บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)
บมจ. 0107537000351
ที่ 035/2558
26 มีนาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
2. รายงานประจาปี 2557 ของบริษทั ฯ
3. ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ง ใหม่
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
7. ข้อบังคับของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการประชุม
8. แผนทีแ่ สดงสถานทีจ่ ดั ประชุม
ด้วยคณะกรรมการของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) ได้มมี ติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558
ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปญั ญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และ
ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะ
เวลาทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้ว และได้แนบสาเนารายงานการประชุมฯ
มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ดว้ ย (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมควรรับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ดังมีรายละเอียด
ปรากฎในรายงานประจาปี 2557 (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ้สู อบบัญชีได้ตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
บริษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีแห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ได้พจิ ารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี 2557 (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมควรอนุมตั งิ บการเงินดังกล่าว
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วาระที่ 4 พิ จารณางดการจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนิ นงานของปี 2557
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้
กาหนดให้บริษทั ฯ จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ: เนื่องจากการดาเนินงานของปี 2557 มีผลขาดทุน 4.04 ล้านบาท ดังนัน้ ทีป่ ระชุม
จึงควรอนุมตั งิ ดจัดสรรกาไรเป็นสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานของปี 2557
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 มีกรรมการทีจ่ ะต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นางประจวบ คล้ายอุบล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2) นางสุเนตร คิว้ คชา
กรรมการ
3) นายอานาจ คิว้ คชา
กรรมการ
4) นายฤทธิ ์ คิว้ คชา
กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีขอ้ บังคับเกีย่ วกับการ
สรรหากรรมการ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะก่อประโยชน์สงู สุดต่อการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ แล้ว ให้นาเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ทีจ่ ะต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั
ได้พจิ ารณาความเหมาะสมในการทาหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการโดยให้เหมาจ่ายเป็ นรายเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการ 90,000 บาท รองประธานกรรมการ
37,500 บาท กรรมการท่านละ 25,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ
ท่านละ 15,000 บาท นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น ซึง่ เป็นอัตราเดียวกันกับทีจ่ ่ายในปี 2557
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาและได้มมี ติให้นาเสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ ประจาปี 2558
(1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
เมื่อปี 2548-2552 และในปี 2555-2557 หรือ
(2) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ตัง้ แต่ปี 2553-2557 หรือ
(3) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ
ตัง้ แต่ปี 2555-2557
(4) นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 ซึง่ เพิง่ เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ
ในปี 2558 เป็นปีแรก
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และควรกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นเงิน 1,050,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 เป็ นจานวน
20,000 บาท ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ค่าสอบบัญชีทเี่ พิม่ ขึน้ นี้
เหมาะสมกับปริมาณงานทีต่ อ้ งตรวจสอบเพิม่ ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
ในรอบปีทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่เคยรับบริการอื่นจากสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
วาระที่ 8 พิ จารณาให้สตั ยาบันการจ่ายค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชีประจาปี 2557 เพิ่ มเติ ม
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมควรให้สตั ยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2557 เพิม่ เติม
จานวน 440,000 บาท สาหรับการสอบทานและตรวจบัญชีรายไตรมาส ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวัน
พุธที่ 25 มีนาคม 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 มีนาคม 2558
สาหรับท่านทีไ่ ม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียง
แทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึง่ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการหรือ
ผูท้ ป่ี ระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนี้ท่านและผูร้ บั มอบฉันทะของท่าน
จะต้องกรอกข้อมูล แล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 และ 5 หรือท่านอาจมอบฉันทะให้
นายสมศักดิ ์ มั ่นแดง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมแทนก็ได้ โดยให้ท่านส่งหลักฐานและเอกสารตามทีไ่ ด้
กาหนดไว้ในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 และ 5 ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงนายสมศักดิ ์ มันแดง
่
ณ ทีท่ าการของบริษทั ฯ ก่อนวันที่ 27
เมษายน 2558
นายสมศักดิ ์ มั ่นแดง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยูบ่ ้านเลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 21 แยก 6
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใดๆ มิได้เป็นญาติกบั
ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ไม่เป็นผูท้ ม่ี สี ่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
และไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คิว้ คชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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