หนังสือชี้ชวน

บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
SRISAWAD POWER 1979 PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อประชาชน
จำนวน 250,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 6.90 บำท
โดยกำรจัดสรรขึน้ อยู่ในดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ระยะเวลาจองซื้อ
วันที่ 28 - 30 เมษำยน 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 7 สิงหำคม 2556
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
วันที่ 25 เมษำยน 2557
คาเตือน:
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ควำม
เหมำะสมในกำรลงทุนและควำมเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นอย่ำงดี กำรมีผลใช้บงั คับของร่ำงหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แนะนำให้ ลงทุนใน
หลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย หรือมิได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย หรือรับรองควำมครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลนี้แต่อย่ำงใด ทัง้ นี้ กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่ำงหนังสือชีช้ วนฉบับนี้เป็ นควำมรับผิดชอบของผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์
หำกร่ำงหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ควำมหรือรำยกำรทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขำดข้อควำมทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับ
จำกวันทีร่ ำ่ งหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้ำของหลักทรัพย์อยู่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทั ฯ หรือเจ้ำของหลักทรัพย์ได้ตำมมำตรำ 82
แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภำยในหนึ่งปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะรูว้ ่ำร่ำงหนังสือชีช้ วนเป็ นเท็จหรือขำด
ข้อควำมทีค่ วรจะต้องแจ้งในสำระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จำกวันทีร่ ำ่ งหนังสือชีช้ วนดังกล่ำวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสำมำรถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสำเนำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพ ย์และหนังสือชี้ชวนได้ท่ศี ูนย์สำรนิเทศ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภ ำวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุง เทพฯ 10900 ในทุก วัน ทำกำรของ
สำนักงำน ระหว่ำงเวลำ 0..9 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทำง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจลงทุน

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พำวเวอร์ 1979 จำกัด (มหำชน)
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รายละเอียดบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์
กำรวิจยั และพัฒนำ
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
โครงกำรในอนำคต
ข้อพิพำททำงกฎหมำย
โครงสร้ำงเงินทุน
โครงสร้ำงกำรจัดกำร
กำรควบคุมภำยใน
รำยกำรระหว่ำงกัน
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
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รำยละเอียดหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
ข้อจำกัดในกำรโอนหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
ทีม่ ำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
ข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย
รำคำหุน้ สำมัญในตลำดรอง
กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

1. รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั
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2. ข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั
ในบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
4. งบกำรเงินตรวจสอบประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2555 และ 2554

