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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
วันที่  17 กันยายน 2561 

ข้าพเจ้าบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 9/2561 เมื่อ 17 กนัยายน 2561 ระหว่างเวลา 14.00 
น. ถึง 16.00 น.  เก่ียวกบัการเพิม่ทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การเพิ่มทุน 
  ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติดงันี ้
 1.1  ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก   1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 โดยลดหุ้นสามญัจ านวน 6,702 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  ซึง่เหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลในการจ่ายปันผล จ านวน 6,702 หุ้น 
 1.2  เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,192,710,379 บาท เป็น 1,249,710,379  บาท โดยออกหุ้นสามญั จ านวน 57,000,000  หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 57,000,000 1.00 57,000,000 
          การใช้เงินทนุ     
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั ..................... ..................... ..................... 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ ..................... ..................... ..................... 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
   2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดัคือ 
Cathay Financial 
Holding Co., Ltd. หรือ
บริษัทในเครือ ของ 
Cathay Financial 
Holding Co., Ltd.  

57,000,000 - 45.00 หลงัจากได้รับอนญุาต
จากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

ดหูมายเหต ุ

      
 หมายเหต ุ
  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2561 ได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้
ที่ 2/2561 พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้

1. ลดทนุจดทะเบยีนจากเดิม 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 บาท โดยลดหุ้นสามญัที่เหลอืจากการจดัสรร

หุ้นปันผลจ านวน 6,702 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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2. เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,192,710,379 บาท เป็น 1,249,710,379 บาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 57,000,000 หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

3. จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 57,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 45 บาทตอ่หุ้น คดิ

เป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้จ านวน 2,565,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ได้แก่ Cathay Financial Holding Co., 

Ltd. (“ผู้ลงทนุ”) ปัจจบุนัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 4.99 ของบริษัท หรือบริษัทในเครือของผู้ลงทนุ ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของ

บริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมแ่ก่บคุคลในวงจ ากดัในกรณีที่ผู้ ถือ

หุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชดัเจน ในราคาขาย 45 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาขายที่ไมต่ า่กวา่ราคาตลาดตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ราคาตลาดค านวณจาก ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของ

บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 

2561 รวม 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เทา่กบั 

42.47   บาทตอ่หุ้น 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่นกัลงทนุในครัง้นี ้ ถือเป็นการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมตกิ าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้อยา่ง
ชดัเจนตามประกาศ ทจ. 72/2558 ดงันัน้นอกจากบริษัทฯจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแล้ว บริษัทจะต้องได้รับการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทให้แก่นกัลงทนุ รวมทัง้ หากวนัท่ีเสนอขายหุ้นราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทท่ีซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ ย้อนหลงั 7-15 วนัท าการตดิตอ่กนัก่อนวนัเสนอขาย)  ผู้ลงทนุดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น 
(Silent Period) มีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี ทัง้นีภ้ายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทนุจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมดทีถ่กูสัง่ห้ามขาย 

ภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ลงทนุนี ้ผู้ลงทนุจะถือหุ้นจ านวน 114,388,913 หุ้น 
หรือร้อยละ 9.49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัท ซึง่มิได้
เป็นผลให้บคุคลดงักลา่วต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) 
รวมถงึกฎเกณฑ์และประกาศที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นีเ้สนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอี านาจในการด าเนินการตา่งๆทีเ่ก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย 
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุเพื่อขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมทัง้ด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจ
ในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน และเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดัของ
บริษัทส าเร็จลลุว่งไปได้ 
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2..1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น     

  - ไมม่ี – 

    3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิเอม

เมอรัลด์ กรุงเทพฯ  โดย 
 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัที ่4 ตลุาคม 2561 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         
4.1    ด าเนินการขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ากดัตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
4.2  ด าเนินการจดทะเบียนลดทนุ เพิ่มทนุจดทะเบียนและจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 
4.3 ด าเนินการขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จดัสรรให้บคุคลใน

วงจ ากดั เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
1. เพื่อใช้ขยายธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนัของบริษัท ซึง่เป็นขยายธุรกิจผา่นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

คือ บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน), บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั และ บริษัท เงินสดทนัใจ จ ากดั 

จ านวนรวมกนัไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท  

2. เพื่อขยายการลงทนุในธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัในตา่งประเทศ ทัง้นีโ้ครงการนีอ้ยูร่ะหวา่งการสรรหาและเจรจากบั

เปา้หมาย ขึน้อยูก่บัแผนงานและสดัสว่นในการลงทนุ จึงระบจุ านวนเงินท่ีจะใช้ประมาณ 200 ล้านบาท 

3. เพื่อขยายการลงทนุในธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ ผา่นบริษัทยอ่ยของบริษัท คือ บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จ ากดั 

จ านวน 500 ล้านบาท 

4. เพื่อลดภาระหนีส้นิจากสถาบนัการเงินและเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัท จ านวนประมาณ 365 ล้านบาท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแผนการใช้เงินให้เหมาะสมของระยะเวลา

และวตัถปุระสงค์การใช้เงิน 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นผู้พิจารณาแผนการใช้เงินให้เหมาะสมของ

ระยะเวลาและวตัถปุระสงค์การใช้เงิน 

 
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทนุครัง้นี ้ จะชว่ยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิม่รายได้  ลดคา่ใช้จ่ายด้าน

ดอกเบีย้ สง่ผลให้ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทแข็งแกร่งขึน้ 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
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 7.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกั
ส ารองตามที่กฎหมายก าหนด โดยกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น 
การส ารองเงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ 
 7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตง่วด  

      ผู้จองซือ้หุ้นจะมีสทิธิได้รับได้รับเงินปันผล ภายหลงัการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 
 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  -ไมม่ี- 

  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2561 17 กนัยายน 2561 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือ

หุ้นครัง้ที่ 2/2561 (Record Date) 
4 ตลุาคม 2561 

3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 16 พฤศจิกายน 2561 
4 จดทะเบียนลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ี

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติ
อนมุตัิ 

5 เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั หลงัจากได้รับอนญุาตจาก สนง. 
กลต. แตต้่องไมเ่กิน 3 เดือนนบั
จากวนัที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ

หุ้นมีมติอนมุตัิ 
6 จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัจองซือ้

และช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

                              ลายมือช่ือ.................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                (.นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา) 

                              ต าแหนง่........กรรมการ 
 
 
                              ลายมือช่ือ...................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                                (นายประยงค์  แสนนวล) 
                  ต าแหนง่ ........กรรมการ 
 


