
   

1 

 

 

 
 

 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จาํกดั (มหาชน) 

บมจ. 0107537000351 

ท ี028/2560 

  24  มนีาคม  2560 

 

เรอืง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

สงิทสี่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559  

 2.  รายงานประจาํปี 2559 ของบรษิทัฯ 

 3.  ประวตักิรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชอืกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งใหม ่

 4. นิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ  

  5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เกยีวกบัการประชุม 

6.   เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

 วธิกีารลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

7. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชุม) 

  8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  

  9. แผนทแีสดงสถานทจีดัประชุม 

 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2560 ในวนัท ี24 เมษายน 2560 ตงัแต่เวลา 9.00 น. ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ี เลขท ี99 ถนนปัญญาอนิทรา แขวงสามวา

ตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพอืพจิารณาเรอืงต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน:ี 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซงึประชุมเมอืวนัท ี 25 เมษายน 2559 และได้

จดัสง่สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลา 

ทกีฎหมายกาํหนด พรอ้มทงัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ แลว้ และไดแ้นบสาํเนารายงานการประชุมฯ มาพรอ้ม

กบัหนงัสอืเชญิประชุมในครงันดีว้ย (สงิทสี่งมาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทปีระชุมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

วาระที 2  รบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทปีระชุมควรรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ดงัมรีายละเอยีด

ปรากฎในรายงานประจาํปี 2559 (สงิทสี่งมาดว้ย 2) 
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วาระที 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ทีผ ูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปี สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2559 ซงึผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รบัรองจากผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จํากดั และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไดพ้จิารณา

แลว้ ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในรายงานประจําปี 2559 (สงิทสี่งมาดว้ย 2)       

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทปีระชุมควรอนุมตังิบการเงนิดงักล่าว 

วาระที 4 พิจารณาการจดัสรรเงินกาํไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2559 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายทจีะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่ตํากว่ารอ้ยละ 60 ของกําไรสทุธหิลงัจากหกัภาษี

เงนิไดนิ้ตบุิคคลของแต่ละปี นอกจากบรษิทัฯ จะมคีวามจําเป็นต้องสาํรองเงนิไวใ้ชใ้นการขยายธุรกจิ และตามพระราช-

บญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหบ้รษิทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปี

ส่วนหนึงเป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธปิระจาํปี หกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุน

สาํรองนีจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีาํไรสะสมยกมา 161.32 ลา้นบาท และมกีาํไรเบด็เสรจ็รวม

สาํหรบัปี 37.42 ลา้นบาท  แต่เนืองดว้ยบรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิลงทุนสรา้งธมีปารค์แห่งใหมใ่นจงัหวดัภูเกต็ และยงัมี

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงกจิกรรมของบรษิทัฯ หลายรายการ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งสาํรองเงนิสดไวห้มุนเวยีน

และเสรมิสภาพคล่องของบรษิทัฯ คณะกรรมการจงึมมีตใิหข้ออนุมตัทิปีระชุมใหง้ดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559 และ

จดัสรรกาํไรตามรายการขา้งล่างนี 

    หน่วย : บาท  

(1) ณ วนัท ี1 มกราคม 2559 มกีาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรยกมา 161,322,422  

(2) บวก กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2559 37,072,856 

(3) หกั    สาํรองตามกฎหมาย      (1,600,000) 

(4) กาํไรสะสมยกไป 196,795,278 

   

วาระที 5 พิจารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทีจะต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ในอตัราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทงัหมด ซงึในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปีครงันี มกีรรมการทตีอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่  

1)  นายณรงค ์ จุลชาต ประธานกรรมการ 

2)  นายผนิ   ควิคชา ประธานกรรมการบรหิาร 

3)  นางอาภา ควิคชา  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

4)  นายธนะ ควิคชา  กรรมการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: บรษิทัฯ ยงัไม่มคีณะกรรมการสรรหา อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทั ซงึไม่รวม

กรรมการทคีรบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมทจีะ

ก่อประโยชน์สงูสดุต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ แลว้ ใหนํ้าเสนอทปีระชุมพจิารณาเลอืกตงักรรมการทคีรบกําหนด

ออกตามวาระทงั 4 ท่าน ไดแ้ก ่ นายณรงค ์ จุลชาต, นายผนิ ควิคชา, นางอาภา ควิคชา  และนายธนะ ควิคชา  

กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง  
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วาระที 6 พิจารณาอนุมตัิค ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: บรษิทัฯ ยงัไมม่คีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทั 

ได้พจิารณาความเหมาะสมในการทาํหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการแลว้ มมีติให้เสนอทปีระชุมกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการโดยใหเ้หมาจ่ายเป็นรายเดอืน ในอตัราเดยีวกนักบัทไีดจ้่ายในปี 2559 ดงันี: ประธานกรรมการ 

90,000 บาท รองประธานกรรมการ 37,500 บาท กรรมการท่านละ 25,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ 

25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาท นอกเหนือจากค่าเบยีประชุมกรรมการดงักล่าวขา้งตน้  

วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณาและไดม้มีตใิหนํ้าเสนอทปีระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชตีามรายชอืต่อไปนี จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัฯ ประจาํปี 2560   

(1)  นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี4054  ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ         

ในปี 2552-2557 หรอื   

(2) นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี3500 ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ในปี 2548-2552 และปี 2555-2559 หรอื   

(3)  นายเสถยีร วงศส์นันท ์ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี3495 ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ตงัแต่ปี 2553 หรอื  

(4)  นางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล ผู้สอบบญัชทีะเบยีนเลขท ี5946 ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ตงัแต่ปี 2555 หรอื  

(5) นายยุทธพงษ์ เชอืเมอืงพาน ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี9445 ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีอง          

บรษิทัฯ ตงัแต่ปี 2558 

และควรกาํหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นเงนิ 1,400,000 บาท เพมิขนึจากปี 2559 เป็นจํานวน 90,000 บาท 

ซงึคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่าค่าสอบบญัชทีเีพมิขนึนีเหมาะสมกบั

ปรมิาณงานทตีอ้งตรวจสอบเพมิขนึ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทอีอกและปรบัปรุงใหม่ และการขยายธุรกจิ

ของกลุ่มบรษิทั 

 ในรอบปีทผี่านมา บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่เคยรบับรกิารอนืจากสํานักงานสอบบญัชทีผีู้สอบบญัชีสงักดั 

บุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีผู้สอบบญัชตีามรายชอืดงักล่าวขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นได้

เสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

วาระที 8 เรอืงอ ืนๆ  (ถ้ามี) 

หมายเหต :ุ ในการเสนอวาระอนืๆ นอกเหนือจากวาระทกีาํหนดในหนงัสอืเชญิประชุม จะตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าหนึงในสามของจาํนวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดสนับสนุน เพอืใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรอืงนนัๆ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดวนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้เพอืสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ในวนัท ี

22 มนีาคม 2560 และวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพอืรวบรวมรายชอืผูถ้อืหุน้ในวนัท ี23 มนีาคม 2560 
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 หากท่านไม่อาจเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอนืซงึบรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้ประชุม และ

ออกเสยีงแทนในการประชุมกไ็ด ้ ในกรณีมอบฉนัทะ กรุณาสง่หนังสอืมอบฉนัทะซงึปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ใหแ้ก่ประธาน

กรรมการหรอืผูท้ปีระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทปีระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม ในการนีท่านและผูร้บัมอบ

ฉันทะของท่านจะตอ้งกรอกขอ้มลู แลว้ส่งหลกัฐานและเอกสารตามรายละเอยีดทปีรากฏในสงิทสี่งมาดว้ย 6 หรอืท่านอาจมอบฉนัทะ

ใหน้ายสนุทร พจน์ธนมาศ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ประชุมแทนกไ็ด ้โดยใหท้่านส่งหลกัฐานและเอกสาร

ตามทไีดก้าํหนดไวใ้นสงิทสี่งมาดว้ย 6 ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนถงึนายสุนทร พจน์ธนมาศ ณ ททีาํการของบรษิทัฯ ก่อนวนัท ี

24 เมษายน 2560 

 นายสุนทร พจน์ธนมาศ อายุ 62 ปี อยู่บา้นเลขท ี29/9 ซอยลาดพรา้ว 23 แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพ-

มหานคร เป็นผูท้ไีม่มสีว่นไดเ้สยีในการพจิารณาวาระใดๆ มไิดเ้ป็นญาตกิบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่เป็นผูท้มีสีว่นร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี และไม่มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

จงึขอเรยีนมาเพอืโปรดทราบ  

 ขอแสดงความนบัถอื 

  

 

 

 (อาภา   ควิคชา) 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

  


