
รายละเอียดใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) ครั้ง
ที ่1 (SAWAD-W1) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น 

 
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท  ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) ครั้งที ่1 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “SAWAD-W1”) 
ชนิด ระบุชื่อผู้ถือ และเปล่ียนมือได้ 
จ านวนที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 40,000,000  หน่วย 
จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

ไม่เกิน 40,000,000  หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)  

ลักษณะการจัดสรร จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันก าหนดรายชื่อ 
(Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม  2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2558  โดยจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 25   หุ้นสามัญต่อ   1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (เศษของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจ านวน 1 หน่วยจากการค านวณให้ปัด
เศษทิ้ง) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 
วันออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธ ิ            

เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 5  ปี  นับแต่วันท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
อัตราการใช้สิทธซิื้อหุ้นสามัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไข

การปรับสิทธ)ิ 
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 60.00  บาท ต่อ  1  หุ้นสามัญ  (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)  
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในคราวนี้ด้วย  

 

ดังนั้น   ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณ ีดังต่อไปนี ้
กรณีที่ 1  ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
               ครั้งที ่1 ทั้งจ านวน  
กรณีที่ 2  บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ 
                หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที ่1 ทั้งจ านวน 
1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น Control Dilution 

สูตรการค านวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = Qw / (Qo + Qdiv + Qw) 
กรณีที่  1           เท่ากับศูนย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 



กรณีที่  2           เท่ากับร้อยละ  3.77 
2)    ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
สูตรการค านวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po โดยที ่
Po  =   ราคาก่อนการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  
            (PavgQo+PdivQdiv)/(Qo+Qdiv)  =  34.87  บาท 
Pavg=    ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี  
              26  กุมภาพันธ์ 2558  (ระหว่างวันท่ี  4-24  กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเท่ากับ 35.57  บาท 
              ต่อหุ้น)  
Pdiv =   ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  เท่ากับ 
             หุ้นละ 0.00  บาท 
Pr    =   ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
Qo   =  จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
Qdiv=   จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล 
Qw  =   จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
Pn =     ราคาภายหลังการขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
            (PavgQo+PdivQdiv+PrQw)/(Qo+Qdiv+Qw)   =  35.82  บาท 
 

ผลกระทบด้าน Price Dilution 
กรณีที่ 1และกรณีที่ 2 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากราคาภายหลังการขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาก่อนการเสนอขาย 
  

  

3)    ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 
สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร = (EPSo - EPSn)/EPSo โดยที ่
EPSo = ก าไรสุทธ ิ/ Qo+Qdiv   = 0.8379 
EPSn = ก าไรสุทธ ิ/ (Qo + Qdiv + Qw) = 0.8063 
ผลกระทบด้าน EPS Dilution 
กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2      เท่ากับร้อยละ  3.77 
  

วันใช้สิทธ ิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และ
พฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  โดยจะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกในวนั
ท าการสุดทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 2560  

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  



ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นี้ เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นายทะเบยีนใบส าคัญแสดงสิทธ ิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
เงื่อนไขการปรับสิทธิ บริษัทฯจะด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธ ิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตุการณ์

หน่ึงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ใหด้้อยไป
กว่าเดมิ 
1. เมื่อมกีารเปล่ียนแปลงมูลคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

แบ่งแยกหุ้น 
2. เมื่อบริษัทฯมีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต่ า 
3. เมื่อบริษัทฯเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหมใ่ดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลง

สภาพ /ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญั โดยก าหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใน
ราคาต่ า 

4. เมื่อบริษัทฯจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
5. เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงนิเกินกว่าอัตราที่ได้ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ 
6. เมื่อมกีรณีอืน่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไวต้ามข้อ1-5 ข้างต้นทีท่ าให้ผู้ถือ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม 
เหตุในการออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรบั
การปรับสิทธ ิ

เมื่อมกีารด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ที่ก าหนดไวใ้นข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธ ิ ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 
(รวมทัง้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

วัตถุประสงค์ของการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิและประโยชน์ท่ีบริษัทฯ
พึงได้รับ 

เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกจิในอนาคตของบริษัทฯ  

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับ กรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธใิช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธ ิ บริษัทฯก็จะได้รับเงินทุนไปขยาย
ธุรกิจ สร้างรายได้ให้บรษิัทฯ 

 

 

 

 

 

 


