
  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
 

      วนัท่ี  21  ตลุาคม  2561 

เร่ือง เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่2/2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีสง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
2.  สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ทนุท่ีออกใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

  3.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 34) 
  4.  ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน 
  5.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
  6.  ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  7.  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชมุ 
  8.  แผนที่สถานท่ีจดัประชมุ 
  9.  แบบฟอร์มลงทะเบียน     
 เน่ืองด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 
ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561  

ช้อเท็จจริงและเหตผุล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน  2561 บริษัทฯได้มีการ
บนัทกึไว้อยา่งถกูต้อง และได้น าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด
เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 พิจารณารับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง  

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนจาก 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 บาท  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทนุจดทะเบยีนจากเดิม 1,192,717,081 บาทเป็น 
1,192,710,379 บาท โดยลดหุ้นสามญัจ านวน 6,702 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่เหลอืจากการจดัสรรหุ้นปันผลที่จ่าย
ให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 ดงันี ้

 จ านวนทีจ่ดัสรรไว้ จ านวนที่ออกและจา่ยจริง จ านวนทีเ่กิน 
หุ้นปันผล 60,409,383 60,402,681 6,702 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจาก
เดิม 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 บาท โดยลดหุ้นสามญัจ านวน 6,702 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลด
ทุนจดทะเบียน  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีนเป็น ดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  1,192,710,379 บาท 

 แบง่ออกเป็น   1,192,710,379 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นละ    1.00 บาท 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั   1,192,710,379 หุ้น 

 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 

 ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอื
บริคณห์ สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,192,710,379 บาทเป็น 1,249,710,379 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดมิ 1,192,710,379 บาท เป็น 
1,1249,710,379 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 57,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) เพื่อเสนอ
ขายและจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 พิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก
เดิม 1,192,710,379 บาท เป็น 1,249,710,379 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 57,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน ดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  1,249,710,379 บาท 
 แบง่ออกเป็น   1,249,710,379 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ    1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั   1,249,710,379 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 
 
 ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอื
บริคณห์ สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 57,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท ในราคาเสนอขาย 45 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้จ านวน 2,565,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลใน

วงจ ากดั ได้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. (“ผู้ลงทนุ”) หรือบริษัทในเครือของผู้ลงทนุ ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั

ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่บคุคลในวงจ ากดัในกรณี
ที่ผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชดัเจน ในราคาขาย 45 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาขายที่ไมต่ ่ากวา่ราคาตลาดตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตอ่
บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึง่ราคาตลาดค านวณ
จาก ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ี 27 สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 รวม 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมมีติ
เห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เทา่กบั 42.47   บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นราคาที่สงูกวา่ราคาถวัเฉลีย่ถว่ง
น า้หนกั 15 วนัท าการร้อยละ 5.96 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่นกัลงทนุในครัง้นี ้ ถือเป็นการเสนอขายและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมตกิ าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
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ไว้อยา่งชดัเจนตามประกาศ ทจ. 72/2558 ดงันัน้นอกจากบริษัทฯจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ เสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแล้ว บริษัทจะต้องได้รับการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการ
เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่นกัลงทนุ รวมทัง้ หากวนัท่ีเสนอขายหุ้นราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่
ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญั
ของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ย้อนหลงั 7-15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัเสนอขาย)  ผู้ลงทนุดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิ
ตามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น (Silent Period) มีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี ทัง้นีภ้ายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทนุจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีสัง่ห้ามขายดงักลา่ว
ได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถ่กูสัง่ห้ามขาย 
 รายละเอียดของการออก การเสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท ปรากฎตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 และแบบรายงานการเพิ่มทนุ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3  

ทัง้นีเ้สนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการตา่งๆทีเ่ก่ียวข้องกบั
การออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมทัง้ด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเสนอ
ขายแก่บคุคลในวงจ ากดัของบริษัทส าเร็จลลุว่งไปได้ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/ 

2561   ในวนัท่ี  4  ตลุาคม 2561   

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯจะ

เปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.00 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบ

ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึง่มีประวตัิตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7   หรือบคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ตนในการประชมุครัง้นี ้ กรุณากรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จดัสง่มาพร้อมนีใ้ห้ครบถ้วนสมบรูณ์พร้อมหลกัฐาน ยื่น

เพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561  ฉบบันีพ้ร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ

แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com 

ขอแสดงความนบัถือ 

                

(นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ) 

   ประธานกรรมการ 

 

 

 

เลขานกุารบริษัท 

โทร. 0 2693 5555 ตอ่ 851 

 

http://www.meebaanmeerod.com/

