
 

 

 
ท่ี 10/2560 

วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการของผู้ ถือหุ้นใหญ่ ของ บริษัท เชอร์วู้ด  

เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งข่าวการรับแบบประกาศเจตนาในการ

เข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) จากบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 36 แล้วนัน้ บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมลูเพ่ิมเติมว่า บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั ได้

เข้าท าสญัญาซือ้หุ้ นของบริษัทฯ เป็นจ านวน 43,394,900 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.93 ของจ านวนหุ้นท่ี

ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมด เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 กบันายพฒันา สคุนธรักษ์ ในฐานะตวัแทนของเจ้าของหุ้น

ท่ีซือ้ขาย 12 ราย (นบัรวมนายพฒันา สคุนธรักษ์) ตามจ านวนดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นที่จะขำย 

1. นายธวชั อึง้สปุระเสริฐ 21,089,000 

2. นายพฒันา สคุนธรักษ์ 670,000 

3. นางสาวเมทนี สคุนธรักษ์ 1,496,600 

4. นางสาวเอริสา ยตุิธรรมด ารง 1,000,000 

5. นายวีระ ชินกนกรัตน์ 4,050,000 

6. นางจงจิต ชินกนกรัตน์ 3,600,000 

7. นางสาวไหม ชินกนกรัตน์ 3,100,000 

8. นางวนิดา ตนัติเจริญเกียรติ 2,765,000 

9. นางอรพรรณ ชกูลิ่น 900,000 

10. นายณภทัร ตนัติเจริญเกียรติ 550,000 

11. นางวรรณา ศรีโรจนกลุ 1,004,300 

12. นางสาววรรณี จิราธวชัชยั 3,170,000 

รวม 43,394,900 

 

 



 

 

 

ผู้ขายหุ้นจะขายหุ้นตามจ านวนข้างต้นในช่วงระยะเวลาเดียวกบัระยะเวลาท าค าเสนอซือ้ กล่าวคือ ตัง้แต่

วนัท่ี 25 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2560 ท่ีราคา 13.25 บาทตอ่หุ้น  

 ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการภายใต้เง่ือนไขว่าต้องมีจ านวนหุ้นท่ี
มีผู้แสดงเจตนาขายในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.93 ของหุ้นสามญัท่ีออกและจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของกิจการ (รวมหุ้นท่ีท าสญัญาซือ้ขายในครัง้นีก้บัหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายอื่น) ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจยกเลิก
ค าเสนอซือ้ได้ในกรณีท่ีจ านวนหุ้นสามญัท่ีมีผู้แสดงเจตนาขายในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ
ในครัง้นีม้ีน้อยกว่าร้อยละ 28.93 ของหุ้ นสามัญท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกิจการ หรือ ผู้ ขายหุ้ นตาม
สญัญาซือ้ขายหุ้น มิได้เสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 43,394,900 หุ้น ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
กิจการให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ 

 พร้อมกนันี ้ในวนัท่ีโอนหุ้นให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ นายพฒันา สคุนธรักษ์ นายธวชั อึง้สปุระเสริฐ นายวีระ 
ชินกนกรัตน์ และนางวนิดา ตันติเจริญเกียรติ จะเข้าท าสญัญาห้ามประกอบธุรกิจแข่งขันกับกิจการ ในการไม่
ประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกิจการ และด าเนินการใดๆ เพ่ือมิให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องของ
ผู้ขายประกอบธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกิจการ เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวทัง้ 4 ข้างต้นเคยเป็น
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการ รวมถงึเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการ 

       ส าหรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการก่อนและหลงัการโอนหุ้นตามสญัญาซือ้ขายหุ้นข้างต้นจะเป็นดงันี ้

ล ำดับ  ช่ือ 
ก่อนโอนหุ้นตำมสัญญำซือ้ขำยหุ้น3 หลังโอนหุ้นตำมสัญญำซือ้ขำยหุ้น3 

จ ำนวนหุ้น สัดส่วน จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 

1 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั1 53,997,600 36.00% 97,392,5002 64.93%2 

2 ผู้ ถือหุ้นที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้นทัง้ 12 ราย 43,394,900 28.93% 0 0.00% 

3 น.ส.ปาลติา คสูกลุ 8,000,000 5.33% 8,000,000 5.33% 

4 นายนิพนธ์ โกมลสวุรรณ 4,756,500 3.17% 4,756,500 3.17% 

5 นายบญุวนั วรธรรมทองดี 3,924,200 2.62% 3,924,200 2.62% 

6 น.ส.เยาวลกัษณ์ อทุิศกลู 3,500,000 2.33% 3,500,000 2.33% 

7 นายนรินทร์ ตรีสโุกศล 3,000,000 2.00% 3,000,000 2.00% 

8 นายสเุมธ เจนกลุประสตูร 2,700,100 1.80% 2,700,100 1.80% 

9 นายไพศาล พิสทุธ์ิวชัระกลุ 2,500,000 1.67% 2,500,000 1.67% 

10 บริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 1,500,000 1.00% 1,500,000 1.00% 

11 ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 22,726,700 15.15% 22,726,700 15.15% 

  รวม 150,000,000 100.00% 150,000,000 100.00% 

 



 

 

 
หมายเหต ุ
1 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั ร้อยละ 100 ซึง่มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นายประจกัษ์ ตัง้
คารวคณุ ถือหุ้นร้อยละ 20 2) นางละออ ตัง้คารวคณุ ถือหุ้นร้อยละ 20 3) นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ ถือหุ้นร้อยละ 15 4) นายณฏัฐวฒิุ ตัง้คารว
คณุ ถือหุ้นร้อยละ 15 5) นางบศุทรี หวัง่หลี ถือหุ้นร้อยละ 15 และ 6) นายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ ถือหุ้นร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด      
2 ไมร่วมจ านวนหุ้นที่ผู้ประกาศเจตนาอาจจะได้มาเพิ่มเติมในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

3 ล าดบัที่ 1 - 2 ณ วนัที่ 14 กรกฎาคม 2560 
3 ล าดบัที่ 3 - 11 ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายเถกิงพล เหลา่พิสทุธ์ิ) 

ผู้มีอ านาจลงนาม 


