เอกสารทัว่ ไป
- สรุ ปข้ อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เชอร์ ว้ ูด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 หรือ SWC-W1)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

149,986,998 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิ

149,986,998 หุ้น

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษั ทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตำม
สัดส่วนกำรถื อหุ้น ในอัตรำกำรจัดสรรที่ห้ ุนสำมัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ SWC-W1 โดยบริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ทู ี่มีรำยชื่อปรำกฏ
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
SWC-W1 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนำคม 2562
ทังนี
้ ้ ในกำรคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ
ได้ ปัดเศษจำกกำรคำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรทิ ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 17 หุ้น เมื่อ
คำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ วจะได้ เท่ำกับ 8.50 (17 หำรด้ วย 2) ใน
กรณีนี ้ บริ ษัทฯ จะปั ดเศษ 0.50 ทิ ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 8
หน่วย

ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่

ชื่อ
1.

2

3

ณ วันที่ 9 เมษำยน 2562

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

กลุ่มตัง้ คารวคุณ
ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด
จตุภทั ร์ ตังคำรวคุ
้
ณ
วนรัชต์ ตังคำรวคุ
้
ณ
วรรณศิริ ตังคำรวคุ
้
ณ
อภิชยั ตังคำรวคุ
้
ณ
เบญญำ ตังคำรวคุ
้
ณ
ณัฏฐวุฒิ ตังคำรวคุ
้
ณ
ประจักษ์ ตังคำรวคุ
้
ณ
ละออ ตังคำรวคุ
้
ณ
กลุ่มคูสกุล
ปำลิตำ คูสกุล
ยศสรัล คูสกุล
กลุ่มอุทิศกูล

105,317,221
104,107,921
852,800
240,800
110,000
4,000
500
400
400
400
8,010,000
8,000,000
10,000
6,337,500
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ร้ อยละของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ย่ นื จดทะเบียนในครัง้ นี ้
70.22
69.41
0.57
0.16
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.34
5.33
0.01
4.23

ชื่อ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

เยำวลักษณ์ อุทิศกูล
นริ นทร์ ตรี สโุ กศล
ยุวดี อุทิศกูล
4 บุญวัน วรธรรมทองดี
5 นิพนธ์ โกมลสุวรรณ
6 ไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล
7 กลุ่มมนูญผล
สำเริ ง มนูญผล
จิรำยุ มนูญผล
สุพฒ
ั นำ มนูญผล
8 ไลฟ์ เซฟเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
9 พงศ์ ธวัช ชีรณวาณิช
10 นฤมล บุญศรีสวัสดิ์
รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 10 รำยแรก
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยอื่น
รวม

การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ

1.

3,320,000
3,000,000
17,500
3,434,200
3,053,800
2,370,000
1,986,000
1,871,000
112,000
3,000
1,400,000
1,301,100
900,000
134,109,821
15,877,177
149,986,998

ร้ อยละของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ย่ นื จดทะเบียนในครัง้ นี ้
2.21
2.00
0.01
2.29
2.04
1.58
1.32
1.25
0.07
0.00
0.93
0.87
0.60
89.41
10.59
100.00

วันกาหนดการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ในกำร
ซื ้อหุ้นรองรับของบริ ษัทฯ ได้ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของทุกๆ 6 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ออก
ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ SWC-W1 ไปตลอดอำยุ ข องใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ("วั น
กาหนดการใช้ สิทธิ") โดยวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ แรกคือวันทำกำรสุดท้ ำยของ 6
เดื อนแรกภำยหลังจำกวัน ที่ ออกใบสำคัญ แสดงสิท ธิ SWC-W1 ซึ่งตรงกับ วันที่ 9
เมษำยน 2562 และวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยคือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มี
อำยุครบ 3 ปี นบั จำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เมษำยน 2565
สรุปได้ ดงั นี ้
ครัง้ ที่
วันที่ใช้ สิทธิ
1
วันที่ 8 ตุลำคม 2562
2
วันที่ 8 เมษำยน 2563
3
วันที่ 8 ตุลำคม 2563
4
วันที่ 8 เมษำยน 2564
5
วันที่ 8 ตุลำคม 2564
6
วันที่ 8 เมษำยน 2565
โดยหำกวัน ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุ ด ท้ ำยไม่ ต รงกั บ วัน ท ำกำร ให้ เลื่ อ นวั น
-2-

กำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยขึ ้นมำเป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันกำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำยเดิม ทังนี
้ ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ไม่มีกำรเรี ยกให้ ใช้ สิทธิ กำร
แปลงสภำพก่อนกำหนด
หมำยเหตุ “วั น ท าการ” หมำยถึง วัน ที่ ต ลำดหลักทรั พ ย์ เปิ ด ท ำกำรตำมปกติ ใน
กรุ งเทพมหำนคร ซึ่งมิใช่วนั เสำร์ หรื อวันอำทิตย์ หรื อวันที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประกำศให้ เป็ นวันหยุดทำกำรของธนำคำรพำณิชย์
2.

การใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิท ธิที่ตนถืออยู่ทงหมดหรื
ั้
อบำงส่วนก็
ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ ใช้ สิทธิภำยในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ
ครัง้ สุด ท้ ำย บริ ษั ทฯ จะถื อว่ำผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ไม่ ป ระสงค์ จะใช้ สิทธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวและให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภำพโดยไม่มี
กำรใช้ สทิ ธิ

3.

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
3.1. ระยะเวลำกำรแจ้ ง ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ แต่ ล ะครั ง้
(ยกเว้ นกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตำมใบสำคัญ แสดงสิทธิ SWC-W1 ตำมที่ปรำกฎในข้ อกำหนดว่ำด้ วย
สิทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคั ญ แสดง
สิทธิที่ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 ตำมวิธีกำรและขันตอนกำรใช้
้
สิทธิ ตำมข้ อ
5.4 (“ความจานงในการใช้ สิทธิ ”) ในระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30
น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
(“ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ”)
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้ สิทธิ
ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ อัตรำกำรใช้ สิทธิ รำคำกำร
ใช้ สิ ท ธิ รำยละเอี ย ดบั ญ ชี ธ นำคำรเพื่ อ กำรจองซื อ้ และใช้ สิ ท ธิ ต ำม
ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ บุค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ จะแต่งตั ง้ ให้ เป็ น ตัวแทนรั บ แจ้ ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิท ธิ (ถ้ ำมี ) และสถำนที่ ใช้ สิท ธิ ผ่ำนระบบ SET
PORTAL หรื อระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนวันเริ่ ม
ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
3.2. ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ สุดท้ ำย
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
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ของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ตำมที่ปรำกฎในข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและ
หน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน) ครั ง้ ที่ 1 ตำมวิ ธี ก ำรและขั น้ ตอนกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมข้ อ 5.4
(“ความจานงในการใช้ สิทธิ ”) ในระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น.
ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิท ธิ (“ระยะเวลาการ
แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย”)
ทังนี
้ ้ เฉพำะกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยเท่ำนันที
้ ่บริ ษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นเวลำ 21
วันก่อนวันกำหนดใช้ สิทธิ และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ ้นเครื่ องหมำย
ห้ ำมกำรซือ้ ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อห้ ำมกำรซือ้ ขำยใบสำคัญ แสดงสิทธิ
ล่วงหน้ ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ในกรณีที่วนั เริ่ มปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วนั ทำกำรของตลำดหลัก ทรัพย์ ให้ เลื่อนวันเริ่ ม
ปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันเริ่ มปิ ดสมุดทะเบียน
เดิมดังกล่ำว
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้ สิทธิ
ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิท ธิ ครั ง้ สุดท้ ำย อัตรำกำรใช้
สิทธิ รำคำกำรใช้ สทิ ธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซื ้อและใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริ ษัทฯ จะแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนรับ
แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ (ถ้ ำมี) และสถำนที่ใช้ สิทธิ ผ่ำนระบบ SET
PORTAL หรื อระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท รำบล่ ว งหน้ ำไม่ น้ อยกว่ ำ 7 วั น ท ำกำรก่ อ น
ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิท ธิ สำหรับวันกำหนดกำรใช้
สิทธิ บริ ษัทฯ จะส่งรำยละเอียดดังกล่ำวให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
มีรำยชื่อปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย
การปรับสิทธิของราคาและอัตรา
การใช้ สิทธิ

เพือ่ รักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่ำเดิม บริ ษัท
ฯ จะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุน ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. เมื่อบริ ษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมำจำก
กำรรวมหุ้นที่ออกแล้ วของบริ ษัทฯ หรื อกำรแบ่งแยกหุ้นที่ออกแล้ วของบริ ษัทฯ โดย
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้
วันที่ได้ มีกำรจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ กับ
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กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์
(1)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x Par 1
Par 0

(2)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

2. เมื่ อ บริ ษั ท ฯ เสนอขำยหุ้น สำมัญ ออกใหม่ต่อ ผู้ถื อหุ้น เดิ ม ตำมสัด ส่วนกำรถื อ หุ้น
(Rights Offering) และ/หรื อ ต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อต่อบุคคลในวงจำกัด โดย
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อ
หุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้
สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้น สำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจอง
ซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี
ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อวันแรกของกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญ ที่ออกใหม่ให้ แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรื อเป็ นกรณี กำรเสนอ
ขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด (แล้ วแต่กรณี)
ในกำรนี ้ "รำคำสุท ธิ ต่อ หุ้น ของหุ้น สำมัญ ที่ ออกใหม่" ค ำนวณได้ จำกจ ำนวนเงิ น
ทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ จะได้ รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ หักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้
จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ ำมี) หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ทังหมด
้
"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ฯ" ได้ กำหนดไว้ เท่ำกับมูลค่ำกำรซื ้อขำย
หุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ทังหมดในแต่
้
ละวันหำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ที่มี
กำรซื ้อขำยทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ในวันดังกล่ำวย้ อนหลังระหว่ำงระยะเวลำ 15
วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจอง
ซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี
ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/
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หรื อกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” เนื่องจำกหุ้น
สำมัญ ไม่มี ก ำรซือ้ ขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษั ทฯ จะดำเนิ น กำรก ำหนดรำคำ
ยุติธรรมของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติ ธรรม” หมำยถึ ง รำคำที่ ป ระเมิ น โดยที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น ที่ สำนัก งำน
ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ
(1)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BX]
MP x (A + B)

(2)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP (A + B)]
(A x MP) + BX
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คื อ
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รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ
วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำร
จองซื ้อหุ้นสำมัญ ที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อวันก่อนวันแรก
ของกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ที่ อ อกใหม่ก รณี ก ำร
เสนอหุ้น สำมัญ ให้ แ ก่ ป ระชำชนทั่ว ไป และ/หรื อ
กรณี เสนอขำยหุ้น สำมัญ ให้ แ ก่บุค คลในวงจ ำกัด
แล้ วแต่กรณี
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อเสนอขำยต่อผู้ถือ
หุ้ นเดิ ม และ/หรื อ เสนอขำยต่ อ ประชำชนทั่ว ไป
และ/หรื อเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่
กรณี
จ ำนวนเงิ น ที่ จ ะได้ รั บ ทัง้ สิ น้ หลัง หัก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่
เกิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ำมี) ทัง้ จำก
กำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขำย
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้ แก่บคุ คลใน
วงจำกัด

3. เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขำย
ประชำชนทั่วไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพ ย์ นนั ้ มีสิทธิ ที่จะแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ หรื อให้ สิ ทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ (“หลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสทิ ธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญ โดยที่ “รำคำสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” ดังกล่ำว
ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ”
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั
แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิท ธิ ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XW) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
(Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิ
ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ หรื อให้ สิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ กรณี
เสนอขำยให้ กบั ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บุคคลใน
วงจำกัด (แล้ วแต่กรณี)
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คำนวณได้ จำกจำนวน
เงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ น
หุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิ ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ หักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่ เกิดขึน้ จำกกำร
ออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ำมี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจำกกำรแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ น
หุ้นสำมัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญนัน้ หำรด้ วยจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อ
รองรับกำรใช้ สทิ ธินนั ้
"รำคำตลำดต่ อ หุ้ นของหุ้ นสำมั ญ ของบริ ษั ท ฯ " มี ค วำมหมำยเช่ น เดี ย วกั บ
รำยละเอียดในข้ อ 2 ข้ ำงต้ น
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจอง
ซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิแปลงสภำพเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สทิ ธิ
ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวให้ แก่ ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ
ที่ให้ สิทธิ แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญสำหรับกรณี ที่
เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรื อกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่
บุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
(1)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]

(2)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
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โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ
วัน ก่ อนปิ ด สมุดทะเบี ยนผู้ถือ หุ้น เพื่ อสิท ธิ ในกำร
จองซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ ที่ อ อกใหม่ที่ มี สิท ธิ ที่ จ ะแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ หรื อให้ สทิ ธิในกำร
ซื อ้ หุ้น สำมัญ กรณี เสนอขำยให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นเดิ ม
และ/หรื อ วั น ก่ อ นวั น แรกของกำรเสนอขำย
หลัก ทรั พ ย์ ที่ อ อกใหม่ ที่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภำพ
หรื อเปลี่ยนเป็ น หุ้น สำมัญ ได้ หรื อให้ สิทธิ ในกำร
จองซื อ้ หุ้น สำมัญ กรณี เสนอขำยต่ อ ประชำชน
ทั่ว ไป และ/หรื อ กรณี เสนอขำยให้ แก่ บุ ค คลใน
วงจำกัด แล้ วแต่กรณี
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ
ของหลักทรัพย์ ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพหรื อ
เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญได้ หรื อให้ สทิ ธิในกำร
จองซื อ้ หุ้น สำมัญ ตำมที่ เสนอขำยให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้น
เดิม และ/หรื อ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด
จำนวนเงิ น ที่ จ ะได้ รั บ ทัง้ สิ น้ หลังหัก ค่ ำใช้ จ่ ำยที่
เกิดขึ ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ / เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญได้ หรื อให้ สทิ ธิ
ในกำรจองซื อ้ หุ้น สำมัญ ส ำหรั บ กำรเสนอขำย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำยประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่บคุ คล
ในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิ
แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ หรื อให้ สทิ ธิ
ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ

4. เมื่อบริ ษัทฯ จ่ำยเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผล
บังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิ รับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
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(1)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

(2)

=

Price 0 x A
(A + B)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x (A + B)
A
โดยที่
Price 1 คือ
Price 0 คือ
Ratio 1 คือ
Ratio 0 คือ
A
คือ

B

คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว
ณ วัน ก่อนปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ถือหุ้น เพื่ อสิท ธิ ใน
กำรรับหุ้นปั นผล
จ ำนวนหุ้ นสำมัญ ที่ อ อกใหม่ ใ นรู ป แบบของหุ้ น
สำมัญปั นผล

5. เมื่อบริ ษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิตำม
งบกำรเงิน รวมของบริ ษัทฯ (ที่ได้ มีกำรตรวจสอบแล้ ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสม
สำรองตำมกฎหมำย และภำษี เงินได้ จำกผลกำรดำเนิน งำนในรอบระยะเวลำบัญชี
ใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและ
อัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงิน
ปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
ทังนี
้ ้ อัตรำร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้ กบั ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำย
ออกจริ งจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละรอบระยะบัญชี หำรด้ วยกำไรสุทธิ ตำมงบ
กำรเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ (ที่ ได้ มี ก ำรตรวจสอบแล้ ว ) หลัง จำกหัก ขำดทุน สะสม
สำรองตำมกฎหมำย และภำษี เงินได้ ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชี
ปี เดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ งดังกล่ำวให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ำยระหว่ำง
กำลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่ำวด้ วย
วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
(1)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
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(2)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไร
สุท ธิ ต ำมงบกำรเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ (ที่ ได้ มี กำร
ตรวจสอบแล้ ว ) หลัง จำกหัก ขำดทุ น สะสมและ
สำรองตำมกฎหมำย หำรด้ วยจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่
มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

6. ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ ใดๆ อันทำให้ ผลตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสีย
สิทธิ และประโยชน์ อัน พึ งได้ ซึ่งเป็ น เหตุ กำรณ์ ที่ไม่ได้ กำหนดอยู่ในข้ อ 1 ถึงข้ อ 5
ดัง กล่ำ วข้ ำ งต้ น ให้ เป็ น ดุลยพิ นิ จ ของบริ ษั ท ฯ ในกำรพิ จ ำรณำเพื่ อ ก ำหนดกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ (หรื อปรับจำนวนหน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ) ใหม่อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้ สทิ ธิของ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม โดยให้ ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนันเป็
้ นที่สดุ
และให้ บ ริ ษัทฯ แจ้ งให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบี ยนของ
ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ท รำบถึ งรำยละเอี ย ดดังกล่ำ วด้ วยภำยในระยะเวลำ 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่มีเหตุให้ ต้องดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำว
7. กำรคำนวณกำรเปลีย่ นรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิตำมข้ อ 1 ถึงข้ อ 6 เป็ น
อิสระต่อกัน และจะคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลัง ในกรณี
ที่มีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ จะเกิดขึ ้นพร้ อมกันให้ คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรี ยงลำดับดังนี ้
คือ ข้ อ 1 ข้ อ 5 ข้ อ 4 ข้ อ 2 ข้ อ 3 และข้ อ 6 โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่มีกำรคำนวณ
กำรเปลี่ยนแปลงให้ คงสภำพของรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม
3 ตำแหน่ง
8. กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 1 ถึงข้ อ
6 จะไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงซึ่งทำให้ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้
สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีกำรรวมหุ้น สำหรับกำรคำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้ สทิ ธิ จะ
คำนวณจำกรำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณ
กับจำนวนหุ้นสำมัญ (จำนวนหุ้นสำมัญคำนวณได้ จำก อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ ใหม่ คูณกับ
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จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ เมื่อคำนวณได้ จำนวนหุ้น
ออกมำเป็ นเศษหุ้น ให้ ตัด เศษของหุ้น นัน้ ทิ ง้ ) ในกรณี ที่ มี เศษของบำทจำกกำร
คำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้ สทิ ธิ ให้ ตดั เศษของบำททิ ้ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิจนเป็ นผลทำให้ รำคำกำรใช้ สิทธิ
ใหม่ที่คำนวณตำมสูตรมีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญ (Par Value) ของ
บริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับรำคำกำรใช้ สิทธิใหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำที่
ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญ เท่ำนัน้ สำหรับอัตรำกำรใช้ สิทธิ ใหม่ให้ ใช้ อตั รำกำรใช้ สิทธิ ที่
คำนวณได้ ตำมข้ อ 1 ถึงข้ อ 6 เช่นเดิม
9. กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิ ท ธิ และ/หรื อ อัต รำกำรใช้ สิท ธิ ต ำมข้ อ 1 ถึ งข้ อ 6
บริ ษั ท ฯ จะด ำเนิ น กำรแจ้ งรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กำรปรั บ อัต รำและรำคำของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทนั ทีหรื อก่อนวันที่อตั รำหรื อรำคำใช้ สทิ ธิแปลงสภำพมีผลบังคับ
ผ่ำนระบบ SET PORTAL หรื อระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด และแจ้ ง
ต่อ สำนัก งำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน นับ แต่วัน ที่ ก ำรปรั บ สิท ธิ มี ผลบังคับ ใช้ และ
จัดส่งข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอเป็ นหนังสือจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้ มีกำร
เก็บรักษำสำเนำข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษัทฯ และ/
หรื อ ส ำนัก งำนใหญ่ ข องตัว แทนรั บ แจ้ งควำมจ ำนงในกำรใช้ สิ ท ธิ เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้ อกำหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้
ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
ระยะเวลาห้ ามจาหน่ ายหุ้น

-ไม่มี-

อื่นๆ ที่สาคัญ

-ไม่มี-

จัดทาโดย

บริ ษัท เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ลงชื่อ

ผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริ ษัทฯ

(นำยประจักษ์ ตังคำรวคุ
้
ณ)
กรรมกำรบริ ษัท
ลงชื่อ

ผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริ ษัทฯ

(นำยวนรัชต์ ตังคำรวคุ
้
ณ)
กรรมกำรบริ ษัท
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