ที่ 02/2565
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่ อง

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 (การใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย) ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SWC-W1)

เรี ยน

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(SWC-W1)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ใบรับรองการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SWC-W1
2. แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SWC-W1
ตามที่บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ครั้งที่ 1 จานวน 149,986,998 หน่ วย เมื่ อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยกาหนดการใช้สิทธิ ในวันทาการสุ ดท้ายของทุก 6 เดือน
นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี (วันที่ 9 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565)
ทั้งนี้ บริ ษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 (ครั้งสุ ดท้าย) ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่
1 (SWC-W1) ดังนี้
1. วันทีใ่ ช้ สิทธิ

: วันที่ 8 เมษายน 2565

2. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ : 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2565 (รวม 15 วัน) ยกเว้นวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
ในระหว่างเวลา 8:30 - 15:30 น. (กรณี ชาระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อดราฟต์ ของ
ธนาคารอื่นที่ไม่ ใช่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ขอความร่ วมมือให้ยื่น
เอกสารก่อนวันทาการสุ ดท้าย 2 วัน คือ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 8.30 15.30 น.)
3. อัตราการใช้ สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญบริ ษทั ได้ 1.03 หุ้น

4. ราคาการใช้ สิทธิ

: 0.971 บาท ต่อหุ้น

5. วันทีส่ ิ้นสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ: 9 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป
6. เอกสารในการยื่นความจานงในการใช้ สิทธิ :
6.1 ใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ได้ที่บริ ษทั หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.sherwood.co.th) โดยสามารถแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนได้ที่บริ ษทั ตามระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุขา้ งต้น ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องกรอกใบแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิเป็ นนิติบุคคล จะต้องลงนาม
โดย กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรานิติบุคคล

6.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้แก่บริ ษทั ตามจานวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
6.2.1 ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีใบสาคัญแสดงสิ ทธิอยูใ่ นความครอบครอง (Scrip) สามารถติดต่อขอแสดงความจานง
ในการใช้สิทธิได้ทนั ที
6.2.2 ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอยูใ่ นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้ง
ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่ อ ขอถอนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ หรื อเพื่ อ ให้ ออกใบแทนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ตามที่ ศูน ย์รับ ฝาก
หลักทรัพย์กาหนด โดยดาเนินการดังนี้
- ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ มี บัญ ชี ซ้ื อ ขายหลักทรั พ ย์ข องตนอยู่ในบัญ ชี “บริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝากหลักทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอ
เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่ นต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนิ นการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอน
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ จากบัญ ชี “บริ ษ ัท ศูน ย์รั บ ฝากหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่ อ ผูฝ้ าก” โดยศูน ย์รับ ฝาก
หลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของบริ ษทั
- ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่มีบญั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิอยูก่ บั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน
“บัญชี บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอ
เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ จาก “บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
6.3 วิธีการชาระเงิน : การชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการ
ชาระเงินให้แก่บริ ษทั โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
- ชาระเงิน ค่าหุ้ น สามัญ ครั้งเดี ยวเต็ม จานวนตามจานวนในการใช้สิท ธิ ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้สิท ธิ โดยผูถ้ ื อ
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ป ระสงค์จะใช้สิ ท ธิ ซ้ื อหุ้ น สามัญ จะต้อ งชาระเป็ น เงิ น โอน เช็ ค
แคชเชียร์เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") หรื อดราฟต์
- การชาระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องเป็ นผูด้ าเนินการโอนเงินด้วยตัวเองเท่านั้น โดยโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา ซอยทองหล่อ ชื่ อบัญชี “บัญชี เพื่อการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)” เลขที่บญั ชี 042-254888-8 SWIFT Code : SICOTHBK โดยให้แนบหลักฐาน
การโอนเงินที่ ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อไว้ดว้ ย เพื่อนามายื่นเป็ นหลักฐาน
การชาระเงินพร้อมเอกสารอื่นในการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรื อ
- การชาระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการนับจาก
วันที่แจ้งความจานงการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ต้องลงวันที่ก่อนกาหนดการใช้สิทธิ 3
วันทาการ และขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ. เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)”

โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย พร้อมนาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินให้แก่
บริ ษทั
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ได้รับชาระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณี การโอนเงินเข้าบัญชี ) หรื อเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว (ในกรณี ชาระเงินด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค
หรื อ ดร๊ าฟท์) เท่านั้น หากบริ ษทั เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริ ษทั บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นโดยบริ ษทั จะจัดส่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ แต่ท้งั นี้ ไม่
ถือเป็ นการตัดสิ ทธิที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิในครั้งสุ ดท้าย บริ ษทั
จะถือว่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อค่าเสี ยหายอื่นใด ไม่
ว่ากรณี ใดๆ
7. หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ :
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่
หมดอายุ (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล ซึ่ งทาให้ชื่อ/ชื่ อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณี ผจู ้ องซื้อยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ จะต้องแนบหนังสื อยินยอมของบิดาหรื อมารดา หรื อผูป้ กครอง (แล้วแต่กรณี ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
บุคคลดังกล่าว และสาเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ องซื้อพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
- บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย: สาเนาใบต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
- นิ ติบุคคลสัญชาติไทย: สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เ กิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ใน
ครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสื อรับรองบริ ษทั นั้น และประทับตรา
สาคัญ ของนิ ติบุ คคล (ถ้ามี ) พร้ อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ างด้าว หรื อ สาเนาหนังสื อเดิ น ทาง
(แล้วแต่กรณี ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของ นิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรื อ หนังสื อรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6
เดื อ นก่ อ นวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ใ นครั้ งนั้น ๆ พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองส าเนาถู ก ต้อ งโดยกรรมการ-ผู ้มี อ านาจ และ
ประทับ ตราสาคัญ ของนิ ติบุ ค คล (ถ้ามี ) พร้ อมทั้งแนบสาเนาใบต่ างด้าว หรื อ สาเนาหนังสื อ เดิ น ทาง (แล้วแต่ กรณี ) ของ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุ ลไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรื อ
รับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะถือว่าผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั สามารถใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ตามความเหมาะสม

8. สถานที่ติดต่ อในการขอใช้ สิทธิ
บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู:่ 1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์: 0-2320-2288 ต่อ 335
E-mail address: sirirat@sherwood.co.th
9. เงื่อนไขอื่นๆ
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้น
สามัญของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) (มหาชน) ครั้งที่ 1

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลงนามแล้วนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
ผูม้ ีอานาจลงนาม

เลขที่ใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ..........................................................
แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SWC-W1)
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น.ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อน
วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งแรก สาหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กาหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิเท่ากับ 15 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 และวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 8 เมษายน 2565
วันที่ยื่นความจานงในการใช้สิทธิ ..............................................

วันกาหนดการใช้สิทธิ ......................................................................

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โปรดกรอกข้อความในช่ องด้านล่างนี้ให้ ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง)
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)..................................................……………………
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่...............................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน ................................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ………..……………………...……
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบุคคล .................………………………..…..………
บ้านเลขที่...................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน.................................................. แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ................................................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย.์ ....................................................
สัญชาติ...........................................อาชีพ..................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล).............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์
บ้าน............................................................................. โทรศัพท์มือถือ....................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร...................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจี่ ะขอใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
อัตราการใช้ สิทธิ
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้ สิทธิ
ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่อหุ้น)
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น (บาท)
(หุ้น)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.03 หุ้น
0.971
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับใบทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ส่งมอบ
เลขที่
จานวน (หน่ วย)

จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)
(หน่ วย)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
แบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และ
ดาเนินการให้บริ ษทั ……………………………………………………………สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ………………… (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ ากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้านหลังใบจอง) นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ เข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ชื่อ…………………….…………….เลขที่…..………..…..… ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น (ชื่อผูใ้ ช้สิทธิจองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้น
จะดาเนินการนาหุ้นเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ - สมาชิกเลขที่ 600)
นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ทไี่ ด้รับการจัดสรรนามของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และนาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ เพือ่ ข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผูใ้ ช้สิทธิจองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด กาหนด)
แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ ออกใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้ าพเจ้า และส่งมอบใบหุ้นมาให้แก่ขา้ พเจ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทาการนับจาก
วันที่บริ ษทั ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว โดย
เช็ค (Cheque) เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) ดราฟท์ (Draft) โดยสัง่ จ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ. เชอร์ ว้ดู คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย)”
เลขทีเ่ ช็ค/เช็คธนาคาร/ดร๊ าฟท์ ………………………………………… วันที่…………………………………… ธนาคาร…………..…………………………สาขา ……………………….…………..…..
เงินโอน (Transfer) ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่ อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เชอร์ ว้ดู คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย)” เลขที่บัญชี 042-254888-8 SWIFT Code : SICOTHBK”
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและ
เอกสารประกอบการใช้สิทธิจองซื้อทีถ่ ูกต้องเรี ยบร้อยพร้อมเช็ค แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิหรื อหากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรี ยก
เก็บให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว
ลงชื่อ.................................................................. ผูใ้ ช้สิทธิจองซื้อ
(…………………………………………………) หลัก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หลักฐานการใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (ผู้ใช้ สิทธิจองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่ วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้วนชัดเจน )
วันที่ยื่นความจานงในการใช้สิทธิ ..............................................
วันกาหนดการใช้สิทธิ ......................................................................
บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ) ..................................................................................
เพื่อใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
อัตราการใช้ สิทธิ
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้ สิทธิ
ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่อหุ้น)
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น (บาท)
(หุ้น)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.03 หุ้น
0.971
โดยชาระเป็ น เช็ค (Cheque) เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) ดราฟท์ (Draft) เงินโอน (Transfer)
เลขทีเ่ ช็ค/เช็คธนาคาร/ดร๊ าฟท์. ……………………….……………… วันที่ ………………………………… ธนาคาร ………………………………………… สาขา …………….…….…….…………..…...
แบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) นาหลักทรัพญ์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหลักทรัพย์ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก”
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่........................................... บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่.....................................................................
นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า”
แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุ้นในนามผูใ้ ช้สิทธิจองซื้อ
จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)…………………………………………..หน่วย
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ……………………………….………………

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ชื่อบริ ษทั
Company Name

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
030

บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

243
245

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326
328

ธนาคารซิต้ แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุ งเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

