
 

 
 

 
 
 
 

 

 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 
บมจ. 0107537000351 

ที ่005/2558 
  26  มกราคม  2558 

 

เรื่อง  ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558  

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2557 
 2.  แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
 3. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชุม และนิยามกรรมการอสิระ 
 4. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุม 
 5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก และ ข 
 6. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุม  

 
ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ซาฟารเีวลิด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่12/2557 เมื่อวนัที ่24 

ธนัวาคม 2557 ได้มีมติให้เชิญประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัจนัทร์ที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 9.00 น.         
ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ีเลขที ่99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510       
เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้: 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2557 

บรษิัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2557 และได้
จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา
ทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ แลว้ และไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมฯ มาพรอ้ม
กบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ดว้ย (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว ซึ่งคณะกรรมการ 
พจิารณาแลว้ เหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึไวถู้กตอ้งแลว้ 

หมายเหต:ุ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 666,666,665 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
133,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 5.00 บาท ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4)          
(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

 
 



 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีน
เดมิจ านวน 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
จ านวน 133,333,333 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท  

หมายเหต:ุ มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ    
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,000,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 133,333,333 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิาณาอนุมตัิในวาระที่ 2 จงึขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯ โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัปรากฎขา้งทา้ยนี้แทน และให้
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัด าเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ต่อ
กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบยีนดว้ย 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,666,666,665 บาท  
  (หนึ่งพนัหกรอ้ยหกสบิหกลา้นหกแสนหกหมื่นหกพนัหกรอ้ยหกสบิหา้บาท) 
 แบ่งออกเป็น 333,333,333 หุน้  
  (สามรอ้ยสามสบิสามลา้นสามแสนสามหมื่นสามพนัสามรอ้ยสามสบิสามหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 5.00 บาท (หา้บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั 333,333,333 หุน้  
  (สามรอ้ยสามสบิสามลา้นสามแสนสามหมื่นสามพนัสามรอ้ยสามสบิสามหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้  (-หุน้)” 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯ 
ตามรายละเอยีดขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

หมายเหต:ุ มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ     
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ตามที่บรษิัทฯ จะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนอีกจ านวน 666,666,665 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
133,333,333 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท ตามรายละเอยีดทีป่รากฎในวาระที ่2 นัน้ คณะกรรมการจงึขอ
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 133,333,333 หุน้ 
ดว้ยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอตัรา 1.50 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 
หุ้นสามญัเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท โดยบริษัทฯ จะด าเนินการปดัเศษทิ้งหากค านวณตาม
อตัราสว่นดงักล่าวแลว้มเีศษของหุน้เกดิขึน้ 

ในกรณีที่มหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิในรอบแรก ผูถ้อืหุน้สามารถจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนตามอตัราสว่นทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ได ้โดยแสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิ
กว่าสทิธ ิ(Oversubscribe) ทัง้นี้ โดยทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธจิะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ



 

กต่็อเมื่อมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้ตามสทิธคิรบถ้วนทัง้หมดแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ การจดัสรร
หุน้ส าหรบัผูถ้ือหุน้ทีจ่องซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตน (Oversubscribe) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

1) กรณีทีม่หีุน้เหลอืมากกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิละช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทุกราย
ตามจ านวนทีแ่สดงความจ านงขอจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

2) กรณีทีม่หีุน้เหลอืน้อยกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

2.1)  บรษิัทฯ จะจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดมิของผู้ที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละราย  โดยน า
สดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธคิณูดว้ยจ านวนหุน้ทีเ่หลอื จะเป็นจ านวนหุน้ที่
ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธมิสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการค านวณใหป้ดัเศษ
ของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี้ จ านวนหุน้ทีผู่ม้สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละราย
จองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้  

2.2)  ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2.1) อยู่อกี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิ
กว่าสทิธแิละยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธิ
นัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธริายนัน้คูณด้วยจ านวนหุน้ทีเ่หลอื 
จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธนิัน้มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้
จากการค านวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวนหุน้ที่ผูม้สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิ
จ านวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นรายนัน้ได้จองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว ทัง้นี้ ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้น
ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้ 2.2) นี้จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร  

อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งต้นไม่ว่ากรณีใด  จะต้องไม่มผีลท าให ้     
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ คนใดฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่
อนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้ในบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ 
และบรษิทัฯ สงวนสทิธไิม่พจิารณาจดัสรรหุน้ใหผู้จ้องซือ้หุน้รายใดหากการจดัสรรนัน้จะท าให ้หรอือาจเป็น
เหตุให้เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 

ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) และการ
จองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ(Oversubscription) ตามหลกัเกณฑข์า้งต้น บรษิทัฯ อาจจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอือยู่
ดงักล่าวแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามนิยามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ทีท่จ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)      
("ประกาศ ทจ. 28/2551") กไ็ด ้โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายมอี านาจ
ในการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุน้ตาม Rights Offering ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัฯ จะก าหนด และมอี านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่เป็นราคาทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของราคาตลาด
ตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายมอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ รวมถงึเป็นผูม้อี านาจกระท าการทีจ่ าเป็นเพื่อการ
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนจนกว่าจะด าเนินการการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 



 

 
ส าหรบัรายละเอยีดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนโดยละเอยีดปรากฎในแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ที่ส่ง  
มาดว้ย 2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่
เกนิ 133,333,333 หุน้ ดว้ยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ของแต่ละราย ในอตัรา 1.50 หุน้
สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน ในราคาหุน้ละ 5.00 บาท ตามหลกัเกณฑแ์ละรายละเอยีดขา้งตน้  

หมายเหต:ุ มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5 เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหต:ุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดในหนงัสอืเชญิประชุม จะตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดสนบัสนุน เพื่อบรรจุใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรื่องนัน้ๆ 

อน่ึง บรษิทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2558 (Record Date) ในวนัที ่27 มกราคม 2558 และวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ในวนัที ่28 
มกราคม 2558 

 ส าหรบัท่านทีไ่ม่อาจเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเอง จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้ประชุม และ
ออกเสยีงแทนในการประชุมกไ็ด ้ ในกรณีมอบฉนัทะ กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ใหแ้ก่ประธาน
กรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม ในการนี้ท่านและผูร้บัมอบ
ฉนัทะของท่านจะตอ้งกรอกขอ้มลู แลว้สง่หลกัฐานและเอกสารตามรายละเอยีดทีป่รากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 และ 5 หรอืท่านอาจ
มอบฉนัทะใหน้ายสมศกัดิ ์ มัน่แดง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ เขา้ประชุมแทนกไ็ด ้ โดยใหท้่านสง่หลกัฐานและ
เอกสารตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 และ 5 ทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึนายสมศกัดิ ์ มัน่แดง ณ ทีท่ าการของบรษิทัฯ 
ก่อนวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558  

 นายสมศกัดิ ์มัน่แดง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยูบ่า้นเลขที ่4 ซอยเพชรเกษม 21 แยก 6 
แขวงปากคลองภาษเีจรญิ เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร เป็นผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในการพจิารณาวาระใดๆ มไิดเ้ป็นญาตกิบั
ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ไม่เป็นผูท้ีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี 
และไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

จงึขอเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
  
 
 
 (อาภา   คิว้คชา) 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  
 
 


