ที่ 01/2562
วันที่ 11 มกราคม 2562
เรื่ อง

แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การออกและเสนอขายSWC-W1 การออกและเสนอขาย
ESOP-W1 การเพิ่มทุนและการกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1). สรุ ปสาระส าคัญ ของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของ บริ ษทั เชอร์ วูด้ คอร์ ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SWC-W1)
2). สรุ ปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)
3). แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
ด้วยที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 ของ บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ฯ”) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญดังต่อไปนี้
(1)

อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้ดงั กล่าว
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ดงั กล่าว จะทาให้จานวนหุ ้นสามัญที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยูจ่ ะมีจานวน
เพิ่มขึ้น แต่ไม่ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.
2.
3.
4.

ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว (บาท)
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
จานวนหุน้ (หุน้ )

ก่ อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่า หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ที่ตราไว้
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
หุน้ ละ 1 บาท
หุน้ ละ 0.50 บาท
150,000,000
300,000,000
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(2)

อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) ในจานวน
ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจัดสรร
ที่ 2 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ใหม่) โดยบริ ษทั ฯจะเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ ้นที่ ตราไว้ก่อนแล้วจึ งจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในการคานวณสิ ทธิ ที่จะได้รับ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรร
ดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ มีอตั ราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น และราคาการใช้สิทธิ อยูท่ ี่ 1.00 บาท ต่อหุ ้น
สรุ ปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 และรายละเอียดที่สาคัญอื่น ๆ ปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (สรุ ป
สาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1)
ในการนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้วนั ที่ 8 มีนาคม 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SWC-W1 (Record Date)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจให้มีอานาจดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้ (1) กาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
SWC-W1 เช่น วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWCW1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 เป็ นต้น (2) เข้าเจรจา ทาความตกลง และ
ลงนามในแบบคาขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยืน่ คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรื อ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 เข้าจด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ (3) ดาเนิ นการอื่ นใด ๆ ตามที่ จาเป็ นเพื่อการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ในครั้งนี้
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป

(3)

อนุ มติ ให้นาเสนอที่ ประชุ ม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงานบริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (ESOP-W1) จานวนไม่เกิ น
15,000,000 หน่วย (คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ใหม่) โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริ ษทั ฯจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ก่อน
แล้วจึงจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 ของบริ ษทั ฯ โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีอตั ราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น และราคาใช้สิทธิ 7.00 บาท
ต่อหุน้ สรุ ปสาระของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้แก่พนักงานบริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) (ESOP-W1) และรายละเอียดที่สาคัญอื่น ๆ ปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุ ปสาระสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1)
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจให้มีอานาจดาเนิ นการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้ (1) พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ESOP-W1 เช่น วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ESOP-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 เป็ นต้น (2) เข้าเจรจา ทา
ความตกลง และลงนามในแบบคาขออนุ ญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยืน่ คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 และ (3) ดาเนิ นการอื่นใด ๆ
ตามที่จาเป็ นเพื่อการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 ในครั้งนี้
(4)

อนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ อี กจ านวน 82,500,000.00
บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
150,000,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 232,500,000.00 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
165,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน

232,500,000.00 บาท

แบ่งออกเป็ น

465,000,000 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท

(สองร้อยสามสิ บสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(สี่ ร้อยหกสิ บห้าล้านหุน้ )
(ห้าสิ บสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

465,000,000 หุน้
- หุน้

(สี่ ร้อยหกสิ บห้าล้านหุน้ )
(

-

)”

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน
(แบบ F 53-4) และให้นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(5)

อนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 150,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ บุ คคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูม้ ี อานาจให้มีอานาจในการ
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ งรวมไปถึงแต่ไม่จากัด
เพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ ยวข้อง และดาเนิ นการใดๆ เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่
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จาเป็ นและเกี่ยวข้องต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นเพื่อการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
(6)

อนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 15,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่ อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้น สามัญเพิ่ มทุ น ของบริ ษ ัท ฯที่ จัด สรรให้แ ก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ บุ คคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูม้ ี อานาจ ให้มีอานาจในการ
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ งรวมไปถึงแต่ไม่จากัด
เพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดาเนิ นการใดๆ เกี่ ยวกับการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนิ นการอื่นใดตามที่จาเป็ นเพื่อการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป

(7)

อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการสนับสนุนการขยายธุรกิจในโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตของบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย มีรายละเอียดดังนี้
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ดังนี้
ข้อ (38) ทาการค้ าประกันเงินกูข้ องบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป

(8)

อนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 ของบริ ษทั ฯ เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯในวาระข้างต้นเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ฯ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ มีจานวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

ข้อความใหม่

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ มีจานวน 38 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
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(9)

อนุมตั ิการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม
ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้1
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ:

การบันทึ กรายงานมี ความถู กต้องครบถ้วน จึ งสมควรรั บรองรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯ จากหุ ้นละ 1 บาท
เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริ ษทั ฯเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริ ษทั ฯเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ดงั กล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) ในจานวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) ในจานวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) โดยราคาใช้สิทธิ
1.00 บาท และให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
เป็ นผูม้ ีอานาจ ให้มีอานาจในการพิจารณาและกาหนด หรื อแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์
ข้อก าหนด เงื่ อนไข และรายละเอี ย ดต่ างๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเรื่ องต่างๆ ตามที่ระบุในวาระที่ 4 - 8 ที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และมีความเกี่ยวเนื่ องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าวจึงถือเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหาก
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 จะถือว่าเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิกไป
และจะไม่มีการเสนอเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอีกต่อไป ในกรณี ดงั กล่าวข้างต้น จะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิของบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562
1
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)
ในจานวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (ESOPW1) ในจานวนไม่เกิ น 15,000,000 หน่ วย โดยราคาใช้สิทธิ 7.00 บาท และให้
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจ ให้
มี อ านาจในการพิ จ ารณาและก าหนด หรื อ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลัก เกณฑ์ ข้อ ก าหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 82,500,000 บาท จาก
ทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 150,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
232,500,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 165,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้น
ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 82,500,000 บาท จาก
ทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 150,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
232,500,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 165,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็ นสมควรอนุ มตั ิ การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เรื่ องทุ นจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 150,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SWC-W1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรอนุมตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 150,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ SWC-W1

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 15,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
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สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ที่ จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ก ารจั ด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ฯ จ านวนไม่ เ กิ น
15,000,000 หุ ้น มูล ค่าหุ ้นที่ ต ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่ อรองรั บการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ที่ จัดสรรให้แก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯรายละเอียดดังนี้
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้
ข้อ (38) ทาการค้ าประกันเงินกูข้ องบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 ของบริ ษทั ฯเพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็ นสมควรอนุ มตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 3 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 12
(10)

จากข้อความเดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ มีจานวน 37 ข้อ

เป็ นข้อความใหม่

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ มีจานวน 38 ข้อ

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนุมตั ิให้วนั ที่ 25 มกราคม 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562
(Record Date)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)
เลขานุการบริ ษทั
7

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของบริษัท เชอร์ วู้ด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”)
ผู้ออก

บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)

ชื่ อ

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”)
ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย
0 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ)
บริ ษ ัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ตำม
สัดส่ วนกำรถือหุ ้น ในอัตรำกำรจัดสรรที่หุ้นสำมัญเดิมจำนวน 2 หุ ้น ต่อ 1 หน่ วย ใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ SWC-W1 โดยบริ ษทั ฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผทู ้ ี่มีรำยชื่ อปรำกฏเป็ นผู ้
ถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในวันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWCW1 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนำมคม 2562

ชนิด
จานวนทีอ่ อก
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
วิธีการจัดสรร

อัตราการใช้ สิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ทั้งนี้ ในกำรคำนวณสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรำยที่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ ได้
ปั ดเศษจำกกำรคำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรทิ้ง เช่น ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นจำนวน 17 หุ ้น เมื่อคำนวณ
ตำมอัตรำกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แล้วจะได้เท่ำกับ 8.50 (17 หำรด้วย 2) ในกรณี น้ ี บริ ษทั ฯ
จะปั ดเศษ 0.50 ทิ้ง โดยผูถ้ ือหุน้ จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวน 8 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญได้ 1 หุ ้น เว้นแต่กรณี มีกำร
ปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเงื่อนไขในกำรปรับสิ ทธิ ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และ
หน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) (“ข้ อกาหนด
สิทธิฯ ”)
1.00 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขในกำรปรับสิ ทธิ ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิฯ
วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจกระทำกำรแทนบริ ษทั มอบหมำย โดยบริ ษทั ฯ คำดว่ำจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิ ทธิได้ในเดือนเมษำยน 2562
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWCW1 ภำยหลังกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ ตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ SWC-W1 ได้ทุก ๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตลอดอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ("วันกาหนดการใช้ สิทธิ") โดยวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำกำรสุ ดท้ำยของ
6 เดือนแรกภำยหลังจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยหำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย
ไม่ตรงกับวันทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยดังกล่ำวเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ

ระยะเวลาการแจ้ งความจานง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จะต้องแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 (“ความจานงในการใช้
ในการใช้ สิทธิ
สิ ทธิ”) ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้
สิ ทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ สำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ได้ภำยใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้ ง
สุดท้ำย (“ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ าย”)
การแจ้ งความจานงในการใช้ เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 แล้ว กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวไม่สำมำรถ
สิทธิ
เพิกถอนได้
จานวนหุ้นสามัญทีจ่ ดั สรรไว้ ไม่เกิ น 150,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนหุ ้นรองรั บต่อ
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั เท่ำกับร้อยละ 50.00*
เพื่อรองรับใบสาคัญแสดง
*วิธีกำรคำนวณสัดส่วนหุน้ รองรับ:
สิทธิ
จำนวนหุน้ รองรับสำหรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้x100
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ร้อยละ 50.00 =

นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

150,000,000x100
300,000,000

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้ำที่
เป็ นนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1
บริ ษทั ฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจำกมีกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ที่ออกในครั้งนี้ จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของ
บริ ษทั ฯ ตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้น และ กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สำมัญของบริ ษทั แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ESOP-W1) ในครำวเดี ยวกัน ซึ่ งกำรอนุ มตั ิดงั กล่ำวที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอำจมีกำรอนุ มตั ิกำรออก
และเสนอขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวทั้งหมดหรื อโครงกำรใดโครงกำรหนึ่ ง ดังนั้นผลกระทบต่อผู ้
ถือหุน้ จึงสำมำรถแบ่งออกได้เป็ นกรณี ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
กรณี ที่ 1 มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมเท่ำนั้น และ
ไม่มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1หรื อมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ESOP-W1แต่ไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ ทั้งนี้สำมำรถแยกกรณี ยอ่ ยได้ดงั นี้
กรณี 1.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน
กรณี 1.2 บุคคลอื่นใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน
กรณี ที่ 2 มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอ
ขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 และกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ
ทั้งจำนวน ทั้งนี้ สำมำรถแยกกรณี ยอ่ ยได้ดงั นี้
กรณี 2.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน
กรณี 2.2 บุคคลอื่นใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน
กรณี ที่ 3 มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 เท่ำนั้น และกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิท้ งั จำนวน
โดยกำหนดให้
Qa
= จำนวนหุ ้นที่ชำระแล้วของบริ ษทั ฯก่อนกำรใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เท่ำกับ
300,000,000 หุน้
Qw = จำนวนหุ ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอ
ขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม 150,000,000 หุน้
Qesop = จำนวนหุ ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรให้แก่
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ/หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ 15,000,000 หุน้
1.

ผลกระทบต่ อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ คือ

Control dilution =

โดยที่ Qo = จำนวนหุน้ รวมที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับแต่ละกรณี
Qn = จำนวนหุน้ รวมทั้งหมด

Qo
Qn

กรณี
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%
Qesop
Qa+Qesop
กรณี 3
4.76%
กำรออกและกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.1) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลง
ของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ส่วนกรณี ที่บุคคลอื่นใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ 33.33 และอำจจะได้รับ
ผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 35.48 ในกรณี ที่มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
SWC-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1และ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯใช้สิทธิท้ งั จำนวน (กรณี 2.2)
2. ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรของบริษัทฯ (EPS Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้
(EPSก่อนกำรเสนอขำย - EPSหลังกำรเสนอขำย)x100
EPS Dilution =
EPSก่อนกำรเสนอขำย
โดยที่ Qo = จำนวนหุน้ รวมที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับแต่ละกรณี
Qn = จำนวนหุน้ รวมทั้งหมด
EPSก่อนกำรเสนอขำย = กำไรสุทธิ/Qo
EPSหลังกำรเสนอขำย = กำไรสุทธิ/Qn
กำไรสุ ทธิ คำนวณจำกกำไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย้อนหลัง 4 ไตรมำส โดยนับตั้งแต่ ตุลำคม 2560 ถึง
กันยำยน 2561 เท่ำกับ 191.77 ล้ำนบำท
กรณี
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%

กำรออกและกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.1) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลง
ของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ส่วนกรณี ที่บุคคลอื่นใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ 33.33 และอำจจะได้รับ
ผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 35.48 ในกรณี ที่มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
SWC-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบสำ คัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1และ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและ พนักงำนของบริ ษทั ฯใช้สิทธิท้ งั จำนวน (กรณี 2.2)
3.

ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของรำคำตลำดของหุน้ บริ ษทั ฯ
(รำคำตลำด - รำคำหลังกำรเสนอขำย)x100
Price Dilution =
รำคำตลำด

โดยที่ Po = รำคำหุน้ รวมที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับในแต่ละกรณี
Pn = รำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 และ/
หรื อภำยหลังกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP -W1
Pa = รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 14 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2562 (ระหว่ำงวันที่ 20 ธันวำคม 2561
ถึงวันที่ 10 มกรำคม 2562 – ข้อมูลจำก SETSMART) เท่ำกับ 19.71 บำท
Pw = รำคำใช้สิทธิซ้ือหุน้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 เท่ำกับ 1.00 บำท ต่อหุน้
Pesop = รำคำใช้สิทธิซ้ือหุน้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 เท่ำกับ 7.00 บำท ต่อหุน้
ผลกระทบ
กรณี
Po
Pn
Price Dilution
กรณี 1
กรณี
(Pa x Qa) /
1.1
Qa
[(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw)
31.64%
กรณี
(Pa x Qa) /
1.2
Qa
[(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw)
31.64%
กรณี 2
กรณี
(Pa x Qa) / [(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Q
2.1
Qa
w+Qesop)
32.70%
กรณี
(Pa x Qa) / [(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Q
2.2
Qa
w+Qesop)
32.70%
กรณี 3 (Pa x Qa) /
Qa
[(PaxQa)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qesop)
3.07%

หำกมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และมีกำรออก
และเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1และกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯ
ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน (กรณี ที่ 2) รำคำหุน้ ของบริ ษทั จะได้รับผลกระทบร้อยละ 32.70
เหตุในการออกหุ้นใหม่ เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ

การปรับสิทธิใบสาคัญแสดง
สิทธิ

เมื่อมีกำรดำเนิ นกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเงื่ อนไขในกำรปรับ
สิ ทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิฯ ซึ่งเป็ นเหตุกำรณ์ตำมที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 11(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำร
อนุ ญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ ออกใหม่และหุ ้นที่ ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)
บริ ษทั ฯ จะต้องดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมำจำกกำร
รวมหุน้ หรื อแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริ ษทั ฯ ได้เสนอขำยหุ ้นสำมัญให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/
หรื อบุคคลในวงจำกัดในรำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ซ่ ึ งต่ำกว่ำร้อยละ 90
ของรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
(ค) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อประชำชน
ทั่ว ไป และ/หรื อ บุ ค คลในวงจ ำกัด โดยที่ ห ลัก ทรั พ ย์น้ ัน ให้ สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภำพ/
เปลี่ ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ (เช่ น หุ ้นกู้แปลงสภำพ หรื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ) โดยที่รำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่
เพื่อรองรับสิ ทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั
ฯ
(ง) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ำยปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(จ) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริ ษทั ฯ สำหรับ
กำรดำเนินงำนในระยะเวลำบัญชีใดๆ
(ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์อนั
พึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยูใ่ นข้อ (ก) - (จ) บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำเพื่อ
กำหนดกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิ ทธิ ใหม่ (หรื อปรั บ
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ ) อย่ำงเป็ นธรรม
ทั้ง นี้ ค ำจ ำกัด ควำม สู ต รกำรค ำนวณเพื่ อ กำรปรั บ สิ ท ธิ ตลอดจนรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
อื่นๆ จะเป็ นไปตำมที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิฯ

วัตถุประสงค์ ของการออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และ
ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึง
ได้ รับจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนในครั้งนี้
ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึง
ได้ รับจากการเพิม่ ทุน

เงื่อนไขอื่น ๆ

เป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมและเสริ มสร้ำงควำมแข็งแกร่ งทำงด้ำนกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
บริ ษทั ฯ มีควำมยืดหยุน่ ทำงกำรเงินในกำรดำเนิ นโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต และเพื่อสำรองเงิน
ไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ เมื่อมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ SWC-W1
ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ SWC-W1 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจำกกำรที่บริ ษทั ฯ จะ
สำมำรถนำเงินทุนที่ ได้รับไปใช้ในโครงกำรต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ ในอนำคตตำมควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ในครั้งนี้
ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยมีอำนำจดำเนิ นกำรใดๆ
ดังนี้ (1) กำหนดเงื่ อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ อันจำเป็ นที่ เกี่ ยวข้องกับกำรออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 รำยละเอียดและ
ขั้นตอนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และวันครบอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 เป็ นต้น (2) เข้ำเจรจำ ทำควำมตกลงและลงนำมในแบบคำขอ
อนุญำต สัญญำ และเอกสำรอื่นใดที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWCW1 ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อและกำรยืน่ คำขออนุญำต คำขอผ่อนผัน เอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
ต่อหน่วยงำนรำชกำรหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 และ
กำรนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
(3) ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่จำเป็ นและสมควรเพื่อกำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWCW1 ในครั้งนี้

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2
สรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท เชอร์ วู้ด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ESOP-W1”)
บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) มีควำมประสงค์ที่จะออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ (ESOP-W1) โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ และความจาเป็ นในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
1.1 เพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจให้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีส่วนร่ วมในควำมสำเร็ จ ของ
บริ ษทั ฯที่ผำ่ นมำ
1.2 เพื่อเป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจ รวมทั้งควำมทุ่มเทในกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ในกำร
ร่ วมกันสร้ำงควำมเจริ ญเติบโตในอนำคตของบริ ษทั ฯ
1.3 เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรรักษำทรัพยำกำรบุคคลที่มีคุณค่ำต่อบริ ษทั ฯให้ทำงำนกับองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่บริ ษทั ฯ เพือ่ กำรเติบโตที่ยงั่ ยืนในระยะยำว
2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ดั สรรให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (ESOPW1)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน) ที่ออกให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (“ESOP-W1”)
ระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่โอนตำมข้อ 3.3 ด้ำนล่ำงนี้
ชนิด
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วนั ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ภำยหลังกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะไม่
ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนหุ้นสามัญทีจ่ ัดสรรไว้ ไม่เกิน 15,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ ้นที่
จำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ไม่คิดมูลค่ำ
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขำย ESOP-W1
ชื่ อหลักทรัพย์

วิธีการจัดสรร
อัตราการใช้ สิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูก้ ำหนด
วันที่ ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยหลังจำกที่ ได้รับกำรอนุ มตั ิจำกที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
แล้ว
จัดสรรให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สำมัญได้ 1 หุ ้น เว้นแต่ กรณี มีกำร
ปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ ตำมที่จะกำหนดในข้อกำหนดสิ ทธิ และเงื่อนไข
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
7.00 บำทต่อหุน้ ซึ่งถือได้วำ่ เป็ นกำรเสนอขำยหุ ้นออกใหม่ในรำคำต่ำกว่ำรำคำตลำด ซึ่ งคำนวณ

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

โดยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯที่ทำกำรซื้ อขำยในตลำด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ในช่ ว งระยะ เวลำ 14 วัน ท ำกำรติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 มกรำคม 2562
ภำยใต้เงื่ อนไขระยะเวลำห้ำมใช้สิทธิ (lock-up period) ดังที่ กำหนดด้ำนล่ำงนี้ ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ESOP-W1 สำมำรถใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯได้ครั้ งแรกเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และสำมำรถใช้สิทธิ ได้ในทุกๆ 6
เดื อน นับตั้งแต่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 ตลอดอำยุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
สำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยให้ตรงกับวันครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 โดย
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 สำมำรถใช้สิทธิ ได้ไม่เกิ นปี ละร้อยละ 50 ของจำนวนที่
ได้รับกำรจัดสรร เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่ทำกำรเสนอขำย ตลอดอำยุที่เหลือ
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งนี้ หำกวันที่ใช้สิทธิดงั กล่ำวตรงกับวันหยุดของธนำคำรพำณิ ชย์ให้เลื่อนเป็ นวันทำกำรสุดท้ำย
ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิดงั กล่ำว

ระยะเวลาการแจ้ งความจานง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 ซึ่ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 (“ความ
ในการใช้ สิทธิ
จานงในการใช้ สิทธิ ”) ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ได้ภำยใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดกำร
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย (“ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ าย”)
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง บริ ษทั ฯ จะไม่ นำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 ที่ อ อกในครั้ งนี้ เข้ำจดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดง บริ ษทั ฯ จะต้องดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
สิทธิ
(ก) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมำจำกกำรรวม
หุน้ หรื อแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริ ษทั ฯ ได้เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจำกัดในรำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่ซ่ ึ งต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ
รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
(ค) เมื่ อบริ ษทั ฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม และ/หรื อประชำชน
ทั่ว ไป และ/หรื อบุ ค คลในวงจ ำกัด โดยที่ ห ลัก ทรั พ ย์น้ ั นให้ สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภำพ/
เปลี่ ย นเป็ นหุ ้ น สำมัญ หรื อ ให้สิ ท ธิ ใ นกำรซื้ อ หุ ้ น สำมัญ (เช่ น หุ ้น กู้แ ปลงสภำพ หรื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ) โดยที่รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับสิ ทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ

ภาษี

เงื่อนไขอื่น ๆ

(ง) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ำยปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(จ) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงิ นเกินกว่ำร้อยละ 90 ของกำไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ สำหรับ
กำรดำเนินงำนในระยะเวลำบัญชีใดๆ
(ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์อนั พึง
ได้ โดยที่ เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำเพื่อ
กำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่ (หรื อปรับจำนวน
หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) อย่ำงเป็ นธรรม
ทั้ง นี้ ค ำจ ำกัด ควำม สู ต รกำรค ำนวณเพื่ อ กำรปรั บ สิ ท ธิ ตลอดจนรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
อื่นๆ จะเป็ นไปตำมที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิฯ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่ ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้อง
ชำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำตำมส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นระหว่ำงเดือนที่มีกำรใช้สิทธิ โดยต้อง
จ่ำยชำระค่ำภำษีทนั ทีที่มีกำรใช้สิทธิและได้รับจัดสรรหุน้ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ให้ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท มี อ ำนำจ
ดำเนินกำรใดๆ ดังนี้ (1) กำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ อันจำเป็ นที่เกี่ยวข้องกับกำรออก
และจัด สรรใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ESOP-W1 เช่ น วันออกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ESOP-W1
รำยละเอียดและขั้นตอนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และวัน
ครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1เป็ นต้น (2) เข้ำเจรจำ ทำควำมตกลงและลงนำมใน
แบบคำขออนุญำต สัญญำ และเอกสำรอื่นใดที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรออกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ESOP-W1 ซึ่ งรวมถึ งกำรติ ดต่อและกำรยื่นคำขออนุ ญำต คำขอผ่อนผัน เอกสำรและ
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงำนรำชกำรหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ESOP-W1 และ (3) ดำเนิ นกำรอื่นใดตำมที่ จำเป็ นและสมควรเพื่อกำรออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 ในครั้งนี้

3. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.1 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
1). จัดสรรให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯ โดยไม่ผำ่ นผูร้ ับช่วงหลักทรัพย์
2). จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรรให้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯ แต่ละรำยไม่จำเป็ น
ที่ จะต้องมีจำนวนเท่ำกัน ขึ้นอยู่กบั ตำแหน่ ง อำยุงำน ควำมรู ้และประสบกำรณ์ ควำมรับผิดชอบ ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนและศักยภำพหรื อประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ จะได้รับ
3). คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำจัดสรร ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่กำหนด โดยไม่มี
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯ รำยใดที่ ได้รับกำรจัดสรรเกิ นกว่ำ ร้อยละ 5 ของจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขำยทั้งหมดในครั้งนี้
3.2 วิธีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ฯจะดำเนิ นกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมดให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของ
บริ ษทั ฯ ให้เสร็ จสิ้นภำยใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้ออกและเสนอขำย

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมโครงกำรนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะดำเนิ นกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลืออยูท่ ้ งั จำนวน
หำกภำยหลังเมื่อครบกำหนดระยะเวลำกำรจัดสรร แล้วมีใบสำคัญแสดงสิ ทธิคงเหลืออยู่
3.3 เงื่อนไขในการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
1). ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องมีสถำนะเป็ น กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ณ วันที่มีกำรใช้
สิ ทธิ ยกเว้นกรณี ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีสถำนะเป็ นไปตำม ข้อ 2) หรื อ ข้อ 3)
2). ในกรณี ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ พน้ สภำพจำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ
เนื่องจำกกำรหมดวำระ หรื อเกษียณอำยุตำมระเบียบบริ ษทั ฯ ให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนดังกล่ำว
สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้จนครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับกำรจัดสรร หรื อ ใน
กรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสิ้นสุดสภำพเป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ เนื่องจำกบริ ษทั ฯ บอก
เลิกสัญญำว่ำจ้ำงโดยมิใช่ควำมผิดของผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำน หรื อ เนื่ องจำกกำรเกษียณอำยุของผูบ้ ริ หำร
หรื อพนักงำน ก่ อ นกำหนด อัน เนื่ อ งมำจำกบริ ษทั ฯ (ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ กำหนด) ให้ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่มีกำรใช้สิทธิ ณ วันที่เลิกสัญญำได้จน
ครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับกำรจัดสรรนั้น
3). ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิถึงแก่กรรม เป็ นบุคคลสำบสูญตำมคำสัง่ ศำล เป็ นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ
และ/หรื อ เสมือนไร้ควำมสำมำรถ ให้ทำยำทหรื อผูร้ ับมรดกตำมพินั ยกรรมหรื อผูอ้ นุ บำลหรื อผู พ้ ิทกั ษ์
(แล้วแต่กรณี ) ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้จนครบอำยุ
ของใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ไ ด้รั บกำรจัดสรรนั้น ทั้งนี้ ภำยหลังจำกที่ ได้แ สดงเอกสำรทำงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเรี ยบร้อยและเป็ นที่พอใจคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯแล้ว และในกรณี อื่นๆที่คณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำเห็นสมควร
4). ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้โอนย้ำยสังกัดหรื อบริ ษทั ฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเห็นชอบโดย
ที่ผบู ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ดังกล่ำวยังคงเป็ นผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ใช้สิทธิ
ให้ผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนดังกล่ำวสำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้จนครบอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
5). ในกรณี ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสิ้นสุดสภำพกำรเป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ
บอกเลิกสัญญำว่ำจ้ำงด้วยเหตุที่เป็ นควำมผิดของผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนซึ่ งตำมข้อบังคับกำรทำงำนของ
บริ ษทั ฯ กำหนดให้บริ ษทั ฯ สำมำรถเลิกจ้ำงได้โดยไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำย หรื อในกรณี ที่ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ พน้ สภำพจำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ก่อนหรื อในวัน
กำหนดใช้สิทธิใดๆ โดยกำรลำออกโดยสมัครใจหรื อด้วยเหตุอื่นนอกเหนื อจำกที่ระบุในข้อ 2), 3) หรื อ 4)
ข้ำงต้น ให้ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สิ้นสิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่มีกำรใช้สิทธิ
ทั้งหมดทันที ณ วันที่เลิกสัญญำ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิส่วนที่ไม่ได้มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว ให้ส่งมอบคืน
ให้แก่บริ ษทั ฯ เพื่อจัดสรรแก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ/หรื อ พนักงำนรำยอื่นที่ มีคุณสมบัติตรงตำมควำม
เหมำะสม
6). ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรกำหนดเงื่อนไขใน
กำรใช้สิทธิ เพิ่มเติมในส่ วนที่เกี่ ยวกับระยะเวลำกำรห้ำมใช้สิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะใช้

สิ ทธิ ได้ในแต่ละช่วงเวลำในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ำมี) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งเงื่อนไขใน
กำรใช้สิทธิที่กำหนดเพิ่มเติมดังกล่ำวให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับจัดสรรทรำบ
พร้อมกับกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำว
4. รายชื่ อกรรมการทีไ่ ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทไี่ ด้ รับการจัดสรรในครั้งนี้
ลาดับ

รายชื่ อ

1
2

นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ
นำยวิชิต แย้มบุญเรื อง

3
4
5
6
7
8
9

นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี
นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ
นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ
นำยณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคำรวคุณ
นำยประสบสันต์ รชตพฤทธ์
นำยนริ นทร์ ตรี สุโกศล
นำยสิ ริณฏั ฐ์ ชญำน์นนั ท์
รวม

ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทีไ่ ด้ รับ (หน่ วย)
750,000
727,500

ร้ อยละ

727,500
750,000
750,000
727,500
727,500
589,200
727,500
6,476,700

4.85%
5.00%
5.00%
4.85%
4.85%
3.93%
4.85%
43.18%

5.00%
4.85%

ส่วนอีกร้อยละ 56.82 จะถูกจัดสรรให้กบั พนักงำนอีก 32 ท่ำน โดยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั สรรและนำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรดังกล่ำวก่อนกำรดำเนินกำร
5. รายชื่ อกรรมการทุกรายทีไ่ ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนเกินกว่ าร้ อย
ละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท้งั หมดทีข่ ออนุมตั ใิ นครั้งนี้
-ไม่มี 6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
เนื่องจำกมีกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ที่ออกในครั้งนี้ จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตำมสัดส่ วน
กำรถือหุน้ และ กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1”) ในครำวเดียวกัน ซึ่ งกำรอนุมตั ิดงั กล่ำวที่ประชุมผู ้
ถื อหุ ้นอำจมี ก ำรอนุ มตั ิ กำรออกและเสนอขำยหลัก ทรั พย์ดังกล่ ำวทั้งหมดหรื อโครงกำรใดโครงกำรหนึ่ ง ดังนั้น
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ จึงสำมำรถแบ่งออกได้เป็ นกรณี ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
กรณี ที่ 1 มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมเท่ำนั้น และ ไม่มีกำรออกและ
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1หรื อมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 แต่
ไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ ทั้งนี้สำมำรถแยกกรณี ยอ่ ยได้ดงั นี้
กรณี 1.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน
กรณี 1.2 บุคคลอื่นใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน

กรณี ที่ 2 มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ESOP-W1 และกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ ท้ งั จำนวน ทั้งนี้ สำมำรถแยก
กรณี ยอ่ ยได้ดงั นี้
กรณี 2.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน
กรณี 2.2 บุคคลอื่นใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน
กรณี ที่ 3 มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1เท่ำนั้น และกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของ
บริ ษทั ฯ ใช้สิทธิท้ งั จำนวน
โดยกำหนดให้
Qa = จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้วของบริ ษทั ก่อนกำรใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิเท่ำกับ 300,000,000 หุน้
Qw
= จำนวนหุ ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม
150,000,000 หุน้
Qesop = จำนวนหุ ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ที่จดั สรรให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ/
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ 15,000,000 หุน้
1 .ผลกระทบต่ อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม )Control Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ คือ
Qo

Control dilution =

Qn

โดยที่ Qo = จำนวนหุน้ รวมที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับแต่ละกรณี
Qn = จำนวนหุน้ รวมทั้งหมด
กรณี
กรณี 1
กรณี 1.1
กรณี 1.2
กรณี 2
กรณี 2.1
กรณี 2.2
กรณี 3

Qo

Qn

ผลกระทบ Control Dilution

Qw

Qa+Qw
Qa+Qw

0.00%
33.33%

Qesop
Qw+Qesop
Qesop

Qa+Qw+Qesop
Qa+Qw+Qesop
Qa+Qesop

3.23%
35.48%
4.76%

กำรออกและกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1
ทั้งจำนวน (กรณี 1.1) ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ส่วน
กรณี ที่บุคคลอื่นใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ
33.33 และอำจจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 35.48 ในกรณี ที่มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
SWC-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1และกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนของบริ ษทั ฯใช้สิทธิท้ งั จำนวน (กรณี 3)
2. ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรของบริษัทฯ )EPS Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้
(EPSก่อนกำรเสนอขำย - EPSหลังกำรเสนอขำย) x100
EPS Dilution =
EPSก่อนกำรเสนอขำย
โดยที่ Qo = จำนวนหุน้ รวมที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับแต่ละกรณี
Qn = จำนวนหุน้ รวมทั้งหมด
EPSก่อนกำรเสนอขำย = กำไรสุทธิ/Qo
EPSหลังกำรเสนอขำย = กำไรสุทธิ/Qn
กำไรสุทธิ คำนวณจำกกำไรสุทธิของบริ ษทั ย้อนหลัง 4 ไตรมำส โดยนับตั้งแต่ ตุลำคม 2560 ถึง กันยำยน 2561 เท่ำกับ
191.77 ล้ำนบำท
กรณี
กรณี 1
กรณี 1.1
กรณี 1.2
กรณี 2
กรณี 2.1
กรณี 2.2
กรณี 3

Qo

Qn

ผลกระทบ EPS Dilution

Qa

Qa+Qw
Qa+Qw

0.00%
33.33%

Qa
Qw+Qa
Qa

Qa+Qw+Qesop
Qa+Qw+Qesop
Qa+Qesop

3.23%
35.48%
4.76%

กำรออกและกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1
ทั้งจำนวน (กรณี 1.1) ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ส่วน
กรณี ที่บุคคลอื่นใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ทั้งจำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ
33.33 และอำจจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 35.48 ในกรณี ที่มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
SWC-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP ครั้งที่ 1 และกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
และ พนักงำนของบริ ษทั ฯใช้สิทธิท้ งั จำนวน (กรณี 2.2)

3. ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ )Price Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของรำคำตลำดของหุน้ บริ ษทั ฯ
Price Dilution =

(รำคำตลำด - รำคำหลังกำรเสนอขำย)x100
รำคำตลำด

โดยที่ Po = รำคำหุน้ รวมที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับในแต่ละกรณี
Pn = รำคำเฉลี่ยต่อหุ ้นทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 และ/หรื อภำยหลัง
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1
Pa = รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 14 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2562 (ระหว่ำงวันที่ 20 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 10 มกรำคม 2562 –
ข้อมูลจำก SETSMART) เท่ำกับ 19.71 บำท
Pw = รำคำใช้สิทธิซ้ือหุน้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 เท่ำกับ 1.00 บำท ต่อหุน้
Pesop = รำคำใช้สิทธิซ้ือหุน้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 เท่ำกับ 7.00 บำท ต่อหุน้
กรณี
กรณี 1
กรณี 1.1
กรณี 1.2
กรณี 2
กรณี 2.1
กรณี 2.2
กรณี 3

Po

Pn

ผลกระทบ Price Dilution

(Pa x Qa) / Qa
(Pa x Qa) / Qa

[(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw)
[(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw)

31.64%
31.64%

(Pa x Qa) / Qa
(Pa x Qa) / Qa
(Pa x Qa) / Qa

[(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qw+Qesop)
[(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qw+Qesop)
[(PaxQa)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qesop)

32.70%
32.70%
3.07%

หำกมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ESOP-W1 และกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ ครบทั้งจำนวน (กรณี ที่ 2) รำคำหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ จะได้รับผลกระทบร้อยละ 32.70
7. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ
กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใ ห้แก่ พนักงำนของบริ ษ ัทฯ จะเป็ นไปตำมที่ ไ ด้กำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรื อพนักงำน ลง
วันที่ 15 ธันวำคม 2551 หรื อประกำศอื่นใดที่ใช้บงั คับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิต่อกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ พนักงำนต้องได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำม

ในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และต้องไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นรวมกันเกิน
กว่ำร้อยละ10 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมออกเสี ยงคัดค้ำนกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดง
สิ ทธิดงั กล่ำว
9. รายชื่ อกรรมการอิสระทีผ่ ้ถู ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุมและเป็ นผู้ใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

1. นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ
2. นำยวิชิต แย้มบุญเรื อง
3. นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท เชอร์ วู้ด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ 11 มกราคม 2562
ข้าพเจ้า บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมตั ิ
1). การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้จากเดิ มมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป้ นมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ ง
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ดงั กล่าว จะทาให้บริ ษทั ฯ มีจานวนหุ ้นจดทะเบียนจานวน 300,000,000 หุ ้น จาก
เดิม 150,000,0000 หุน้ โดยยังคงมีจานวนทุนจดทะเบียนเท่าเดิม คือ 150,000,000 บาท
2). ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 150,000,000 บาท เป็ น 232,500,000 บาท โดยออกหุ ้นสามัญ จานวน 165,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวม 82,500,000 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)
ไม่เกิน 165,000,000

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.50

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน หุน้ สามัญ
การใช้เงินทุน
หุน้ บุริมสิ ทธิ
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
(General Mandate)
หุน้ บุริมสิ ทธิ
กรณี การเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณี การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

รวม
(บาท)
82,500,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ประชาชน
บุคคลใด ๆ (ระบุ)
เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ W1

ไม่เกิน
150,000,000

2 หุน้ สามัญ
เดิม :1 หน่วย
ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ W1

ราคาขาย
(บาทต่ อ
หุ้น)
โดยไม่คิด
มูลค่า

วัน เวลา จองซื้อ และชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อบุ ค คลที่ โปรดดู
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้เป็ น หมายเหตุ
ผูก้ าหนดวัน ออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าจะออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ W1 ได้ในเมษายน
2562
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จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อ
หุ้น)
โดยไม่คิด
มูลค่า

วัน เวลา จองซื้อ และชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

เพื่อรองรับการใช้
ไม่เกิน
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อบุ ค คลที่ โปรดดู
สิ ทธิตามใบสาคัญ 15,000,000
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้เป็ น หมายเหตุ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อ
ผูก้ าหนดวัน ออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
หุน้ สามัญของ
โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าจะออกและจัดสรร
บริ ษทั ฯ ที่จดั สรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 ได้ใน
ให้แก่กรรมการ
เมษายน 2562
ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานของ
บริ ษทั ฯ
หมายเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งจะจัดให้มีข้ ึนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ SWC-W1”) ในจานวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจัดสรรที่ 2 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ในการคานวณสิ ทธิ ที่จะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายนั้น
หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 จะ
มีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีอตั ราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น และ
ราคาการใช้สิทธิอยูท่ ี่ 1.00 บาทต่อหุน้ และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ที่ จัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1”) ในจานวนไม่เกิ น
15,000,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
มีอตั ราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ และราคาการใช้สิทธิอยูท่ ี่ 7.00 บาท ต่อหุน้
2.1.1 การดาเนินการของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุน้
ในการคานวณสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ ได้ปัดเศษจากการคานวณตามอัตรา
การจัดสรรทิ้ง เช่น ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ จานวน 17 หุน้ เมื่อคานวณตามอัตราการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิแล้วจะได้เท่ากับ 8.50
(17 หารด้วย 2) ในกรณี น้ ี บริ ษทั ฯ จะปั ดเศษ 0.50 ทิ้ง โดยผูถ้ ือหุน้ จะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิจานวน 8 หน่วย
2.2

แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สิทธิของใบแสดงสิ ทธิในการ
ซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
ประชาชน
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น
.....................
.....................

ร้ อยละต่ อ
ทุนชาระแล้ ว1/
.....................
.....................

หมายเหตุ
.....................................
.....................................

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................................
.....................................

จัดสรรให้ แก่

บุคคลในวงจากัด
1/

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

จานวนหุ้น
.....................
.....................
.....................

ร้ อยละต่ อ
ทุนชาระแล้ ว1/
.....................
.....................
.....................

หมายเหตุ
.....................................
.....................................
.....................................

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กาหนดวันประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี
นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร โดย



กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นเพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นตั้งแต่วนั ที่ .................................
จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 25 มกราคม 2562

4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกีย่ วข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
1). บริ ษทั ฯ จะต้องดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดาเนิ นการขอ
อนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนและทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
เพื่อเตรี ยมความพร้อมและเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางด้านการเงินของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีความยืดหยุน่ ทาง
การเงินในการดาเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสารองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ เมื่อมีการใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1
6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมและเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทางด้านการเงิ นของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มี ความยืดหยุ่นทาง
การเงินในการดาเนิ นโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสารองเงิ นไว้ใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ เมื่อมีการใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
1). นโยบายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารอง
ตามกฏหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลได้นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่า ผลการดาเนิ นการและฐานะทางการ
เงินของบริ ษทั ฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ โดยอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
2). สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
 ผู ้ถื อใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ SWC-W1 ที่ ไ ด้ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ฯ จะมี ฐ านะเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้าเรี ยบร้อยแล้ว และมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ

 ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น
้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1

ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ ยวเนื่ องจากการที่ บริ ษทั ฯ จะสามารถนาเงิ นทุนที่ ได้รับไปใช้ใน
โครงการต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 ในครั้งนี้
 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 จะมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานเริ่ มตั้งแต่เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP-W1 เพื่อซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ และได้รับการจด
ทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ แล้ว
3). อื่นๆ
- ไม่มี8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
- ไม่มี9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562
11 มกราคม 2562
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
25 มกราคม 2562
(Record Date)
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
วันก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี สิทธิ ได้รั บการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
8 มีนาคม 2562
SWC-W1 (Record Date)
ด าเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนต่ อ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ภายใน 14 วันนับจากวัน
กระทรวงพาณิ ชย์
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2562

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
พร้อมประทับตราของบริ ษทั )

ลายมือชื่อ................................................. กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ)
ตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั

ลายมือชื่อ.................................................. กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ)
ตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั

