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- สรุปข้อสนเทศ - 

           
ลักษณะ เงื่อนไข และสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (ใบส าคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 หรือ SWC-W1) 
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 149,986,998 หนว่ย  

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 149,986,998  หุ้น 

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ  ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้น ในอัตรำกำรจัดสรรที่หุ้ นสำมัญเดิมจ ำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ SWC-W1 โดยบริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่มีรำยช่ือปรำกฏ
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 (Record Date) ในวนัที่ 8 มีนำคม 2562   

ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ 
ได้ปัดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรทิง้ เช่น ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจ ำนวน 17 หุ้น เมื่อ
ค ำนวณตำมอตัรำกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ำกับ 8.50 (17 หำรด้วย 2) ใน
กรณีนี ้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.50 ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 8 
หนว่ย 

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วนัท่ี 9 เมษำยน 2562 

 

 

ชื่อ จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ร้อยละของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ที่ยื่นจดทะเบียนในครัง้นี ้
1. กลุ่มตัง้คารวคุณ 105,317,221 70.22 

 ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั 104,107,921 69.41 

 จตภุทัร์ ตัง้คำรวคณุ 852,800 0.57 

 วนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ 240,800 0.16 

 วรรณศิริ ตัง้คำรวคณุ 110,000 0.07 

 อภิชยั ตัง้คำรวคณุ  4,000 0.00 

 เบญญำ ตัง้คำรวคณุ 500 0.00 

 ณฏัฐวฒุิ ตัง้คำรวคณุ 400 0.00 

 ประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ 400 0.00 

 ละออ ตัง้คำรวคณุ 400 0.00 
2 กลุ่มคูสกุล 8,010,000 5.34 

 ปำลติำ คสูกลุ               8,000,000  5.33 
 ยศสรัล คสูกลุ                    10,000  0.01 
3 กลุ่มอุทิศกูล 6,337,500 4.23 

เอกสารทัว่ไป  
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ชื่อ จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ร้อยละของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ที่ยื่นจดทะเบียนในครัง้นี ้

 เยำวลกัษณ์ อทุิศกลู 3,320,000  2.21 

 นรินทร์ ตรีสโุกศล 3,000,000  2.00 
 ยวุดี อทุิศกลู 17,500 0.01 

4 บุญวัน วรธรรมทองดี 3,434,200  2.29 
5 นิพนธ์ โกมลสุวรรณ 3,053,800  2.04 
6 ไพศาล พิสุทธ์ิวัชระกุล 2,370,000  1.58 
7 กลุ่มมนูญผล 1,986,000  1.32 

 ส ำเริง มนญูผล 1,871,000  1.25 

 จิรำย ุมนญูผล 112,000  0.07 

 สพุฒันำ มนญูผล 3,000  0.00 
8 ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,400,000  0.93 
9 พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช 1,301,100  0.87 
10 นฤมล บุญศรีสวัสดิ์ 900,000  0.60 

 รวมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 10 รำยแรก 134,109,821 89.41 
 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยอื่น 15,877,177 10.59 

 รวม 149,986,998  100.00 

 

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

1. วันก าหนดการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  SWC-W1 ในกำร
ซือ้หุ้นรองรับของบริษัทฯ ได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุๆ 6 เดือน นบัตัง้แตว่นัที่ออก
ใบส ำคัญแสดงสิท ธิ  SWC-W1 ไปตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิท ธิ ("วัน
ก าหนดการใช้สิทธิ") โดยวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัท ำกำรสดุท้ำยของ 6 
เดือนแรกภำยหลงัจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SWC-W1 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 
เมษำยน 2562 และวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยคือวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมี
อำยคุรบ 3 ปีนบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวนัที่ 8 เมษำยน 2565 
สรุปได้ดงันี ้

ครัง้ที่ วันที่ใช้สิทธิ 
1 วนัท่ี 8 ตลุำคม 2562 
2 วนัท่ี 8 เมษำยน 2563 
3 วนัท่ี 8 ตลุำคม 2563 
4 วนัท่ี 8 เมษำยน 2564 
5 วนัท่ี 8 ตลุำคม 2564 
6 วนัท่ี 8 เมษำยน 2565 

 
 โดยหำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวัน
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ก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยขึน้มำเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธิครัง้สดุท้ำยเดิม ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ไม่มีกำรเรียกให้ใช้สิทธิกำร
แปลงสภำพก่อนก ำหนด  
หมำยเหตุ “วันท าการ” หมำยถึง วันที่ตลำดหลักทรัพย์เปิดท ำกำรตำมปกติใน
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมิใช่วนัเสำร์หรือวนัอำทิตย์ หรือวนัที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประกำศให้เป็นวนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ 

2. การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงสว่นก็
ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครัง้สุดท้ำย บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วและให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพโดยไม่มี
กำรใช้สทิธิ 

3. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

3.1. ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญแต่ละครัง้ 
(ยกเว้นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ตำมที่ปรำกฎในข้อก ำหนดว่ำด้วย
สิทธิและหน้ำที่ของผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคัญแสดง
สทิธิที่ที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 ตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 
5.4  (“ความจ านงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 
น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแต่ละครัง้ 
(“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ”) 

 บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใช้สิทธิ 
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำร
ใช้สิทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบ SET 
PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำรก่อนวันเร่ิม
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

3.2. ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้สดุท้ำย 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
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ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 ตำมที่ปรำกฎในข้อก ำหนดวำ่ด้วยสทิธิและ
หน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ที่  1  ตำมวิ ธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4  
(“ความจ านงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ (“ระยะเวลาการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”) 

ทัง้นี ้เฉพำะกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเทำ่นัน้ที่บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นเวลำ 21 
วนัก่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิ และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย
ห้ำมกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อห้ำมกำรซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

ในกรณีที่วนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัเร่ิม
ปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียน
เดิมดงักลำ่ว 

บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใช้สิทธิ 
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย  อัตรำกำรใช้
สทิธิ  รำคำกำรใช้สทิธิ  รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ บคุคลที่บริษัทฯ จะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนรับ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) และสถำนท่ีใช้สิทธิ ผำ่นระบบ SET 
PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่ น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำรก่อน
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ส ำหรับวันก ำหนดกำรใช้
สทิธิ บริษัทฯ จะสง่รำยละเอียดดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
มีรำยช่ือปรำกฏตำมสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย  

การปรับสิทธิของราคาและอัตรา
การใช้สิทธิ   
 

เพือ่รักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัท
ฯ จะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุ ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1. เมื่อบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทฯ  อนัเป็นผลมำจำก
กำรรวมหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ หรือกำรแบ่งแยกหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ โดย
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่
วนัท่ีได้มีกำรจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ กบั 
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กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 

                    Par 1 
โดยที ่   

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
               Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
                Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
Par 0  คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้ นสำมัญออกใหม่ต่อผู้ ถือหุ้ นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้ น 
(Rights Offering) และ/หรือ ต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรือต่อบคุคลในวงจ ำกดั โดย 
“รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อ
หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจอง
ซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณี
ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือเป็นกรณีกำรเสนอ
ขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี)  

ในกำรนี ้"รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่"  ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงิน
ทัง้หมดที่บริษัทฯ จะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้
จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่
ทัง้หมด 

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ" ได้ก ำหนดไว้เท่ำกบัมลูค่ำกำรซือ้ขำย
หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ทัง้หมดในแตล่ะวนัหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ท่ีมี
กำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในวนัดงักลำ่วย้อนหลงัระหวำ่งระยะเวลำ 15 
วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจอง
ซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณี
ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมส่ ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/
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หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” เนื่องจำกหุ้น
สำมัญไม่มีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำ
ยตุิธรรมของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ 

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 MP x (A + B) 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

 (A x MP) + BX 

โดยที ่  

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
              Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
              Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
              Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
               MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  

                             A คือ         จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ  
วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน ผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำร
จองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวันแรก
ของกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่กรณีกำร
เสนอหุ้ นสำมัญให้แก่ประชำชนทั่วไป และ /หรือ
กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 
แล้วแตก่รณี 

B             คือ        จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผู้ ถือ
หุ้ นเดิม  และ/หรือเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป 
และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแต่
กรณี 

BX          คือ       จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) ทัง้จำก
กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำย
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั 
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3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำย
ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัดโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (“หลกัทรัพย์ที่ออก
ใหมท่ี่มีสทิธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สำมญั โดยที่ “รำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่จะออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ดงักลำ่ว
ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนั
แรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในกำรซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นสำมญั (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิ
ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั กรณี
เสนอขำยให้กบัประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

“รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวน
เงินที่บริษัทฯ จะได้รับจำกกำรขำยหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึน้จำกกำร
ออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็น 
หุ้นสำมญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อ
รองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุ้ นของหุ้ นสำมัญของบริษัทฯ " มีควำมหมำยเช่นเดียวกับ
รำยละเอียดในข้อ 2 ข้ำงต้น 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจอง
ซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิ
ในกำรซือ้หุ้ นสำมญั ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ 
ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับกรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ /หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

(1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 [MP x (A + B)] 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 

 [(A x MP) + BX] 
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 โดยที ่  
               Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  

                        Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  
A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ   
                            วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำร

จองซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำร
ซือ้หุ้ นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม 
และ/ห รือวันก่ อนวันแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ 
หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำร
จองซือ้หุ้ นสำมัญ กรณีเสนอขำยต่อประชำชน
ทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B คือ   จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพหรือ
เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำร 
จองซือ้หุ้ นสำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
เดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ  จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิ
ในกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญ ส ำหรับกำรเสนอขำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคล 
ในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิ
ในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั 

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ  ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผล
บงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 
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(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x A 
 (A + B) 

 (2)        อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

 A 

โดยที่   

Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
                             Price 0      คือ  รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1      คือ       อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0      คือ       อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
A               คือ       จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว    

ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น เพื่อสิทธิใน     
กำรรับหุ้นปันผล 

B               คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้ น
สำมญัปันผล 

5. เมื่อบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิตำม
งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ  (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลงัจำกหักขำดทุนสะสม 
ส ำรองตำมกฎหมำย และภำษีเงินได้จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชี
ใดๆ ในระหว่ำงอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ
อตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิรับเงิน
ปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

ทัง้นี ้อตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำย
ออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะบัญชี หำรด้วยก ำไรสทุธิตำมงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ  (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสม 
ส ำรองตำมกฎหมำย และภำษีเงินได้ ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชี
ปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักลำ่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำง
กำลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วด้วย  

วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล 
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

(1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)] 

 MP 
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(2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่   
Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0  คือ   รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1  คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0  คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP  คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  
D  คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไร

สุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ  (ที่ได้มีกำร
ตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสมและ
ส ำรองตำมกฎหมำย หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่
มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

6. ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผลตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เสีย
สิทธิและประโยชน์อันพึงได้  ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 1 ถึงข้อ 5 
ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ (หรือปรับจ ำนวนหน่วย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ แทนอตัรำกำรใช้สทิธิ) ใหมอ่ยำ่งเป็นธรรม โดยไมท่ ำให้สทิธิของ
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ 
และให้บริษัทฯ แจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยในระยะเวลำ 15 วัน
นบัตัง้แตว่นัท่ีมีเหตใุห้ต้องด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว 

7. กำรค ำนวณกำรเปลีย่นรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ 1 ถึงข้อ 6 เป็น
อิสระตอ่กนั และจะค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณ์ก่อนหลงั ในกรณี
ที่มีเหตกุำรณ์ต่ำงๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงล ำดบัดงันี  ้
คือ ข้อ 1 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 6  โดยในแต่ละล ำดับครัง้ที่มีกำรค ำนวณ
กำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 
3 ต ำแหนง่ 

8. กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1 ถึงข้อ 
6 จะไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้
สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีกำรรวมหุ้น ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สทิธิ จะ
ค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณ
กบัจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้จำก อตัรำกำรใช้สทิธิใหม ่คณูกบั
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จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้น
ออกมำเป็นเศษหุ้ นให้ตัดเศษของหุ้ นนัน้ทิง้) ในกรณีที่มีเศษของบำทจำกกำร
ค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สทิธิ ให้ตดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิ
ใหม่ที่ค ำนวณตำมสตูรมีรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั (Par Value) ของ
บริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับรำคำกำรใช้สิทธิใหม่เพียงเทำ่กบัมลูคำ่ที่
ตรำไว้ของหุ้นสำมัญเท่ำนัน้ ส ำหรับอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัรำกำรใช้สิทธิที่
ค ำนวณได้ตำมข้อ 1 ถึงข้อ 6 เช่นเดิม  

9. กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1 ถึงข้อ 6  
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกับ  กำรปรับอัตรำและรำคำของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัรำหรือรำคำใช้สทิธิแปลงสภำพมีผลบงัคบั
ผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด และแจ้ง
ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้  และ
จดัสง่ข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบั
แต่วนัที่ได้รับกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและจะจดัให้มีกำร
เก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ  และ/
หรือ ส ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุ้น -ไมม่ี- 

อื่นๆ ที่ส าคัญ -ไมม่ี- 

จัดท าโดย บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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