   ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจแก้ไขข้อเสนอหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้เพื่อแขง่ขนักบับคุคลอื่นนัน้ หำกมี
บคุคลอื่นยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรในระหวำ่งระยะเวลำรับซือ้ 

 
9. เงื่อนไขในกำรยกเลกิค ำเสนอซือ้  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจยกเลกิค ำเสนอซือ้ได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

9.1 จ ำนวนหุ้นสำมญัที่มีผู้แสดงเจตนำขำยในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำรในครัง้นีม้ีน้อยกวำ่ร้อย
ละ 28.9 (ยี่สบิแปดจดุเก้ำ) ของหุ้นสำมญัที่ออกและจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของกิจกำร หรือ 

9.2 ผู้ ขำยหุ้ นตำมสัญญำซือ้ขำยหุ้ นมิได้ เสนอขำยหุ้ นสำมัญจ ำนวน 43,394,900 หุ้ น ผ่ำนกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำรให้แก่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ หรือ 

9.3 มีเหตกุำรณ์ หรือกำรกระท ำใดๆ เกิดขึน้ภำยหลงัจำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้ยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พ้นระยะเวลำรับซือ้ อนัเป็นเหตหุรืออำจ
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เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะหรือทรัพย์สินของกิจกำร โดยที่เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำ
ดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรกระท ำของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือกำรกระท ำที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ต้องรับผิดชอบ หรือ 

9.4 กิจกำรกระท ำกำรใดๆ ภำยหลังจำกที่ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ได้ยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และยังไม่พ้น
ระยะเวลำรับซือ้ อนัเป็นผลให้มลูคำ่หุ้นของกิจกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือ 

9.5 กิจกำรกระท ำกำรใดๆ ที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 
14/2554 เร่ืองกำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรในประกำรที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ
กิจกำร ลงวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2554 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

  
10. ระยะเวลำรับซือ้ที่ ผู้ถอืหลกัทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ได้ ณ ที่ท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ 
ตัง้แตว่นัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 ถึงวนัท่ี 23 สงิหำคม 2560 ทกุวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตัง้แตเ่วลำ 
9.00น. ถึง 16.00น. รวม 20 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เร่ิมท ำกำรรับซือ้ โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องปฏิบตัิตำมขัน้ตอน
กำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 3 วิธียกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยและแบบฟอร์ม  

 
11. กำรจัดสรรกำรรับซือ้กรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนที่เสนอซือ้ (เฉพำะกรณีกำรท ำ

ค ำเสนอซือ้หุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.12/2554) 

ไมใ่ช้บงัคบักบักรณีนี ้เนื่องจำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะรับซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร 
 
12. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในกำรเสนอซือ้ 

ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้เสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำร จ ำนวน 96,002,400 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 
64.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้ที่ 13.25 บำทต่อหุ้น ซึ่งหำกผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ทุกรำยของกิจกำรแสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นที่ถืออยู่ทัง้หมดตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี  ้มูลค่ำกำร
เสนอซือ้หุ้นของกิจกำรตำมค ำเสนอซือ้จะเทำ่กบั 1,272,031,800 บำท  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำรจำกวงเงินสนับสนุนทำง
กำรเงินจำกธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนไมเ่กิน 1,280 ล้ำนบำท โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้รับหนงัสอืยืนยนัจำก
ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) เพื่อรับรองวำ่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้รับกำรสนบัสนนุวงเงินกู้ดงักลำ่วเพื่อใช้ส ำหรับกำรเข้ำ
ซือ้หุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมที่ออกโดยกิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร ดงันัน้
จ ำนวนเงินจำกแหลง่เงินทนุดงักลำ่ว จึงเพียงพอส ำหรับกำรช ำระมลูคำ่หุ้นท่ีจะได้มำจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ในครัง้นี ้(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 9)  

ทัง้นี ้ผู้จดัเตรียมค ำเสนอซือ้ได้พิจำรณำแหลง่เงินทุนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้จำกหนงัสือสนบัสนนุวงเงินดงักลำ่วแล้ว มี
ควำมเห็นวำ่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีแหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรในครัง้นี ้
 



ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เขอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4  

 

 

หน้ำที่ 5 จำก 38 

13. ชื่อตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์  

ช่ือ   : บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่  : 130-132 ชัน้ 2, 3 อำคำรสนิธรทำวเวอร์ 1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  
โทรศพัท์  : 0-2659-8000 ตอ่ 8226, 8263, 8264, 8036 
โทรสำร  : 0-2263-2805 
วนัช ำระรำคำ : ผู้แสดงเจตนำขำยที่ไม่ได้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยภำยในระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ที่

ก ำหนดจะได้รับช ำระคำ่หลกัทรัพย์ภำยในวนัท ำกำรท่ี 3 ถดัจำกวนัสดุท้ำยของระยะเวลำกำร
ท ำค ำเสนอซือ้ (ซึ่งตรงกบัวนัที่ 4 กนัยำยน 2560) หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซือ้ 
ผู้ แสดงเจตนำขำยจะได้รับช ำระค่ำหลักทรัพย์ในวันท ำกำรที่ 3 ถัดจำกวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ที่อำจจะขยำยออกไป 
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ส่วนที่ 2 
รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

  
1.2 ข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

(1) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกัด จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกำยน 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 5 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2559 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 948,500,000 บำท คิดเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
9,485,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจหลกัคือ ประกอบธุรกิจด้ำน
กำรลงทนุในกิจกำรอื่นที่ไมไ่ด้ลงทนุในธุรกิจกำรเงิน ทัง้นี ้ณ วนัท่ีท ำค ำเสนอซือ้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีบริษัทยอ่ยและ
บริษัทร่วมดงันี ้

  

ช่ือ บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั 

ที่อยู ่ 31/1 หมูท่ี่ 3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10570 

หมำยเลขโทรศพัท์ (662) 335 5555 ตอ่ 5714  

หมำยเลขโทรสำร (662) 312 8909 

เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0115558022794 
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1. บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลล์ จ ำกัด (“ITOA”) ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยยำนยนต์ และตัวแทนกำรจ ำหน่ำย
รถยนต์ กำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ประกอบยำนยนต์และอะไหลร่ถยนต์ โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นใน  ITOA ใน
สดัสว่นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

2. บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมำนซ์ โค้ทติง้ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (“TOAPC”) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
กระดำษทรำย สีพ่นซ่อมรถยนต์ และสีอตุสำหกรรม โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นใน  TOAPC ในสดัสว่นร้อย
ละ 95 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

3. บริษัท ทีโอเอ-ยเูนี่ยน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (”TOAUP”) ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสีทำเฟอร์นิเจอร์ และ
อปุกรณ์ที่ใช้ในงำนเฟอร์นิเจอร์ โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นใน TOAUP ในสดัสว่นร้อยละ 55 ของจ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

บริษัท ทโีอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกัด 

บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลล์ จ ำกดั 

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมำนซ์ โค้ทติง้  
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 

บริษัท ทีโอเอ-ยเูน่ียน เพ้นท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

TOA Performance Coating (Vietnam)  
Co., Ltd. 

บริษัท ทีโอเอ-ชโูกก ุเพ้นท์ จ ำกดั 

บริษัท ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จ ำกดั 

TOA Paint (Malaysia) Sdn. Bhd. 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษัท ทำคำตะ-ทีโอเอ จ ำกดั บริษัท เจซีอี-ทีโอเอ จ ำกดั 

บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จ ำกดั Shinto TOA Vietnam Co., Ltd. 

บริษัท วำยเอ็มพี เพรส แอนด์ ดำยส์  
(ไทยแลนด์) จ ำกดั 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

กิจกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทนุอ่ืนๆ 
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4. TOA Performance Coating (Vietnam) Co., Ltd. (“TOAPCV”) จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศเวียดนำม 
ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสีและกระดำษทรำย โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นใน  TOAPCV ในสดัส่วนร้อยละ 100 
ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

5. บริษัท ทีโอเอ-ชโูกก ุเพ้นท์ จ ำกดั (“TOACP”) ด ำเนินธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยสอีตุสำหกรรม สทีำเรือ และทำ
ตู้คอนเทนเนอร์ โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นใน TOACP ในสดัสว่นร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหนำ่ย
ได้แล้วทัง้หมด 

6. บริษัท ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จ ำกัด (“TOAST”) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยสีชนิดต่ำงๆ และเป็น
นำยหน้ำจ ำหน่ำยสี โดยผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้ นใน  TOAST ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้ นที่
ออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

7. TOA Paint (Malaysia) Sdn. Bhd. (“TOAPM”) จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศมำเลเซยี ด ำเนินธุรกิจผลติและ
จ ำหนำ่ยส ีโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นใน TOAPM ในสดัสว่นร้อยละ 72 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้ว
ทัง้หมด 

8. บริษัท เชอร์วู้ ด เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรือน 
อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน และเคมีภัณฑ์เพื่อกำรเกษตร โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นในกิจกำรใน
สดัสว่นร้อยละ 36 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

9. บริษัท ทำคำตะ-ทีโอเอ จ ำกดั (“TTOA”) ด ำเนินธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยเข็มขดันิรภยัและอปุกรณ์ลอ็คฉกุเฉิน 
ชุดถุงลมนิรภยั และชุดพวงมำลยัรถยนต์ โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นใน  TTOA ในสดัส่วนร้อยละ 25 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

10. บริษัท เจซีอี-ทีโอเอ จ ำกัด (“JCETOA”) ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นใน 
JCETOA ในสดัสว่นร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

11. บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จ ำกดั (“TOAPPIH”) ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้น
ใน TOAPPIH ในสดัสว่นร้อยละ 48 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

12. Shinto TOA Vietnam Co., Ltd. (“STOA”) จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศเวียดนำม ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสี
ชนิดตำ่งๆ และเป็นนำยหน้ำจ ำหนำ่ยส ีโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้และ TOAST ถือหุ้นใน STOA ในสดัสว่นร้อยละ 
31 และร้อยละ 18 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด ตำมล ำดบั 

13. บริษัท วำยเอ็มพี เพรส แอนด์ ดำยส์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“YMP”) ด ำเนินธุรกิจผลิตชิน้สว่นโลหะอดัขึน้รูป
และอปุกรณ์จบัยึด ให้บริกำรอดัขึน้รูปโลหะผลิตแม่พิมพ์ โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นใน YMP ในสดัสว่นร้อย
ละ 6 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 28 มิถนุำยน 2560 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 948,500,000 บำท และมีทนุท่ีออกและเรียก
ช ำระแล้วจ ำนวน 948,500,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 9,485,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 100 
บำท 
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15% 

15% 15% 

(3) รำยชื่อผู้ถอืหุ้นของผู้ท ำค ำเสนอซือ้  

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ณ วนัท่ี 28 มิถนุำยน 2560 สรุปได้ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทยีบกับ

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด 

ร้อยละเมื่อเทยีบกับ
สิทธิออกเสียง

ทัง้หมด 
1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั1 9,484,998 100.00  100.00  
2. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ 1 0  0  
3. นำงละออ ตัง้คำรวคณุ 1 0  0  

รวม 9,485,000 100.00 100.00 

หมำยเหต ุ

1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกัด มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ ถือหุ้นร้อยละ 20 2) นำงละออ ตัง้คำรว
คณุ ถือหุ้นร้อยละ 20 3) นำยจตภุทัร์ ตัง้คำรวคณุ ถือหุ้นร้อยละ 15 4) นำยณฏัฐวฒิุ ตัง้คำรวคณุ ถือหุ้นร้อยละ 15 5) นำงบศุทรี 
หวัง่หลี ถือหุ้นร้อยละ 15 และ 6) นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ ถือหุ้นร้อยละ 15 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกัด (“TOAG”) จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2541 โดยมีทุนจด
ทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว จ ำนวน 50,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจหลกัคือ ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทนุในบริษัทอื่นๆ 

ทัง้นี ้โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ สรุปได้ดงันี ้
 
 

 
 

 

 
 
 
 

(4) รำยชื่อคณะกรรมกำรของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

คณะกรรมกำรของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสุด ณ วันที่ 30 พฤษภำคม 2560 ประกอบด้วย
กรรมกำรทัง้สิน้ 6 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บริษัท ทโีอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกัด 

บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ นำงละออ ตัง้คำรวคณุ 

 

นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ นำงละออ ตัง้คำรวคณุ 

 

นำยจตภุทัร์ ตัง้คำรวคณุ 

นำยณฏัฐวฒิุ ตัง้คำรวคณุ นำงบศุทรี หวัง่หล ี นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ 

100% 0% 0% 

20% 20% 

15% 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

2. นำยณฏัฐวฒุิ ตัง้คำรวคณุ กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
3. นำยพิศษิฐ์ บญุจรรยำ กรรมกำร 
4. นำยมนสั เพ็ชรบวัศกัดิ ์ กรรมกำร 
5. นำยไพฑรูย์ เลศิเพ็ญเมธำ กรรมกำร 
6. นำยเทอดศกัดิ์ สรุกิจบวร กรรมกำร 

(5) สรุปฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

สรุปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว ส ำหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 – 2559 ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

หน่วย: ล้ำนบำท ปี 2558 ปี 2559 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ   
สินทรัพย์รวม 5.00 1,673.23 
หนีส้ินรวม 0.10 494.03 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 4.90 1,179.20 
ทนุจดทะเบียน 5.00 948.50 
ทนุช ำระแล้ว 5.00 948.50 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
รำยได้รวม 0.00 253.45 
คำ่ใช้จำ่ยรวม(1) 0.10 3.01 
ก ำไรสทุธิ (0.10) 230.79 
ก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) (1.92) 24.33 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) - - 
มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุ้น (บำท/หุ้น)  98.08 124.32 
ที่มำ : งบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้วของผู้ท ำค ำเสนอซือ้  
หมำยเหต ุ:  
(1) คำ่ใช้จำ่ยรวมไมร่วมคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

(6) ภำระผูกพันที่มีนัยส ำคัญ   

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีภำระผกูพนัดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ภำระผกูพนัในฐำนะผู้ค ำ้ประกนัตำมหนงัสอืสญัญำค ำ้ประกนัหนีใ้นอนำคตเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน เพื่อ
ใช้ในกำรลงทนุ เพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจทำงกำรค้ำปกติ เพื่อใช้ตำมวตัถปุระสงค์
อื่นใดของ ITOA ตำมที่ระบุในหนังสือรับรอง โดยมีวงเงินค ำ้ประกันสูงสุดจ ำนวน 60 ล้ำนบำท พร้อม
ดอกเบีย้ คำ่สนิไหมทดแทน และคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ  

6.2 ภำระผูกพนัในฐำนะผู้ค ำ้ประกันตำมหนงัสือสญัญำค ำ้ประกันหนีเ้งินกู้  เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงโชว์รูมและ
ศนูย์บริกำรส ำหรับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน เพื่อใช้ในกำรลงทนุ เพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจ เพื่อใช้
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ในกำรด ำเนินธุรกิจทำงกำรค้ำปกติ เพื่อใช้ตำมวตัถุประสงค์อื่นใดของ  ITOA ตำมที่ระบุในหนงัสือรับรอง 
โดยมีวงเงินค ำ้ประกนัเงินต้นจ ำนวน 40 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ ค่ำสินไหมทดแทน และค่ำภำระติดพนั
อื่นๆ 

6.3 ภำระผูกพันในฐำนะผู้ค ำ้ประกันตำมหนังสือค ำ้ประกันวงเงินของ ITOA ส ำหรับกำรจัดซือ้รถจำกผู้ผลิต
รถยนต์ตำมสญัญำตวัแทนจ ำหน่ำย โดยมีวงเงินค ำ้ประกันสงูสดุไม่เกิน 75 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำค ำ้
ประกนัถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 2561 ภำระผกูพนัข้ำงต้นจะหมดไปเมื่อ ITOA หรือผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้จ่ำยช ำระ
เงินตำมใบแจ้งนีท้ัง้หมดที่ออกโดยผู้ผลติรถยนต์จนถึงวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2561 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 

- ไมม่ี - 

(8) ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงัไม่สิน้สุด 

- ไมม่ี - 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้ / ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์ 
 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้ 

ช่ือ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จ ำกดั 

ที่อยู ่ 2034/124 อำคำรอิตลัไทยทำวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ 02 716 0720-1 

 
2.2 ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์ 

ช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่ 130-132 ชัน้ 2, 3 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 1 ถนนวิทย ุ 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

   โทรศพัท์ 0-2659-8000 ตอ่ 8226, 8263, 8264, 8036 

   โทรสำร 0-2263-2805 

   
3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษำอื่น 

 
ช่ือ บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลีย่มส์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
หน้ำที่ ที่ปรึกษำกฎหมำย 
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ที่อยู ่ 1 อำคำรคิวเฮำส์ลมุพินี ถนนสำทรใต้  
แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 02 645 8800 
โทรสำร 02 645 8880 

 
4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซือ้กับกิจกำร ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำร 

 
4.1 สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ / ข้อตกลง / บันทึกควำมเข้ำใจ ที่ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้กระท ำขึน้ก่อนกำรยื่นค ำ

เสนอซือ้หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทัง้นี ้ไม่ว่ำ
กำรท ำสัญญำ / ข้อตกลง / บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำว จะเป็นกำรท ำเพื่อซื อ้ขำยหลักทรัพย์ในค ำเสนอซือ้
หรือไม่ก็ตำม 

เมื่อวนัที่ 14 กรกฎำคม 2560 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้เข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นกบันำย พฒันำ สคุนธรักษ์ ในฐำนะตวัแทน
ของเจ้ำของหุ้นท่ีซือ้ขำย ตำมจ ำนวนดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้นที่จะขำย 

1. นำยธวชั อึง้สปุระเสริฐ 21,089,000 

2. นำยพฒันำ สคุนธรักษ์ 670,000 

3. นำงสำวเมทนี สคุนธรักษ์ 1,496,600 

4. นำงสำวเอริสำ ยตุิธรรมด ำรง 1,000,000 

5. นำยวีระ ชินกนกรัตน์ 4,050,000 

6. นำงจงจิต ชินกนกรัตน์ 3,600,000 

7. นำงสำวไหม ชินกนกรัตน์ 3,100,000 

8. นำงวนิดำ ตนัติเจริญเกียรติ 2,765,000 

9. นำงอรพรรณ ชกูลิ่น 900,000 

10. นำยณภทัร ตนัติเจริญเกียรติ 550,000 

11. นำงวรรณำ ศรีโรจนกลุ 1,004,300 

12. นำงสำววรรณี จิรำธวชัชยั 3,170,000 
รวม 43,394,900 

ผู้ขำยหุ้นจะขำยหุ้นตำมจ ำนวนข้ำงต้นในกระบวนกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ทีร่ำคำเสนอซือ้เทำ่กบั 13.25 บำทตอ่
หุ้น ทัง้นี ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำรภำยใต้เง่ือนไขวำ่ต้องมีจ ำนวนหุ้นท่ีมีผู้แสดง
เจตนำขำยในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 28.9 ของหุ้นสำมญัที่ออกและจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของ
กิจกำร โดยผู้ขำยจะต้องเสนอขำยหุ้นสำมญัจ ำนวน 43,394,900 หุ้น ผ่ำนกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
กิจกำรให้แก่ผู้ซือ้ สญัญำซือ้ขำยหุ้นฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงโดยอตัโนมตัิเมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1) คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยได้ตกลงกนัเป็นหนงัสอืให้เลกิสญัญำ 
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2) เมื่อกำรซือ้ขำยให้เสร็จสมบรูณ์ไม่ได้เกิดขึน้ภำยในวนัที่ 30 ตลุำคม 2560 หรือวนัอื่นใดที่คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยจะ
ได้ตกลงกนั 

3) เว้นแต่ได้ก ำหนดไว้เป็นประกำรอื่นในสญัญำเมื่อคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสญัญำอนัเนื่องมำจำก
กำรปฏิบตัิผิดสญัญำของคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง และคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งนัน้มิได้ด ำเนินกำรแก้ไขกำรผิดสญัญำ
ดงักลำ่วภำยใน 7 วนันบัแตไ่ด้รับหนงัสอืบอกกลำ่วจำกคูส่ญัญำฝ่ำยที่มิได้ผิดสญัญำ 

พร้อมกนันี ้ในวนัที่โอนหุ้นให้แก่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ นำยพฒันำ สคุนธรักษ์ นำยธวชั อึง้สปุระเสริฐ นำยวีระ ชินกนกรัตน์ 
และนำงวนิดำ ตนัติเจริญเกียรติ จะเข้ำท ำสญัญำห้ำมประกอบธุรกิจแข่งขนักบักิจกำร ในกำรไม่ประกอบธุรกิจที่มี
ลกัษณะเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของกิจกำร และด ำเนินกำรใดๆ เพื่อมิให้บคุคลที่เก่ียวข้องของผู้ขำยประกอบธุรกิจทีม่ี
ลกัษณะเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของกิจกำร กำรสิน้สดุของสญัญำเกิดขึน้ได้โดยกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ครบก ำหนด 5 ปี นบัแตว่นัท่ีท ำสญัญำ 

2) คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำ 

3) ในกรณีที่ผู้ ขำยปฏิบตัิผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งในสญัญำ และไม่สำมำรถแก้ไขเหตุแห่งกำรปฏิบตัิผิดสญัญำ
ดงักล่ำวให้เป็นที่พอใจแก่กิจกำร ภำยในระยะเวลำ 45 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งเหตุแห่งกำรปฏิบตัิผิดสญัญำ
ดงักลำ่วจำกกิจกำร กิจกำรมีสทิธิเรียกคำ่เสยีหำยที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิผิดสญัญำดงักลำ่ว และมีสทิธิบอกเลิก
สญัญำได้โดยทนัที 

4.2 กำรถอืหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้ (กรณีผู้ท ำค ำเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) ในกิจกำร หรือผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของกจิกำร (กรณีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่
ของกิจกำรเป็นนิติบุคคล) 

ณ วนัที่ 12 พฤษภำคม 2560 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้และบคุคลกลุม่เดียวกบัผู้ท ำ
ค ำเสนอซือ้ ถือหุ้นในกิจกำรรวมเป็นจ ำนวน 55,092,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.73 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
และสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจกำร 

4.3 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำรในผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ (กรณีผู้ท ำค ำเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) 

4.3.1 กำรถือหุ้นไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยกิจกำร ในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

- ไมม่ี - 

4.3.2 กำรถือหุ้นไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร ในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

ณ วนัท่ี 28 มิถนุำยน 2560 ผู้ ถือหุ้นของกิจกำรดงัตอ่ไปนี ้ถือหุ้นในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 
1. นำยประจักษ์ ตัง้คำรวคุณ ถือหุ้นจ ำนวน 1 หุ้นในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นที่

ออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และถือหุ้นจ ำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของ TOAG ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 
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2. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ ถือหุ้ นจ ำนวน 1 หุ้ นในผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้ นที่
ออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และถือหุ้นจ ำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดใน TOAG ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

3. นำยจตภุทัร์ ตัง้คำรวคณุ ถือหุ้นจ ำนวน 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหนำ่ยได้
แล้วทัง้หมดของ TOAG ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

4.  นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ ถือหุ้นจ ำนวน 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหนำ่ยได้
แล้วทัง้หมดของ TOAG ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

5. นำยณฏัฐวฒุิ ตัง้คำรวคณุ ถือหุ้นจ ำนวน 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมดของ TOAG ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

6. นำงบุศทรี หวัง่หลี ถือหุ้นจ ำนวน 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของ TOAG ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

4.3.3 กำรถือหุ้นไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยกรรมกำรของกิจกำร ในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

กำรถือหุ้นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมของกรรมกำรของกิจกำรในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ณ วนัที่ 28 มิถนุำยน 2560 
สรุปได้ดงันี ้

กรรมกำรของกิจกำร กำรถือหุ้นในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ กำรถือหุ้นใน TOAG 
 จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น 

1. นำยประจกัษ์  ตัง้คำรวคณุ 1 0.00% 100,000 20.00% 
2. นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ - - 75,000 15.00% 

 
4.4 ควำมสัมพันธ์อื่นๆ 

4.4.1 กำรมีกรรมกำรร่วมกนั  

ช่ือ ต ำแหน่งในกิจกำร ต ำแหน่งในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ต ำแหน่งใน TOAG 
1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม - กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม 
2. นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม - 

4.4.2 รำยกำรระหวำ่งกนั  

ในระหวำ่งปี 2557 – 2559 และไตรมำส 1 ปี 2560 กิจกำรมีรำยกำรระหวำ่งกนักบักลุม่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ดงันี ้ 

ช่ือ ลักษณะ
รำยกำร 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นในกำรท ำ
รำยกำร 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ/ 
ควำมเหน็  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมำส 1 2560 

1. บ ริ ษัท  ที โอ เ อ  เ พ้ น ท์  
(ประ เทศไทย)  จ ำกัด 
(‘TOA’) 

- มีกรรมกำรและผู้ ถือ
หุ้ น ร ำ ย ใ ห ญ่ เ ป็ น
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ของผู้ ท ำค ำ
เสนอซือ้ 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก
กำรขำย 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 

413 
 

69 

406 
 

72 

412 
 

88 

 86 
 

75 

เป็นรำยกำรค้ำตำมปกติ 
โดยท่ี TOA ซือ้ผลิตภัณฑ์
จำกกิจกำรเพ่ือไปกระจำย
ต่อตำมร้ำนค้ำเคร่ืองมือ
และวัสดุก่อสร้ำงปลีก -
ย่อย ทัว่ประเทศ  
 

เป็นรำคำขำยถึงผู้ แทนจ ำหน่ำยซึ่ง
เท่ำกันทุกรำย ยกเว้นผลิตภัณฑ์
กลุ่มเชนไดร้ท์สเตดฟำสและเชน
ไดร้ท์รักษำเนือ้ไม้ท่ี  TOA ซือ้จำก
บริษัทในรำคำต ่ำกว่ำท่ีขำยให้กับ
รำยอ่ืนๆ ซึง่เป็นตำมโครงสร้ำงรำคำ
เดิมท่ีตกลงกันตัง้แต่ช่วงท่ียังเป็น
กิจกำรของบริษัทเชลล์แห่งประเทศ
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ช่ือ ลักษณะ
รำยกำร 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นในกำรท ำ
รำยกำร 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ/ 
ควำมเหน็  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมำส 1 2560 

ไทย จำกกำรท่ี TOA เป็นผู้ เปิดตลำด
ให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้และมี
ยอดขำยสงูที่สดุ  
ส ำหรับส่วนลด TOA ได้รับส่วนลด
เ ป้ ำ ก ำ ร ข ำ ย  ( Target Rebate) 
ส ำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเชนไดร้ท์
สเตดฟำสและเชนไดร้ท์สเปรย์ใน
สัดส่วนสูงกว่ำผู้ แทนจ ำหน่ำยรำย
อ่ืน โดยมีเป้ำกำรขำยเ พ่ือให้ได้
ส่วนลด ท่ีสูงกว่ำรำย อ่ืนเช่นกัน 
เ น่ืองจำกเป็นผู้ แทนจ ำหน่ำย ท่ีมี
ปริมำณกำรซือ้สงูที่สดุ  

2. นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ 
- เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ก ลุ่ ม
เดียวกับผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้ 

- เป็นกรรมกำรของผู้ท ำ
ค ำเสนอซือ้และของ
กิจกำร 

คำ่ท่ีปรึกษำ 0.24 0.24 0.24 - เ พ่ื อ ใ ห้ค ำป รึ กษำ ด้ำน
กำรเงิน 

20,000 บำทตอ่เดือนส ำหรับให้เวลำ
กำรท ำงำนเดือนละประมำณ  10 
ชั่วโมง สัญญำมีอำยุ  1 ปี  บริษัท
สำมำรถต่ออำยุสัญญำได้โดยแจ้ง
ให้ท่ีปรึกษำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำย
ลกัษณ์อักษรภำยใน 30 วันนับจำก
วัน ท่ีสัญญำสิ น้สุดลง  ปั จจุบัน 
สญัญำดงักลำ่วได้สิน้สดุลงแล้ว 

กิจกำรแต่งตัง้บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“TOA”) เป็นผู้ แทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ภำยใต้
สญัญำฉบบัลงวนัที่ 1 มกรำคม 2558 โดย TOA มีกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ สำระส ำคญัของสญัญำดงักลำ่วสรุปได้ดงันี ้

1. กิจกำรแตง่ตัง้ TOA เป็นผู้แทนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ให้แก่กิจกำร 9 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ Chaindrite W/P LB, 
Chaindrite W/P DB, Chaindrite W/P CL, Chaindrite Steadfast 30 SC, Chaindrite Stedfast 40 EC 
(ขนำด 1 ลิตร 4 ลิตร และ 15 ลิตร), Chaindrite 1 Aerosol (ขนำด 450 cc และ 600 cc), Chaindrite 
Mosquito (ขนำด 450 cc), Devatern 10 EC (ขนำด 15 ลติร) และ Termatrix Foam (ขนำด 500 กรัม)  

2. ผู้ แทนจ ำหน่ำยสำมำรถแจ้งกิจกำรถึงกำรลดผลิตภัณฑ์ และ /หรือขนำดบรรจุ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้ำ และจะต้องรับซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปคงเหลอืในปริมำณไมเ่กินท่ีได้สัง่ซือ้ไว้ทัง้หมด หรือรับซือ้สนิค้ำ
ส ำเร็จรูปคงเหลอืตำมสมควรในจ ำนวนที่ไม่เกินปริมำณคำดกำรณ์กำรขำย 

3. ส ำหรับสินค้ำบำงรำยกำรซึ่งผู้แทนจ ำหน่ำยไม่มีค ำสัง่ซือ้ติดต่อกนันำนเกินกวำ่ที่ระบใุนสญัญำ กิจกำร
สำมำรถแจ้งลดผลติภณัฑ์ และ/หรือขนำดบรรจไุด้ทนัที 

4. เขตพืน้ที่มอบหมำย ได้แก่ร้ำนค้ำประเภทฮำร์ดแวร์ ร้ำนขำยเคร่ืองมือและวสัดกุ่อสร้ำง ทัง้ที่ เป็นร้ำนค้ำ
ปลกีและร้ำนค้ำสง่ เฉพำะในเขตประเทศไทย 

5. กิจกำรจะจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อื่นๆ ส ำหรับผู้แทนจ ำหน่ำยตำมที่กิจกำรเห็นว่ำจ ำเป็นเพื่อกำรพฒันำ
ธุรกิจให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดักบัสญัญำกำรเป็นผู้แทนจ ำหนำ่ยอื่นๆ ที่กิจกำรมีพนัธะผกูพนัอยู่ 
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6. กิจกำรไม่ผกูพนัที่จะต้องจ ำหน่ำยหรือจดัสง่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้แทนจ ำหน่ำยเป็นปริมำณเท่ำใดและเมื่อ
ระยะเวลำใดก็ได้ในปริมำณที่นอกเหนือก ำลงัผลิต และนอกเหนือเวลำท ำงำนของฝ่ำยผลิต กิจกำรจะ
จดัสง่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้แทนจ ำหน่ำยตำมที่คิดวำ่จ ำเป็นเพื่อกำรพฒันำธุรกิจ และพยำยำมทกุวิถีทำงที่
จะจดัสง่ผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้แทนจ ำหนำ่ย เพื่อให้สำมำรถจดัสง่ลกูค้ำได้ตอ่เนื่อง 

7. ผู้ แทนจ ำหน่ำยตกลงรับจ ำหน่ำยเฉพำะผลิตภัณฑ์ที่ซื อ้จำกกิจกำรโดยตรงเท่ำนัน้ เฉพำะสินค้ำที่
ใกล้เคียงกันหรือมีกำรใช้งำนเหมือนกัน และตกลงไม่รับท ำกำร หรือไม่อนุญำตให้บริษัทในเครือของ
ผู้แทนจ ำหน่ำยเข้ำรับท ำกำรในรูปแบบธุรกิจใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมอนัเก่ียวกับกำรจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์อื่นใด อนัเป็นกำรแขง่ขนักบัผลติภณัฑ์ของกิจกำร 

8. เมื่อผู้ แทนจ ำหน่ำยสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์แต่ละครัง้เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในสัญญำ กิจกำรจะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ แทนจ ำหน่ำย โดยไม่คิดค่ำขนส่งถึงคลงัสินค้ำของผู้ แทนจ ำหน่ำย ภำยในพืน้ที่ที่
ก ำหนด 

9. ผู้แทนจ ำหน่ำยตกลงซือ้ผลิตภณัฑ์จำกกิจกำรในรำคำซึง่กิจกำรเป็นผู้ก ำหนด ตำมกำลตำมครำว ซึ่งจะ
ได้แจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำ่งหำกจำกสญัญำฉบบันี ้

10. ผู้แทนจ ำหน่ำยตกลงจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ ในรำคำและภำยใต้เง่ือนไขกำรจ ำหน่ำยซึง่กิจกำรก ำหนดตำม
กำลตำมครำว และผู้แทนจ ำหน่ำยจะไม่จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำอื่นใด หรือให้
ใบรับรองอยำ่งใดๆ นอกเหนือไปจำกเทำ่ที่กิจกำรได้ให้ไว้ 

11. กิจกำรไมอ่ำจรับผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำยของผู้แทนจ ำหนำ่ย หำกไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดใดๆ 
แห่งสัญญำนี ้ที่มีสำเหตุเนื่องจำกควำมล่ำช้ำ อุปสรรค หรือกำรขัดขวำง ท ำให้วัตถุดิบที่ใช้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ขำดสต็อก อันเป็นเหตุสุดวิสยั รวมทัง้เหตุกำรณ์อื่นใดอันมิอำจคำดล่วงหน้ำได้ หรืออยู่
นอกเหนืออ ำนำจของกิจกำร  

12. สญัญำมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป โดยฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดจะแจ้งเลิกสญัญำใน
เวลำใดก็ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 

 
5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

 
5.1 หลักทรัพย์ที่ถอือยู่ก่อนท ำค ำเสนอซือ้ และหลักทรัพย์ที่จะได้มำในอนำคตตำมข้อตกลงอื่นใด 

ข้อมลูตำมบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของกิจกำร ณ วนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ) 

ช่ือ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทยีบกับ

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกิจกำร 

ร้อยละเมื่อเทยีบ
กับสิทธิออกเสียง 
ทัง้หมดของกิจกำร 

I.  ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ หุ้นสำมญั 53,997,600 36.00 36.00 
II. บคุคลกลุม่เดียวกบัผู้ท ำค ำเสนอซือ้     

1. นำยจตภุทัร์ ตัง้คำรวคณุ หุ้นสำมญั 852,800 0.57 0.57 
2. นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ หุ้นสำมญั 240,800 0.16 0.16 
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ช่ือ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทยีบกับ

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกิจกำร 

ร้อยละเมื่อเทยีบ
กับสิทธิออกเสียง 
ทัง้หมดของกิจกำร 

3. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ หุ้นสำมญั 400 0.00 0.00 
4. นำงละออ ตัง้คำรวคณุ หุ้นสำมญั 400 0.00 0.00 
5. นำยณฏัฐวฒิุ ตัง้คำรวคณุ หุ้นสำมญั 400 0.00 0.00 
6. นำงบศุทรี หวัง่หล ี หุ้นสำมญั 400 0.00 0.00 

III. บคุคลตำมมำตรำ 258 ของบคุคล 
ตำม I และ II 

- - - - 

IV.ข้อตกลงอ่ืนที่จะท ำให้บคุคลตำม I 
ถึง III ได้หลกัทรัพย์เพ่ิมขึน้ 

หุ้นสำมญั 43,394,900 28.93 28.93 

รวม  98,487,700  65.66 65.66 

 
5.2 หลักทรัพย์แปลงสภำพ 

- ไมม่ี - 

5.3 แหล่งเงนิทุนที่ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ใช้ในกำรเข้ำซือ้กิจกำร 

ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้เสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำร จ ำนวน 96,002,400 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 
64.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้ที่ 13.25 บำทต่อหุ้น ซึ่งหำกผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ทกุรำยของกิจกำรแสดงเจตนำที่จะขำยหุ้นที่ถืออยู่ทัง้หมดตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้มลูค่ำกำร
เสนอซือ้หุ้นของกิจกำรตำมค ำเสนอซือ้จะเทำ่กบั 1,272,031,800 บำท  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำรจำกวงเงินสนบัสนุนทำง
กำรเงินจำกธนำคำรยโูอบี จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวนไม่เกิน 1,280 ล้ำนบำท โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้รับหนงัสือยืนยนั
จำกธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) เพื่อรับรองวำ่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้รับกำรสนบัสนนุวงเงินกู้ดงักลำ่วเพื่อใช้ส ำหรับกำร
เข้ำซือ้หุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมที่ออกโดยกิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร 
ดงันัน้จ ำนวนเงินจำกแหล่งเงินทุนดงักล่ำว จึงเพียงพอส ำหรับกำรช ำระมลูค่ำหุ้ นที่จะได้มำจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 9)  

ทัง้นี ้ผู้จดัเตรียมค ำเสนอซือ้ได้พิจำรณำแหลง่เงินทนุของผู้ท ำค ำเสนอซือ้จำกหนงัสือสนบัสนนุวงเงินดงักลำ่วแล้ว มี
ควำมเห็นวำ่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีแหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรในครัง้นี ้

5.4 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะขำยหรือโอนหุ้นของกิจกำรท่ีจะได้มำจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ให้แก่บคุคลอื่นในจ ำนวนที่มี
นยัส ำคญั ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นบัตัง้แตว่นัสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ท ำกำรปรับ
โครงสร้ำงทำงธุรกิจหรือโครงสร้ำงองค์กร หรือโครงสร้ำงกำรถือหุ้นภำยในกลุม่ หรือในกรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีหน้ำที่
ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่มีผลใช้บงัคบัอื่นๆ หรือข้อผกูพนัสญัญำที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และ/
หรือ กิจกำรมีภำระหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรตำมในขณะนัน้   
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5.5 ข้อมูลจ ำเป็นอื่น 

- ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดของกิจกำร 

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร 

 
1.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรือน อุตสำหกรรม 
สำธำรณสขุชมุชน และเคมีภณัฑ์เพื่อกำรเกษตร ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2538 ด้วยทนุจดทะเบียน 30 ล้ำนบำท 
โดยกลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งประมลูซือ้ธุรกิจเคมีเคหะภณัฑ์บำงส่วนจำกบริษัท เชลล์แห่ง
ประเทศไทย จ ำกดั ประกอบด้วยกลุม่ผลิตภณัฑ์ป้องกนัและก ำจดัปลวกเชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite) ผลิตภณัฑ์ท ำควำม
สะอำดอเนกประสงค์ทีโพล์ (Teepol) แชมพสูนุขัเชนกำร์ด (Chaingard) กลุม่สำรก ำจดัแมลงสำธำรณสขุชมุชนวำโป
น่ำ (Vapona) และน ำ้ยำฉีดหรือแช่รักษำเนือ้ไม้ดีวำเทิร์น (Devatern) กิจกำรเร่ิมรับโอนกิจกำรและด ำเนินธุรกิจตัง้แต่
เดือนมิถนุำยน 2539 โดยมีทีมงำนเคมีเคหะภณัฑ์ของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหำรและต่อมำได้เข้ำร่วม
เป็นผู้ ถือหุ้น ในช่วงปี 2544 กิจกำรได้เร่ิมแผนงำนกำรเปลี่ยนเคร่ืองหมำยกำรค้ำของผลิตภณัฑ์ “เชลล์ไดร้ท์” เป็น 
“เชนไดร้ท์” เมื่อสิทธิกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำเชลล์ไดร้ท์สิน้สดุลง ต่อมำเมื่อธุรกิจขยำยตวัขึน้ กิจกำรได้ด ำเนินกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้ำนบำท และ 120 ล้ำนบำทตำมล ำดับ และเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2547 กิจกำรได้จด
ทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั และเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 120 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท โดยกำรน ำ
หุ้นสำมญัใหมเ่สนอขำยให้กบัประชำชนทัว่ไป พร้อมกบัน ำกิจกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ MAI และเร่ิมท ำ
กำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในตลำดหลกัทรัพย์ MAI เมื่อวนัท่ี 18 ตลุำคม 2547 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุม่บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) สรุปได้ดงันี ้

 
 

 

 

 

Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd. เป็นบริษัทย่อยของกิจกำร ประกอบธุรกิจจ ำหนำ่ยเคมีเคหะภณัฑ์ที่ใช้
ในบ้ำนเรือน อตุสำหกรรม และเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลยี โดยกิจกำรถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 ของเงินลงทนุ
ทัง้หมด 

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยของกลุ่มบริษัทแบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑ์ในช่วงปี 2557 – 2559 และไตรมำส 1 ปี 
2560 มีรำยละเอียดดงันี ้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมำส 1 2560 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ผลิตภณัฑ์ป้องกนัและก ำจดัแมลง  763.90  68.37%  785.10  68.63%  873.52  70.54% 236.84 72.02% 

Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.   

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

50% 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมำส 1 2560 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด  175.82  15.74%  177.50  15.52%  183.56  14.82% 52.66 16.01% 

ผลิตภณัฑ์รักษำเนือ้ไม้  151.90  13.60%  157.75  13.79%  148.44  11.99% 32.12 9.77% 

ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  21.65  1.94%  21.47  1.88%  29.65  2.39% 6.72 2.04% 

รวมรำยได้จำกกำรขำย  1,113.27  99.64%  1,141.82  99.81% 1,235.17  99.74% 328.34 99.84% 

รำยได้อ่ืน  3.99  0.36%  2.18  0.19%  3.21  0.26% 0.53 0.16% 

รวมรำยได้  1,117.26  100.00%  1,144.00  100.00% 1,238.38  100.00%  328.87    100.00% 

 
1.2  สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกจิกำร  

สรุปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 – 2559 และไตรมำส 1 ปี 2560 ของกิจกำร 

 งบกำรเงนิตรวจสอบ งบกำรเงนิสอบทำน 

หน่วย: ล้ำนบำท 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมำส 1 ปี 2560 

งบรวม งบเฉพำะบริษัท งบรวม งบเฉพำะบริษัท งบรวม งบเฉพำะบริษัท งบรวม งบเฉพำะบริษัท 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ         

สนิทรัพย์รวม 762.87 758.98 852.98 846.02 941.01 932.46 1,019.31 1,008.29 

หนีส้นิรวม 194.37 189.98 224.01 219.98 223.91 219.65 255.04 250.08 

สว่นของผู้ ถือหุ้น(1) 568.50 569.01 628.97 626.05 717.10 712.82 764.27 758.21 

ทนุจดทะเบียน 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

ทนุช ำระแล้ว 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ         

รำยได้รวม 1,152.53 1,130.81 1,144.00 1,138.95 1,238.39 1,203.13 328.87 307.96 

คำ่ใช้จ่ำยรวม(2) 1,043.81 1,021.67 988.83 986.12 1,043.17 1,011.41 268.80 251.33 

ก ำไรสทุธิ(3) 87.96 87.70 123.19 122.76 156.46 154.27 47.26 45.39 

ก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 0.59 0.58 0.82 0.82 1.04 1.03 0.32 0.30 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บำท/หุ้น)(4) 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45 - - 

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น (บำท/หุ้น)  3.79 3.79 4.19 4.17 4.78 4.75 5.10 5.05 

ท่ีมำ :  สรุปจำกงบกำรเงินของกิจกำร ทัง้นี ้ผู้ ถือหลกัทรัพย์สำมำรถดงูบกำรเงินของกิจกำรได้จำก website ของส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) 

หมำยเหต ุ:  

(1)  สว่นของผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วย สว่นของผู้ ถือหุ้นของกิจกำรและสว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย 

(2) คำ่ใช้จ่ำยรวมไม่รวมภำษีเงินได้ 

(3) ก ำไรสทุธิ ประกอบด้วย สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและสว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย 

(4) เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีประกำศจ่ำยตำมผลประกอบกำรในรอบผลประกอบกำรดงักลำ่ว 
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1.3  โครงสร้ำงผู้ถอืหุ้นของกิจกำร 

1.3.1 โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของกิจกำร  

กิจกำรมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 150,000,000 บำท เป็นทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว จ ำนวน 150,000,000 
บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 150,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยมีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้น
สงูสดุ 10 รำยแรกตำมรำยช่ือในทะเบียนผู้ ถือหุ้นลำ่สดุของกิจกำร ณ วนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 (วนัปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ) ดงันี ้

ล ำดับ ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเมื่อเทยีบกับ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกิจกำร 

ร้อยละเมื่อเทยีบ
กับสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของกิจกำร 

1 กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จ ำกดั 55,092,800 36.73 36.73 

 - บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั  53,997,600  36.00 36.00 

 - นำยจตภุทัร์ ตัง้คำรวคณุ 852,800 0.57 0.57 

 - นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ 240,800 0.16 0.16 

 - นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ 400 0.00 0.00 

 - นำงละออ ตัง้คำรวคณุ 400 0.00 0.00 

 - นำยณฏัฐวฒิุ ตัง้คำรวคณุ 400 0.00 0.00 

 - นำงบศุทรี หวัง่หล ี 400 0.00 0.00 

2 นำยธวชั อึง้สปุระเสริฐ  21,221,000  14.15 14.15 

3 น.ส.ปำลติำ คสูกลุ  8,000,000  5.33 5.33 

4 นำยนิพนธ์ โกมลสวุรรณ  4,756,500  3.17 3.17 

5 นำยวีระ ชินกนกรัตน์  4,043,600  2.70 2.70 

6 นำยบญุวนั วรธรรมทองดี  3,924,200  2.62 2.62 

7 นำงจงจิต ชินกนกรัตน์  3,600,000  2.40 2.40 

8 น.ส.เยำวลกัษณ์ อทุิศกลู  3,500,000  2.33 2.33 

9 น.ส.วรรณี จิรำธวชัชยั  3,170,000  2.11 2.11 

10 น.ส.ไหม ชินกนกรัตน์  3,120,000  2.08 2.08 

11. ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ 39,571,900  26.38 26.38 

 รวม 150,000,000 100.00 100.00 

 
1.3.2  โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นท่ีคำดวำ่จะเป็นภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจกำรทกุรำยตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดตำมที่ได้เสนอซือ้ในครัง้นี ้จะท ำให้
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นในกิจกำรเทำ่กบัร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกิจกำร 
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1.4  รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสุดและที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรลำ่สดุของกิจกำร ณ วนัท่ี 14 กรกฎำคม 2560 ประกอบด้วย 

ชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นำย ชนินทร์ เย็นสดุใจ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยเถกิงพล เหลำ่พิสทุธ์ิ กรรมกำรผู้จดักำร (รักษำกำร) 

3. นำย ประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ กรรมกำร 

4. นำย วนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ กรรมกำร 

5. นำยพฒันำ สคุนธรักษ์ กรรมกำร 

6. นำย นรินทร์ ตรีสโุกศล กรรมกำร 

7. นำย ณรงค์ฤทธ์ิ ตัง้คำรวคณุ กรรมกำร 

8. นำย วิชิต แย้มบญุเรือง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

9. นำย ชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัที่สิน้สดุระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลง
หรือลดจ ำนวนกรรมกำรของกิจกำรเพื่อให้สอดคล้องกับสดัส่วนกำรถือหุ้นที่เพิ่มขึ น้ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ทัง้นี ้ใน
ปัจจุบนัผู้ท ำค ำเสนอซือ้ยงัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำโครงสร้ำงที่เหมำะสมของคณะกรรมกำรของกิจกำรภำยหลงักำร
ท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีอ้ยู่ โดยคำดว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่จะประกอบด้วยตวัแทนจำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้ในสดัสว่นท่ี
เพิ่มขึน้ อยำ่งไรก็ตำม โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรดงักลำ่วจะยงัคงมีสดัสว่นคณะกรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์”) เทำ่ที่มีผลบงัคบัใช้กบักิจกำรในขณะนัน้ๆ ตอ่ไป 

1.5 รำคำสูงสุดและต ่ำสุดของหุ้นของกิจกำรแต่ละไตรมำสในช่วงระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

ปี ไตรมำส ช่วงรำคำ (บำทต่อหุ้น) 

  รำคำสูงสุด รำคำต ่ำสุด 

2557 ไตรมำส 1 8.00 7.30 

 ไตรมำส 2 7.70 6.70 

 ไตรมำส 3 7.85 7.10 

 ไตรมำส 4 7.35 6.85 

2558 ไตรมำส 1 8.90 6.90 

 ไตรมำส 2 13.90 7.40 

 ไตรมำส 3 9.35 7.20 

 ไตรมำส 4 11.20 7.80 
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ปี ไตรมำส ช่วงรำคำ (บำทต่อหุ้น) 

  รำคำสูงสุด รำคำต ่ำสุด 

2559 ไตรมำส 1 11.90 8.65 

 ไตรมำส 2 11.80 9.10 

 ไตรมำส 3 12.70 10.20 

 ไตรมำส 4 11.60 9.90 

2560 ไตรมำส 1 12.40 10.90 

 ไตรมำส 2 15.10 11.00 
ที่มำ: SETSMART 

 
2. แผนกำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรเข้ำครอบง ำกิจกำร 

 
2.1 สถำนภำพของกิจกำร  

ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้กิจกำรจะยงัคงสภำพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ โดย
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไมม่ีแผนจะเพิกถอนหุ้นของกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน
ระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ เว้นแตผู่้ท ำค ำเสนอซือ้มีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 

2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกจิกำร 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไม่มีเจตนำที่จะท ำกำรเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์หลกัของกิจกำร รวมถึงไม่มีแผนที่จะปรับนโยบำย
หรือแผนกำรประกอบธุรกิจของกิจกำร โครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำร แผนกำรลงทนุ แผนกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินหลกั  
ตลอดจนนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัแตส่ิน้สดุระยะเวลำรับ
ซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้อย่ำงไรก็ดี ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้อำจเสนอให้กิจกำรพิจำรณำทบทวน หรือแก้ไขนโยบำยและ
แผนกำรประกอบธุรกิจของกิจกำร โครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำร แผนกำรลงทนุ ตลอดจนนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ของกิจกำรตำมที่สมควรและจ ำเป็น โดยจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมฎเกณฑ์และข้อก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต.และ
ตลำดหลกัทรัพย์ เท่ำที่มีผลบงัคบัใช้กบักิจกำรในขณะนัน้ๆ นอกจำกนี ้ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ใดๆ ที่อำจสง่ผลกระทบ
อย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่กำรด ำเนินงำน หรือฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร ผุ้ท ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎ
และข้อบงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ตอ่ไป ทัง้นี ้โดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของกิจกำรและของผู้ถือ
หุ้นเป็นส ำคญั 

นอกจำกนี ้ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัที่สิน้สดุระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจพิจำรณำ
เปลี่ยนแปลงหรือลดจ ำนวนกรรมกำรของกิจกำรเพื่อให้สอดคล้องกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นที่เพิ่มขึน้ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 
ทัง้นี ้ในปัจจุบันผู้ท ำค ำเสนอซือ้ยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำโครงสร้ำงที่เหมำะสมของคณะกรรมกำรของกิจกำร
ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีอ้ยู ่โดยคำดวำ่คณะกรรมกำรชดุใหมจ่ะประกอบด้วยตวัแทนจำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้
ในสดัสว่นที่เพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรดงักลำ่วจะยงัคงมีสดัสว่นคณะกรรมกำรอิสระ และ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกบักฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต.
และตลำดหลกัทรัพย์ เทำ่ที่มีผลบงัคบัใช้กบักิจกำรในขณะนัน้ๆ ตอ่ไป 

2.3  รำยกำรระหว่ำงกนั  

ในระหวำ่งปี 2557 – 2559 และไตรมำส 1 ปี 2560 กิจกำรมีรำยกำรระหวำ่งกนักบักลุม่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ดงันี ้ 

ช่ือ ลักษณะ
รำยกำร 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นในกำรท ำ
รำยกำร 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ/ 
ควำมเหน็  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมำส 1 2560 

1. บ ริ ษั ท  ที โ อ เ อ  เ พ้ น ท์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
- มีกรรมกำรและผู้ ถือ

หุ้ น ร ำ ย ใ ห ญ่ เ ป็ น
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ของผู้ ท ำค ำ
เสนอซือ้ 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก
กำรขำย 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 

413 
 

69 

406 
 

72 

412 
 

88 

86 
 

75 

เป็นรำยกำรค้ำตำมปกติ 
โดยท่ี TOA ซือ้ผลิตภัณฑ์
จำกกิจกำรเพ่ือไปกระจำย
ต่อตำมร้ำนค้ำเคร่ืองมือ
และวัสดุก่อสร้ำงปลีก -
ย่อย ทัว่ประเทศ  
 

เป็นรำคำขำยถึงผู้ แทนจ ำหน่ำยซึ่ง
เท่ำกันทุกรำย ยกเว้นผลิตภัณฑ์
กลุ่มเชนไดร้ท์สเตดฟำสและเชน
ไดร้ท์รักษำเนือ้ไม้ท่ี  TOA ซือ้จำก
บริษัทในรำคำต ่ำกว่ำท่ีขำยให้กับ
รำยอ่ืนๆ ซึง่เป็นตำมโครงสร้ำงรำคำ
เดิมท่ีตกลงกันตัง้แต่ช่วงท่ียังเป็น
กิจกำรของบริษัทเชลล์แห่งประเทศ
ไทย จำกกำรท่ี TOA เป็นผู้ เปิดตลำด
ให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้และมี
ยอดขำยสงูที่สดุ  
ส ำหรับส่วนลด TOA ได้รับส่วนลด
เ ป้ ำ ก ำ ร ข ำ ย  ( Target Rebate) 
ส ำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเชนไดร้ท์
สเตดฟำสและเชนไดร้ท์สเปรย์ใน
สัดส่วนสูงกว่ำผู้ แทนจ ำหน่ำยรำย
อ่ืน โดยมีเป้ำกำรขำยเ พ่ือให้ได้
ส่วนลด ท่ีสูงกว่ำรำย อ่ืนเช่นกัน 
เ น่ืองจำกเป็นผู้ แทนจ ำหน่ำย ท่ีมี
ปริมำณกำรซือ้สงูที่สดุ  

2. นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ 
- เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ก ลุ่ ม
เดียวกับผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้ 

- เป็นกรรมกำรของผู้ท ำ
ค ำเสนอซือ้และของ
กิจกำร 

คำ่ท่ีปรึกษำ 0.24 0.24 0.24 - เ พ่ื อ ใ ห้ค ำป รึ กษำ ด้ำน
กำรเงิน 

20,000 บำทตอ่เดือนส ำหรับให้เวลำ
กำรท ำงำนเดือนละประมำณ  10 
ชั่วโมง สัญญำมีอำยุ  1 ปี  บริษัท
สำมำรถต่ออำยุสัญญำได้โดยแจ้ง
ให้ท่ีปรึกษำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำย
ลกัษณ์อักษรภำยใน 30 วันนับจำก
วัน ท่ีสัญญำสิ น้สุดลง  ปั จจุบัน 
สญัญำดงักลำ่วได้สิน้สดุลงแล้ว 

กิจกำรแตง่ตัง้บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TOA”) เป็นผู้แทนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ ภำยใต้สญัญำฉบบัลง
วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 โดย TOA มีกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้ สำระส ำคญัของสญัญำดงักลำ่วสรุปได้ดงันี ้

1. กิจกำรแต่งตัง้ TOA เป็นผู้ แทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่กิจกำร 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Chaindrite W/P LB, 
Chaindrite W/P DB, Chaindrite W/P CL, Chaindrite Steadfast 30 SC, Chaindrite Stedfast 40 EC (ขนำด 
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1 ลติร 4 ลติร และ 15 ลติร), Chaindrite 1 Aerosol (ขนำด 450 cc และ 600 cc), Chaindrite Mosquito (ขนำด 
450 cc), Devatern 10 EC (ขนำด 15 ลติร) และ Termatrix Foam (ขนำด 500 กรัม)  

2. ผู้แทนจ ำหนำ่ยสำมำรถแจ้งกิจกำรถึงกำรลดผลติภณัฑ์ และ/หรือขนำดบรรจ ุเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำ และ
จะต้องรับซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปคงเหลอืในปริมำณไมเ่กินท่ีได้สัง่ซือ้ไว้ทัง้หมด หรือรับซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปคงเหลอืตำม
สมควรในจ ำนวนที่ไมเ่กินปริมำณคำดกำรณ์กำรขำย 

3. ส ำหรับสินค้ำบำงรำยกำรซึ่งผู้แทนจ ำหน่ำยไม่มีค ำสัง่ซือ้ติดต่อกนันำนเกินกว่ำที่ระบใุนสญัญำ กิจกำรสำมำรถ
แจ้งลดผลติภณัฑ์ และ/หรือขนำดบรรจไุด้ทนัที 

4. เขตพืน้ที่มอบหมำย ได้แก่ร้ำนค้ำประเภทฮำร์ดแวร์ ร้ำนขำยเคร่ืองมือและวสัดกุ่อสร้ำง ทัง้ที่เ ป็นร้ำนค้ำปลกีและ
ร้ำนค้ำสง่ เฉพำะในเขตประเทศไทย 

5. กิจกำรจะจดัจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์อื่นๆ ส ำหรับผู้แทนจ ำหน่ำยตำมที่กิจกำรเห็นวำ่จ ำเป็นเพื่อกำรพฒันำธุรกิจให้ดี
ยิ่งขึน้ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดักบัสญัญำกำรเป็นผู้แทนจ ำหนำ่ยอื่นๆ ที่กิจกำรมีพนัธะผกูพนัอยู่ 

6. กิจกำรไมผ่กูพนัท่ีจะต้องจ ำหนำ่ยหรือจดัสง่ผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้แทนจ ำหนำ่ยเป็นปริมำณเทำ่ใดและเมื่อระยะเวลำ
ใดก็ได้ในปริมำณที่นอกเหนือก ำลงัผลติ และนอกเหนือเวลำท ำงำนของฝ่ำยผลติ กิจกำรจะจดัสง่ผลติภณัฑ์ให้แก่
ผู้แทนจ ำหนำ่ยตำมที่คิดวำ่จ ำเป็นเพื่อกำรพฒันำธุรกิจ และพยำยำมทกุวิถีทำงที่จะจดัสง่ผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้แทน
จ ำหนำ่ย เพื่อให้สำมำรถจดัสง่ลกูค้ำได้ตอ่เนื่อง 

7. ผู้แทนจ ำหนำ่ยตกลงรับจ ำหนำ่ยเฉพำะผลติภณัฑ์ที่ซือ้จำกกิจกำรโดยตรงเทำ่นัน้ เฉพำะสนิค้ำที่ใกล้เคียงกนัหรือ
มีกำรใช้งำนเหมือนกนั และตกลงไม่รับท ำกำร หรือไม่อนญุำตให้บริษัทในเครือของผู้แทนจ ำหน่ำยเข้ำรับท ำกำร
ในรูปแบบธุรกิจใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมอนัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อื่นใด อนัเป็นกำรแข่งขนักบั
ผลติภณัฑ์ของกิจกำร 

8. เมื่อผู้แทนจ ำหน่ำยสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์แต่ละครัง้เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในสญัญำ กิจกำรจะส่งมอบผลิตภัณฑ์
ให้แก่ผู้แทนจ ำหนำ่ย โดยไมค่ิดคำ่ขนสง่ถึงคลงัสนิค้ำของผู้แทนจ ำหนำ่ย ภำยในพืน้ท่ีที่ก ำหนด 

9. ผู้แทนจ ำหน่ำยตกลงซือ้ผลิตภณัฑ์จำกกิจกำรในรำคำซึ่งกิจกำรเป็นผู้ก ำหนด ตำมกำลตำมครำว ซึ่งจะได้แจ้ง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำ่งหำกจำกสญัญำฉบบันี ้

10. ผู้แทนจ ำหนำ่ยตกลงจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ ในรำคำและภำยใต้เง่ือนไขกำรจ ำหนำ่ยซึง่กิจกำรก ำหนดตำมกำลตำม
ครำว และผู้แทนจ ำหน่ำยจะไม่จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำอื่นใด หรือให้ใบรับรองอย่ำงใดๆ 
นอกเหนือไปจำกเทำ่ที่กิจกำรได้ให้ไว้ 

11. กิจกำรไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยของผู้แทนจ ำหน่ำย หำกไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดใดๆ แห่ง
สญัญำนี ้ที่มีสำเหตเุนื่องจำกควำมลำ่ช้ำ อปุสรรค หรือกำรขดัขวำง ท ำให้วตัถดุิบที่ใช้ผลิตผลิตภณัฑ์ขำดสต็อก 
อนัเป็นเหตสุดุวิสยั รวมทัง้เหตกุำรณ์อื่นใดอนัมิอำจคำดลว่งหน้ำได้ หรืออยูน่อกเหนืออ ำนำจของกิจกำร  

12. สญัญำมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป โดยฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดจะแจ้งเลกิสญัญำในเวลำใดก็ได้ 
โดยแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 
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กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วเกิดขึน้อยำ่งสอดคล้องกบัเง่ือนไขทำงธุรกิจและ/หรือฐำนะกำรเงินของกิจกำร ซึง่ได้
เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของกิจกำร และปฏิบัติตำมประกำศของตลำด
หลกัทรัพย์และส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยได้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร และผลประโยชน์ของ
กิจกำรเป็นส ำคญั ทัง้นี ้ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ รำยกำรระหวำ่งกนัท่ี
เกิดขึน้ระหวำ่งกิจกำรและผู้ท ำค ำเสนอซือ้ที่มีอยูเ่ดิมจะยงัคงเกิดขึน้ตอ่ไป และหำกมีรำยกำรระหวำ่งกนัอื่นๆ อนัอำจ
เกิดขึน้ได้ในอนำคต กิจกำรจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของกิจกำร ข้อก ำหนดของพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั ประกำศ หรือข้อก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงกำรปฏิบตัิ
ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ส ำคญั
ของกิจกำร เทำ่ที่ยงัมีผลบงัคบัใช้กบักิจกำรในขณะนัน้ 
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ส่วนที่ 4 
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 
1. วิธีตอบรับค ำเสนอซือ้ 

 
ในกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ ผู้ ถือหุ้นของกิจกำรที่ต้องกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นของกิจกำรที่ถืออยู่ไม่ว่ำทัง้หมดหรือ
บำงสว่น จะต้องปฏิบตัิตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.1. กรอกข้อควำมในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (“แบบตอบ
รับค ำเสนอซือ้”) ตำมเอกสำรแนบ 1.2 ส ำหรับหุ้นสำมญั หรือตำมเอกสำรแนบ 2.2 ส ำหรับใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ในหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย (NVDR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู้แสดง
เจตนำขำย 
หมำยเหต:ุ ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องแปลงหลกัทรัพย์ให้ตรงกบัสญัชำติของผู้ถือก่อนจึงจะน ำมำแสดงเจตนำขำยกบัตวัแทนใน
กำรรบัซ้ือหลกัทรพัย์ โดยตวัแทนในกำรรบัซ้ือหลกัทรพัย์จะไม่รบัซ้ือหลกัทรพัย์จำกผู้แสดงเจตนำขำยทีมี่สญัชำติไม่ตรงกนั  

1.2. แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย ดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1. กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ลงลำยมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลำยมือช่ือผู้ โอน” ในด้ำนหลงั
ของใบหุ้น พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้ แสดงเจตนำขำยจ ำนวน 2 ชุด ตำมที่ระบุในข้อ 1.2.4 
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ลำยมือช่ือที่สลกัหลงัใบหุ้น และในเอกสำรประกอบทกุฉบบัของผู้แสดงเจตนำขำย
จะต้องเป็นลำยมือช่ือเดียวกัน ในกำรนีผู้้ แสดงเจตนำขำยต้องมำยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ พร้อม
เอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้อ 1.2.4 ภำยในวนัท่ี 28 สงิหำคม 2560 (ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 
2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้) เนื่องจำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะต้องน ำใบ
หุ้นไปตรวจสอบและฝำกไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดตอ่รับใบหุ้นคืน 
 กรณีที่ช่ือ ค ำน ำหน้ำช่ือ หรือนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้น ไม่ตรงหรือสะกดไมต่รงกบั

บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ให้ผู้แสดงเจตนำขำย
กรอก “แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผู้ ถือหลกัทรัพย์” ตำมเอกสำรแนบ 5 พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำร
แก้ไขของทำงรำชกำร โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตร
ข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ 

 กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้จดักำรมรดก ต้องยื่นส ำเนำค ำสัง่ศำลที่แตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดักำรมรดก
ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ ส ำเนำใบมรณบัตร ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้จดักำรมรดก และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จดักำรมรดก ที่ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้องและสลกัหลงัใบหุ้นโดยผู้จดักำรมรดก 

 กรณีที่ผู้ แสดงเจตนำขำยเป็นผู้ เยำว์ บิดำและมำรดำของผู้ เยำว์ต้องลงลำยมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้น
และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของบิดำ มำรดำ และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ มำรดำ 
และผู้ เยำว์ พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
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หมำยเหต:ุ กำรแสดงเจตนำขำยในกรณีที่เป็นใบหุ้น กำรตอบรบัค ำเสนอซ้ือหลกัทรพัย์จะสมบูรณ์ เมือ่ใบหุ้นได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลกัทรพัย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ำนัน้ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำก
ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ ตวัแทนในกำรรบัซ้ือหลกัทรพัย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดต่อรบัใบหุ้นคืน 

1.2.2. กรณีที่ฝำกหุ้นไว้กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดตอ่
กบับริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยฝำกหุ้นของกิจกำรที่จะเสนอขำยไว้ในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของตน เพื่อแจ้งควำมประสงค์ในกำรแสดงเจตนำขำย พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนตำมข้อ 1.2.4 และ
ให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้โอนหุ้นของกิจกำร เข้ำบญัชีดงันี ้
 ส ำหรับผู้ ถือหลกัทรัพย์สญัชำติไทย (Local Securities) 

บญัชีช่ือ : “บมจ.หลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพื่อเทนเดอร์” 
เลขที่บญัชี : 026-000000014-6 

 ส ำหรับผู้ ถือหลกัทรัพย์สญัชำติตำ่งด้ำว (Foreign Securities) 
บญัชีช่ือ : “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender” 
เลขที่บญัชี : 026-000000014-6 

1.2.3. กรณี NVDR ให้ผู้ แสดงเจตนำขำยติดต่อกับบริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ แสดงเจตนำขำยฝำก  NVDR ของ
กิจกำรที่จะเสนอขำยไว้ในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งควำมประสงค์ในกำรแสดงเจตนำ
ขำย พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนตำมข้อ 1.2.4 และให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้โอนหุ้นของกิจกำร เข้ำบญัชี
ดงันี ้
 ส ำหรับผู้ ถือ NVDR 

บญัชีช่ือ : “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender”  
เลขที่บญัชี : 026-000000014-6 
ผู้ ถือ NVDR ต้องมำยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ตำมเอกสำรแนบ 2.2 พร้อมเอกสำรประกอบกำร
แสดงเจตนำขำยตำมข้อ 1.2.4 ภำยในวนัที่ 28 สิงหำคม 2560 (ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำร
ก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้) เนื่องจำกในทำงปฏิบตัิกำรเสนอขำยในกรณีที่เป็น NVDR 
จะต้องมีขัน้ตอนกำรเปลีย่น NVDR เป็นหุ้นสำมญัในระบบไร้ใบหุ้น ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์
จะไม่สำมำรถรับซือ้ NVDR ได้หำกผู้ ถือ NVDR ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้น
สำมญัในระบบไร้ใบหุ้นได้ทนัภำยในระยะเวลำรับซือ้ ดงันัน้ ผู้ ถือ NVDR จึงต้องยื่นแบบตอบรับค ำ
เสนอซือ้ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ 

1.2.4. เอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย กรณีผู้แสดงเจตนำขำยเป็น 
 บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ที่ยงัไมห่มดอำย ุ(ใน
กรณีที่เป็นบตัรข้ำรำชกำรหรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ถ้ำไม่มีเลขประจ ำตวัประชำชนบนบตัร 
หรือบตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนด้วย) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำร
แสดงเจตนำขำยทกุฉบบั 
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 บคุคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว 
ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง โดยลำยมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรแสดง
เจตนำขำยทกุฉบบั 

 นิติบคุคลสญัชำติไทย 
ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ฉบบัที่มีข้อมลูลำ่สดุ และมีอำยไุมเ่กิน 1 ปี 
นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถ้ำมี) พร้อมแนบเอกสำร
หลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำหนังสือรับรองข้ำงต้น 
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้องในเอกสำรตำมที่ระบใุนข้อ 1.2.4 แล้วแตก่รณี 

 นิติบคุคลสญัชำติต่ำงดำ้ว 
ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติ
บคุคลนัน้ หรือหนว่ยงำนของประเทศที่นิติบคุคลนัน้มีภมูิล ำเนำ ซึง่รับรองถึงช่ือของนิติบคุคล ช่ือผู้
มีอ ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคล ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเง่ือนไขในกำรลงลำยมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคล และมีอำยไุมเ่กิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของ
บริษัท (ถ้ำมี) พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
หนงัสือรับรองข้ำงต้น พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกต้องในเอกสำรตำมที่ระบุในข้อ  1.2.4 
แล้วแตก่รณี 
ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือ 
โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจในประเทศที่เอกสำรดงักลำ่วได้จดัท ำ
หรือรับรองควำมถกูต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือของผู้จดัท ำหรือผู้ ให้ค ำรับรองควำมถกูต้องของ
เอกสำร และให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำนทตูไทยหรือกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรได้จดัท ำหรือรับรอง
ควำมถกูต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือและตรำประทบัของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหนว่ยงำน
อื่นใดที่ได้ด ำเนินกำรข้ำงต้น ซึง่ต้องมีอำยไุมเ่กิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ 
ส ำหรบันิติบคุคลสญัชำติต่ำงดำ้วทีมิ่ไดป้ระกอบกิจกำรในประเทศไทย และมีถ่ินทีอ่ยู่ในประเทศที่
ไม่มีอนุสญัญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสญัญำภำษีซ้อนกับ
ประเทศไทย แต่อนสุญัญำภำษีซ้อนนัน้ไม่ได้มีกำรยกเว้นในเร่ืองกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยที่จดัเก็บ
จำกผลก ำไรจำกกำรขำยหุน้ หรือแลกเปลีย่นหุน้ ในประเทศไทย 
ผู้ แสดงเจตนำขำยต้องกรอกรำยละเอียดของรำคำต้นทุนของหลกัทรัพย์ที่ แสดงเจตนำขำยใน 
“แบบแจ้งต้นทนุหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำย” ตำมเอกสำรแนบ 4 เพื่อใช้ในกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย 
ส ำหรับหุ้นสำมญัและ NVDR แล้วแตก่รณี และแนบหลกัฐำนแสดงรำคำต้นทนุ 
ผู้แสดงเจตนำขำยต้องถกูหกัภำษี ณ ที่จ่ำย ส ำหรับก ำไรจำกกำรขำยหุ้น ซึ่งเกิดจำกผลแตกต่ำง
ระหว่ำงรำคำเสนอซือ้ และรำคำทุนของหุ้นกิจกำรของผู้แสดงเจตนำขำยที่ถือครอง โดยผู้แสดง
เจตนำขำยสำมำรถค ำนวณก ำไรจำกกำรขำยหุ้นจำกสว่นต่ำงระหว่ำง (1) รำคำเสนอซือ้คณูด้วย
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จ ำนวนหุ้น หรือ NVDR ที่แสดงเจตนำขำย และ (2) ต้นทุนหุ้นสำมญั หรือ NVDR ที่แสดงเจตนำ
ขำย แล้วแตก่รณี  
หำกผู้แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถระบุรำคำต้นทุน หรือมิได้แนบหลกัฐำนแสดงรำคำต้นทุนมำ
พร้อมกบัแบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะถกูหกัภำษี ณ ที่
จ่ำยโดยค ำนวณเสมือนว่ำรำคำต้นทนุเท่ำกบัศนูย์ โดยกำรค ำนวณภำษี หกั ณ ที่จ่ำย จะค ำนวณ
ในอตัรำร้อยละ 15 ของมลูคำ่ขำยหลกัทรัพย์ทัง้จ ำนวนที่ได้แสดงเจตนำขำยไว้ 

1.2.5. กรณีทีผู่แ้สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถยืน่แบบตอบรบัค ำเสนอซ้ือดว้ยตนเอง  
ต้องมีหนงัสอืมอบอ ำนำจ ตำมเอกสำรแนบ 1.3 ส ำหรับหุ้นสำมญั หรือเอกสำรแนบ 2.3 ส ำหรับ NVDR 
แล้วแต่กรณี ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมแนบส ำเนำหลกัฐำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำมข้อ 1.2.4 ตำมแตก่รณี และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

1.2.6. เอกสำรอืน่ใดตำมแต่ตวัแทนในกำรรบัซ้ือหลกัทรพัย์จะร้องขอ 
ทัง้นี ้หำกมีข้อสงสัยประกำรใดเก่ียวกับวิธีตอบรับค ำเสนอซือ้ กรุณำติดต่อตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ตำมที่อยูด่งันี ้

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่  : 130-132 ชัน้ 2, 3 อำคำรสนิธร ทำวเวอร์ 1 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กทม. 
โทรศพัท์ : 02 659 8000 ตอ่ 8226, 8263, 8264 และ 8036 
โทรสำร : 02 263 2805 

1.3. กำรยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ 

1.3.1. กรณีทีเ่ป็นใบหุน้  
ยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ ซึ่งกรอกข้อควำมอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำร
แสดงเจตนำขำยตำมที่ระบใุนข้อ 1.2.4 ระหว่ำงวนัที่ 25 กรกฎำคม 2560 ถึงวนัที่ 28 สิงหำคม 2560 
ในระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของทกุวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตำมที่อยู่
ด้ำนลำ่งนี ้

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่  : 130-132 ชัน้ 2, 3 อำคำรสนิธร ทำวเวอร์ 1 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กทม. 
โทรศพัท์ : 02 659 8000 ตอ่ 8226, 8263, 8264 และ 8036 
โทรสำร : 02 263 2805 
อีเมล์ : cd@uobkayhian.co.th 

ทัง้นี ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้และตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์ จะไม่รับกำรย่ืนแบบ
ตอบรับค ำเสนอซือ้ทำงไปรษณีย์ 
ผู้แสดงเจตนำขำยต้องมำยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ตำมเอกสำรแนบ 1.2 พร้อมเอกสำรประกอบกำร
แสดงเจตนำขำยตำมข้อ 1.2.4 ภำยในวนัท่ี 28 สงิหำคม 2560 (ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 2 วนัท ำกำรก่อนวนั
สดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้) เนื่องจำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะต้องน ำใบหุ้นไปตรวจสอบและ
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ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ซึง่เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำก
จำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะถือว่ำกำรยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ไม่
ครบถ้วนถกูต้อง และไม่มีกำรรับซือ้เกิดขึน้ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดง
เจตนำขำยติดตอ่รับใบหุ้นคืนตอ่ไป 

1.3.2. กรณีระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) 
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ได้โดยในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นฝำกไว้กบั
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้ น (Scripless) ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ที่ผู้ แสดงเจตนำขำยเปิดบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไว้นัน้ ให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดต่อบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ๆ ซึ่งจะเป็นผู้ ให้บริกำรรวบรวมและน ำสง่แบบตอบรับค ำเสนอซือ้มำยงัตวัแทนในกำรรับ
ซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ พร้อมเอกสำรประกอบได้ที่
บริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วภำยในวนัที่บริษัทหลกัทรัพย์แตล่ะบริษัทจะได้ก ำหนด เพื่อบริษัทหลกัทรัพย์
นัน้จะได้น ำสง่ให้กบัตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ให้ทนัภำยในระยะเวลำรับซือ้ 

1.3.3. กรณี NVDR 
ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส ำหรับ NVDR ตำม
เอกสำรแนบ 2.1 ทัง้นี ้ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ขอควำมร่วมมอืให้ผู้ ถือ NVDR มำยื่นแบบตอบรับ
ตำมเอกสำรแนบ 2.2 และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยในสว่นท่ีเก่ียวข้องตำมข้อ 1.2 ลว่งหน้ำ
อย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ เนื่องจำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์มี
ขัน้ตอนท่ีต้องด ำเนินกำรโอนหุ้นสำมญัและ NVDR กบับริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำรตำม
ขัน้ตอนของกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ตอ่ไป 

1.4. กรณีผู้ตอบรับค ำเสนอซือ้ต้องกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นของกิจกำร ที่ติดจ ำน ำหรือภำระผกูพนั ผู้ตอบรับค ำเสนอ
ซือ้จะต้องด ำเนินกำรไถ่ถอนจ ำน ำหรือปลดภำระผกูพนัก่อนท่ีจะด ำเนินกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ 

1.5. กรณีผู้แสดงเจตนำขำยไมป่ฏิบตัิตำมวิธีกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ หรือพบวำ่เอกสำรประกอบกำรตอบรับค ำเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำร
ตอบรับค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนีต้ำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือ
ข้อจ ำกดัในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยอยำ่งเป็นธรรม 

 
2. วิธีกำรรับซือ้หลักทรัพย์ 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะรับซือ้หุ้นทัง้หมดของกิจกำรที่มีผู้ เสนอขำยภำยใต้ค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดในสว่นท่ี 4 
นี ้ยกเว้นในกรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ยกเลิกค ำเสนอซือ้ตำมเง่ือนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ที่ระบไุว้ในส่วนที่  1 ข้อ 9 
และสว่นท่ี 4 ข้อ 5 
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3. วิธีกำรช ำระรำคำ 

เมื่อตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ได้รับแบบตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบใุนข้อ 1.1 
และ 1.2 ข้ำงต้น ครบถ้วนถกูต้องแล้ว ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับกำรช ำระรำคำคำ่หุ้น โดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

3.1 กำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) ที่มีสำขำในประเทศไทย ทกุธนำคำร ตวัแทนในกำร
รับซือ้หลกัทรัพย์จะโอนเงินค่ำหุ้นเข้ำบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรำยวนัของผู้แสดงเจตนำขำย ในวนัที่ 4 
กนัยำยน 2560 ภำยในเวลำ 16.00 น. ทัง้นี ้ช่ือบญัชีผู้ รับโอนจะต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่
ได้ระบุในใบตอบรับเท่ำนัน้ โดยผู้แสดงเจตนำขำยต้องแนบส ำเนำสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้ำแรกที่ระบช่ืุอบญัชี
และเลขที่บญัชี หรือส ำเนำรำยงำนบญัชีกระแสรำยวนั อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตำมแตก่รณี พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3.2 กำรรับกำรช ำระเป็นเช็ค 
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะช ำระคำ่หุ้นเป็นเช็คขีดคร่อมของธนำคำร ยโูอบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำ สี
ลม 2 สัง่จ่ำยผู้แสดงเจตนำขำย ซึง่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยอยูใ่นตำ่งจงัหวดัจะต้องใช้เวลำประมำณ 5 วนัท ำ
กำรในกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็ค โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลอืกวิธีกำรรับเช็คได้ 2 วิธี คือ 

(ก) รับเช็คด้วยตวัเอง 
ผู้ แสดงเจตนำขำยสำมำรถมำรับเช็คค่ำหุ้นซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยผู้ แสดงเจตนำขำยได้ในวันที่ 4 
กันยำยน 2560 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ เฉพำะวนัท ำกำร ตำมที่อยูท่ี่ระบใุนข้อ 1.3.1 

(ข) มอบอ ำนำจให้บคุคลอื่นมำรับเช็ค 

ในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนำขำยมีควำมประสงค์ให้บุคคลอื่นมำรับเช็คค่ำหุ้นแทน ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้อง
มอบอ ำนำจให้บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน โดยจะต้องยื่นหนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมปิดอำกร
แสตมป์ 30 บำทและหลกัฐำนของผู้ รับมอบอ ำนำจตำมที่ระบใุนข้อ 1.2.4 ในวนัที่มำรับเช็คจำกตวัแทนใน
กำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไม่มำรับเช็คคำ่หุ้นภำยใน 14 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัช ำระ
ค่ำหุ้น (วนัที่ 22 กนัยำยน 2560) ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะสง่เช็คให้ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยูท่ี่
ระบไุว้ในแบบตอบรับ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอ่ไป  

หมำยเหตุ : ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้
แสดงเจตนำขำยไมม่ำรับเช็คคำ่หุ้นภำยใน 14 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัช ำระคำ่หุ้น (วนัท่ี 22 กนัยำยน 2560) ตวัแทนใน
กำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะสง่เช็คให้ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบตอบรับ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอ่ไป 

 
4. สิทธิของผู้ถอืหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้แล้ว 

หำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไม่ได้ยกเลิกค ำเสนอซือ้ตำมเง่ือนไขที่ระบใุนค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ผู้แสดงเจตนำขำยที่ได้ยื่นแบบ
ตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์แล้วโดยถูกต้องตำมที่ก ำหนดในค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์นี ้และไม่ได้ยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำย จะได้รับช ำระรำคำตำมวิธีกำรช ำระรำคำที่ระบใุนสว่นท่ี 4 ข้อ 3 ข้ำงต้น 
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ทัง้นี ้หำกมีเหตกุำรณ์ที่สง่ผลให้มีกำรยกเลกิค ำเสนอซือ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในเง่ือนไขของสว่นท่ี 1 ข้อ 9 และของสว่นท่ี 4 
ข้อ 5 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะคืนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยภำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัจำกวนัที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้
แจ้งยกเลกิค ำเสนอซือ้ 

หำกมีเหตกุำรณ์เกิดขึน้ซึง่สง่ผลให้มีกำรปรับรำคำเสนอซือ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในเง่ือนไขของสว่นที่ 1 ข้อ 8 ผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้จะด ำเนินกำรดงันี ้

4.1. ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรัพย์ในรำคำที่ลดลงแก่ผู้แสดงเจตนำขำยทกุรำยตำมรำคำเสนอซือ้ที่ลดลง 
4.2. ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำเสนอซือ้สงูขึน้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำที่สงูขึน้นัน้แก่ผู้แสดง

เจตนำขำยทกุรำย 
 

5. เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ส ำหรับผู้แสดงเจตนำขำยที่ต้องกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ให้ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี  ้

5.1. วนัสดุท้ำยที่ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยได้ 
วนัสดุท้ำยที่ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ได้ คือวนัที่ 23 สิงหำคม 2560 ซึ่ง
เป็นวนัท ำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซือ้ โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ตลอด
ระยะเวลำในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทกุวนัท ำกำร ตัง้แตว่นัท่ี 25 กรกฎำคม 
2560 ถึงวนัท่ี 23 สงิหำคม 2560 รวมทัง้สิน้ 20 วนัท ำกำร 

5.2. วิธีกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย 
ผู้แสดงเจตนำขำยที่มีควำมประสงค์จะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ให้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนในเอกสำรแนบ 3.1 
ดงันี ้

5.2.1. กรอกข้อควำมในแบบค ำขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ ตำมเอกสำรแนบ 3.2 

5.2.2. แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย ดงัตอ่ไปนี ้
5.2.2.1. หลกัฐำนกำรรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผำ่นศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ หรือใบส ำคญัแสดงกำรโอน 

NVDR และแบบตอบรับ 
5.2.2.2. กรณีผู้ที่จะยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยเป็น 

(ก) บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจที่ยงัไม่
หมดอำยุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้ำรำชกำร หรือ บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำนและหน้ำที่แสดงช่ือผู้แสดงเจตนำขำยด้วย
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยลำยมือช่ือที่รับรองส ำเนำถกูต้องของเอกสำร
ทัง้หมดนีต้้องตรงกบัลำยมือช่ือที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบแบบตอบรับค ำเสนอซือ้อื่นๆ 

(ข)  บคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งด้ำว 
ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง โดยลำยมือช่ือที่รับรองส ำเนำถกูต้องของเอกสำรทัง้หมดนีต้้องตรงกบัลำยมือช่ือที่
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ปรำกฏในเอกสำรประกอบแบบตอบรับค ำเสนอซือ้อื่นๆ 
(ค) นิติบคุคลสญัชำติไทย 

ส ำเนำหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชย์ฉบบัที่มีข้อมลูลำ่สดุ และมีอำยไุม่
เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบค ำขอยกเลิก พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องโดย
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) 
พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรข้ำรำชกำร บตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม (ในกรณีที่เป็นบตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ 
ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนด้วย) กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นชำวตำ่งประเทศ ให้
ใช้ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำหนงัสอืรับรองข้ำงต้น พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้อง โดย
ลำยมือช่ือที่รับรองส ำเนำถกูต้องของเอกสำรทัง้หมดนีต้้องตรงกบัลำยมือช่ือที่ปรำกฏใน
เอกสำรประกอบแบบตอบรับค ำเสนอซือ้อื่นๆ 

(ง) นิติบคุคลสญัชำติตำ่งด้ำว 
ส ำเนำหนงัสอืรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบคุคล และหนงัสอืรับรองที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่
ของนิติบคุคล หรือหนว่ยงำนของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล ำเนำ ซึง่รับรองถึงช่ือนิติบคุคล 
ช่ือผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเง่ือนไขใน
กำรลงลำยมือช่ือผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบค ำขอ
ยกเลิก พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ 
พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำหนงัสอื
รับรองข้ำงต้น ตำมที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณีพร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองควำมถกูต้อง โดยลำยมือช่ือที่รับรองส ำเนำถกูต้องของเอกสำรทัง้หมดนีต้้องตรง
กบัลำยมือช่ือที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบแบบตอบรับค ำเสนอซือ้อื่นๆ 
ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรอง
ลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจในประเทศที่
เอกสำรดงักลำ่วได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง และได้รับกำรรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำนทตูไทยหรือกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง ซึ่งต้อง
มีอำยไุมเ่กิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบค ำขอยกเลกิ  
กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไมส่ำมำรถมำด้วยตนเอง 
ยื่น “หนังสือมอบอ ำนำจส ำหรับยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์” ตำม
เอกสำรแนบ 3.3 พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท และแนบส ำเนำเอกสำรของผู้ มอบ
อ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจตำมที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองควำมถกูต้อง 

5.3. ยื่น “แบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์” ซึ่งกรอกข้อควำมให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน 
พร้อมเอกสำรประกอบกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย โดยยื่นได้ที่ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตำมที่อยูท่ี่ระบุ
ไว้ในข้อ 1.3.1 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
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ทัง้นี ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสำรกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหลักทรัพย์ทำงไปรษณีย์ 

5.4. เมื่อตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ได้รับแบบค ำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบตำมข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้อง 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

5.4.1. ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะน ำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหรือผู้ รับมอบอ ำนำจ ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้ รับมอบอ ำนำจมำ
ด ำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้ รับมอบอ ำนำจสำมำรถ
มำติดตอ่รับใบหุ้นคืนได้ ท่ีส ำนกังำนของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตำมที่อยูใ่นข้อ 1.3.1 

5.4.2. ในกรณีขอรับคืนผำ่นศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (เพื่อน ำฝำกเข้ำบริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ยกเลกิกำรแสดงเจตนำ
ขำยมีบญัชีอยู่) ผู้ ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 50 บำท 
โดยตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะโอนหุ้น หรือ NVDR คืนผ่ำนศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เข้ำบญัชีฝำก
หลกัทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ผู้ยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำยหรือผู้ รับมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย 
หมำยเหตุ: กำรรับหลกัทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือกำรรับหลกัทรัพย์คืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ด้วย
ระบบ Scripless จะเป็นไปตำมลกัษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือ Scripless) ที่ผู้แสดงเจตนำขำยน ำมำเสนอ
ขำย ผู้ยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงรูปแบบกำรรับหลกัทรัพย์คืนได้ 

5.4.3. ส ำหรับผู้ตอบรับค ำเสนอซือ้ที่ได้แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้รับคืนหลกัทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนำ
ขำยไว้ ผำ่นศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 

 
6. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

ในกรณีที่มีกำรยกเลกิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ตำมที่ได้ระบไุว้ในสว่นท่ี 1 ข้อ 9 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะแจ้งส ำนกังำน ก.ล.ต.  
และสง่หนงัสือแจ้งกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้พร้อมเหตผุลไปยงัตลำดหลกัทรัพย์ กิจกำร และผู้ ถือหลกัทรัพย์ของกิจกำร
ทุกรำยที่มีช่ือปรำกฏตำมรำยช่ือในทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ล่ำสดุภำยในวนัท ำกำรหลงัจำกพ้นวนัท ำกำรสดุท้ำยที่
ส ำนกังำน ก.ล.ต. อำจแจ้งกำรทกัท้วงกำรยกเลกิค ำเสนอซือ้ (ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ได้รับ
แจ้งเหตดุงักลำ่ว) และตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรดงันี ้

6.1. กรณีที่เป็นใบหุ้น 
ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำย 
โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถมำติดตอ่รับใบหุ้นคืนได้ที่สถำนท่ีท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตำมที่
อยู่ที่ได้ระบไุว้ในข้อ 1.3.1 นบัตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้แจ้งกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้เนื่องจำกในกรณีหลกัทรัพย์ที่เป็นใบหุ้น ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ต้องน ำใบหุ้นไปตรวจสอบควำม
ถกูต้องที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในช่วง 2 วนัท ำกำรก่อนสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้ โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะท ำ
กำรแปลงใบหุ้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น ดงันัน้ กำรขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนำขำยต้องปฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ก ำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนำขำยต้องรับภำระคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ท่ีเก่ียวกบักำรคืน
ใบหุ้นทัง้หมด ซึง่จะใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรออกใบหุ้นอยำ่งน้อย 14 วนั 



ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เขอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4  

 

 

หน้ำที่ 36 จำก 38 

6.2. กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR 
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรคืนหุ้นผำ่นศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เพื่อน ำฝำกเข้ำบริษัทหลกัทรัพย์ที่
ผู้ แสดงเจตนำขำยมีบญัชีอยู่ โดยตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เข้ำ
บญัชีฝำกหลกัทรัพย์ตำมที่ผู้ แสดงเจตนำขำยระบุไว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัท่ีผู้ท ำค ำเสนอซือ้แจ้งกำรยกเลกิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
หมำยเหต:ุ กำรรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือกำรรับหุ้นคืนผ่ำนศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไป
ตำมลกัษณะของหุ้นท่ีน ำมำเสนอขำย ผู้แสดงเจตนำขำยไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงแบบกำรรับหุ้นคืนได้ 

 
7.  กำรก ำหนดรำคำเสนอซือ้ 

7.1. ที่มำของรำคำเสนอซือ้ 

รำคำเสนอซือ้หุ้นสำมญัที่ 13.25 บำทตอ่หุ้น เป็นรำคำเดียวกบัรำคำที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้เข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นกบั
นำย พฒันำ สคุนธรักษ์ ในฐำนะตวัแทนของเจ้ำของหุ้นท่ีซือ้ขำย ตำมรำยละเอียดที่ได้กลำ่วไว้ในสว่นท่ี 2 ในสว่น
ของรำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ในข้อ 4.1 ข้ำงต้น ทัง้นี ้เมื่อเทียบกบัรำคำเฉลีย่ของหุ้นของกิจกำร
ในช่วง 30 วนัท ำกำร (วนัท่ี 1 มิถนุำยน – 13 กรกฎำคม 2560) ก่อนวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2560 ซึง่เป็นวนัท่ีผู้ท ำค ำ
เสนอเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นข้ำงต้น โดยมีค่ำเท่ำกบั 12.78 บำทต่อหุ้น รำคำเสนอซือ้สงูกวำ่รำคำตลำดข้ำงต้น
ประมำณร้อยละ 3.65 

ทัง้นี ้รำคำเสนอซือ้ข้ำงต้นเป็นรำคำที่ไมต่ ่ำกวำ่รำคำสงูสดุที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้หุ้นสำมญัของกิจกำรมำในระหวำ่ง
ระยะเวลำ 90 วนัก่อนวนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. อนัเป็นไปตำมที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ำกิจกำร ฉบบัลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2554 ข้อ 36 

7.2. รำคำสูงสุดที่ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ได้มำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นค ำเสนอ
ซือ้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

- ไมม่ี - 

 
8. กำรได้หุ้นก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้  (เฉพำะกรณีกำรเสนอซือ้หุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554) 

กำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ไม่เข้ำข่ำยกำรเสนอซือ้หุ้นบำงสว่นตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุ ที่ 
ทจ. 12/2554 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
วธีิการตอบรับค าเสนอซือ้และแบบฟอร์ม 

 
1.1 ขัน้ตอนการตอบรับค าเสนอซือ้ 
1.2 แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
1.3 หนงัสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 
 

 



 

ขัน้ตอนในการตอบรับค าเสนอซือ้ 
หุ้นสามัญของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ย่ืนเอกสารทัง้หมดท่ี  

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

2.  ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้นเพ่ือโอนลอย 2. แจ้งความประสงค์กบับริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทา่นมีหุ้นและมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่
เพ่ือโอนหลกัทรัพย์ท่ีจะขายเพ่ือเข้าบญัชี ดงันี ้

กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 
โอนเข้าบญัชี “บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพื่อเทนเดอร์” 
เลขท่ีบญัชี 026-000000014-6 
 
กรณีผู้ถือหุ้นท่ีมใิช่สัญชาตไิทย 
โอนเข้าบญัชี “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender” เลขท่ีบญัชี 
026-000000014-6 

คณุจรัญ สขุสกล หรือ คณุชยัณรงค์ บญุชสูนอง หรือ คณุพรรัตน์ โรจน์บญุถึง ฝ่ายปฏิบตักิารหลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 130 - 132 ชัน้ 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์: 0-2659-8000 ตอ่ 8226, 8263, 8264, 8036 

กรณีสง่มอบใบหุ้น (Share Certificate) กรณีโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless) 

1.  กรอกแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 1.  กรอกแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแตก่รณี ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง ดงันี ้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย  4) นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางด้าว 

1.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ  4.1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิคุคล และหนงัสือรับรองท่ี  
 ส าเนาบตัรข้าราชการ หรือ  ออกโดยเจ้าหน้าท่ีของนิตบิคุคลหรือหน่วยงานหรือประเทศท่ีนิตบิคุคล  
 ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ  มีภมูิล าเนา ซึง่รับรองถึงช่ือนิตบิคุคล ช่ือผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั  
1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะกรณีท่ีเป็นส าเนา  นิตบิคุคล ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือ 
 บตัรข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ  ช่ือผกูพนันิตบิคุคล (ท่ีออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลา 

2) บุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว  รับซือ้) 
 ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง 4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแตก่รณีของกรรมการ 
3) นิตบุิคคลสัญชาตไิทย  ผู้ มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 

3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน  เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย 
 1 ปีก่อนวนัสิน้สดุการเสนอซือ้ เจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานกงสลุไทย 
 - ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 5) กรณีท่ีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิตบุิคคลท่ีมไิด้ประกอบกิจการ 

3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแตก่รณีของกรรมการ ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคา 
 ผู้ มีอ านาจลงนามรับรองได้ พร้อมลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1 ต้นทนุของหุ้นท่ีน ามาเสนอขายในใบยืนยนัราคาต้นทนุหลกัทรัพย์ 

 พร้อมแนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุ เพ่ือใช้ในการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 หากมิได้ระบรุาคาต้นทนุ หรือแนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุ มาพร้อมกบั 
 ใบยืนยนัราคาต้นทนุ จ านวนเงินหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จะถกูคดิค านวณจาก 
 จ านวนเงินคา่ขายทัง้จ านวนท่ีผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 
 เอกสารเพิ่มเตมิกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 

1) หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 / 30 บาท) 
2) หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจตามท่ีระบขุ้างต้น    

เอกสารแนบ 1.1 



 

 

แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ีใบรับ ......................................................... 
เรียน บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั “ผู้ท าค าเสนอซือ้” และ บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์”) วนัท่ี ........................................ 

(โปรดกรอกตวับรรจง) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)............................................................................................................................  สญัชาติ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจบุนั (ท่ีติดต่อทางไปรษณีย์ได้).............................................................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์................................................หมายเลขโทรศพัท์................................................................................หมายเลขโทรสาร………………….................................... 

โปรดระบปุระเภทผู้แสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ เลขท่ี................................................………………………………………...……... 
 บคุคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง/เลขบตัรประจ าตวั เลขท่ี..................................................................................................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี.....................................................................................................................……………………………………………………. 
 นิติบคุคลต่างด้าว เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี.........................................................................................................................……………………………………………………... 
ขอเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) จ านวน .................................................... หุ้น (............................................................................) ในราคาหุ้นละ 13.25 บาท 
(หกัค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมลูค่าเพ่ิมอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น) รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ .....................………….………………………
บาท (...........................................................................................) ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดท่ีระบุในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และจะไม่ท าการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็
ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเง่ือนไขและข้อก าหนดท่ีระบใุนค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่วนัสดุท้ายท่ีข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้คือภายในวนัท าการท่ี 20 ของระยะเวลารับซือ้ ซึง่ตรงกบั
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ระหวา่งเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. 

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และสง่มอบหุ้นของข้าพเจ้าตามรายละเอียดท่ีกลา่ว
ข้างลา่งนี ้รวมทัง้การรับช าระราคาค่าขายหุ้นดงักลา่ว ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการขายและการรับช าระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า 

 กรณีสง่มอบเป็น “ใบหุ้น”  กรณีโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝาก จ านวนหุ้น 
ช่ือผู้ ถือหุ้นตามทะเบียน 

 
ใบหุ้นเลขท่ี 

 
โอนจากบริษัทสมาชิก 
ศนูย์รับฝากหมายเลข 

เลขท่ีโอน วนัท่ีโอน 

      
      

    รวม  

การรับเงินค่าขายหลกัทรัพย์ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2560  *** งดสง่เช็คทางไปรษณีย์ *** 
 มารับเช็คด้วยตวัเอง  มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนรับเช็ค  โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารโดยอตัโนมติั โดยมีเลขท่ีบญัชี ดงันี ้

 ธนาคาร............................................................ สาขา ................................................ ประเภทบญัชี ......................................... เลขท่ีบญัชี --- 
(ช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้แสดงเจตนาขาย และเป็นบญัชีธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย พร้อมกบัแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสรายวนัท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง)  

 พร้อมกนันีไ้ด้มอบเอกสารเพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการมาด้วย ดงันี ้ใบหุ้นท่ีสลกัหลงัแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ และ/หรือ หลกัฐานการโอนหุ้นสามญัผ่านศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชี “บมจ.หลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพื่อเทนเดอร์” เลขท่ีบญัชี 026-000000014-6 ส าหรับผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย และ “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for 
Tender” เลขท่ีบญัชี 026-000000014-6  ส าหรับผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีช่ือในหลกัทรัพย์ และ/หรือส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติ
บคุคล) มาด้วยแล้ว  
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิถกูต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามญัของหลกัทรัพย์ท่ีขายโดยปราศจากภาระผกูพนัใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ลงช่ือ...............................................................................ผู้ รับมอบอ านาจ ลงช่ือ...................................................................................ผู้แสดงเจตนาขาย 
 (............................................................................) (..............................................................................) 
 วนัท่ี......................................................... 
 

หลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากและแบบตอบรับค าเสนอซือ้ 

 เลขท่ีใบรับ............................................... 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
และใบหุ้น/หลกัฐานการโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากเลขท่ี........................................................................จ านวน......................…………….............................หุ้น  
จากนาย/นาง/นางสาว/บริษัท.......................................................................................................................................................…………...ไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย: 
  มารับเช็คด้วยตวัเอง   มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนรับเช็ค   เงินเข้าบญัชีธนาคารโดยอตัโนมติั โดยมีเลขท่ีบญัชี ดงันี ้

 ธนาคาร............................................................ สาขา ................................................ ประเภทบญัชี ......................................... เลขท่ีบญัชี --- 
 
 ลงช่ือ..................................................................................ผู้ รับ 
 วนัท่ี.............................................………………………....... 
(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์  บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 130 - 132 ชัน้ 2, 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทุม
วนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์: 02 659 8000 ต่อ 8226, 8263, 8264, 8271, 8248, 8085) 

เอกสารแนบ 1.2 



 

 
 
 

หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  
 

เขียนท่ี...................................................................... 
วนัท่ี..........................................................................  

 
โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า............................................................................................................อาย.ุ..................ปี 
สญัชาต.ิ..............................ท่ีอยู่เลขท่ี (ท่ีตดิตอ่ทางไปรษณีย์ได้)..............................................................................  
........................................................................................................................ ..........รหสัไปรษณีย์......................... 
ขอมอบอ านาจให้...........................................................................................................................อาย.ุ.................ปี 
สญัชาต.ิ..............................ท่ีอยู่เลขท่ี (ท่ีตดิตอ่ทางไปรษณีย์ได้)..............................................................................  
............................................................................................................................. .....รหสัไปรษณีย์......................... 
เป็นผู้ รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการ  
  ขาย โอน และส่งมอบหุ้นของ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 การรับช าระค่าขายหุ้นดงักล่าว  
โดยด าเนินการผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตลอดจนการกระท าการใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการนีแ้ทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน้  
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบอ านาจดงักล่าว ให้ถือเสมือนหนึง่ว่า ข้าพเจ้าผู้มอบ 
อ านาจได้กระท าด้วยตนเองทกุประการ  
 
 

ลงช่ือ..............................................................................ผู้มอบอ านาจ 
 (                                                               ) 
 

ลงช่ือ..............................................................................ผู้ รับมอบอ านาจ 
 (                                                               ) 
 

ลงช่ือ..............................................................................พยาน 
 (                                                               ) 
 

ลงช่ือ........................................................................พยาน 
 (                                                               ) 
 

หมายเหต ุ 1. โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้มอบอ านาจและผู้ รับ
มอบอ านาจ ซึง่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมหนงัสือมอบอ านาจนี ้

  2. ปิดอากรแสตมป์มลูคา่ 10 บาท กรณีที่ต้องการมอบอ านาจให้ยื่นแบบตอบรับค าเสนอซือ้อยา่งเดียว หรือ
ปิดอากรแสตมป์มลูคา่ 30 บาท กรณีทีต้่องการมอบอ านาจให้ยื่นแบบตอบรับค าเสนอซือ้ และรับเช็คช าระ
ราคาคา่ขายหลกัทรัพย์ 

 

อากรแสตมป์ 
10 / 30 บาท 

เอกสารแนบ 1.3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
วธีิการตอบรับค าเสนอซือ้และแบบฟอร์มส าหรับ NVDR 

 
2.1 ขัน้ตอนการตอบรับค าเสนอซือ้ส าหรับ NVDR 
2.2 แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส าหรับ NVDR 
2.3 หนงัสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ส าหรับ NVDR 

 



Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR  
of Sherwood Chemicals Plc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นเอกสารทัง้หมดที ่ 

NVDR Holder of Sherwood Chemicals Plc. 

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account 
“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender” 

Account No. 026-000000014-6 
 

3.   Enclose a certified true copy of the following documents 

 1) Thai Individual 

1.1 A certified copy of ID Card or 

 A certified copy of Civil Servant ID Card or  

 A copy of State Enterprise Employee Card  

1.2 A certified copy of house registration for a 

copy of State Enterprise Employee Card only 

2) Foreign Individual 

A certified copy of Passport or 

A certified copy of Alien Certificate 

3) Thai Juristic Person 

3.1 A certified copy of Company Affidavit Issued 

by MOC not exceeding 1 year prior to the last 

day of the tender offer period  

3.2 A certified copy of documents stated in No. 1) 

or 2) of the person who is duly authorized by 

the company to certify true copy of document 

in 3.1 above 

4) Foreign Juristic Person 

4.1 A certified copy of the certificate of 

incorporation, and the affidavit issued by an 

authorized officer of the juristic person or 

regulatory body of the country where the 

Juristic person is domiciled, which certifies 

the name of the juristic person, the person 

authorized to bind the juristic person, head 

office location and any condition to the power 

of such authorized person to bind the juristic 

person (affidavit issued not exceeding 1 year 

prior to the day of the tender offer period)  

4.2 Documents state in No. 1) or 2) of the person 

who is duly authorized by the company to 

certify true copy of document in 4.1 above 

Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by the 

notary public officer and Thai Embassy or Thai 

Consulate in the country where the document 

were prepared and issued not exceeding 1 year. 

   

5) Foreign Juristic Person has to declare cost of securities by submitting the Confirmation of Securities Cost 
Form together with the evidence that demonstrates the cost basis. If the Offeree fails to declare the cost 
basis and to submit proper evidence of the cost basis, the withholding tax will be imposed on the entire 
proceeds of the sale of the securities. 

6) A copy of passbook or bank statement 

In case of security holder’s authorized representative 

1) Power of Attorney affixed with a Baht 10 / 30 stamp duty 
2) Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specify above 

4. Submit all documents to 

Please contact Khun Charun Suksakon or Khun Chainarong Boonchusanong or Khun Pornrat Rojboontueng, 

Settlement & Custodian Department, UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc., 

130 -132, 3rd Floor, Sindhorn Building Tower I, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  

Tel: 0-2659-8000 ext. 8226, 8263, 8264,8036 

 

 

 

Attachment 2.1 



 

 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Sherwood Chemicals Plc. 

 Acceptance Form No. .....…….. 

To TOA Venture Holding Co., Ltd. (“Tender Offeror”) and UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. ”Tender Offer Agent” Date ……………...……. 
 

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) .....………….………………………….……………..…….........................Nationality ................................... 

Contract Address (that can be reached via registered mail) ……………………..….......................................................………………….. 

............................................Postal Code ……………………. Telephone No. …………………………. Facsimile ..................................... 

Please specific type of seller 
 Thai Individual ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No. …………………………………................. 
 Foreign Individual Alien Card/Passport No. ………...............................................…………………………….…………. 
 Thai Juristic Person Company Registration No. .............……………………………………………………………………… 
 Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand Company Registration No. .............………....……………...…. 
 Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand Company Registration No. ................................…. 

I/We hereby accept to sell …………………......................... (…............………………………….....................) NVDRs representing 
ordinary shares of Sherwood Chemicals Plc. (“SWC”) at the price of Baht 13.25 per share, a total value of Baht 
..…………………………………………….... (………………………………………………………) After deduct the brokerage fee of 0.25% of 
the offer price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of the brokerage fee.) subject to terms and conditions stated in the Tender Offer 
Document. I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and agree to follow the terms and conditions 
stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation 
stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls on 23 August 2017 
during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m.  

 I/We hereby appoint UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment 
procedure and process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer. 

Transfer Scripless NVDRs 

Transfer Date TSD Participant No. Transfer Slip No. TSD No. of NVDRs 

    

    

  Total  
 

Payment Option on : 4 September 2017: *** Not deliver cheque by mailing  

 I/We will collect a payment cheque in person  Hereby authorizer collect a payment  
  Transfer to a Commercials bank account in Thailand detail as following (The name of bank account must be same as the seller name) 

 Bank name ……………..……………Branch…………………Type of Account ..…………………, Account No. --- 

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender”, Account No.  
026-000000014-6, together with a certified copy of the identification card and / or a certified copy of the Company Affidavit (in the case of 
a juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure.  

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale have no liabilities and are free from any mortgage, pledge, lien, preferential interest or 
other encumbrance. 

 
Signed…………………………………………..................…Proxy Signed…………………………………………............………Offeree 

 (….................………………………………………….) (...........……………….………..……………..………..) 

   

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 

 Acceptance Form No. ……………………..………... 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of Sherwood 
Chemicals Plc. and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling …………………………………………units 
of NVDRs from (Mr. /Mrs./Ms./Company)…………………………………………………………………….. 

The Offeree will receive payment by: 
  Collect a payment cheque in person    Hereby authorizer collect a payment   Transfer to the specified bank account 

    Bank name ……………..……………Branch…………………Type of Account ..…………………, Account No. --- 

 

 

 Signed ……………………………………………….. Recipient 

 (…………………………………………………..) 

 Date ………………………………………………. 

(for more information please contact Oerations Department, UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc., 130 -132, 2, 3rd Floor, Sindhorn Building Tower I, Wireless 
Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Tel: 0-2659-8000 ext. 8226, 8263, 8264, 8271, 8248, 8085) 

Attachment 2.2 



 

 Power of Attorney 

 

 

 

 

       Made at …………………….………… 

       Date……………………………..…….. 

 

By this Power of Attorney, I/We ……………………….…………...….…..……………. Age 

……..…...… years. Nationality………......…..…………….…… Address ……………..…….. 

…………………………………...…………………………………………..Postal Code ……….…… 

Country ………………………………… hold(s) …………………………..……………... NVDRs of 

Sherwood Chemicals Plc. hereby authorize Mr./Mrs./Ms. ………..……………..........................  

Age…….…….…years Nationality………………..Address.…………….……..……………………. 

……………………………………Postal Code…………………Country………….…………………. 

to act as my/our proxy to  

 Sell, transfer and deliver NVDRs of Sherwood Chemicals Plc.,  

 Collect the payment cheque 

,and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid 

mentioned on my behalf until its completion. 

 

Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every 

respect. 

 

 

Signature  ……………………………........……………………. Grantor 

( ……………………………........……………………. ) 

 

 

  

Signature ……………………………........……………………. Proxy 

( ……………………………........……………………. ) 

 

 

  

Signature ……………………………........……………………. Witness 

( ……………………………........……………………. ) 

 

 

  

Signature ……………………………........……………………. Witness 

( ……………………………........……………………. ) 

 

 

 

 

 

Note: 1.Certified true copies of ID or Certificate of Incorporation of the Grantor and authorized 

representative are required to be attached herewith.  
2. A power of attorney executed with 10-baht stamp duty affixed in case of authorizing to perform 

the submission of Tender Offer Acceptance Form for NVDR only, or 30-baht stamp duty affixed 

in case of authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form for NVDR  

and receiving a cheque for the payment of ordinary shares 

 

Duty 

Stamp 

Baht 30  
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เอกสารแนบ 3 
วธีิการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม 

 

3.1 ขัน้ตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ และ NVDR  
3.2 แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ และ NVDR  
3.3 หนงัสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ และ NVDR  

 
 



 เอกสารแนบ 3.1 

ขัน้ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  
หุ้นสามัญของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

2. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี ้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย  4) นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางด้าว 

1.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 4.1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิคุคล และหนงัสือรับรอง 
  ส าเนาบตัรข้าราชการ หรือ  ออกโดยเจ้าหน้าท่ีของนิตบิคุคลหรือหน่วยงานหรือประเทศท่ีนิตบิคุคล  
  ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ  มีภมูิล าเนา ซึง่รับรองถึงช่ือนิตบิคุคล ช่ือผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั  
 1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะกรณีท่ีเป็นส าเนา  นิตบิคุคล ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือ 
  บตัรข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ  ช่ือผกูพนันิตบิคุคล (ท่ีออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลา 
2) บุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว  รับซือ้) 
 ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง  4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแตก่รณีของกรรมการผู้ มีอ านาจ 
3) นิตบุิคคลสัญชาตไิทย   ลงนามท่ีได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 
 3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน   เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย 
  1 ปี ก่อนวนัสิน้สดุการเสนอซือ้   เจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานกงสลุไทย  
  - ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี)  
 3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแตก่รณีของกรรมการ 
  ผู้ มีอ านาจลงนามรับรองได้ พร้อมลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1 
*** เอกสารเพิ่มเตมิกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน  
1) หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
2) หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจตามท่ีระบขุ้างต้น 

1.  กรอกแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ เอกสารแนบ 3.2 

3. ย่ืนเอกสารทัง้หมดท่ี  

ผู้ ถือ NVDR ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 

คณุ สขุสกล หรือ คณุชยัณรงค์ บญุชสูนอง หรือ คณุพรรัตน์ โรจน์บญุถึง ฝ่ายปฏิบตักิารหลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  130 - 132 ชัน้ 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์: 0-2659-8000 ตอ่ 8226, 8263, 8264, 8036 



 เอกสารแนบ 3.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานการรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 เลขท่ีใบค าขอยกเลกิ.............................................. 
 วนัท่ี...................................................................... 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ ได้รับแบบยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของ  
บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) จาก นาย/นาง/นางสาว/ บริษัท.............................................................................................................. 
จ านวนหุ้นท่ีขอยกเลกิ...........................................หุ้น พร้อมกบัหลกัฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ เลขท่ี............................................................. 
  หุ้นท่ีท าการยกเลกิจะโอนกลบัโดยวิธี 

 ใบหุ้น โดยมารับใบหุ้นด้วยตนเองท่ี บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีแจ้งการยกเลกิ
ค าเสนอซือ้) 

 Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบญัชี 
ช่ือสมาชิกผู้ รับโอน.......................................................................................................หมายเลขสมาชิกผู้ รับโอน........................................... 
ช่ือบญัชีผู้ รับโอน..........................................................................................................หมายเลขบญัชีผู้ รับโอน.............................................. 

  ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบญัชีข้างต้นภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีแจ้งการยกเลกิค าเสนอซือ้ 
 
 
 ลงช่ือ......................................................................................ผู้ รับ 
 (..................................................................................) 

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) หรือ NVDR ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เลขท่ีใบค าขอยกเลกิ................................... 
 วนัท่ี......................................................................................... 
(โปรดกรอกข้อความตอ่ไปนีใ้ห้ครบถ้วน ชดัเจนด้วยตวับรรจง) 
เรียน  บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั “ผู้ท าค าเสนอซือ้” และ บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรับซือ้
หลกัทรัพย์”)   
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ บริษัท........................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่เลขท่ี (ตดิตอ่ทางไปรษณีย์ได้)............................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์.............................. 
โทรศพัท์ท่ีท างาน...........................................โทรศพัท์ท่ีบ้าน.................................................ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิ
คอล จ ากัด (มหาชน) ตามเง่ือนไขการยกเลิกที่ระบุในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ จ านวน.................................................หุ้น ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้ย่ืนหลกัฐานการรับแบบ
ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี..........................……………. เลขท่ีแบบตอบรับ.................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับหุ้นคืน โดยรับเป็นแบบเดียวกบัท่ีน ามาเสนอขาย 

 ใบหุ้น โดยมารับใบหุ้นด้วยตนเองท่ี บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีแจ้งการยกเลกิ
ค าเสนอซือ้) 

 Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบญัชี 
 ช่ือสมาชิกผู้ รับโอน..............................................................................................หมายเลขสมาชิกผู้ รับโอน..................................................... 

ช่ือบญัชีผู้ รับโอน.................................................................................................หมายเลขบญัชีผู้ รับโอน........................................................ 
  พร้อมนีไ้ด้แนบเงินคา่ธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท 
  ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบญัชีข้างต้นภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีแจ้งการยกเลกิค าเสนอซือ้ 
  ข้าพเจ้ายอมรับในเง่ือนไขการยกเลกิ และการรับหุ้นคืนข้างต้นทกุประการ 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................................ผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 
 (............................................................................) 
 

 



 เอกสารแนบ 3.3 

 
 

หนังสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  หรือ NVDR ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 
เขียนท่ี...................................................................... 
วนัท่ี.........................................................................  

 
โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า...............................................................................................อาย.ุ...................ปี 

สญัชาต.ิ...............ท่ีอยู่เลขท่ี (ท่ีตดิตอ่ทางไปรษณีย์ได้)..............................................................................................  
...............................................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................... 
ขอมอบอ านาจให้.........................................................................................................................อาย.ุ..................ปี 
สญัชาต.ิ...............ท่ีอยู่เลขท่ี (ท่ีตดิตอ่ทางไปรษณีย์ได้)..............................................................................................  
................................................................................ ...............................รหสัไปรษณีย์......................................... 

เป็นผู้ รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท  เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายให้แก่ บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากัด ตลอดจนการกระท าการใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการนีแ้ทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน้ 
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบอ านาจดงักล่าว ให้ถือเสมือนหนึง่วา่ ข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจ
ได้กระท าด้วยตนเองทกุประการ  
 
 

ลงช่ือ..............................................................................ผู้มอบอ านาจ 
 (                                                          ) 
 

ลงช่ือ..............................................................................ผู้ รับมอบอ านาจ 
 (                                                          ) 
 

ลงช่ือ..............................................................................พยาน 
 (                                                          ) 
 

ลงช่ือ..................................................................... .........พยาน 
 (                                                          ) 
 

หมายเหต ุ 1. โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้มอบอ านาจและผู้ รับ
มอบอ านาจ ซึง่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมหนงัสือมอบอ านาจนี ้

  2. ปิดอากรแสตมป์มลูคา่ 10 บาท  

 

 

อากรแสตมป์ 
30 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย 

 
 

  



 

 
 

แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่น ามาเสนอขาย 
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย) 

 
 

วนัท่ี ..................................................... 
 
 
เรียน บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั “ผู้ท ำค ำเสนอซือ้” และ บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
“ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์”) 
  
 ตำมที่ข้ำพเจ้ำ …………………………………...………………………………………... สญัชำติ ………………………………... 
เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี (ถ้ำมี) ................................................... ได้ตกลงขำยหุ้นสำมญัของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
(“SWC”) จ ำนวน .............................. หุ้น ตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั นัน้ โดยหนงัสือฉบบันี ้
ข้ำพเจ้ำขอแจ้งข้อมลูรำคำต้นทนุของลกัทรัพย์ที่น ำมำเสนอขำยในครัง้นีเ้พื่อเป็นหลกัฐำนประกอบกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ดงันี  ้

เลขที่ใบหุ้น / เลขที่ใบโอน 
(วนัท่ีโอน) 

ช่ือผู้ ถือหุ้นตำมทะเบียน 
 

จ ำนวนหุ้น ต้นทนุหุ้นละ 
(บำท) 

    
    
    
    
    
 รวมทัง้สิน้   

  
 โดยข้ำพเจ้ำได้แนบ  …………………………………...……………………………………………….. รวม ..................... ฉบบั เพื่อ
เป็นหลกัฐำนแสดงรำคำต้นทนุของหลกัทรัพย์ของข้ำพเจ้ำ ประกอบกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย มำ ณ ที่นี ้
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมดงักลำ่วข้ำงต้นเป็นจริงทกุประกำร  

ลงช่ือ..............................................................ผู้แสดงเจตนำขำย 
       (..............................................................) 
 
หมายเหตุ   หำกผู้แสดงเจตนำขำยซึง่เป็นนิติบคุคลตำ่งประเทศที่ไมไ่ด้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยมิได้ระบรุำคำต้นทนุ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์

จะหกัภำษี ณ ที่จำ่ยโดยคิดค ำนวณภำษีจำกจ ำนวนเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์ทัง้จ ำนวนที่ผู้แสดงเจตนำขำยได้รับ 

 
 

  

เอกสำรแนบ 4 



 

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR  
(For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand) 

 
 

Date ..................................................... 
 
 
To TOA Venture Holding Co., Ltd. (“Tender Offerors”) and UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. "Tender Offer Agent”

  
 
 With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of Sherwood Chemicals Public Company Limited by the 

Tender Offeror, I/ We .....………….……………………………………..…….........................Nationality ........................................... 

Tax Identification No. (if any) ..........................................................accept to sell ………......…………..…… of NVDRs 
representing ordinary shares of Sherwood Chemicals Public Company Limited (“SWC”). subject to the Tender Offer by 
TOA Venture Holding Company Limited. I/We hereby declare the cost of tendered shares as the evidence  

NVDR certification No. / 
Transfer Slip No. 
(Transfer Date) 

Share Holder Name as the registration 
 

No. of NVDR Cost per unit 
(THB.) 

    
    
    
    
    
 Total   

  
 I/We hereby certify that the aforementioned statement is true. 
 

Signed ..............................................................Offeree 
       (..............................................................) 
 

Note  :     If the Offeree, Foreign Juristic Person does not engage in business in Thailand, fails to declare the cost basis or attach the evidence 
that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the gross amount of 
the shares sold. 

 
 

Attachment 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ 

 
 

 



                                                          

 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์
                                                                                                                                      วนัที.่......................................................     

          ขา้พเจา้.......................................................................... ............................................................................................. ................... 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่..….......................................... ................................................................
มคีวามประสงคข์อใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศูนยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงัน้ี 

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมือ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณทีีท่่านฝากหลกัทรพัย์    
    ไวก้บับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของท่านโดยตรง 
 ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณยีล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณยีต์ามทีก่รมพฒันา 
    ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ก าหนดไว ้ 
          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ  
อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั  
ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 
 
 

  ลงชือ่ ..........................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
          (.........................................................................)  หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่......................................................  

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให.้.....................................................................................ด าเนินการยืน่แบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
ลงชือ่...............................................................ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบอ านาจ                            
        (.............................................................)                         (………………………..…………….…..) โทรศพัท.์..................................................                    
 

ประเภทข้อมลู ระบขุ้อมลูเดิม (ก่อนแก้ไข)       ระบขุ้อมลูใหม่ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     
   ช่ือ – นำมสกลุ                            
   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  
  
  

  ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 
      และเอกสำรเชิญประชุม   
      (Principal address)  
      เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยู่ซึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหม่ขา้งตน้ 

   ระบุทีอ่ยู่*   .........................................................................................................................                       
...............................................................................................................................................  
* ซึง่เป็นทีอ่ยูต่ามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน)    
   จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

    รหสัไปรษณีย ์                           
    โทรศพัท์บ้ำน/ ท่ีท ำงำน                       
    โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/ โทรสำร                         
    อีเมล (email)   อเีมลในการรบัแจง้ผลการ 
        แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์

  

    อ่ืนๆ ……………….……………….    

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที…่....................................เลขทีร่ายการ....................................ผูต้รวจรบั........................ 

    ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
             ลงชื่อ.................................................เจา้หน้าที ่

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

 

 ศรท-301               

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 

เอกสารแนบ 5



                                                          

 

 

 
 
1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณเีปลีย่น ค าน าหน้าชือ่/ชือ่-สกุล โปรดแนบ  
     เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชือ่ตวั, ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี  
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชือ่สกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพือ่ขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
       (ชือ่สกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูไดท้ี ่SET Contact Center  0 2009 9999  

    

ประเภทบคุคล  เอกสำรประกอบ เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรประกอบกำรแก้ไขอ่ืน ๆ   

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

 - บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง* และส ำเนำ  ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
   เจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 
* กรณไีมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทาง
ไปรษณยี ์ โปรดแนบ   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ 
หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ 
ฉบบัจริง (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) 

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   
   ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
   โดยเจา้ของบตัร  (บตัรไมห่มดอายุ) 
   

บคุคลธรรมดำ  

- สญัชำติอ่ืน  
- ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง*  และส ำเนำ   ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย   
   เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)  
* กรณไีมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนาหนงัสอื 
  เดนิทางและใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่  
   Notary Public ดว้ย  
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

- ส าเนาใบต่างดา้ว/ส าเนาหนงัสอื 
   เดนิทาง ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนา   
   ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 
   (เอกสารไมห่มดอายุ) 

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคล ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนา   
    ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  (เอกสารไมห่มดอายุ)  

นิติบคุคล 

- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลพรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ 
    ส านกังานใหญ่ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ติบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของ 
    เอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจในประเทศทีไ่ดจ้ดัท าเอกสารหรอืรบัรองความถกูตอ้ง ท าการรบัรอง 
    ลายมอืชือ่ผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารนัน้ และประทบัตราเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานราชการ 
    นัน้ดว้ย 
2. ใหส้ถานทตูไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีไ่ดจ้ดัท าเอกสาร หรอืรบัรองความถูกตอ้งรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่  
    Notary Public หรอืหน่วยงานราชการทีม่ ีอ านาจตามขอ้ 1. ดว้ย  
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

  เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 
รายช่ือบริษัทสมาชกิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

 
 

 



เอกสารแนบ 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 
แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 



เอกสารแนบ 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 8 
งบการเงนิของผู้ท าค าเสนอซือ้ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
 

 

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 9 
หนังสือรับรองแหล่งเงนิทุนที่ ผู้ท าค าเสนอซือ้ใช้ในการเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

 
 

 




	247-4 Cover
	247-4 - Final & Attachment
	247-4 - Final
	247-4 Attachment 1 - 9
	Attachment 1 - 9
	Attach 1 ขั้นตอน และแบบตอบรับ_TH
	Attach 2 ขั้นตอน และแบบตอบรับ_NVDR
	Attach 3 ขั้นตอน และแบบยกเลิก_TH-NVDR
	Attach 4 แบบยืนยันราคาต้นทุน
	Attach 5 Cover แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
	Attach 5 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
	Attach 6 Cover รายชื่อบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
	Attach 6 รายชื่อบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
	Attach 7 Cover Map_UOBKayHian_Head_Office
	Attach 7 Map_UOBKayHian_Head_Office
	Attach 8 Cover งบการเงิน
	TOAVH Audit report 2016
	Attach 9 Cover หนังสือรับรองแหล่งเงินทุน

	UOB Confirmation Letter to SEC_TH - Signed



