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บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 

บมจ. 0107537000351 

ที ่035/2558 

  26  มนีาคม  2558 
 

เรื่อง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558 
 2.  รายงานประจ าปี 2557 ของบรษิทัฯ 
 3.  ประวตักิรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
 4. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก และ ข 
 5. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม 
 6. นิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 
 7. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชุม 
 8. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุม 

 

ด้วยคณะกรรมการของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) ได้มมีติใหเ้ชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558   
ในวนัที ่27 เมษายน 2558 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ีเลขที ่99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก     
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี: 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร ัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558 และ
ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะ 
เวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ แลว้ และไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมฯ 
มาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้น้ีดว้ย (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

วาระท่ี 2  รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมควรรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ดงัมรีายละเอยีด
ปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองจากผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
ไดพ้จิารณาแลว้ ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2)       

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมควรอนุมตังิบการเงนิดงักล่าว 
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วาระท่ี 4 พิจารณางดการจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2557 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัภาษี
เงนิได้นิติบุคคลของแต่ละปี และตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ได้
ก าหนดใหบ้รษิทัฯ จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 
หกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เน่ืองจากการด าเนินงานของปี 2557 มผีลขาดทุน 4.04 ลา้นบาท ดงันัน้ ทีป่ระชุม  
จงึควรอนุมตังิดจดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานของปี 2557 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 มกีรรมการทีจ่ะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 ท่าน ได้แก่  

1)  นางประจวบ   คลา้ยอุบล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
2)  นางสุเนตร   คิว้คชา กรรมการ 
3)  นายอ านาจ   คิว้คชา กรรมการ  
4)  นายฤทธิ ์  คิว้คชา กรรมการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: บรษิทัฯ ยงัไม่มคีณะกรรมการสรรหา อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มขีอ้บงัคบัเกีย่วกบัการ
สรรหากรรมการ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาถงึความเหมาะสมทีจ่ะก่อประโยชน์สงูสุดต่อการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ แลว้ ใหน้ าเสนอทีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ทีจ่ะต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ทัง้น้ี เพื่อให้การบรหิารงานของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: บรษิทัฯ ยงัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทั 
ได้พจิารณาความเหมาะสมในการท าหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการแลว้ มมีติให้เสนอที่ประชุมก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการโดยให้เหมาจ่ายเป็นรายเดอืน ดงัน้ี ประธานกรรมการ 90,000 บาท รองประธานกรรมการ 
37,500 บาท กรรมการท่านละ 25,000 บาท  และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ
ท่านละ 15,000 บาท นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมดงักล่าวขา้งต้น  ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัทีจ่่ายในปี 2557 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณาและไดม้มีตใิหน้ าเสนอที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อต่อไปน้ี จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2558   

(1)  นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กุล  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่3500 ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
เมื่อปี 2548-2552 และในปี 2555-2557 หรอื   

(2)  นายเสถยีร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่3495 ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ตัง้แต่ปี 2553-2557 หรอื   

(3)  นางสาวกุลธดิา  ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่5946 ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ตัง้แต่ปี 2555-2557  

(4) นายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที่ 9445 ซึง่เพิง่เสนอตวัเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ในปี 2558 เป็นปีแรก  
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และควรก าหนดคา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นเงนิ 1,050,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 เป็นจ านวน 
20,000 บาท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ ค่าสอบบญัชทีีเ่พิม่ข ึน้นี้
เหมาะสมกบัปรมิาณงานทีต่อ้งตรวจสอบเพิม่ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม ่ 

ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่เคยรบับรกิารอื่นจากส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคล
หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อดงักล่าวขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืมสี่วนไดเ้สยีกบั
บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

วาระท่ี 8  พิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2557 เพ่ิมเติม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: ทีป่ระชุมควรใหส้ตัยาบนัการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจ าปี 2557 เพิม่เตมิ
จ านวน 440,000 บาท ส าหรบัการสอบทานและตรวจบญัชรีายไตรมาส ตามความต้องการของตลาดหลกัทรพัยฯ์   

วาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหต:ุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดในหนงัสอืเชญิประชุม จะต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดสนบัสนุน เพื่อบรรจุใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรือ่งนัน้ๆ 

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ในวนั
พุธที ่25 มนีาคม 2558 และวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ในวนัพฤหสับดทีี ่26 มนีาคม 2558 

 ส าหรบัท่านทีไ่ม่อาจเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้ประชุม และออกเสยีง 
แทนในการประชุมกไ็ด ้ในกรณีมอบฉนัทะ กรุณาส่งหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอื
ผูท้ีป่ระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม ในการนี้ท่านและผูร้บัมอบฉนัทะของท่าน
จะต้องกรอกขอ้มลู แลว้ส่งหลกัฐานและเอกสารตามรายละเอยีดทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 และ 5 หรอืท่านอาจมอบฉนัทะให้
นายสมศกัดิ ์มัน่แดง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ เขา้ประชุมแทนกไ็ด ้โดยให้ท่านส่งหลกัฐานและเอกสารตามทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 และ 5 ทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึนายสมศกัดิ ์มัน่แดง ณ ทีท่ าการของบรษิทัฯ ก่อนวนัที ่27 
เมษายน 2558  

 นายสมศกัดิ ์มัน่แดง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยูบ่้านเลขที ่4 ซอยเพชรเกษม 21 แยก 6
แขวงปากคลองภาษเีจรญิ เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร เป็นผูท้ีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีในการพจิารณาวาระใดๆ มไิดเ้ป็นญาตกิบั
ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ไม่เป็นผูท้ีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี 
และไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

จงึขอเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
  
 
 
 (อาภา   คิว้คชา) 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  

 


