
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 
วันที่  26  กุมภาพนัธ์  2558 

 

ข้าพเจ้า บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันท่ี 26 กมุภาพันธ ์
2558 ระหวา่งเวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดงัต่อไปนี ้

 1.  การเพิ่มทนุ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมตใิห้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  1,000  ล้านบาท เป็น  1,060  ล้านบาท โดยออกหุ้น
สามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน  60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ  1.00  บาท รวม  60 ล้านบาท  โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ
ดังนี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว ้

(บาทต่อหุน้) 
รวม 

(ล้านบาท) 
  แบบก าหนดวตัถุประสงค ์

        ในการใชเ้งินทุน 

 

หุ้นสามัญ 60,000,000 1.00 60 

 

 2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

  2.1   แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  
จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 
วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 20,000,000 50:1 0.00 .............................. เป็นการจ่าย
หุ้นปันผล 

 ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
เพื่อรองรับการ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
แปลงสภาพ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
ของใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 
1 (SAWAD-W1) 

40,000,000 25 หุ้น
สามัญ:1 
ใบส าคัญ
แสดงสิทธ ิ

0.00  ดูรายละเอยีด
ตามเอกสาร
แนบ 1 

 ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
..................... ..................... ..................... .............................. .....................  

 

 

                   



หมายเหต ุ

-ใหก้ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธใินใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ครั้งที่ 1  ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  
- รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (SAWAD-W1) ปรากฎตาม
เอกสารแนบ 1 

2.2    การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
  - ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการค านวณหุ้นปันผลบริษัทฯจะจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา

หุ้นละ  0.02 บาท 

  - ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีไม่เตม็จ านวน 1 หนว่ยจากการค านวณให้ปัดเศษทิง้ 
3. ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุน้เพือ่ขออนมุัติการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

 ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที ่ ประจ าปี 2558  ในวันที ่23  เมษายน 2558  เวลา 9.00 น. ณ ห้อง
แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรงุเทพ  เลขที่ 99/1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กทม.  โดย 

 ก าหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตัง้แตว่ันท่ี 
.................................. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 
 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558  และใหร้วบรวมรายชื่อ

ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที ่13 มีนาคม 2558 (วันท าการถัดจากวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)  
  4.1 ยื่นขอจดทะเบียนเพิม่ทุนและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 

 4.2 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิม่ทุนจากการจา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัและหุ้นสามัญ
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงินทุนในสว่นที่เพิม่ 

 5.1   เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผลตอบแทนการลงทุน 

 5.2    เพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิในอนาคตของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

6. ประโยชน์ที่บริษทัจะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

 6.1  เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงนิของบริษัท โดยไม่ต้องจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสด 

 6.2    สามารถน าเงินไปขยายธุรกิจของบรษิัทฯได้ 
 6.3 เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกจิในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

7.1 บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารอง
ตามที่กฎหมายก าหนด  โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การ
ด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 

 



 7.2 บริษัทฯจะน าหุ้นปันผลและหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 
(SAWAD-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
  7.3 อื่น ๆ ................................................................................................................................. 
 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเปน็ส าหรับผู้ถือหุน้เพือ่ใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมตักิารเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้
เพิ่มทนุ 

..................ไม่มี............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ  
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ป ี

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 26 กุมภาพันธ์ 2558 

2 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธใินการเข้ารว่มประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 

12 มีนาคม 2558 

3 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียน 

13 มีนาคม 2558 

4 ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 23 เมษายน 2558 
5 จดทะเบยีนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั

กับกระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วันหลังจาก
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น 

6 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธไิด้รับเงินปันผลและใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) 

6 พฤษภาคม 2558 

7 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียน 

7 พฤษภาคม 2558 

8 จ่ายเงินปันผล 22 พฤษภาคม 2558 
  

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถว้นทุกประการ 

 

   ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืชื่อแทนบริษัท 

   (....น.ส.ดวงใจ  แกว้บุตตา.....) 

    ต าแหน่ง .......กรรมการ...................... 
 
    ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืชื่อแทนบริษัท 

   (.....นายอวยชยั  สมกล่ิน........) 

     ต าแหน่ง .......กรรมการ....................... 
 

 


