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บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 
บมจ. 0107537000351 

ที ่086/2558 
  20  กนัยายน  2558 

 

เรื่อง  ขอเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2558  

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2558 
 2.  แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
 3. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการประชุม และนิยามกรรมการอสิระ 
 4. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม 
 5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก และ ข 
 6. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุม 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครัง้ที่ 9/2558 เมื่อวนัที ่14 

กนัยายน 2558 ได้มีมติให้เชิญประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2558 ในวนัองัคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น.             
ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ีเลขที ่99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  
เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี: 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  

บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2558 และไดจ้ดัส่ง
ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัแลว้ และไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมฯ มาพรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชุมในครัง้น้ีดว้ย (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

หมายเหต:ุ มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษทั 

เพื่อเป็นการเพิม่สภาพคล่องให้กบัหุน้ของบรษิทั รวมถงึสามารถกระจายสดัส่วนการลงทุนของผูถ้อืหุ้นรายย่อยได้
มากขึน้ บรษิทัจงึเหน็ควรเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัจากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท                      
เป็น 1.00 บาท โดยทุนจดทะเบยีนยงัคงเดมิ แต่จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ขึ้นจาก 333,333,333 หุน้                                      
เป็นจ านวน 1,666,666,665 หุน้ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นควรอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทั
จากเดมิมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท เป็น 1.00 บาท โดยทุนจดทะเบยีนยงัคงเดมิ แต่จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ขึน้ 
จาก 333,333,333 หุน้ เป็นจ านวน 1,666,666,665 หุน้ 

หมายเหตุ: มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ  
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 3 พิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงจ านวน
หุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษทั 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงจ านวนหุ้นและมลูค่าหุ้นทีต่ราไวข้องบรษิทั ตามที่ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้
พจิาณาอนุมตัิในวาระที ่2 ข้างต้น จงึขอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ 
ขอ้ 4 ของบรษิทั จากเดมิทีร่ะบุว่า 

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

โดยให้ใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,666,666,665 บาท  
(หน่ึงพนัหกรอ้ยหกสบิหกลา้นหกแสนหกหมื่นหกพนัหกรอ้ยหกสบิหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,666,666,665 หุน้ 
(หน่ึงพนัหกรอ้ยหกสบิหกลา้นหกแสนหกหมื่นหกพนัหกรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั 1,666,666,665 หุน้ 

(หน่ึงพนัหกรอ้ยหกสบิหกลา้นหกแสนหกหมื่นหกพนัหกรอ้ยหกสบิหา้หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (-หุน้)” 

ทัง้น้ี ให้บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัด าเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และใหม้อี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบยีนดว้ย 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นควรอนุมตัิให้แก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้และมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทั ดงัรายละเอยีดขา้งต้น 

หมายเหต:ุ มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ  
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
ท่ีตราไว้ของบริษทั 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้ของบรษิทั ตามที่ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
ในวาระที ่2 และ 3 ขา้งต้น บรษิทัจงึเหน็ควรเสนอให้มกีารแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 4 และปรบัปรุงขอ้ความของ
ขอ้บงัคบัดงักล่าวในคราวเดยีวกนัเพื่อให้มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ และเพื่อรองรบัวธิกีารช าระค่าหุ้นในรปูแบบต่างๆ 
รวมถงึการออกหุน้และหลกัทรพัยอ์ื่นใดของบรษิทัทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต โดยใหแ้ก้ไขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 4 จากเดมิ
ทีก่ าหนดว่า 

 

“ขอ้ 4  หุน้ของบรษิทัเป็นหุน้สามญั มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละหา้บาท และเป็นหุน้ชนิดระบุชือ่ผูถ้อืหุน้”  

โดยให้ใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  
 

“ขอ้ 4 หุน้ของบรษิทัเป็นหุน้สามญัชนิดระบุชือ่ผูถ้อือนัเป็นหุน้ทีต่้องช าระเงนิครัง้เดยีวจนเตม็มลูค่า และ/
หรอืเป็นหุน้ทีช่ าระค่าหุน้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่นอกจากตวัเงนิ หรอืใหใ้ชล้ขิสทิธิใ์นงานวรรณกรรม ศลิปะ หรอื
วทิยาศาสตร ์สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ แบบหรอืหุน่จ าลอง แผนผงั สตูร หรอื กรรมวธิลีบัใดๆ หรอืให ้
ใชข้อ้สนเทศเกีย่วกบัประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย ์หรอื วทิยาศาสตร ์ 

บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะออกหุน้บุรมิสทิธ ิหุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืหลกัทรพัยอ์ืน่ใดกไ็ดต้ามทีก่ฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาต” 

ทัง้น้ี ให้บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัด าเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัต่อ         
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และใหม้อี านาจแก้ไขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่            
ของนายทะเบยีนดว้ย 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นควรอนุมตัิให้แก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัและมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 

หมายเหต:ุ มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด     
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

โดยทีบ่รษิทัมแีผนงานทีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั (โดยมรีายละเอยีดในวาระที ่7 และวาระอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ดงัทีจ่ะกล่าวถงึต่อไป) แต่บรษิทัยงัมทีุนจดทะเบยีนทีย่งัมไิดอ้อกจ าหน่ายอยู่ จงึต้องลดทุนจดทะเบยีนก่อนการเพิม่
ทุนดงักล่าว โดยการลดทุนจดทะเบยีนจาก 1,666,666,665 บาท เหลอื 1,665,831,450 บาท โดยตดัจ านวนหุ้นสามญั
จดทะเบยีนทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่าย 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นควรอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 1,666,666,665 
บาท เหลอื 1,665,831,450 บาท โดยตดัจ านวนหุ้นสามญัจดทะเบยีนทีย่งัไม่ได้จ าหน่าย ดงัรายละเอยีดขา้งต้น 

หมายเหต:ุ มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด     
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินวาระที ่5 
ข้างต้น จงึขอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั โดยให้ใช้
ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,665,831,450 บาท  
(หน่ึงพนัหกรอ้ยหกสบิหา้ลา้นแปดแสนสามหมื่นหน่ึงพนัสีร่อ้ยหา้สบิบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,665,831,450 หุน้ 
(หน่ึงพนัหกรอ้ยหกสบิหา้ลา้นแปดแสนสามหมื่นหน่ึงพนัสีร่อ้ยหา้สบิหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั 1,665,831,450 หุน้ 

(หน่ึงพนัหกรอ้ยหกสบิหา้ลา้นแปดแสนสามหมื่นหน่ึงพนัสีร่อ้ยหา้สบิหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (-หุน้)” 

ทัง้น้ี ให้บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัด าเนินการจดทะเบยีนแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธขิอง
บรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และใหม้อี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบยีนดว้ย 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นควรอนุมตัิให้แก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน ดงัรายละเอยีดขา้งต้น 

หมายเหต:ุ มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

บรษิทัมแีผนที่จะเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิทัอีกจ านวน 555,277,150 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 
1,665,831,450 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,221,108,600 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 
555,277,150 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4)   
(สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 1,665,831,450 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,221,108,600 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
จ านวน 555,277,150 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

หมายเหต:ุ มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,665,831,450 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,221,108,600 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 555,277,150 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิาณาอนุมตัิในวาระที่ 7 ข้างต้น จงึขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,221,108,600 บาท  
(สองพนัสองรอ้ยยีส่บิเอด็ลา้นหน่ึงแสนแปดพนัหกรอ้ยบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,221,108,600 หุน้  
(สองพนัสองรอ้ยยีส่บิเอด็ลา้นหน่ึงแสนแปดพนัหกรอ้ยหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
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 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั 2,221,108,600 หุน้  

(สองพนัสองรอ้ยยีส่บิเอด็ลา้นหน่ึงแสนแปดพนัหกรอ้ยหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (-หุน้)” 

ทัง้น้ี ให้บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัด าเนินการจดทะเบยีนแก้ไขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และใหม้อี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตาม            
ค าสัง่ของนายทะเบยีนดว้ย 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นควรอนุมตัิให้แก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงัรายละเอยีดขา้งต้น 

หมายเหต:ุ มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ   
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ตามทีบ่รษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจ านวน 555,277,150 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 
2,221,108,600 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 555,277,150 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท          
ตามรายละเอยีดทีป่รากฎในวาระที ่7 และ 8 ขา้งต้นนัน้ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรร   
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวนไม่เกนิ 555,277,150 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมรีายละเอยีด  
ดงัน้ี: 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 555,277,150 หุน้ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Rights Offering) ในอตัรา 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท    
โดยบรษิทัจะด าเนินการปดัเศษทิง้หากค านวณตามอตัราส่วนดงักล่าวแลว้มเีศษของหุน้เกดิขึน้  
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลงัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

 ก่อนเปลีย่นแปลง หลงัเปลีย่นแปลง 
ทุนเรยีกช าระ 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวต่้อหุน้ 5.00 บาท 1.00 บาท 
จ านวนหุน้เรยีกช าระ 333,166,290 หุน้ 1,665,831,450 หุน้ 
รวมทุนเรยีกช าระ 1,665,831,450 บาท 1,665,831,450 บาท 
การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 
อตัราส่วนการจดัสรร 3 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ 3 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ 
จ านวนหุน้เพิม่ทุน 111,055,430 หุน้ 555,277,150 หุน้ 
ราคาเสนอขายต่อหุน้ 5.00 บาท 1.00 บาท 
มลูค่ารวมเพิม่ทุน 555,277,150 บาท 555,277,150 บาท 

(2) ผูถ้อืหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนตามอตัราส่วนทีก่ าหนดไวข้า้งต้นได ้โดยแสดงความ
จ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิทัง้น้ี โดยทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธจิะไดร้บัการจดัสรร
หุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิกต่็อเมื่อมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิที่ไดจ้องซือ้ตามสทิธคิรบถ้วน
ทัง้หมดแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ี การจดัสรรหุน้ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตน ใหเ้ป็น 
ไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี: 
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1) กรณีทีม่หีุน้เหลอืมากกว่าหุ้นทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธิ  

บรษิทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิละช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทุกราย                 
ตามจ านวนทีแ่สดงความจ านงขอจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

2) กรณีทีม่หีุน้เหลอืน้อยกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

2.1)  จดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย โดยน าสดัส่วนการถอืหุน้
เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุ้นทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นทีผู่ท้ ีจ่อง
ซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการค านวณ ใหป้ดั
เศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้น้ี จ านวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ
รายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้  

2.2)  ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2.1) อยู่อกี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิ
กว่าสทิธแิต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิ
กว่าสทิธแิต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคณูดว้ย
จ านวนหุน้ที่เหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นทีผู่ท้ ี่จองซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร 
(ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการค านวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวนหุน้ที่มสีทิธไิดร้บั
การจดัสรรจะไม่เกนิจ านวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้น้ีให้
ด าเนินการจดัสรรหุน้ให้แก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้ 2.2) น้ีจนกระทัง่ไม่มหีุ้น
เหลอืจากการจดัสรร  

อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าใหผู้ถ้อืหุ้น
ของบรษิทั คนใดฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทั ซึ่งปจัจุบนั
อนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้ในบรษิทัได้ไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั และ
บรษิทัขอสงวนสทิธกิารพจิารณาไม่จดัสรรหุ้นให้ผูจ้องซือ้หุน้รายใดหากการจัดสรรดงักล่าวท าให้หรอือาจ
เป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายใด หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยภ์ายใต้กฎหมายไทย 

(3) ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) 
และการจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิตามหลกัเกณฑข์อ้ 1) และ 2) ขา้งต้น บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอื 
อยู่ดงักล่าวแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามนิยามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ (ตามที่ได้มกีาร
แก้ไขเพิม่เติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทัง้น้ี ให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทั 
มอบหมายมอี านาจในการจดัสรรหุน้ที่เหลอืจากการจดัสรรหุ้นตาม Rights Offering ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะก าหนด และมอี านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่เป็น
ราคาที่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นผูพ้จิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควร 
อนัเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้น้ี โดยรวมถงึเป็นผูม้อี านาจกระท าการใดๆ 
ที่จ าเป็นเพื่อการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุน จนกว่าจะด าเนินการการน าหุ้นสามญัเพิม่ทุนเข้าเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นๆ   
ทีเ่กีย่วขอ้งจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
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(5) รายละเอยีดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นตามสดัส่วน (Rights Offering) ปรากฏ
ตามแบบรายงานเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นควรอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวนไม่เกนิ 
555,277,150 หุน้ ดว้ยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ดงัรายละเอยีดขา้งต้น  

หมายเหต:ุ มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดในหนงัสอืเชญิประชุม จะต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดสนบัสนุน เพื่อบรรจุใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรือ่งอื่น
นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม  

อน่ึง บรษิทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
2/2558 ในวนัที ่29 กนัยายน 2558 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่30 กนัยายน 2558 และก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธ ิ 
ในการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน ในวนัที่ 2 พฤศจกิายน 2558 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง 
พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 

 ส าหรบัท่านทีไ่ม่อาจเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเองจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้ประชุม และ
ออกเสยีงแทนในการประชุมกไ็ด้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนงัสอืมอบฉันทะซึง่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธาน
กรรมการหรอืผู้ทีป่ระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนี้ท่านและผู้รบัมอบ
ฉนัทะจะต้องกรอกขอ้มลู แลว้ส่งหลกัฐานและเอกสารตามรายละเอยีดทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 และ 5 หรอืท่านอาจมอบ
ฉนัทะใหน้ายสมศกัดิ ์มัน่แดง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ เขา้ประชุมและออกเสยีงแทนกไ็ด ้ โดยใหท้่านส่งหลกัฐาน
และเอกสารตามที่ไดก้ าหนดไว้ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 และ 5 ทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึนายสมศกัดิ ์มัน่แดง ณ ทีท่ าการของบรษิทั 
ก่อนวนัที ่20 ตุลาคม 2558    

 นายสมศกัดิ ์มัน่แดง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที ่4 ซอยเพชรเกษม 21 แยก 6 
แขวงปากคลองภาษเีจรญิ เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร เป็นผูท้ีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีในการพจิารณาวาระใดๆ ของการประชุมน้ี 
มไิดเ้ป็นญาตกิบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ไม่เป็นผูท้ีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน ไม่เป็นผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพี และไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

จงึขอเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
  
 
 

 (อาภา   คิว้คชา) 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 


