
 

 

ท่ี 15/2564 

 

วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 

 

เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน คร้ังท่ี 5 ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เชอร์วูด้ 

คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุน 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 บริษทั ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน คร้ังท่ี 4 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) 
ดงัน้ี 

1.  วนัทีใ่ช้สิทธิ : วนัท่ี 8 ตุลาคม 2564  

2.  ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ: 1 - 7 ตุลาคม 2564 (รวม 5 วนัท าการ ยกเวน้วนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์ และนกัขตัฤกษ)์ ใน
ระหวา่งเวลา 8:30 - 15:30 น. (กรณีช าระเงินดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต ์ ของ
ธนาคารอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ขอความร่วมมือใหย้ืน่เอกสาร
ก่อนวนัท าการสุดทา้ย 2 วนั คือ ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 -15.30 น.) 

3. อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญับริษทั ได ้1.03 หุน้  

4. ราคาการใช้สิทธิ : 0.971 บาท ต่อหุน้  

5. เอกสารในการย่ืนความจ านงในการใช้สิทธิ : 

5.1 ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ไดท่ี้บริษทั หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.sherwood.co.th) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนไดท่ี้บริษทั ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุขา้งตน้ ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งกรอกใบแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนาม
โดย กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตรานิติบุคคล 

  



 

 

 

5.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บริษทั ตามจ านวนท่ีระบุอยูใ่นใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  

5.2.1 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่นความครอบครอง (Scrip) สามารถติดต่อขอแสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิไดท้นัที  

5.2.2 ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้
ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพยก์ าหนด โดยด าเนินการดงัน้ี  

- ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ
เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พื่อขอถอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผูฝ้าก” โดยศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั  

- ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยูก่บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์น 
“บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ
เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยยื่นต่อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พื่อขอถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  

5.3 วธีิการช าระเงนิ : การช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และส่งหลกัฐานการ
ช าระเงินใหแ้ก่บริษทั โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

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

-  การช าระโดยโอนเงินสดเขา้บญัชี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการโอนเงินดว้ยตวัเองเท่านั้น โดยโอนเงินเขา้
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยทองหล่อ ช่ือบญัชี “บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของ บมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)” เลขท่ีบญัชี 042-254888-8 SWIFT Code : SICOTHBK โดยใหแ้นบหลกัฐาน
การโอนเงินท่ี ธนาคารออกให ้พร้อมระบุช่ือ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ ท่ีสามารถติดต่อไวด้ว้ย เพื่อน ามายื่นเป็นหลกัฐาน 
การช าระเงินพร้อมเอกสารอ่ืนในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือ  

- การช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจาก
วนัท่ีแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งลงวนัท่ีก่อนก าหนดการใชสิ้ทธิ 3 
วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบมจ. เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)” 



 

 

 

โดยใหร้ะบุช่ือ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย พร้อมน าส่งส าเนาหลกัฐานการโอนเงินให้แก่
บริษทั  

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทั ไดรั้บช าระเงินตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ในกรณีการโอนเงินเขา้บญัชี) หรือเรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้ (ในกรณีช าระเงินดว้ยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท)์ เท่านั้น หากบริษทัเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทั บริษทัจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้นโดยบริษทัจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟทท่ี์เรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ในคร้ังนั้นๆ แต่ทั้งน้ี ไม่
ถือเป็นการตดัสิทธิท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ย บริษทั 
จะถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่
วา่กรณีใดๆ  

6. หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ : 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซ้ือยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ จะตอ้งแนบหนงัสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือผูป้กครอง (แลว้แต่กรณี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ
บุคคลดงักล่าว และส าเนาทะเบียนบา้นของผูจ้องซ้ือพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

- บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย: ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

- นิติบุคคลสัญชาติไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน
คร้ังนั้นๆ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษทันั้น และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมทั้ งแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของ นิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

-  นิติบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทย: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองนิติบุคคล ท่ีออกไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ-ผูมี้อ านาจ และ
ประทับตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมทั้ งแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของ
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ทั้งน้ี เอกสารทั้งหมดตอ้งไดรั้บการลง
ลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ดัท าหรือ
รับรองความถูกตอ้งและมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ทั้งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษทัสามารถใชดุ้ลพินิจในการ
พิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดต้ามความเหมาะสม 

  



 

 

 

7. สถานทีต่ดิต่อในการขอใช้สิทธิ  

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (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 าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) (มหาชน) คร้ังท่ี 1 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 

ผูมี้อ านาจลงนาม 



        เลขท่ีใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ.......................................................... 

                                                       
 

วนัท่ียื่นความจ านงในการใชสิ้ทธิ..............................................       วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ......................................................................  

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง)                                                                                                     

เรียน คณะกรรมการบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)..................................................……………………    ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี............................................... 

บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  เลขประจ าตวัประชาชน ................................................  บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง ………..……………………...…… 
นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................  นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว   เลขทะเบียนนิติบุคคล .................………………………..…..……… 

บา้นเลขท่ี...................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน.................................................. แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ................................................................ 
จงัหวดั........................................... รหสัไปรษณีย.์.................................................... 
สญัชาติ...........................................อาชีพ..................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล).............................................................................................  
หมายเลขโทรศพัท ์ บา้น............................................................................. โทรศพัทมื์อถือ.................................................................... 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร...................................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย                      ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย              หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะขอใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ 

(หุ้น) 
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน (บาท) 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1.03 หุ้น  0.971  

ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และขอรับใบทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี  
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ส่งมอบ  จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 

(หน่วย) เลขที ่ จ านวน (หน่วย) 
   
  
  
  
หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 
แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) น าหลักทรัพย์เข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และ

ด าเนินการให้บริษทั……………………………………………………………สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ………………… (โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามท่ีมีรายช่ือปรากฎดา้นหลงัใบจอง) น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยช่ื์อ…………………….…………….เลขท่ี…..………..…..… ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์มิฉะนั้น
จะด าเนินการน าหุ้นเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์- สมาชิกเลขท่ี 600) 
น าหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ให้ออกใบหลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และน าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เพ่ือขา้พเจา้-สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ก าหนด) 
แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งมอบใบหุ้นมาให้แก่ขา้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามช่ือ ท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจาก

วนัท่ีบริษทัด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์
พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว โดย 
เช็ค (Cheque) เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) ดราฟท์ (Draft) โดยสัง่จ่าย “บัญชีเพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย)” 

เลขท่ีเชค็/เชค็ธนาคาร/ดร๊าฟท ์………………………………………… วนัท่ี…………………………………… ธนาคาร…………..…………………………สาขา ……………………….…………..….. 
เงนิโอน (Transfer) ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่ือบัญชี “บัญชีเพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย)” เลขที่บัญชี 042-254888-8 SWIFT Code : SICOTHBK”  

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัน้ี หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและ
เอกสารประกอบการใชสิ้ทธิจองซ้ือท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมเชค็ แคชเชียร์เชค็ / ดร๊าฟท ์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิหรือหากเชค็/ แคชเชียร์เชค็/ดร๊าฟท ์ท่ีสัง่จ่ายแลว้นั้นไม่ผา่นการเรียก
เก็บให้ถือว่าขา้พเจา้สละสิทธ์ิในการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว 

ลงช่ือ.................................................................. ผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือ 
      (…………………………………………………) หลัก 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
หลักฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั (ผู้ใช้สิทธิจองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน ) 

วนัท่ียื่นความจ านงในการใชสิ้ทธิ..............................................       วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ...................................................................... 
บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ) ..................................................................................  
เพ่ือใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ 

(หุ้น) 
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน (บาท) 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1.03 หุ้น  0.971  
โดยช าระเป็น เชค็ เชค็ธนาคาร ดราฟท ์ เงินโอน (Transfer) 
เลขท่ีเชค็/เชค็ธนาคาร/ดร๊าฟท.์ ……………………….……………… วนัท่ี ………………………………… ธนาคาร ………………………………………… สาขา …………….…….…….…………..…... 

 แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) น าหลักทรัพญ์เข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหลกัทรัพยใ์นนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” 
สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี........................................... บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี..................................................................... 
  น าหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที ่600 ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้” 
  แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือ 
จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี)…………………………………………..หน่วย 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ……………………………….……………… 

                         แบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1  (SWC-W1) 
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น.ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อน 
              วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ก าหนดให้มีระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิเท่ากบั 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  
                                                                      วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ี 8 เมษายน 2565  



 

 

BROKER  
ผูฝ้ากเลขที่ ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขที่ ช่ือบริษทั 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
002 บริษทัหลกัทรัพยท์ิสโก ้จ ากดั   030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 
003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน)  032 บริษทัหลกัทรัพย  ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั   

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 
005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 038 บริษทัหลกัทรัพย  ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

  PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั  

  CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 051 บริษทัหลกัทรัพย  ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั 

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 
010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั   200 บริษทัหลกัทรัพย  ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย  ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 
013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บริษทัหลกัทรัพย  ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 
014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED    CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 
016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 229 บริษทัหลกัทรัพย  ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    
019 บริษทัหลกัทรัพย ์เคเคเทรด จ ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

  KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

  TRINITY SECURITIES CO.,LTD.   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 

  SCB SECURITIES CO.,LTD.   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 
026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย  ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน)     

  KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED     

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย  ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN  
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 

  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น) 

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อคา้ตราสารหน้ี) 

  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น  345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงกอ์๊อฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. สาขากรุงเทพฯ 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกคา้) 

  THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)     

  BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED     

 


