
 

 

ท่ี 20/2562 

 

วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 

 

เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตามท่ีบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน คร้ังท่ี 1 จ านวน 149,986,998 หน่วย เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2562 โดยก าหนดการใชสิ้ทธิ ในวนัท าการสุดทา้ยของทุก 6 
เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี (วนัท่ี 9 เมษายน 2562 จนถึงวนัท่ี 8 เมษายน 
2565) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 คร้ังท่ี 1 ดงัน้ี 

1.  วนัทีใ่ช้สิทธิ  : วนัท่ี 8 ตุลาคม 2562  

2.  ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ : 1-4 ตุลาคม 2562 และ 7 ตุลาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 8:30-15:30 น. 

   (กรณีช าระเงินดว้ยเชค็ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต ์ของธนาคารอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ขอความร่วมมือใหย้ืน่เอกสารก่อนวนัท าการสุดทา้ย 1 วนั 
คือ ภายในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 –15.30 น.) 

3. อตัราการใช้สิทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญับริษทัฯ ได ้1 หุน้  

4. ราคาการใช้สิทธิ  : 1.00 บาท ต่อหุน้  

5. เอกสารในการย่ืนความจ านงในการใช้สิทธิ : 

5.1 ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนไดท่ี้บริษทัฯ หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.sherwood.co.th) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทัฯ ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุขา้งตน้ ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้ง
กรอกใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล 
จะตอ้งลงนามโดย กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตรานิติบุคคล 

  



 

 

 

5.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บริษทัฯ ตามจ านวนท่ีระบุอยูใ่นใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  

5.2.1 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่นความครอบครอง (Scrip) สามารถติดต่อขอแสดงความ
จ านงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที  

5.2.2 ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์ (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้ง
แจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยก์ าหนด โดยด าเนินการดงัน้ี  

- ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนอยู่ในบัญชี “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ
เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัฯ  

- ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยูก่บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
ใน “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค า
ขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยยื่นต่อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  

5.3 วิธีการช าระเงิน : การช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และส่งหลกัฐาน
การช าระเงินใหแ้ก่บริษทัฯ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

- ช าระเงินค่าหุ้นสามญัคร้ังเดียวเต็มจ านวนตามจ านวนในการใชสิ้ทธิท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งช าระเป็น เงินโอน เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวา่ "เช็คธนาคาร") หรือดราฟต ์ 

-  การช าระโดยโอนเงินสดเขา้บญัชี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการโอนเงินดว้ยตวัเองเท่านั้น โดยโอนเงินเขา้
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา ซอยทองหล่อ ช่ือบญัชี “บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของ บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)” เลขท่ีบญัชี 042-254888-8 SWIFT Code : SICOTHBK โดยให้แนบ
หลกัฐานการโอนเงินท่ี ธนาคารออกให้ พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัท์ ท่ีสามารถติดต่อไวด้ว้ย เพื่อน ามายื่น
เป็นหลกัฐาน การช าระเงินพร้อมเอกสารอ่ืนในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือ  

- การช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจาก
วนัท่ีแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งลงวนัท่ีก่อนก าหนดการใชสิ้ทธิ 3 
วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ



 

 

 

ไทย)” โดยใหร้ะบุช่ือ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย พร้อมน าส่งส าเนาหลกัฐานการโอน
เงินใหแ้ก่บริษทัฯ  

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (ในกรณีการโอนเงินเขา้บญัชี) หรือเรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้ (ในกรณีช าระเงินดว้ยเช็คบุคคล แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท)์ เท่านั้น หากบริษทัฯ  เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทัฯ  บริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้นโดยบริษทัฯ  จะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบั
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ใน
คร้ังนั้นๆ แต่ทั้งน้ี ไม่ถือเป็นการตดัสิทธิท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังตอ่ไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิ
ในคร้ังสุดทา้ย บริษทัฯ จะถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย 
และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใดๆ  

6. หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ : 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่
หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซ้ือยงัไม่
บรรลุนิติภาวะ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือผูป้กครอง (แล้วแต่กรณี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของบุคคลดงักล่าว และส าเนาทะเบียนบา้นของผูจ้องซ้ือพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

- บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย: ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

- นิติบุคคลสญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัฯ ท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
ในคร้ังนั้นๆ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษทัฯ นั้น และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของ นิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

-  นิติบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทย: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองนิติบุคคล ท่ีออกไม่เกิน 
6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ-ผูมี้อ านาจ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมทั้งแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของ
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ทั้งน้ี เอกสารทั้งหมดตอ้งไดรั้บการลง
ลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ดัท า
หรือรับรองความถูกตอ้งและมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ทั้งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือ
วา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ  สามารถใชดุ้ลพินิจใน
การพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดต้ามความเหมาะสม 

  



 

 

 

7. สถานทีต่ดิต่อในการขอใช้สิทธิ  

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) (มหาชน)  

นกัลงทุนสมัพนัธ์  

ท่ีอยู:่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เบอร์โทรศพัท:์ 0-2320-2288 ต่อ 335  

E-mail address: sirirat@sherwood.co.th  

8. เง่ือนไขอ่ืนๆ  

เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) (มหาชน) คร้ังท่ี 1 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 

ผูมี้อ านาจลงนาม 


