
                                             แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จ ะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (SAWAD-W1) 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                               เลขท่ี…….. ……………………………………………………………………………………. 
        วนัท่ียื่นความจ านงการใชส้ิทธิ ............................................................................................ 
เรียน คณะกรรมการบริษัท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)........................................................................................ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี ..................................................................................................... 

    บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย บตัรประจ าตวัเลขท่ี............................................................................      นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท...................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง/บตัรประจ าตวัเลขท่ี...........................      นิติบคุคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนบริษัท...................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล).........................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี......................................................ประเภทการเสียภาษี          หกัภาษี              ไมห่กัภาษี 
ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี..................................อาคาร/หมูบ่า้น.............................................ซอย..........................................................ถนน.................................................................................................. 
แขวง/ต าบล......................................................................เขต/อ าเภอ...............................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์............................................. 
โทรศพัท(์บา้น).............................................โทรศพัท ์(มือถือ).........................................................................อีเมล.์........................................................................................................................... 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท  ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ทิธิ อตัราการใชส้ิทธิ จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการใชส้ิทธิ 
เศษทศนิยมของหุน้ตัดทิง้ 

ราคาการใชส้ิทธิหุน้สามญัหุน้ละ จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ 
 

 หน่วย 1 : 1.237  หุน้ 48.476 บาท  บาท 
 

ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีสง่มอบ 
เลขท่ี จ านวน (หน่วย) 

  

หากข้าพเจ้า ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้า ตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี (ผูจ้องซือ้ หุน้ เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 

 ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท.......................................................ผูฝ้ากเลขท่ี.......................(ระบช่ืุอ
หนึ่งช่ือใดตามรายช่ือท่ีปรากฏในดา้นหลงัในแบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญันี้) น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ บญัชีซือ้ขายหุน้
เลขท่ี.....................................ซึง่ขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ท่านัน้) 

 ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษัท
ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (การถอนเป็นใบหลกัทรพัยภ์ายหลงั ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมท่ี บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนดไว)้ 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ และจดัสง่ใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามท่ีอยูท่ี่ระบตุามสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายให้
บริษัท ด าเนินใด ๆ เพือ่ท าใหส้ามารถจดัท าใบหุน้และสง่มอบใบหุน้ใหข้า้พเจา้โดยเร็ว แต่ไมเ่กิน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีใชส้ิทธิ ซึง่ขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้หลงัจากท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบั
หลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ขา้พเจา้ ไดช้  าระเงินคา่ใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว โดย 
 เงินโอนเขา้บญัชี  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)”  ธนาคารกรุงเทพ สาขาเบลล ์แกรนด ์พระราม 9 บัญชีกระแสรายวันเลขท่ี 925-3-50197-8  

 เช็ค       แคชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค.................................................ลงวนัท่ี...........................................ธนาคาร..........................................................สาขา......................................  
สั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)”  

(กรณเีป็นเช็ค,แคชเชียร์เช็ค,ดร๊าฟท์หรือค าสัง่จ่ายเงนิของธนาคาร เช็คจะตอ้งลงวนัทีแ่ละสง่มอบก่อนวนัทีใ่ชส้ทิธิ 2 วนัท าการ และสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใชส้ทิธิแต่ละครัง้) 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักลา่ว และจะไมย่กเลิกรายการจองซือ้หุน้สามญันี ้ แต่หากขา้พเจา้ไมส่ง่แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้น
เรียบรอ้ยพรอ้ม ช าระเงินค่าจองซือ้หุน้มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิ หากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ ไมผ่่านการเรียกเก็บจากธนาคารใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ช้
สิทธิการจองซือ้หุน้ 

                                                                                                                                                                          ลงช่ือ.........................................................................ผูจ้องซือ้หุน้สามญั 
                                                                                                                                                                                  (.......................................................................) 

 
หลักฐานการจองซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท ศรีสวัสด์ิ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (SAWAD-W1) (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

 
บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)......................................................................................................................... 
เพือ่จองซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) จ านวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชส้ิทธิ..............................................................หุน้ ในราคาหุน้ละ  48.476  บาท 
รวมเป็นเงิน......................................................................บาท  

โดยช าระเป็น   เงินโอน   เช็ค    แคชเชียรเ์ช็ค   ดร๊าฟท ์เลขท่ี ...............................................วนัท่ี...................................... ธนาคาร..........................................................สาขา................................... 
ผูจ้องซือ้ตอ้งการใหด้ าเนิการสง่มอบหุน้สามญั ดงันี ้

  ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก..............................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี...................................................... 

  ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 

  ออกใบหุน้ 
 
                                                                                                                                         เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอ านาจ ..................................................................วนัท่ี ........................................................... 

 
 
 



BROKER    

ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบรษัิท 
Company Name 

ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบรษัิท 
Company Name 

002 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
KTB SECURITIES (THAILAND)COMPANY LIMITED 

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD. 

034 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภัทร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั  
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  

213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์ จ ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

225 บรษัิทหลกัทรพัย ์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  

229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจ.พี.มอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JP MORGAN SECURITIES (THAILAMD) LIMITED 

019 บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนตีิ ้จ  ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั  
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 บรษัิทหลกัทรพัยื เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมีโก ้จ ากดั  
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซตีิค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอน็ เอ (CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A.- CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไทย จ  ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC. 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. BKK. -BOND  

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) –ผุร้บัฝากทรพัยส์ิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTIDY 

334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PLC - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.LTD. BKK. 

336 ธนาคาเกียรตินาคนิ จ  ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LOMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จ  ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMIITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ  ากดั (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคารทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) BANK PUBLIC CO.,LTD. 

340 ธนาคาร เจพี มอรแ์กน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK, N.A. BANGKOK (BOND TRADING) 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
ICBC (THAI)  PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ  ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ -เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน  
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


