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การประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น 
คร้ังที่ 1/2555 

บริษัท ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน)                       26 กรกฎาคม 2555 
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ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มมีติให้เรียก 
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2555 

ในวนัพฤหัสบด ีที ่26 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. 
 

ณ ส านักงานสาขาของบริษทั ช้ัน 7 ห้อง 702 
เลขที ่12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
เพือ่พจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี ้

 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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องค์ประชุม 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555 
 

เมื่อวันที่  10 เมษายน 2555 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว 

วาระที ่1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
คร้ังที่ 1/2555  เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2555 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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วาระที ่1 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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เพือ่ให้การบริหารงานของบริษทัเป็นไปอย่างครอบคลุมทัว่ถงึ และมี                
ประสิทธิภาพมากขึน้จงึเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิม่อกี 1 ท่าน 

คอื นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์                                
 

วาระที ่2 

พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการใหม่เพิม่ 
 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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• กระบวนการคดัเลอืกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา  เน่ืองจากปัจจุบันบริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรกต็าม คณะกรรมการได้ร่วมกนั
พจิารณาคุณสมบัตใินด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่านางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์ 
มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน จ ากดั และตาม
หลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒ ิมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ มีประวตัิการท างานที่
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษทัได้                              
 

 
  
       

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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จงึเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้น เพือ่อนุมัตแิต่งตั้งนาง 

สุชัญญา  ธนาลงกรณ์เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั เพิม่อกี 1ท่าน 

ส าหรับประวัติกรรมการ  ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารเชิญประชุม
แล้ว  ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  ล าดบัที ่2 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
เป็นกรรมการ 

ประเภท 
กรรมการ 

จ านวน 
หุ้น 

คดิเป็น% ของหุ้น 
ทีม่สิีทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

  นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์ กรรมการ - - 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ประวตับุิคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่เพิม่ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-นามสกลุ : นางสุชัญญา   ธนาลงกรณ์ 
อายุ : 56 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาโท   รัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - 
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : - 
ประสบการณ์การท างาน : 2552-ปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการ       บริษัท 36 Property จ ากดั 

: 2539-2552          กรรมการผู้จัดการ       บริษัท SGF               
                                                                  Trading(Thailand) จ ากัด 
: 2535--2539         กรรมการผู้จัดการ       บริษัท Frank Jewelry จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่ 

บริษัทจดทะเบียน 
กจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน
กนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริหาร 

ไม่ม ี ไม่ม ี บริษัท 36 Property 
จ ากดั  ไม่ม ี

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท :  ไม่ม ี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2555 :  ไม่ม ี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :  กรรมการบริษัท 
คุณสมบัตต้ิองห้าม : ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิด 

   เกีย่วกบัทรัพย์ ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต 
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วาระที ่2 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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วาระที ่3 

เพือ่เพิม่จ านวนหุ้นสามัญทีห่มุนเวยีนในตลาดหลกัทรัพย์ให้มากขึน้ และ      
เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นรายย่อยได้เข้ามาซ้ือหลกัทรัพย์ของบริษทั  และมี 

ส่วนในการเป็นเจ้าของบริษทั  ซ่ึงจะส่งผลให้มีสภาพคล่องในการซ้ือขาย 

หลกัทรัพย์ของบริษทัเพิม่มากขึน้  จงึเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอื 

หุ้นเพือ่พจิารณาเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้จากเดมิหุ้นละ  5 บาท  
 

               
 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

พจิารณาและอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้น
สามญั 
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    เป็นหุ้นละ 1 บาท  ทั้งนีภ้ายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ดังกล่าวข้างต้น   จะท าให้ หุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม   
69,500,000  หุ้น เป็น 347,500,000 หุ้น  โดยมีทุนจดทะเบียนและทุน
ช าระแล้วคงเดมิ คอื  347,500,000 บาท  ซ่ึงทุนจดทะเบียนและทุนที่ออก
และเรียกช าระแล้ว สามารถแสดงรายละเอยีดได้ดงันี ้

 

 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ก่อนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ ภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

  

ทุนจดทะเบียน ( บาท ) 
347,500,000 347,500,000 

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาทต่อหุน้) 5 1 

จ านวนหุน้สามญั (หุน้)   69,500,000 347,500,000 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ (บาท) 347,500,000 347,500,000 

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาทต่อหุน้) 5 1 

จ านวนหุน้สามญั ( จ านวนหุน้สามญั)  69,500,000 347,500,000 
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วาระที ่3 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

วาระที ่4 

พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4 ของบริษทัเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่า
หุ้นทีต่ราไว้ของบริษทั 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของ
บริษทั บริษทัมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย   
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอื                             
หุ้นอนุมัตใิห้บริษทั แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
ของบริษทั   เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ของบริษทั  เป็นดงันี ้
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

“ ข้อ 4   ทุนจดทะเบียน     :               347,500,000 บาท (สามร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้า             
                                                                                          แสนบาทถ้วน)                                                                                           
              แบ่งออกเป็น        :               347,500,000 หุ้น   (สามร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้า  
                                                                                          แสนหุ้น) 
              มูลค่าหุ้นละ         :                                  1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 
              โดยแบ่งออกเป็น 
               หุ้นสามญั           :                347,500,000 หุ้น (สามร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้า  
                                                                                         แสนหุ้น) 
               หุ้นบุริมสิทธิ      :                          -ไม่มี- “  
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

ทั้งนีใ้ห้บุคคลทีค่ณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทีก่รมพฒันาธุรกจิการค้า  
กระทรวงพาณชิย์  มีอ านาจแก้ไขและเพิม่เตมิถ้อยค า  หรือด าเนินการใดๆ
เพือ่ให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 
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วาระที ่4 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

วาระที ่5 

พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 


