บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)
บมจ. 0107537000351
ที่ 005/2558
26 มกราคม 2558
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
2. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
3. ข้อบังคับของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการประชุม และนิยามกรรมการอิสระ
4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
6. แผนทีแ่ สดงสถานทีจ่ ดั ประชุม
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้เชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันจันทร์ท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น.
ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปญั ญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 และได้
จัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา
ทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้ว และได้แนบสาเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ดว้ ย (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มกี ารบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจานวน 666,666,665 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
1,000,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน
133,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5.00 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
(สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 1,000,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จานวน 133,333,333 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 1,000,000,000 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 133,333,333 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ตามที่ได้เสนอให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุ มตั ิในวาระที่ 2 จึงขอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั ฯ โดยให้ใช้ขอ้ ความดังปรากฎข้างท้ายนี้แทน และให้
บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนาย
่
ทะเบียนด้วย
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,666,666,665 บาท
(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าบาท)
333,333,333 หุน้
(สามร้อยสามสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามหุน้ )
5.00 บาท (ห้าบาท)
333,333,333 หุน้
(สามร้อยสามสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามหุน้ )
- หุน้ (-หุน้ )”

ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั ใิ ห้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั ฯ
ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ตามที่บริษัทฯ จะดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจานวน 666,666,665 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน
1,000,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน
133,333,333 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 5.00 บาท ตามรายละเอียดทีป่ รากฎในวาระที่ 2 นัน้ คณะกรรมการจึงขอ
เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 133,333,333 หุน้
ด้วยการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตรา 1.50 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1
หุ้นสามัญ เพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้น ละ 5.00 บาท โดยบริษัทฯ จะดาเนินการปดั เศษทิ้งหากคานวณตาม
อัตราส่วนดังกล่าวแล้วมีเศษของหุน้ เกิดขึน้
ในกรณีท่มี หี ุน้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมในรอบแรก ผูถ้ อื หุน้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยแสดงความจานงจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกิน
กว่าสิทธิ (Oversubscribe) ทัง้ นี้ โดยทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ

ก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ การจัดสรร
หุน้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ทีจ่ องซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscribe) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1) กรณีทม่ี หี นุ้ เหลือมากกว่าหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
บริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกราย
ตามจานวนทีแ่ สดงความจานงขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
2) กรณีทม่ี หี นุ้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่จี องซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนา
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิคณ
ู ด้วยจานวนหุน้ ทีเ่ หลือ จะเป็ นจานวนหุน้ ที่
ผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิมสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร (ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จากการคานวณให้ปดั เศษ
ของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี้ จานวนหุน้ ทีผ่ มู้ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละราย
จองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
2.2) ในกรณีทย่ี งั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) อยู่อกี ให้จดั สรรให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ เกิน
กว่าสิทธิและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
นัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิรายนัน้ คูณด้วยจานวนหุน้ ทีเ่ หลือ
จะได้เป็ นจานวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธินนั ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร (ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้
จากการคานวณ ให้ปดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) โดยจานวนหุน้ ที่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกิน
จานวนหุ้นที่ผู้ถอื หุ้นรายนัน้ ได้จองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธกี ารในข้อ 2.2) นี้จนกระทังไม่
่ มหี นุ้ เหลือจากการจัดสรร
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่มผี ลทาให้
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ คนใดฝ่าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่
อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ ในบริษทั ฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ
และบริษทั ฯ สงวนสิทธิไม่พจิ ารณาจัดสรรหุน้ ให้ผจู้ องซือ้ หุน้ รายใดหากการจัดสรรนัน้ จะทาให้ หรืออาจเป็ น
เหตุ ให้เป็ นการกระทาการขัดต่ อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
ในกรณีทม่ี หี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการ
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น บริษทั ฯ อาจจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลืออยู่
ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามนิยามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ทีท่ จ. 28/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม )
("ประกาศ ทจ. 28/2551") ก็ได้ โดยให้คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายมีอานาจ
ในการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรหุน้ ตาม Rights Offering ให้แก่บุคคลในวงจากัด ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะกาหนด และมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย ซึง่ เป็ นราคาทีไ่ ม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายมีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ รวมถึงเป็ นผูม้ อี านาจกระทาการทีจ่ าเป็ นเพื่อการ
เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนจนกว่าจะดาเนินการการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่ อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจนเป็ นทีเ่ รียบร้อย

สาหรับรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนโดยละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) (สิง่ ที่ส่ง
มาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่
เกิน 133,333,333 หุน้ ด้วยการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ของแต่ละราย ในอัตรา 1.50 หุน้
สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในราคาหุน้ ละ 5.00 บาท ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเรื่องนัน้ ๆ
อนึ่ง บริษทั ฯ ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2558 (Record Date) ในวันที่ 27 มกราคม 2558 และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 28
มกราคม 2558
สาหรับท่านทีไ่ ม่อาจเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุม และ
ออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธาน
กรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนี้ท่านและผูร้ บั มอบ
ฉันทะของท่านจะต้องกรอกข้อมูล แล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 และ 5 หรือท่านอาจ
มอบฉันทะให้นายสมศักดิ ์ มันแดง
่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมแทนก็ได้ โดยให้ท่านส่งหลักฐานและ
เอกสารตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 และ 5 ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงนายสมศักดิ ์ มันแดง
่
ณ ทีท่ าการของบริษทั ฯ
ก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
นายสมศักดิ ์ มันแดง
่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 21 แยก 6
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียในการพิจารณาวาระใดๆ มิได้เป็ นญาติกบั
ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ไม่เป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
และไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คิว้ คชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

