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ท่ี  01/2562 

วนัท่ี 11 มกราคม 2562 

เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการบริษทั การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้การออกและเสนอขายSWC-W1 การออกและเสนอขาย 
ESOP-W1 การเพ่ิมทุนและการก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

1). สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) 

2). สรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) 

3). แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 ของ บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1) อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวด้งักล่าว  

ภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวด้งักล่าว จะท าให้จ านวนหุ้นสามญัท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยูจ่ะมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน แต่ไม่ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรายมีการเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก่อน การเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้ท่ีตราไว ้

หลงั การเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้ท่ีตราไว ้

1. ทุนจดทะเบียน (บาท) 150,000,000 150,000,000 
2. ทุนท่ีออกและช าระแลว้ (บาท) 150,000,000 150,000,000 
3. มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท หุน้ละ 0.50 บาท 
4. จ านวนหุน้ (หุน้) 150,000,000 300,000,000 
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(2) อนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“SWC-W1”) ในจ านวน
ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราการจดัสรร
ท่ี 2 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (ค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่) โดยบริษทัฯจะเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นท่ีตราไวก่้อนแลว้จึงจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  ในการค านวณสิทธิท่ีจะไดรั้บ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร
ดงักล่าวขา้งตน้ ให้ปัดเศษนั้นท้ิง ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 จะมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1.00 บาท ต่อหุ้น 
สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และรายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (สรุป
สาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1)  

ในการน้ี บริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ  SWC-W1  (Record  Date)  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจให้มีอ านาจด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี  (1) ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-
W1 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ท าความตกลง และ
ลงนามในแบบค าขออนุญาต สญัญาและเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 
ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่ค  าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) ด าเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นเพื่อการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ในคร้ังน้ี   

โดยคณะกรรมการบริษทัจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

(3) อนุมติให้น าเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ESOP-W1) จ านวนไม่เกิน 
15,000,000 หน่วย (ค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่) โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษทัฯจะเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวก่้อน
แลว้จึงจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ของบริษทัฯ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และราคาใชสิ้ทธิ 7.00 บาท 
ต่อหุน้ สรุปสาระของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังานบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) (ESOP-W1) และรายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สรุปสาระส าคญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1)  
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจให้มีอ านาจด าเนินการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (1) พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W1 เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W1 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ท า
ความตกลง และลงนามในแบบค าขออนุญาต สัญญาและเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W1 ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่ค  าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 และ (3) ด าเนินการอ่ืนใด ๆ 
ตามท่ีจ าเป็นเพื่อการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ในคร้ังน้ี    

(4) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจ านวน 82,500,000.00  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
150,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 232,500,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
165,000,000  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมทั้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน  232,500,000.00 บาท (สองร้อยสามสิบสองลา้นหา้แสนบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 465,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยหกสิบหา้ลา้นหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามญั 465,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยหกสิบหา้ลา้นหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (           -           )” 

 

ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
(แบบ F 53-4) และใหน้ าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

(5) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจให้มีอ านาจในการ
พิจารณาและก าหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงแต่ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (2) ลงนามในแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานท่ี
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จ าเป็นและเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นเพ่ือการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

โดยคณะกรรมการบริษทัจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

(6) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน  15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯท่ีจัดสรรให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัเชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจ  ให้มีอ านาจในการ
พิจารณาและก าหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงแต่ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (2) ลงนามในแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานท่ี
จ าเป็นและเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นเพื่อการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุน 

โดยคณะกรรมการบริษทัจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

(7) อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการขยายธุรกิจในโครงการต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

เพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ขอ้ (38) ท าการค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

โดยคณะกรรมการบริษทัจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

(8) อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทัฯ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯในวาระขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั
ฯ จึงเห็นควรใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ความเดิม  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 37 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ 

ขอ้ความใหม่  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 38 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ 

โดยคณะกรรมการบริษทัจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัต่อไป 
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(9) อนุมติัการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  1/2562  ในวนัพุธท่ี 20  กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00  น.  ณ โรงแรม 
ดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี1  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว  

วาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัฯ  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากหุ้นละ 1 บาท
เป็นหุน้ละ 0.50 บาท  

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัฯเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัฯเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าว 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“SWC-W1”) ในจ านวนไม่เกิน  150,000,000  หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“SWC-W1”) ในจ านวนไม่เกิน  150,000,000  หน่วย ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาใชสิ้ทธิ 
1.00 บาท และใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย
เป็นผูมี้อ  านาจ ใหมี้อ านาจในการพิจารณาและก าหนด หรือแกไ้ขเพ่ิมเติม หลกัเกณฑ ์
ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

                                                 
1 เน่ืองจากเร่ืองต่างๆ ตามท่ีระบุในวาระท่ี 4 - 8 ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ และมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น ในการพิจารณาอนุมติัเร่ืองดงักล่าวจึงถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหาก
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 จะถือวา่เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิกไป 
และจะไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาอีกต่อไป ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ จะถือว่าการพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562  
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) 
ในจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (ESOP-
W1) ในจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย โดยราคาใช้สิทธิ 7.00 บาท และให้
คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจ ให้
มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนด หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด 
เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 82,500,000  บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
232,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 165,000,000  หุ้น มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 82,500,000  บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
232,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 165,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 150,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ SWC-W1 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 150,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ SWC-W1 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 15,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
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สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯรายละเอียดดงัน้ี 

เพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ขอ้ (38)  ท าการค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทัฯเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรอนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จากขอ้ความเดิม  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 37 ขอ้  

เป็นขอ้ความใหม่  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 38 ขอ้  

วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

(10) อนุมติัใหว้นัท่ี 25 มกราคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 
(Record Date)  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 

                                                                                                                         เลขานุการบริษทั 



 

สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (“SWC-W1”) 

 
ผู้ออก บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (“SWC-W1”) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนทีอ่อก ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ) 
วธีิการจดัสรร บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตำม

สัดส่วนกำรถือหุ้น ในอตัรำกำรจดัสรรท่ีหุ้นสำมญัเดิมจ ำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SWC-W1 โดยบริษทัฯ จะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูท่ี้มีรำยช่ือปรำกฏเป็นผู ้
ถือหุ้นของบริษทัฯ ในวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-
W1 (Record Date) ในวนัท่ี 8 มีนำมคม 2562   

ทั้งน้ี ในกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรำยท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ ได้
ปัดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรท้ิง เช่น ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นจ ำนวน 17 หุ้น เม่ือค ำนวณ
ตำมอตัรำกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ำกบั 8.50 (17 หำรดว้ย 2) ในกรณีน้ี บริษทัฯ 
จะปัดเศษ 0.50 ท้ิง โดยผูถื้อหุน้จะไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 8 หน่วย 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 จ ำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีกำร
ปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขในกำรปรับสิทธิ ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและ
หนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ 
บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (“SWC-W1”) (“ข้อก าหนด
สิทธิฯ ”) 

ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขในกำรปรับสิทธิ ตำมท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิฯ  

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัท่ีจะก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผูมี้
อ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทัมอบหมำย โดยบริษทัฯ คำดวำ่จะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิไดใ้นเดือนเมษำยน 2562 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ  3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-
W1 ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SWC-W1 ไดทุ้ก ๆ 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตลอดอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ("วนัก าหนดการใช้สิทธิ") โดยวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 
6 เดือนแรกภำยหลงัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  โดยหำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย
ไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  



 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 (“ความจ านงในการใช้
สิทธิ”) ระหวำ่งเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดภ้ำยใน 15 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทำ้ย (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 

การแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ 

เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 แลว้ กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวไม่สำมำรถ
เพิกถอนได ้

จ านวนหุ้นสามญัทีจ่ดัสรรไว้
เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

ไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั เท่ำกบัร้อยละ 50.00* 
*วธีิกำรค ำนวณสดัส่วนหุน้รองรับ: 

จ ำนวนหุน้รองรับส ำหรับกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีออกในคร้ังน้ีx100 

จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 

ร้อยละ 50.00 = 150,000,000x100 
 300,000,000  

นายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบ ให้ท ำหนำ้ท่ี
เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1  เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่
เกดิจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  



 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เน่ืองจำกมีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิSWC-W1  ท่ีออกในคร้ังน้ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นและ กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทัแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W1) ในครำวเดียวกนั ซ่ึงกำรอนุมติัดงักล่ำวท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจมีกำรอนุมติักำรออก
และเสนอขำยหลกัทรัพยด์งักล่ำวทั้งหมดหรือโครงกำรใดโครงกำรหน่ึง ดงันั้นผลกระทบต่อผู ้
ถือหุน้จึงสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็นกรณีต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณีท่ี 1 มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่ำนั้น และ 
ไม่มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1หรือมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W1แต่ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ ทั้งน้ีสำมำรถแยกกรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

กรณี 1.1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน 
กรณี 1.2 บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน 

กรณีท่ี 2 มีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิ
ทั้งจ ำนวน ทั้งน้ี สำมำรถแยกกรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

กรณี 2.1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน 
กรณี 2.2 บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน 

กรณีท่ี 3 มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เท่ำนั้น และกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน 
โดยก ำหนดให ้

Qa      = จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ของบริษทัฯก่อนกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 
300,000,000 หุน้ 

Qw     = จ ำนวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 150,000,000 หุน้ 

Qesop = จ ำนวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษทัฯ 15,000,000 หุน้ 

 

1.  ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution)  

          สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ คือ 
 
 

Control dilution = 
Qo 

Qn 

 
โดยท่ี Qo = จ ำนวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บแต่ละกรณี 

Qn = จ ำนวนหุน้รวมทั้งหมด 



 

 
กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ Control Dilution 

กรณี 1 
   

กรณี 1.1 - Qa+Qw 0.00% 
กรณี 1.2 Qw Qa+Qw 33.33% 
กรณี 2 

   
กรณี 2.1 Qesop Qa+Qw+Qesop 3.23% 
กรณี 2.2 Qw+Qesop Qa+Qw+Qesop 35.48% 
กรณี 3 Qesop Qa+Qesop 4.76% 

กำรออกและกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.1) ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลง
ของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ส่วนกรณีท่ีบุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 ทั้ งจ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 33.33 และอำจจะไดรั้บ
ผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีท่ีมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1และ 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน (กรณี 2.2) 

2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ (EPS Dilution)   
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ 

EPS Dilution = 
(EPSก่อนกำรเสนอขำย - EPSหลงักำรเสนอขำย)x100 

EPSก่อนกำรเสนอขำย 
 

โดยท่ี Qo = จ ำนวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บแต่ละกรณี 
Qn = จ ำนวนหุน้รวมทั้งหมด 
EPSก่อนกำรเสนอขำย = ก ำไรสุทธิ/Qo 
EPSหลงักำรเสนอขำย = ก ำไรสุทธิ/Qn 

ก ำไรสุทธิ ค  ำนวณจำกก ำไรสุทธิของบริษทัยอ้นหลงั 4 ไตรมำส โดยนบัตั้งแต่ ตุลำคม 2560 ถึง 
กนัยำยน 2561 เท่ำกบั 191.77 ลำ้นบำท 

กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ EPS Dilution 

กรณี 1        
กรณี 1.1  0 Qa+Qw 0.00% 
กรณี 1.2  Qa Qa+Qw 33.33% 
กรณี 2      

 
กรณี 2.1  Qa Qa+Qw+Qesop 3.23% 
กรณี 2.2  Qw+Qa Qa+Qw+Qesop 35.48% 
กรณี 3  Qa Qa+Qesop 4.76% 



 

 
กำรออกและกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.1) ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลง
ของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ส่วนกรณีท่ีบุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 ทั้ งจ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 33.33 และอำจจะไดรั้บ
ผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีท่ีมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำ คญัแสดงสิทธิ ESOP-W1และ
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ พนกังำนของบริษทัฯใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน (กรณี 2.2) 

 

3. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution)   
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำตลำดของหุน้บริษทัฯ 

Price Dilution = 
(รำคำตลำด - รำคำหลงักำรเสนอขำย)x100 

รำคำตลำด 
 

โดยท่ี Po = รำคำหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี 
Pn = รำคำเฉล่ียต่อหุน้ทั้งหมดภำยหลงักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และ/

หรือภำยหลงักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP -W1 
Pa = รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 14 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำร

บริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม 2562 (ระหวำ่งวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2561 
ถึงวนัท่ี 10 มกรำคม 2562 – ขอ้มูลจำก SETSMART) เท่ำกบั 19.71 บำท 

Pw = รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เท่ำกบั 1.00 บำท ต่อหุน้ 
Pesop = รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เท่ำกบั 7.00 บำท ต่อหุน้ 

กรณ ี Po Pn 
ผลกระทบ 

Price Dilution 

กรณี 1        
กรณี 
1.1  

(Pa x Qa) / 
Qa [(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw) 31.64% 

กรณี 
1.2  

(Pa x Qa) / 
Qa [(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw) 31.64% 

กรณี 2        
กรณี 
2.1  

(Pa x Qa) / 
Qa 

[(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Q
w+Qesop) 32.70% 

กรณี 
2.2  

(Pa x Qa) / 
Qa 

[(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Q
w+Qesop) 32.70% 

กรณี 3  (Pa x Qa) / 
Qa [(PaxQa)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qesop) 3.07% 



 

 
หำกมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีกำรออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1และกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ 
ใชสิ้ทธิครบทั้งจ ำนวน (กรณีท่ี 2) รำคำหุน้ของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบร้อยละ 32.70 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพ่ือ
รองรับการปรับสิทธิ 

เม่ือมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขในกำรปรับ
สิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิฯ ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น 
ขอ้ 11(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะตอ้งด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
(ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมำจำกกำร

รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้  
(ข) เม่ือบริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/

หรือบุคคลในวงจ ำกดัในรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ซ่ึงต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 
ของรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ  

(ค) เม่ือบริษทัฯ เสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด โดยท่ีหลักทรัพย์นั้ นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั
ฯ  

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่ร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิของบริษทัฯ ส ำหรับ

กำรด ำเนินงำนในระยะเวลำบญัชีใดๆ 
(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั

พึงได ้โดยท่ีเหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ (ก) - (จ) บริษทัฯ จะพิจำรณำเพื่อ
ก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับ
จ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 แทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ) อยำ่งเป็นธรรม  

ทั้ ง น้ี  ค  ำจ ำกัดควำม สูตรกำรค ำนวณเพ่ือกำรปรับสิทธิ ตลอดจนรำยละเอียดเ พ่ิมเติม 
อ่ืนๆ จะเป็นไปตำมท่ีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิฯ   



 

วตัถุประสงค์ของการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึ
ได้รับจากการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนในคร้ังนี ้

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงดำ้นกำรเงินของบริษทัฯ เพ่ือให้
บริษทัฯ มีควำมยืดหยุน่ทำงกำรเงินในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต และเพื่อส ำรองเงิน
ไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ เม่ือมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SWC-W1   

ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพิม่ทุน 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SWC-W1  ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจำกกำรท่ีบริษทัฯ จะ
สำมำรถน ำเงินทุนท่ีไดรั้บไปใชใ้นโครงกำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ ในอนำคตตำมควำมเหมำะสม 
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ในคร้ังน้ี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

ให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยมีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ 
ดงัน้ี (1) ก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ อนัจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1  เช่น วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 รำยละเอียดและ
ขั้นตอนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ และวนัครบอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เป็นตน้ (2) เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลงและลงนำมในแบบค ำขอ
อนุญำต สัญญำ และเอกสำรอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-
W1 ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อและกำรยืน่ค  ำขออนุญำต ค ำขอผอ่นผนั เอกสำรและหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และ
กำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 
(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรเพื่อกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-
W1 ในคร้ังน้ี 

 



 

สรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (“ESOP-W1”) 

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) มีควำมประสงคท่ี์จะออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ  (ESOP-W1) โดยมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. วตัถุประสงค์และความจ าเป็นในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

1.1 เพ่ือเป็นขวญัและก ำลงัใจใหก้บักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีส่วนร่วมในควำมส ำเร็จ ของ
บริษทัฯท่ีผำ่นมำ 

1.2 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ รวมทั้งควำมทุ่มเทในกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ในกำร
ร่วมกนัสร้ำงควำมเจริญเติบโตในอนำคตของบริษทัฯ 

1.3 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรรักษำทรัพยำกำรบุคคลท่ีมีคุณค่ำต่อบริษทัฯใหท้ ำงำนกบัองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง และสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ เพ่ือกำรเติบโตท่ีย ัง่ยนืในระยะยำว 

 
2. สรุปรายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-

W1) 
 

ช่ือหลกัทรัพย์ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“ESOP-W1”) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและไม่สำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้เวน้แต่โอนตำมขอ้ 3.3 ดำ้นล่ำงน้ี 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย 
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัแต่วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะไม่

ขยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนหุ้นสามญัทีจ่ัดสรรไว้
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 

ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย ไม่คิดมูลค่ำ 
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้สนอขำย ESOP-W1 

โดยคณะกรรมกำรบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูก้  ำหนด
วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยหลงัจำกท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
แลว้ 

วธีิการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ 
อตัราการใช้สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 จ ำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุ้น เวน้แต่ กรณีมีกำร

ปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีจะก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 7.00 บำทต่อหุน้ ซ่ึงถือไดว้ำ่เป็นกำรเสนอขำยหุ้นออกใหม่ในรำคำต ่ำกวำ่รำคำตลำด ซ่ึงค ำนวณ

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 



 

โดยอำ้งอิงจำกรำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัของบริษทัฯท่ีท ำกำรซ้ือขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะ เวลำ 14 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนัท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 11 มกรำคม 2562  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ภำยใตเ้ง่ือนไขระยะเวลำห้ำมใชสิ้ทธิ (lock-up period) ดงัท่ีก ำหนดดำ้นล่ำงน้ี ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W1 สำมำรถใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯไดค้ร้ังแรกเม่ือครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปีหลงัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และสำมำรถใชสิ้ทธิไดใ้นทุกๆ 6 
เดือน นับตั้งแต่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ตลอดอำยุท่ีเหลือของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ส ำหรับกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยใหต้รงกบัวนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดย
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 สำมำรถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินปีละร้อยละ 50 ของจ ำนวนท่ี
ไดรั้บกำรจดัสรร เม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีท ำกำรเสนอขำย ตลอดอำยท่ีุเหลือ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ทั้งน้ี หำกวนัท่ีใชสิ้ทธิดงักล่ำวตรงกบัวนัหยดุของธนำคำรพำณิชยใ์หเ้ล่ือนเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิดงักล่ำว  

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 (“ความ
จ านงในการใช้สิทธิ”) ระหวำ่งเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดภ้ำยใน 15 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะไม่น ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ท่ีออกในคร้ังน้ี เขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่
เกดิจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะตอ้งด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
(ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวม

หุน้หรือแบ่งแยกหุน้  
(ข) เม่ือบริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือ

บุคคลในวงจ ำกดัในรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ซ่ึงต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ
รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ  

(ค) เม่ือบริษทัฯ เสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชน
ทั่วไป และ /หรือบุคคลในวงจ ำกัด โดยท่ีหลักทรัพย์นั้ นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ /
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ  



 

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่ร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิของบริษทัฯ ส ำหรับ

กำรด ำเนินงำนในระยะเวลำบญัชีใดๆ 
(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึง

ได้ โดยท่ีเหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้ก ำหนดอยู่ในขอ้ (ก) - (จ) บริษทัฯ จะพิจำรณำเพื่อ
ก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวน
หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 แทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ) อยำ่งเป็นธรรม  

ทั้ ง น้ี  ค  ำจ ำกัดควำม สูตรกำรค ำนวณเพ่ือกำรปรับสิทธิ ตลอดจนรำยละเอียดเ พ่ิมเติม 
อ่ืนๆ จะเป็นไปตำมท่ีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิฯ   

ภาษ ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้ง
ช ำระภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำตำมส่วนของก ำไรท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งเดือนท่ีมีกำรใชสิ้ทธิโดยตอ้ง
จ่ำยช ำระค่ำภำษีทนัทีท่ีมีกำรใชสิ้ทธิและไดรั้บจดัสรรหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรใดๆ ดงัน้ี (1) ก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ อนัจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก
และจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1  เช่น วนัออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 
รำยละเอียดและขั้นตอนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ และวนั
ครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1เป็นตน้ (2) เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลงและลงนำมใน
แบบค ำขออนุญำต สัญญำ และเอกสำรอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W1  ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนั เอกสำรและ
หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W1 และ (3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรเพื่อกำรออกและจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ในคร้ังน้ี 

 
3. หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.1 หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1). จดัสรรใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ โดยไม่ผำ่นผูรั้บช่วงหลกัทรัพย ์
2). จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหก้บั กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ แต่ละรำยไม่จ ำเป็น

ท่ีจะตอ้งมีจ ำนวนเท่ำกนั ข้ึนอยู่กบัต ำแหน่ง อำยุงำน ควำมรู้และประสบกำรณ์ ควำมรับผิดชอบ ผลกำร
ปฏิบติังำนและศกัยภำพหรือประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บ 

3). คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จำรณำจดัสรร ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนด โดยไม่มี 
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษทัฯ รำยใดท่ีได้รับกำรจดัสรรเกินกว่ำ ร้อยละ 5 ของจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยทั้งหมดในคร้ังน้ี 

3.2 วธีิการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯจะด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมดให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของ
บริษทัฯ ใหเ้สร็จส้ินภำยใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้ออกและเสนอขำย



 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมโครงกำรน้ี ทั้งน้ี บริษทัฯจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ั้งจ ำนวน 
หำกภำยหลงัเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำกำรจดัสรร แลว้มีใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลืออยู ่

3.3 เง่ือนไขในการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1). ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีสถำนะเป็น กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทั ณ วนัท่ีมีกำรใช้
สิทธิ ยกเวน้กรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสถำนะเป็นไปตำม ขอ้ 2) หรือ ขอ้ 3) 

2). ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิพน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษทัฯ 
เน่ืองจำกกำรหมดวำระ หรือเกษียณอำยตุำมระเบียบบริษทัฯ ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนดงักล่ำว
สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรร หรือ ใน
กรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส้ินสุดสภำพเป็นผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ เน่ืองจำกบริษทัฯ บอก
เลิกสัญญำวำ่จำ้งโดยมิใช่ควำมผิดของผูบ้ริหำรหรือพนกังำน หรือ เน่ืองจำกกำรเกษียณอำยขุองผูบ้ริหำร
หรือพนักงำน ก่อนก ำหนด อนัเน่ืองมำจำกบริษทัฯ (ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด) ให้ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีเลิกสัญญำไดจ้น
ครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรนั้น 

3). ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสำบสูญตำมค ำสัง่ศำล เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ 
และ/หรือ เสมือนไร้ควำมสำมำรถ ให้ทำยำทหรือผูรั้บมรดกตำมพินัยกรรมหรือผูอ้นุบำลหรือผูพิ้ทกัษ ์
(แลว้แต่กรณี) ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอำยุ
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรนั้น ทั้ งน้ี ภำยหลังจำกท่ีได้แสดงเอกสำรทำงกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดเรียบร้อยและเป็นท่ีพอใจคณะกรรมกำรบริษทัฯแลว้ และในกรณีอ่ืนๆท่ีคณะกรรมกำร
บริษทัฯ จะพิจำรณำเห็นสมควร 

4). ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดโ้อนยำ้ยสงักดัหรือบริษทัฯ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯเห็นชอบโดย
ท่ีผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทั ดงักล่ำวยงัคงเป็นผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทัฯ ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิ
ให้ผูบ้ริหำรหรือพนักงำนดงักล่ำวสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอำยุของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้น 

5). ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส้ินสุดสภำพกำรเป็นผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ เน่ืองจำกบริษทัฯ 
บอกเลิกสัญญำว่ำจำ้งดว้ยเหตุท่ีเป็นควำมผิดของผูบ้ริหำรหรือพนกังำนซ่ึงตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของ
บริษทัฯ ก ำหนดให้บริษทัฯ สำมำรถเลิกจำ้งไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำย หรือในกรณีท่ีผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิพน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ก่อนหรือในวนั
ก ำหนดใชสิ้ทธิใดๆ โดยกำรลำออกโดยสมคัรใจหรือดว้ยเหตุอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีระบุในขอ้ 2), 3) หรือ 4) 
ขำ้งตน้ ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส้ินสิทธิท่ีจะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีกำรใช้สิทธิ
ทั้งหมดทนัที ณ วนัท่ีเลิกสญัญำ ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีไม่ไดมี้กำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว ใหส่้งมอบคืน
ให้แก่บริษทัฯ เพ่ือจดัสรรแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือ พนกังำนรำยอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตรงตำมควำม
เหมำะสม 

6). ให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยเป็นผูมี้อ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขใน
กำรใชสิ้ทธิเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบัระยะเวลำกำรห้ำมใชสิ้ทธิ และจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะใช้



 

สิทธิไดใ้นแต่ละช่วงเวลำในระหวำ่งอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแจง้เง่ือนไขใน
กำรใชสิ้ทธิท่ีก ำหนดเพ่ิมเติมดงักล่ำวใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บจดัสรรทรำบ
พร้อมกบักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว 

4. รายช่ือกรรมการทีไ่ด้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีไ่ด้รับการจดัสรรในคร้ังนี ้

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทีไ่ด้รับ (หน่วย) 

ร้อยละ 

1 นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร                      750,000  5.00% 
2 นำยวชิิต แยม้บุญเรือง กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
                     727,500  4.85% 

3 นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ                      727,500  4.85% 
4 นำยประจกัษ ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร                      750,000  5.00% 
5 นำยวนรัชต ์ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร                      750,000  5.00% 
6 นำยณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร                      727,500  4.85% 
7 นำยประสบสนัต ์รชตพฤทธ ์ กรรมกำร                      727,500  4.85% 
8 นำยนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมกำร                      589,200  3.93% 
9 นำยสิริณฏัฐ ์ชญำน์นนัท ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร                      727,500  4.85% 

  รวม                   6,476,700  43.18% 

ส่วนอีกร้อยละ 56.82 จะถูกจดัสรรใหก้บัพนกังำนอีก 32 ท่ำน โดยผูบ้ริหำรของบริษทัจะเป็นผูจ้ดัสรรและน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรดงักล่ำวก่อนกำรด ำเนินกำร 

5. รายช่ือกรรมการทุกรายทีไ่ด้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนเกนิกว่าร้อย
ละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดทีข่ออนุมตัใินคร้ังนี ้

-ไม่มี - 

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

เน่ืองจำกมีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิSWC-W1  ท่ีออกในคร้ังน้ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้และ กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1”)  ในครำวเดียวกนั ซ่ึงกำรอนุมติัดงักล่ำวท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นอำจมีกำรอนุมติักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพยด์ังกล่ำวทั้ งหมดหรือโครงกำรใดโครงกำรหน่ึง ดังนั้ น
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จึงสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็นกรณีต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณีท่ี 1  มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่ำนั้น และ ไม่มีกำรออกและ

เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1หรือมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 แต่
ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ ทั้งน้ีสำมำรถแยกกรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

กรณี 1.1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน 
กรณี 1.2 บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน 



 

กรณีท่ี 2  มีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W1 และกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน ทั้งน้ี สำมำรถแยก
กรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

กรณี 2.1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน 
กรณี 2.2 บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน 

กรณีท่ี 3  มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1เท่ำนั้น และกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของ
บริษทัฯ ใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน 

โดยก ำหนดให ้

Qa      = จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ของบริษทัก่อนกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 300,000,000 หุน้ 
Qw     = จ ำนวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

150,000,000 หุน้ 
Qesop = จ ำนวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีท่ีจดัสรรให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/

หรือพนกังำนของบริษทัฯ 15,000,000 หุน้ 
 

1 .ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ )Control Dilution)  

          สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้คือ 
 

Control dilution = 
Qo 

Qn 

 

โดยท่ี Qo = จ ำนวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บแต่ละกรณี 
 Qn = จ ำนวนหุน้รวมทั้งหมด 

 
กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ Control Dilution 

กรณี 1 
   

กรณี 1.1 - Qa+Qw 0.00% 
กรณี 1.2 Qw Qa+Qw 33.33% 
กรณี 2 

   
กรณี 2.1 Qesop Qa+Qw+Qesop 3.23% 
กรณี 2.2 Qw+Qesop Qa+Qw+Qesop 35.48% 
กรณี 3 Qesop Qa+Qesop 4.76% 

 



 

กำรออกและกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 
ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.1) ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ส่วน
กรณีท่ีบุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 
33.33 และอำจจะไดรั้บผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีท่ีมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1และกรรมกำร ผูบ้ริหำรและ 
พนกังำนของบริษทัฯใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน (กรณี 3) 

2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ )EPS Dilution)   
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ 

EPS Dilution = 
(EPSก่อนกำรเสนอขำย - EPSหลงักำรเสนอขำย) x100 

EPSก่อนกำรเสนอขำย 
 

โดยท่ี Qo = จ ำนวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บแต่ละกรณี 
Qn = จ ำนวนหุน้รวมทั้งหมด 
EPSก่อนกำรเสนอขำย = ก ำไรสุทธิ/Qo 
EPSหลงักำรเสนอขำย = ก ำไรสุทธิ/Qn 

ก ำไรสุทธิ ค  ำนวณจำกก ำไรสุทธิของบริษทัยอ้นหลงั 4 ไตรมำส โดยนบัตั้งแต่ ตุลำคม 2560 ถึง กนัยำยน 2561 เท่ำกบั 
191.77 ลำ้นบำท 

 
กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ EPS Dilution 

กรณี 1        
กรณี 1.1  - Qa+Qw 0.00% 
กรณี 1.2  Qa Qa+Qw 33.33% 
กรณี 2      

 
กรณี 2.1  Qa Qa+Qw+Qesop 3.23% 
กรณี 2.2  Qw+Qa Qa+Qw+Qesop 35.48% 
กรณี 3  Qa Qa+Qesop 4.76% 

 
กำรออกและกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 
ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.1) ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ส่วน
กรณีท่ีบุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 
33.33 และอำจจะไดรั้บผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีท่ีมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP คร้ังท่ี 1 และกรรมกำร ผูบ้ริหำร
และ พนกังำนของบริษทัฯใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน (กรณี 2.2) 

 
  



 

3. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ )Price Dilution)   
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำตลำดของหุน้บริษทัฯ 
 

Price Dilution = 
(รำคำตลำด - รำคำหลงักำรเสนอขำย)x100 

รำคำตลำด 
 

โดยท่ี Po = รำคำหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี 
Pn = รำคำเฉล่ียต่อหุ้นทั้งหมดภำยหลงักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และ/หรือภำยหลงั

กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 
Pa = รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก 14 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 

1/2562 เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม 2562 (ระหวำ่งวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2561 ถึงวนัท่ี 10 มกรำคม 2562 – 
ขอ้มูลจำก SETSMART) เท่ำกบั 19.71 บำท 

Pw = รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เท่ำกบั 1.00 บำท ต่อหุน้ 
Pesop = รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1   เท่ำกบั 7.00 บำท ต่อหุน้ 

กรณ ี Po Pn ผลกระทบ Price Dilution 

กรณี 1        
  กรณี 1.1  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw) 31.64% 
  กรณี 1.2  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw) 31.64% 
กรณี 2        
  กรณี 2.1  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qw+Qesop) 32.70% 
  กรณี 2.2  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qw+Qesop) 32.70% 
กรณี 3  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qesop) 3.07% 

หำกมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิครบทั้งจ ำนวน (กรณีท่ี 2) รำคำหุ้น
ของบริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบร้อยละ 32.70 

 
7. ลกัษณะและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่พนักงำนของบริษัทฯ จะเป็นไปตำมท่ีได้ก ำหนดไวใ้นประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง กำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนกังำน ลง
วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 หรือประกำศอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ พนกังำนตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำม



 

ในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกิน
กวำ่ร้อยละ10 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมออกเสียงคดัคำ้นกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิดงักล่ำว 

9. รายช่ือกรรมการอสิระทีผู้่ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

1. นำยชนินทร์ เยน็สุดใจ 
2. นำยวชิิต แยม้บุญเรือง 
3. นำยชินวฒัน์ อศัวโภคี 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่ 11 มกราคม 2562 

ขา้พเจา้  บริษทั  เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 
2562  ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัเสนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 พิจารณาอนุมติั 

1). การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึง
ภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวด้งักล่าว จะท าให้บริษทัฯ มีจ านวนหุ้นจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 หุ้น จาก
เดิม 150,000,0000 หุน้ โดยยงัคงมีจ านวนทุนจดทะเบียนเท่าเดิม คือ 150,000,000 บาท 

2). ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 150,000,000 บาท เป็น 232,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามญั จ านวน 165,000,000   หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 82,500,000 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี  

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั ไม่เกิน 165,000,000    0.50 82,500,000    
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ    
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั    
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ    

  กรณีการเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ให้กรอกขอ้มูลในล าดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
  กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มูลในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

2.  การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม - - - - - 
ประชาชน - - - - - 
บุคคลใด ๆ  (ระบุ) - - - - - 
เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ W1 

ไม่เกิน 
150,000,000    

2 หุน้สามญั
เดิม :1 หน่วย
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ W1   

 

โดยไม่คิด
มูลค่า 

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้เป็น
ผูก้  าหนดวนัออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
โดยบริษทัฯ คาดว่าจะออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W1  ไดใ้นเมษายน 
2562 

โปรดดู 
หมายเหตุ  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 



 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของ
บริษทัฯ ท่ีจดัสรร
ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหารและ
พนกังานของ
บริษทัฯ  

ไม่เกิน 
15,000,000 

- โดยไม่คิด
มูลค่า 

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้เป็น
ผูก้  าหนดวนัออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
โดยบริษทัฯ คาดว่าจะออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1  ไดใ้น
เมษายน 2562 

โปรดดู 
หมายเหตุ 

หมายเหตุ  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงจะจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1”) ในจ านวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าในอตัราการจดัสรรท่ี 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีในการค านวณสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้น 
หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 จะ
มีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และ
ราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1.00 บาทต่อหุน้ และ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
ท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1”) ในจ านวนไม่เกิน 
15,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ จะมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
มีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ และราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 7.00 บาท ต่อหุน้ 

  
 2.1.1 การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้   

ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ ไดปั้ดเศษจากการค านวณตามอตัรา
การจดัสรรท้ิง เช่น ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้จ านวน 17 หุน้ เม่ือค านวณตามอตัราการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ากบั 8.50 
(17 หารดว้ย 2) ในกรณีน้ี บริษทัฯ จะปัดเศษ 0.50 ท้ิง โดยผูถื้อหุน้จะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 8 หน่วย 

2.2  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั ..................... ..................... ..................................... 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................................... 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/     
ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการ     
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้  ..................... ..................... ..................................... 
ประชาชน หุน้สามญั ..................... ..................... ..................................... 



 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................................... 
บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั ..................... ..................... ..................................... 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................................... 

            1/  ร้อยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

3.  ก าหนดวันประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส ศรี

นครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี................................. 
จนกวา่การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี  25 มกราคม 2562  

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         
1). บริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์  รวมทั้งการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และด าเนินการขอ
อนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนและท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางดา้นการเงินของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีความยดืหยุน่ทาง
การเงินในการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพ่ือส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ เม่ือมีการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1  

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษทัฯ เพ่ือให้บริษทัฯ มีความยืดหยุ่นทาง

การเงินในการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ เม่ือมีการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
1). นโยบายเงินปันผล 

  บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและส ารอง
ตามกฏหมาย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลไดน้ าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่า ผลการด าเนินการและฐานะทางการ
เงินของบริษทัฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ โดยอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

2). สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  SWC-W1 ท่ีได้ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็น 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้เรียบร้อยแลว้ และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ  



 

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1    
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ จะสามารถน าเงินทุนท่ีไดรั้บไปใชใ้น
โครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ในคร้ังน้ี 

 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิได้ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เพ่ือซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และไดรั้บการจด
ทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้ 

3). อ่ืนๆ  
 - ไม่มี- 

8. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

  - ไม่มี- 
 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
9.1  ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 11 มกราคม 2562 
9.2  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

(Record Date) 
25 มกราคม 2562 

9.3  วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
9.4  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

SWC-W1  (Record Date) 
8 มีนาคม  2562 

9.5  ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

คร้ังท่ี 1/2562 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 



 

 

 

 

                       ลายมือช่ือ................................................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
                  (นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ) 

(กรรมการผูมี้อ านาจ       ต าแหน่ง กรรมการบริษทั 
ลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
พร้อมประทบัตราของบริษทั)  
 
 
 
                     ลายมือช่ือ.................................................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

                             (นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ) 
                        ต  าแหน่ง กรรมการบริษทั 
 


