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ที่ SAWAD-025/2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งกาหนดการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ SAWAD-W1 ครัง้ ที่ 3
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง 1. รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท เลขที่ SAWAD-005/2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่ องแจ้ งการปรับ
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1
2. รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท เลขที่ SAWAD-012/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 เรื่ องแจ้ งการปรับ
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1
3. รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท เลขที่ SAWAD-010/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 เรื่ องแจ้ งการปรับ
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1
4. ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1
ตามที่ บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (SAWAD-W1) จานวน 39,995,792 หน่วย ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯได้ ในวันทาการสุดท้ ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี อายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถใช้ สทิ ธิครัง้ แรกในเดือนพฤศจิกายน 2560 คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และครัง้ สุดท้ ายคือ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ สาหรับวันกาหนดการใช้
สิทธิ ครัง้ ที่ 3 ดังนี ้
1. วันเวลายื่นความจานง
:
ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.
2. วันใช้ สทิ ธิ
:
30 พฤศจิกายน 2561
3. อัตราการใช้ สทิ ธิ
:
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.125* หุ้น
(อัตราการใช้ สทิ ธิเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ ทาให้ อตั ราการใช้
สิทธิในปี 2559 เปลีย่ นแปลงจากเดิม 1:1 เป็ น 1:1.025, ในปี
2560 อัตราการใช้ สทิ ธิเปลีย่ นแปลงจาก 1:1.025 เป็ น 1:1.066
และในปี 2561 อัตราการใช้ สทิ ธิเปลีย่ นแปลงจาก 1:1.066 เป็ น
1:1.125)
4. ราคาใช้ สทิ ธิ
:
53.324* บาทต่อหุ้น
(ราคาใช้ สทิ ธิเปลีย่ นแปลงเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมตั ใิ ห้ จา่ ยเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ ทาให้ ราคาใช้ สทิ ธิในปี
2559 เปลีย่ นแปลงจากเดิม 60 บาท เป็ น 58.537 บาท,ในปี
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2560 ราคาใช้ สทิ ธิเปลีย่ นแปลงจาก 58.537 บาท เป็ น 56.286
บาทและปี 2561 ราคาการใช้ สทิ ธิเปลีย่ นแปลงจาก 56.286
บาทเป็ น 53.324 บาท)
5. บุคคลและสถานที่ตดิ ต่อในการใช้ สทิ ธิ :

เลขานุการบริ ษัท หรื อ นางโฉมชบา สถาพรพงษ์
ชัน้ 4 อาคารศรี สวัสดิ์
99/392 ซอยแจ้ งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สอง
ห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-693-5555 โทรสาร 02-573-1565

6. วิธีการชาระเงิน
6.1 ชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่และส่งมอบให้ บริษัท 2 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิแต่
ละครัง้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)”
6.2 โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาเบลล์ แกรนด์ พระราม 9 บัญชีกระแส
รายวันเลขที่ 925-3-50197-8 ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)”
ทังนี
้ ้การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อ บริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวแล้ วเท่านัน้
หากไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัท
ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ไม่เป็ นการตัดสิทธิทจี่ ะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป
เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิในครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวอีกต่อไป
7. เอกสารที่ใช้ ในการแจ้ งความจานงใช้ สทิ ธิ
7.1 แบบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ที่ได้
กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่
สามารถขอรับแบบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่บริ ษัท หรื อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้
ที่ www.meebaanmeerod.com
7.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
7.3 เอกสารการชาระเงิน
7.4 หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
ก. บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่
ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีบตั รข้ าราชการและบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้
แนบสาเนาทะเบียนบ้ านด้ วย) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
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ข. บุคคลต่างด้ าว
ค. นิติบคุ คลในประเทศ

ง. นิติบคุ คลต่างประเทศ

สาเนาหนังสือเดินทางหรื อสาเนาใบต่างด้ าว
ทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้ สทิ ธิพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
พร้ อมกับประทับตราบริษัท (ถ้ ามี) และแนบสาเนาบัตรประชาชนพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ องของผู้มีอานาจลงนาม
สาเนาหนังสือจัดตังนิ
้ ติบคุ คล หรื อสาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คล
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามพร้ อมประทับตรา
บริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
หรื อสาเนาใบต่างด้ าวทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้
เอกสารทังหมดจะต้
้
องได้ รับการรับรองโดย Notary Public และมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนก่อนการใช้ สทิ ธิ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวนาพร พรกิติพงษ์ )
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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