สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2.
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริ ษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ข้าพเจ้า บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.20 น. เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,000,000,000 บาท เป็ น 1,666,666,665 บาท
โดยออกหุน้ สามัญจานวน 133,333,333 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท รวม 666,666,665 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนใน
ลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
 แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
133,333,333
-

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
5.00
-

รวม
(บาท)
666,666,665
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 133,333,333 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.00
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

1. ผูถ้ อื หุน้ เดิม

ไม่เกิน
133,333,333
หุน้

1.50 หุน้ สามัญ
เดิม :
1 หุน้ สามัญใหม่

2. ประชาชน

-

-

3. บุคคลใด ๆ

-

4. เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตราสาร

-

ราคาขาย
ต่อหุ้น
(บาท)
5.00

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ นค่าหุ้น

หมายเหตุ

-

9-13 มีนาคม พ.ศ.
2558
(โปรดพิจารณาหมาย
เหตุ ข้อ 4)
-

โปรดพิจารณา
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ
ด้านล่าง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

หมายเหตุ
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) มีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 133,333,333 หุน้ ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) ในอัตรา 1.50 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิม่ ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 5.00 บาท โดยบริษทั จะ
ดาเนินการปดั เศษทิง้ หากคานวณตามอัตราส่วนดังกล่าวแล้วมีเศษของหุน้ เกิดขึน้
โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นให้แก่ ผู้ถือ หุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ใ นสมุ ดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน ที่
กาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในวันที่ 27มกราคม พ.ศ. 2558 (Record
Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน้ ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม การให้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวของบริษทั ยัง
มีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
2. ในกรณีทม่ี หี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในรอบแรก ผูถ้ อื หุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยแสดงความจานงจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่า
สิทธิ (Oversubscribe) ทัง้ นี้ โดยที่ผู้ถอื หุ้นเดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(Oversubscribe) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้ว
เท่านัน้ ทัง้ นี้ การจัดสรรหุน้ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscribe) ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1) กรณีทม่ี หี นุ้ เหลือมากกว่าหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
บริษทั จะจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตาม
จานวนทีแ่ สดงความจานงขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
2) กรณีทม่ี หี นุ้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิม
ของผู้ทจ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ทีเ่ หลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร (ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จากการคานวณ ให้ปดั เศษของ
หุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี้ จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจองซือ้
และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
2.2) ในกรณีทย่ี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) อยู่อกี ให้จดั สรรให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่
เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร (ในกรณีทม่ี ี
เศษของหุน้ จากการคานวณ ให้ปดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) โดยจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่
เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี้ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่
ผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธกี ารในข้อ 2.2) นี้จนกระทังไม่
่ มหี นุ้ เหลือจากการจัดสรร
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาให้ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษทั คนใดฝ่าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ ปจั จุบนั อนุ ญาตให้
คนต่างด้าวถือหุน้ อยู่ในบริษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั และบริษทั ขอ
สงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุน้ ให้ผู้จองซื้อหุน้ รายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ น
2

การกระทาการขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย
3. ในกรณีทม่ี หี ุน้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
และการจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ขอ้ (1) และ (2) ข้างต้นแล้ว บริษทั จะจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดงั กล่าวแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ตามที่
ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมายมีอานาจในการจัดสรรหุน้ ใด ๆ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรหุน้ ตาม Rights Offering ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะกาหนด และมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย ซึง่ เป็ นราคาที่
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
4. คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายมีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียด
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและ
สมควรอันเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ โดยรวมถึงเป็ นผูม้ อี านาจกระทาการใดๆ ที่
จาเป็ นเพื่อการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนจนกว่าจะดาเนินการการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และการนาส่ง ข้อ มูลเอกสารหลัก ฐานต่ อ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจนเป็ นทีเ่ รียบร้อย
2.1 แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จัดสรรให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิม
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สทิ ธิของ
ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อน
สิทธิได้
ประชาชน
บุคคลในวงจากัด
1/

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

หมายเหตุ

-

ร้อยละต่อ
ทุนชาระแล้ว1/
-

-

-

-

-

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate

3. กาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์
ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปญั ญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โดย
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่วนั ที.่ ..............................
จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
 กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28
มกราคม พ.ศ. 2558
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4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
4.2 การขออนุมตั ใิ ห้รบั หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุนและการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
ตารางสรุปการใช้เงิ น
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิ น

จานวนเงิ นที่ใช้

1. การขยายกิจการ

406,666,665 บาท

2. ซือ้ ทีด่ นิ และอาคารทีพ่ กั พนักงาน (Staff House)

110,000,000 บาท

3. ชาระคืนเงินกู้

150,000,000 บาท
รวมจานวนเงิน

666,666,665 บาท

บริษทั วางแผนการใช้เงินจากการระดมทุนในครัง้ นี้จานวน 666,666,665 บาท โดยมีรายละเอียดของแผนการดาเนินการ
ไว้ดงั นี้
5.1 การขยายกิจการ
ฝา่ ยบริหารวางแผนทีจ่ ะขยายกิจการโดยลงทุนผ่าน บมจ. ภูเก็ตฯ (ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั และมีสดั ส่วนการถือหุน้
โดยบริษทั ร้อยละ 99.95 ของทุนเรียกชาระ) โดยเงินระดมทุนดังกล่าวจะใช้ลงทุนในก่อสร้างโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่ (Theme
park) ทีเ่ น้นการแสดงโดยใช้แสงไฟ และการประดับไฟตกแต่งสถานทีแ่ ละการแสดงเป็ นหลัก ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนทัง้ สิน้ 1,350 ล้าน
บาท (โดยประมาณ) โดยมีแหล่งเงินทุนของโครงการมาจาก (1) การระดมทุนในครัง้ นี้ จานวน 406.67 ล้านบาท (2) วงเงินกูจ้ าก
ั บนั ได้รบั อนุมตั วิ งเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว) และ (3) ส่วน
สถาบันการเงินภายในประเทศ จานวน 850 ล้านบาท (ปจจุ
ทีเ่ หลือมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของ บมจ. ภูเก็ตฯ และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่น
สืบเนื่องจากบริษทั (ซึง่ รวมถึง บมจ. ภูเก็ตฯ) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ต
ซึง่ มีจานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและนับเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบกับการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีค่ าดว่า จะทาให้จานวนนักท่องเทีย่ ว
ในกลุ่มอาเซียนและนักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคอื่นมีจานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ และเพื่อเพิม่ ความหลากหลายให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว (ทัง้ กลุ่มลูกค้า
เดิมและลูกค้าใหม่) ในการเลือกเข้าชมการแสดง โครงการดังกล่าวจึงนับเป็ นการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่อ งเทีย่ วและยัง
เป็ นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษทั ในอนาคต
พืน้ ทีโ่ ครงการธีมปาร์คแห่งใหม่จะมีพน้ื ทีต่ ิดกับภูเก็ตแฟนตาซี บริเวณหาดกมลา อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ขนาด
พืน้ ทีป่ ระมาณ 62 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้างโครงการประมาณ 1 ปี 6 เดือน และคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้บริการแก่นักท่องเทีย่ วทัวไป
่
ประมาณปี พ.ศ. 2560
5.2 ซือ้ ทีด่ นิ และอาคารทีพ่ กั พนักงาน
เนื่องจากปจั จุบนั บมจ. ภูเก็ตฯ เช่าพื้นที่อาคารจากบริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จากัด
(มหาชน) โดยมีลกั ษณะเป็ นอาคาร 3 ชัน้ จานวน 4 อาคาร ประกอบด้วย ห้องพักหลังละ 48 ห้อง รวมจานวนทัง้ สิ้น 192 ห้อง
ปจั จุบนั บริษทั เช่าอาคารดังกล่าวเพื่ออานวยความสะดวกในการหาทีพ่ กั สาหรับพนักงาน ของบมจ. ภูเก็ตฯ และมีพนักงานพักอาศัย
จานวน 650 คน ประกอบกับบริษัทมีแผนสร้างโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่บริเวณพื้นที่ ท่ใี กล้เคียงกัน จึงจาเป็ นต้องจัดหาพื้นที่ไว้
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สาหรับจานวนพนักงานทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต และยังเป็ นการลดความเสีย่ งในการหาพืน้ ทีใ่ หม่หากยกเลิกการเช่าพืน้ ที่ ดังนัน้
บริษัทวางแผนที่จะซือ้ พืน้ ที่ดงั กล่าว ได้แก่ ทีด่ นิ 12 ไร่ และอาคารที่พกั 4 หลัง ในราคา 110 ล้านบาท (ซึง่ กาหนดจากการเจรจา
ต่อรองราคาซือ้ ขายและเปรียบเทียบกับราคาตลาด) หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (คานวณ ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2557)
นอกจากนี้ การลงทุนซือ้ ทีด่ นิ และอาคารทีพ่ กั พนักงาน เป็ นการป้องกันความเสีย่ งและอานวยความสะดวกในการหาทีพ่ กั
สาหรับพนักงานของ บมจ. ภูเก็ตฯ
5.3 ชาระเงินกู้
ฝา่ ยบริหารวางแผนทีจ่ ะใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากการระดมทุนในครัง้ นี้ไปชาระหนี้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งจานวน 150 ล้าน
บาท ซึง่ จะทาให้บริษทั มีโครงสร้างทางการเงินทีด่ ขี น้ึ ดังนี้

กรณีภายหลังการเพิม่ ทุน

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2557)
1.41 เท่า

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
(ใหม่)

1.41 เท่า

1.37 เท่า

กรณีภายหลังการเพิม่ ทุนและใช้เงินเต็ม
จานวนวงเงินกู้

0.87 เท่า

6. ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
บริษทั มีความประสงค์ทใ่ี ช้เงินเพิม่ ทุนในครัง้ นี้สาหรับลงทุนในโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่ ทัง้ นี้ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปี พ.ศ. 2558 และยังช่วยในการเพิม่ และรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดของกิจการภูเก็ตแฟนตาซี โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ ประมาณ
ปี พ.ศ. 2560 และอาจทาให้บริษทั สามารถจ่ายเงินปนั ผลได้ในอนาคตได้เร็วขึน้ เมื่อบริษทั มีกาไร บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ ละปี ส่วนของบริษัทย่อยยังไม่มกี าร
กาหนดนโยบายจ่ายเงินปนั ผลทีแ่ น่นอนขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการ แผนการลงทุนในอนาคตของบริษทั ย่อย และมติทป่ี ระชุมสามัญ
ในแต่ละปี
7. รายละเอียดอื่นที่จาเป็ นสาหรับผูถ้ ือหุ้นเพือ่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิใน
การออกเสียง
8. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

วัน เดือน ปี

1

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2558 (Record Date)

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

2

วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

3

การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

5

ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

วัน เดือน ปี
ภายใน 14 วันนับจาก
วันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
มีการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน

4

จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

5

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
(Record Date)

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

6

วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วันที่ 28 มกราคมพ.ศ. 2558

7

วันจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้
- หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering)

วันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2558

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.......................................... .........
(อาภา คิว้ คชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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