
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
วันที่  28  กุมภาพันธ์  2561 

 

ข้าพเจ้า บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที่ 2/2561  เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 
2561  ระหวา่งเวลา 15.00 น.ถึง 17.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การลดทุน / เพิ่มทุน 

  ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติเก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียน และการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทดงันี ้
 

- ลดทนุจดทะเบยีนจาก  1,129,951,865  บาท เป็น  1,129,950,908 บาท โดยการลดหุ้นสามญัจ านวน 957 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ซึง่เหลอืจากการจดัสรรหุ้นปันผลในการจ่ายปันผลเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560  จ านวน 957 หุ้น 

- เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,129,950,908 บาท เป็น 1,192,717,081 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน  62,766,173 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ  1.00  บาท รวม  62,766,173 บาท   

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  2.1   แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซือ้ และ

ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 60,409,383 18:1 0.00  เป็นการจ่าย
หุ้นปันผล 

 
เพื่อปรับสทิธิ
การแปลงสภาพ
ของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท ครัง้ที่ 
1 (SAWAD-W1) 

2,356,790 N/A 0.00   

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

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

 

หมายเหต ุ

-ให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล  ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561  
2.2    การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
  - ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการค านวณหุ้นปันผลบริษัทฯจะจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัรา

หุ้นละ  0.056 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 



3. ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวนัประชมุใหญ่สามญั  ประจ าปี 2561  ในวนัท่ี 24  เมษายน 2561  เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขที่ 247  ถ.รัชดาภิเษก  ดินแดง  กทม.  โดย 

 ก าหนด วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัท่ี 
.................................. จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 
 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 14 มีนาคม 2561   

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)  
  4.1 ยื่นขอจดทะเบียนเพิม่ทนุและจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 4.2 ยื่นขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามญัเพิม่ทนุจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัเข้าเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีน 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 5.1   เพื่อจดัสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เป็นผลตอบแทนการลงทนุ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 6.1  เพื่อรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท โดยไมต้่องจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสด 

 6.2    สามารถน าเงินไปขยายธุรกิจของบริษัทฯได้ 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารอง
ตามที่กฎหมายก าหนด  โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น การ
ด ารงเงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต หรือเพือ่จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ 

 7.2 บริษัทฯจะน าหุ้นปันผล เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
  7.3 อื่น ๆ ................................................................................................................................. 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

  ไมม่ี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1. วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2561 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 

14 มีนาคม 2561 

3 ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 24 เมษายน 2561 
4 จดทะเบยีนเพิ่มทนุและแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท

กบักระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนัหลงัจาก
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

5 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 4 พฤษภาคม 2561 
6 จ่ายเงินปันผล 21 พฤษภาคม 2561 



  

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

   ลายมือช่ือ...................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัท 

                                   (น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตา, นายประยงค์  แสนนวล) 

             ต าแหนง่ .......กรรมการ...................... 
 
    

 


