
 
 

 
 

  
ท่ี 09/2560 

 วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

เร่ือง น าส่งส าเนาแบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (แบบ 247-3)  
 ของ บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ส าเนาแบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (แบบ 247-3)  
   ของ บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าบริษทัไดรั้บแบบประกาศเจตนาใน
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) จากบริษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 
กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
ผูมี้อ  านาจลงนาม 
 



 

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ 
 
1. วนัท่ีย่ืนแบบประกาศเจตนา 17 กรกฎาคม 2560      
 
2. ช่ือผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (ระบช่ืุอทกุคนท่ีจะร่วมท าค าเสนอซือ้) 

ช่ือ:    บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั                   
สถานท่ีติดตอ่:  31/1 หมูท่ี่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10570      
โทรศพัท์:   (662) 335 5555 ตอ่ 5714        

 
3. เจตนาจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
 
4. รายละเอียดหลกัทรัพย์ท่ีจะท าค าเสนอซือ้ 
 (✓) จะเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 
 (     ) จะเสนอซือ้หุ้ นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

12/2554   
ประเภท 

 
 

รุ่น จ านวนที ่
เสนอซือ้  

(หุ้น/หน่วย) 

ร้อยละของหลกัทรัพย์ที่เสนอซือ้เม่ือเทียบกบั ราคาที่
คาดวา่จะ
เสนอซือ้ 
ตอ่หน่วย 

มลูคา่ที่เสนอซือ้ 
 จ านวนหลกัทรัพย์ที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ในประเภท/รุ่นนัน้ 1 

สิทธิออกเสียง 
ทัง้หมดของ
กิจการ 

หุ้นสามญั - 96,002,400 64.00 64.00 13.25 1,272,031,800 
หุ้นบริุมสิทธิ       
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น       
หุ้นกู้แปลงสภาพ       
หลกัทรัพย์อ่ืน 
(ถ้าม)ี 

      

   รวม     64.00  1,272,031,800 

 
  

                                                           
1 ในกรณีหลกัทรัพย์ประเภทหุ้น ไม่ว่าประเภทหรือรุ่นใด จ านวนหลกัทรัพย์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด = จ านวนหุ้น

สามญั + หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้นท่ีกิจการซือ้คืนและยงัคงค้างอยู ่ณ วนัสิน้เดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการยื่นประกาศเจตนาใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ    

แบบ 247-3 
(สจ.  6/2546) 
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5. หลกัทรัพย์ท่ีถืออยู่ก่อนท าค าเสนอซือ้  และหลกัทรัพย์ท่ีจะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด 
      (ข้อมลู ณ วนัท่ีย่ืนแบบประกาศเจตนา) 

5.1 หุ้น 

ชื่อ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
จ านวนหุ้นที ่

จ าหน่ายได้แล้ว 

ทัง้หมดของกิจการ2 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
สิทธิออกเสียง 

ทัง้หมดของกิจการ 

I. ผู้ประกาศเจตนา หุ้นสามญั 53,997,600 36.00 36.00 
II. บคุคลกลุม่เดียวกบัผู้ประกาศเจตนา     

1. นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ หุ้นสามญั 852,800 0.57 0.57 
2. นายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ หุ้นสามญั 240,800 0.16 0.16 
3. นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ หุ้นสามญั 400 0.00 0.00 
4. นางละออ ตัง้คารวคณุ หุ้นสามญั 400 0.00 0.00 
5. นายณฏัฐวฒิุ ตัง้คารวคณุ หุ้นสามญั 400 0.00 0.00 
6. นางบศุทรี หวัง่หล ี หุ้นสามญั 400 0.00 0.00 

III. บคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลตาม I และ II      
      1.     
      2.     
IV. ข้อตกลงอ่ืนที่จะท าให้บคุคลตาม I ถึง III  
      ได้หุ้นเพ่ิมขึน้ 

หุ้นสามญั 43,394,900 28.93 28.93 

 รวม 98,487,700  65.66 65.66 
 

5.2 หลกัทรัพย์แปลงสภาพ 
- ไมม่ี – 
 

6. ช่ือผู้จดัเตรียมค าเสนอซือ้  บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์  จ ากดั     
 
7. ช่ือท่ีปรึกษาอื่น (ถ้าม)ี   บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (ท่ีปรึกษากฎหมาย)  
 
8. วนัท่ีคาดวา่จะสามารถย่ืนค าเสนอซือ้อย่างเป็นทางการ3 24 กรกฎาคม 2560   
 
9. สรุปสาระส าคัญของสญัญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ท่ีผู้ ประกาศเจตนากระท าขึน้ก่อนมีการประกาศ

เจตนาในครัง้นี ้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี ้ไม่ว่ าการท า
สญัญา/ ข้อตกลง/ บนัทึกความเข้าใจดงักล่าว จะเป็นการท าเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในค าเสนอซือ้หรือไม่ก็
ตาม  

                                                           
2 จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด = จ านวนหุ้นสามญั + หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้นท่ีกิจการซือ้คืนและยงัคงค้างอยู ่ณ 

วนัสิน้เดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ    
3  ตามข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2554 ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) 

ต้องยื่นตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ียื่นประกาศเจตนา 
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9.1 สญัญา/ข้อตกลง/บนัทกึความเข้าใจ ท าขึน้ระหวา่ง บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั และ นาย พฒันา 
สคุนธรักษ์ ในฐานะตวัแทนของเจ้าของหุ้นท่ีซือ้ขายตามจ านวนท่ีระบใุนข้อ 9.3 

9.2 วนัท่ีท าสญัญา/ข้อตกลง/บนัทกึความเข้าใจ 14 กรกฎาคม 2560  
9.3 หลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

ประเภท 
หลกัทรัพย์ 

รุ่น 
จ านวนหลกัทรัพย์ 

หุ้น/หน่วย 

ร้อยละเม่ือเทียบกบัจ านวน
หลกัทรัพย์ที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดในประเภท/รุ่นนัน้4 

ร้อยละเม่ือเทียบกบัจ านวน
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

กิจการ5 

หุ้นสามญั - 43,394,900 28.93 28.93 
  รวม 28.93 28.93 

 

9.4 ช่ือท่ีปรึกษาในการท าสญัญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี) บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั (ท่ีปรึกษากฎหมาย)   

9.5 เง่ือนไขและระยะเวลามีผลบังคับของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบของ
คูส่ญัญา  
ผู้ ขายหุ้ นจะขายหุ้นตามจ านวนข้างต้นในกระบวนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ท่ีราคาเสนอซือ้เท่ากับ 
13.25 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการภายใต้เง่ือนไขว่า
ต้องมีจ านวนหุ้ นท่ีมีผู้ แสดงเจตนาขายในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.9 ของหุ้น
สามญัท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกิจการ โดยผู้ขายจะต้องเสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 43,394,900 
หุ้น ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการให้แก่ผู้ ซือ้  สญัญาซือ้ขายหุ้นฉบับนีจ้ะสิน้สดุลง
โดยอตัโนมตัิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1) คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้ตกลงกนัเป็นหนงัสือให้เลิกสญัญา 
2) เมื่อการซือ้ขายให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้เกิดขึน้ภายในวนัท่ี 30 ตลุาคม 2560 หรือวนัอื่นใดท่ีคู่สญัญาทัง้

สองฝ่ายจะได้ตกลงกนั 
3) เว้นแต่ได้ก าหนดไว้เป็นประการอื่นในสัญญาเมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสญัญาอัน

เน่ืองมาจากการปฏิบัติผิดสัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนัน้มิได้
ด าเนินการแก้ไขการผิดสญัญาดงักลา่วภายใน 7 วนันบัแต่ได้รับหนงัสือบอกกล่าวจากคู่สญัญาฝ่ายท่ี
มิได้ผิดสญัญา 

พร้อมกนันี ้ในวนัท่ีโอนหุ้นให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ นายพฒันา สคุนธรักษ์ นายธวชั อึง้สปุระเสริฐ นายวีระ ชิน
กนกรัตน์ และนางวนิดา ตนัติเจริญเกียรติ จะเข้าท าสญัญาห้ามประกอบธุรกิจแข่งขนักบักิจการ ในการไม่
ประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกิจการ และด าเนินการใดๆ เพ่ือมิให้บุคคลท่ี
เก่ียวข้องของผู้ ขายประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกิจการ การสิน้สุดของสญัญา
เกิดขึน้ได้โดยกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1) ครบก าหนด 5 ปี นบัแตว่นัท่ีท าสญัญา 
2) คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญา 

                                                           
4  ดเูชิงอรรถ 1  
5  ระบจุ านวนสทิธิออกเสยีงเฉพาะกรณีหลกัทรัพย์เป็นหุ้น  






