
 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)                                    

       วนัท่ี  14  พฤษภาคม  2563 

เรือ่ง แจง้ก าหนดการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (SAWAD-W1) (การใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย) 

เรยีน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 
(SAWAD-W1) 

อา้งถงึ ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

เอกสารแนบ  แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1   

 ตามที่ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1 (SAWAD-W1) จ านวน 39,995,792 หนว่ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้
สามญัของบรษัิทฯไดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแตล่ะปี อายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธิไมเ่กิน 5 ปี โดยสามารถใชส้ทิธิครัง้แรกในเดือนพฤศจิกายน 2560 คือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และครัง้สดุทา้ยคือ
วนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 

ปัจจบุนัใบส าคญัแสดงสทิธิมีจ านวนคงเหลอื   31,051,843 หนว่ย และมีหุน้สามญัที่จดัสรรไวส้  าหรบัรองรบั
การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯจ านวน   38,411,134 หุน้ บรษัิทฯขอแจง้รายละเอียด
เก่ียวกบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ส าหรบัการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ดงันี ้

1. วนัใชส้ทิธิ   : 29  พฤษภาคม  2563 
2. วนัสดุทา้ยที่สามารถซือ้หรอื  : 30  เมษายน  2563 

ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
3. วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน : 8 – 29  พฤษภาคม  2563 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
4. ระยะเวลาหยดุพกัการซือ้ขายใบส าคญั : 5 – 29 พฤษภาคม 2563   

แสดงสทิธิ(การขึน้เครือ่งหมาย SP) 
5. ระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิ : ระหวา่งเวลา 9.00 น. –  16.00 น. ของวนัท่ี 14-15, 18-22, และ  

25-28 พฤษภาคม 2563  
6. วนัสิน้สภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิ : เมื่อพน้วนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 29  

พฤษภาคม 2563 โดยใบส าคญัแสดงสทิธิจะสิน้สภาพการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ตัง้แตว่นัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

7. อตัราการใชส้ทิธิ   : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่หุน้สามญั 1.237* หุน้ 
(อตัราการใชส้ทิธิเปลีย่นแปลงเนือ่งจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
มีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั ท าใหอ้ตัราการใช้
สทิธิในปี 2559 เปลีย่นแปลงจากเดิม 1:1 เป็น 1:1.025, ในปี 



 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)                                    

2560 อตัราการใชส้ทิธิเปลีย่นแปลงจาก 1:1.025 เป็น 1:1.066, 
ในปี 2561 อตัราการใชส้ทิธิเปลีย่นแปลงจาก 1:1.066 เป็น 
1:1.125 และในปี 2562 อตัราการใชส้ทิธิเปลีย่นแปลงจาก 
1:1.125 เป็น 1:1.237) ในกรณีมเีศษทศนิยมของหุน้ใหต้ดัทิง้ 

8. ราคาใชส้ทิธิ   : 48.476* บาทตอ่หุน้ 
(ราคาใชส้ทิธิเปลีย่นแปลงเนื่องจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มี
มติอนมุตัใิหจ้า่ยเงินปันผลเป็นหุน้สามญั ท าใหร้าคาใชส้ทิธิในปี 
2559 เปลีย่นแปลงจากเดิม 60 บาท เป็น 58.537 บาท,ในปี 
2560 ราคาใชส้ทิธิเปลีย่นแปลงจาก 58.537 บาท เป็น 56.286 
บาท, ในปี 2561 ราคาการใชส้ทิธิเปลีย่นแปลงจาก 56.286 บาท
เป็น 53.324 บาทและปี 2562 ราคาการใชส้ทิธิเปลีย่นแปลงจาก 
53.324 บาทเป็น 48.476 บาท)  

9. บคุคลและสถานท่ีตดิตอ่ในการใชส้ทิธิ : เลขานกุารบรษัิท หรอื นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ 
ชัน้ 4  อาคารศรสีวสัดิ ์
99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สอง
หอ้ง เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร 10210  
โทรศพัท ์02-693-5555 โทรสาร 02-573-1565  
Email:chomchabas@srisawadpower.com 
ในกรณีที่จะจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย ์ กรุณาสง่ใหถ้ึงบรษัิท 2 
วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ 

10. วิธีการช าระเงิน 
10.1 ช าระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอื ดรา๊ฟท ์ ที่สามารถเรยีกเก็บเงินไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร โดยเช็ค 

แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีและสง่มอบใหบ้รษัิท 2 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ (ไม่
เกินวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563) และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจา่ย “บัญชจีองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ศรีสวัสดิ ์

คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)”  
10.2 โอนเงินเขา้บญัชี ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำเบลล ์แกรนดพ์ระรำม 9 บัญชีกระแส

รำยวันเลขที่ 925-3-50197-8 ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้หุน้เพิม่ทุน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรชั่น 
จ ำกัด (มหำชน)”  
ทัง้นีก้ารใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อ บรษัิทสามารถเรยีกเก็บเงินจ านวนดงักลา่ว

แลว้เทา่นัน้ หากไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินไดไ้มว่า่ดว้ยเหตใุด  ใหถื้อวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิ  
และบรษัิทตกลงใหถื้อเป็นการยกเลกิการขอใชส้ิทธิในครัง้นี ้  

11. เอกสารที่ใชใ้นการแจง้ความจ านงใชส้ทิธิ 
11.1 แบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ที่ไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่
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สามารถขอรบัแบบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัไดท้ี่บรษัิท หรอื ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ 
www.meebaanmeerod.com 

11.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
11.3 เอกสารการช าระเงิน 
11.4 หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ 

ก. บคุคลสญัชาติไทย ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจที่
ยงัไมห่มดอาย ุ (ในกรณีบตัรขา้ราชการและบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ให้
แนบส าเนาทะเบียนบา้นดว้ย) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ข. บคุคลตา่งดา้ว ส าเนาหนงัสอืเดินทางหรอืส าเนาใบตา่งดา้ว ที่ยงัไมห่มดอายพุรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

ค. นิติบคุคลในประเทศ ส าเนาหนงัสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไมเ่กิน 6 เดือน
ก่อนวนัใชส้ทิธิพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
พรอ้มกบัประทบัตราบรษัิท (ถา้มี) และแนบส าเนาบตัรประชาชนพรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้ีอ  านาจลงนาม 

ง. นิติบคุคลตา่งประเทศ ส าเนาหนงัสอืจดัตัง้นิติบคุคล หรอืส าเนาหนงัสอืรบัรองของนิติบคุคล 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามพรอ้มประทบัตรา
บรษัิท (ถา้ม)ี และแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง
หรอืส าเนาใบตา่งดา้วทีย่งัไมห่มดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้
เอกสารทัง้หมดจะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดย Notary Public  

  ทัง้นี ้ รายละเอยีดและเง่ือนไขอืน่ๆนอกเหนือจากที่กลา่วขา้งตน้ โปรดพิจารณาจากขอ้ก าหนดวา่ดว้ย
สทิธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (SAWAD-W1) 
 
  จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

            -ดวงใจ  แกว้บตุตา—นายประยงค ์ แสนนวล- 

                                                                                                                    
        (น.ส.ดวงใจ  แกว้บตุตา,นายประยงค ์ แสนนวล) 

                            กรรมการ 

http://www.meebaanmeerod.com/

