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บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นคร ัง้ท่ี 1/2558 

เม่ือวนัท่ี  16  กมุภาพนัธ ์ 2558 
ณ  ห้องประชุมริเวอรซ์าฟารี  เลขท่ี 99  ถนนปัญญาอินทรา  แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรงุเทพมหานคร 
 

เริม่ประชุมเวลา 09.10 น.  

 นายณรงค ์จุลชาต  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในทีป่ระชุม 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวต้อนรบัทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม และไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มารว่มประชุมดว้ยตนเอง
จ านวน 56 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้95,806,798 หุ้น และมผีู้รบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมจ านวน 36 ราย นบัจ านวน
หุน้ได ้11,935,427 หุน้ รวมผูถ้อืหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะทัง้สิ้น 92 ราย นับจ านวนหุ้นได ้107,742,225 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 53.87 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแล้วจ านวน 200,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ  

 ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษาการเงนิ ทีป่รกึษากฎหมาย ผูแ้ทนรบัจอง
ซือ้และจดัสรรหุน้เพิม่ทุน และผูส้อบบญัชผีูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี: 

กรรมการ 
1. นายณรงค ์ จุลชาต ประธานกรรมการ  
2. ดร.ผนิ  คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นางอาภา  คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4. นายเมธ ี ภมรานนท์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมศกัดิ ์ มัน่แดง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายฤทธิ ์ คิว้คชา กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (การตลาดและพฒันาธุรกจิ) 
7. นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการ และกรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซือ้) 
8. นายอ านาจ  คิว้คชา กรรมการ 
9. นายธนะ  คิว้คชา กรรมการ 

ผูบ้รหิาร 
1. นางสาววรนัธร   ดลิกมธุรส รองผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) 
2. นายประทปี   ภู่ทองสุข รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) 
3. Mr. Vincent   Chua ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (การแสดง)  
4. น.สพ. ฉตัรมงคล  ปรชัเจรญิวนิชย ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว)์ 
5. นางสาววรรณ ี  ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายบญัช ี  
6. นางสาวนฤมล   ศุขวนิทุ เลขานุการบรษิทั  
ทีป่รกึษาทางการเงนิ: 
1. นางสาวดารณี  หวัใจ บรษิทัเงนิทุน แอด็วานซ ์จ ากดั (มหาชน)  
2. นายนิรนัดร ์ จ ารญูรตัน์ บรษิทัเงนิทุน แอด็วานซ ์จ ากดั (มหาชน) 
3. นางสาวฑณิดา  หงษ์มงักร บรษิทัเงนิทุน แอด็วานซ ์จ ากดั (มหาชน) 
4. นางสาวสตัยา  มหตัถนาพาณิช บรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั 
5. นางสาวพสิาลกัษณ์  น่ิมกุล บรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั 
6. นางสาวณิชาภทัร  ศรวีรรณวฒัน์  บรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั 

ทีป่รกึษากฎหมาย: 
1. นายสมยศ  สุธรีพรชยั บรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั 
2. นางสาวยิง่รกั  ตรสีรานุวฒันา  บรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั 
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ตวัแทนรบัจองซือ้และจดัสรรหุน้เพิม่ทุน: 
1. นางสาวสายชล ี  ลิม่อภชิาต บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั 

ผูส้อบบญัช:ี  
1. นายวชิยั   รุจติานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
2. นายชาญชยั   มบุีญ ผูช้่วยผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
3. นางสาวณิชาภา   แซ่อึ้ง ผูช้่วยผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 

หลงัจากทีป่ระธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมแลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุมเพิม่อกี 15 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้24,021,307 หุน้ รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 107 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้131,763,532 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.88 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ ประกอบ 
ดว้ยผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 63 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้115,104,998 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้
มาร่วมประชุมจ านวน 44 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้16,658,534 หุน้ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ว่าผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมคีะแนนเสยีง
เท่ากบัจ านวนหุ้นที่มหีรอืที่ไดร้บัมอบฉันทะ โดยนบัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีง และเพื่อความสะดวกและประหยดัเวลาในการประชุม 
การพจิารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถ้าไม่มผีูไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงกจ็ะถอืว่าทีป่ระชุมไดผ้่านการพจิารณาในวาระนัน้ แต่ถ้ามผีู้
ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหผู้น้ัน้แจง้ชื่อและจ านวนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงที่ได้แจกให้แก่ผูถ้อืหุ้นทุกท่านแลว้ ส่งให้
เจา้หน้าทีเ่พื่อที่จะรวบรวมและน าจ านวนเสยีงของผู้ไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีงไปหกัออกจากจ านวนเสยีงของผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทัง้หมด ไดค้ะแนนเสยีงสุทธเิท่าไรจะถอืเป็นคะแนนเสยีงในการพจิารณาวาระนัน้ แลว้แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ นอกจากน้ี ขอให้ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืจะแสดงความคดิเหน็ แนะน าตวัโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อที่จะบนัทกึลงในรายงานการประชุม 
และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จงึขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตัง้นายวชิยั รุจติานนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผู้
สงัเกตการณ์การประชุมดว้ย  

ทีป่ระชุมรบัทราบ และเหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้ผูส้งัเกตการณ์การประชุมตามทีป่ระธานฯ เสนอ 
ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปน้ี : 
 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่28 
เมษายน 2557 ซึง่ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้    
ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม ว่าจะมผีูใ้ดขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ หรอืมคีวามเหน็เป็น
อย่างอื่นหรอืไม่  

เมื่อไม่มผีู้ให้ความเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูเ้ขา้ประชุมทัง้หมด ดงัน้ี:  

รบัรอง 129,167,832 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.03 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

ไม่รบัรอง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.97 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ผูท้ีง่ดออกเสยีงน้ีเป็นผูแ้ทนของบรษิทั 
บรหิารสนิทรพัยส์ขุุมวทิ จ ากดั ทีง่ดออกเสยีงในทุกวาระ 



3 

 

วาระท่ี 2. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 666,666,665 บาท จาก 
ทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,000,0000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนจ านวน 133,333,333 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
ทีไ่ดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  

การเพิม่ทุนมวีตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุนและการใชเ้งนิในส่วนทีเ่พิม่ ดงัน้ี: 
1. การขยายกจิการ โดยการลงทุนเพิม่ในบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) (บมจ. ภูเกต็ฯ) (ซึง่เป็น   

บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 99.95 ของทุนเรยีกช าระแลว้) เพื่อลงทุนในการก่อสรา้ง
โครงการธมีปารค์แห่งใหม่ จ านวน 406,666,665 บาท   

2. ใหบ้มจ.ภูเกต็ฯ น าไปซือ้ทีด่นิเน้ือทีป่ระมาณ 12 ไร่ พรอ้มอาคารทีพ่กัพนกังานจ านวน 4 อาคารในราคา
เหมารวม 110,000,000 บาท 

3. ช าระคนืเงนิกูใ้หแ้ก่สถาบนัการเงนิ จ านวน 150,000,000 บาท เพื่อใหบ้รษิทัฯ มโีครงสรา้งทางการเงนิทีด่ขี ึน้ 
รายละเอยีดของวตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุนและประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ พงึจะไดร้บัจากการเพิม่ทุน ปรากฎอยู่ในแบบรายงานการ
เพิม่ทุน (F53-4) ขอ้ 5. วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุนและการใชเ้งนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ (หน้า 16) และขอ้ 6. ประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ 
จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน (หน้า 17)  

ประธานฯ ได้แจง้ดว้ยว่า หากผู้ใดประสงค์ทีจ่ะให้มกีารชี้แจงหรอือธบิายในเรื่องรายละเอยีดของการเพิม่ทุน 
กรรมการบรษิทั ทีป่รกึษาการเงนิ และทีป่รกึษากฎหมายกพ็รอ้มทีจ่ะอธบิายใหท้ราบ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามถงึเรื่องการด าเนินการของบรษิทัฯ เพือ่แกไ้ข
เหตุอนัอาจถูกเพกิถอนหลกัทรพัยอ์อกจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อเดอืนเมษายน 2557 บรษิทัฯ 
ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ก าหนดเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ แก้ไขใหพ้น้เหตุอาจถูกเพกิถอนนัน้ ไดค้รบ
ก าหนดระยะเวลาไปแล้วเมื่อเดอืนมนีาคม 2557 และบรษิทัฯ ไดย้ื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาขยายระยะเวลาออกไป
อกี 1 ปี ซึง่จะครบก าหนดในวนัที ่31 มนีาคม 2558 นัน้ ขอทราบว่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ผลประกอบการ
ของบรษิทัฯ จะสามารถขอพ้นจากเหตุเพกิถอนและกลบัเข้าไปซื้อขายได้หรอืไม่ หรอืยงัคงมปีระเดน็ใดที่จะท าใหบ้รษิทัฯ        
ต้องอยู่ในกลุ่มฟ้ืนฟูกจิการต่อไป และหากจะต้องอยู่ในกลุ่มฟ้ืนฟูกจิการต่อไปอกี หลงัจากทีเ่พิม่ทุนจดทะเบยีนในครัง้น้ีแลว้    
จะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถออกจากกลุ่มฟ้ืนฟูกจิการไดเ้มื่อไร 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า การจะยื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาการพน้เหตุเพกิถอนหุน้ของ
บรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ จะตอ้งมกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานตามปกตทิีเ่กดิจากธุรกจิหลกัไม่น้อยกว่า 30 ลา้นบาท หากครบ
ก าหนดระยะเวลาแลว้ ยงัไม่สามารถมผีลประกอบการก าไรไดต้ามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว บรษิทัฯ สามารถขอใหต้ลาดหลกัทรพัย์ฯ 
พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปไดอ้ีกระยะหน่ึง ซึง่อาจจะเป็นหน่ึงหรอืสองไตรมาสขึน้อยู่กบัการพจิารณาของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และหากครบก าหนดการขยายระยะเวลาในครัง้สุดทา้ยแลว้ ยงัไม่สามารถท าก าไรสุทธไิดถ้งึ 30 ลา้นบาท ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
อาจจะพจิารณายา้ยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) กไ็ด้ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดก้ล่าวว่า เน่ืองดว้ยบรษิทัฯ อยู่ในกลุ่มทีต่้องฟ้ืนฟูกจิการ
มาตัง้แต่ปี 2550 ผูถ้อืหุน้มไิดร้บัเงนิปนัผลหรอืสทิธปิระโยชน์ต่างๆ มาเป็นเวลานาน และต่างต้องการทีจ่ะใหหุ้น้ของบรษิทัฯ กลบั
เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดโ้ดยเรว็ทีสุ่ด จงึขอเสนอว่าบรษิทัฯ ควรพจิารณาตดัค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็นของบรษิทัฯ ใหม้าก
ทีสุ่ด เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกี าไรและกลบัไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดอ้กีครัง้ เช่น ขอใหง้ดการจ่ายเงนิโบนสัหรอืเงนิรางวลัตอบ
แทนให้แก่กรรมการและผู้บรหิารระดบัสงู จนกระทัง่บรษิทัฯ สามารถฟ้ืนฟูกจิการไดส้ าเรจ็แลว้ 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา และไดช้ี้แจงว่า เหตุผลทีบ่รษิทัฯ อยู่ในกลุ่มทีต่้องฟ้ืนฟูกจิการ
มาเป็นเวลายาวนานนัน้ เป็นเพราะทีผ่่านมา ธุรกจิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรษิทัฯ ไดป้ระสบกบัปญัหาและวกิฤตต่ิางๆ 
ทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมไดอ้ย่างต่อเน่ืองเกอืบจะทุกปี อาท ิมอุีทกภยั มปีญัหาความไม่สงบทางการเมอืง และปญัหาทาง
เศรษฐกจิโดยทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท าให้นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาว ต่างชาติลดลงอย่างมนียัส าคญั        
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ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้ยามยามทุกทางทีจ่ะสรา้งรายได ้เพื่อใหม้กี าไร ทีจ่ะใหหุ้น้ของบรษิทัฯ สามารถกลบัเขา้ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดอ้กี ส าหรบัเรื่องการจ่ายโบนสัและเงนิรางวลัตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารนัน้ บรษิทัฯ จะน าไปหารอื 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเรื่องเงนิลงทุนทีจ่ะสรา้งโครงการธมีปาร์คแห่งใหม่ 
ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า จะใชเ้งนิลงทุนในโครงการดงักล่าวประมาณ 
1,200 ลา้นบาท แต่ในเอกสารการขอเพิม่ทุนครัง้น้ี ตวัเลขเงนิลงทุนไดป้รบัเพิม่ขึน้เป็น 1,350 ลา้นบาท จงึใคร่ขอทราบเหตุผล
ของการเพิม่นัน้ดว้ย  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า เงนิลงทุนในส่วนทีเ่พิม่ได้รวมเงนิที่จะใชซ้ือ้ที่ดนิพรอ้มอาคารทีพ่กัพนักงานของ 
บมจ. ภูเกต็ฯ ซึง่ปจัจุบนัไดเ้ช่าจากบรษิทัแห่งหน่ึงในภูเกต็ บดัน้ี สญัญาเช่าไดค้รบก าหนดแลว้ และบรษิทัผูใ้หเ้ช่า ไม่ยนิยอม
ให้ต่อสญัญาเช่าอีกเน่ืองจากต้องการจะใชพ้ื้นทีเ่พื่อพฒันาโครงการของตนเอง จงึได้มกีารเจรจาขอซือ้ที่ดนิดงักล่าว เน้ือที่
ประมาณ 12 ไร่ พรอ้มอาคารทีพ่กัพนกังาน จ านวน 4 หลงั รวมประมาณ 192 หอ้ง ในราคา 110 ลา้นบาท ส าหรบัใหพ้นกังาน
ของบมจ. ภเูกต็ฯ ไดม้ทีีพ่กัอาศยัซึง่อยู่ตดิกบับมจ.ภูเกต็ฯ สะดวกในการเดนิทาง เพราะพนกังานต้องท างานดกึ อกีทัง้หอ้งเช่า
ในภูเกต็กแ็พงและหายากมาดว้ย 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามต่อไปว่า ทีด่นิแปลงน้ีเดมิเป็นทีด่นิของ บมจ. 
ภูเกต็ฯ ซึง่ไดข้ายออกไป จงึขอทราบราคาขายทีด่นิว่าไดข้ายไปในราคาเท่าไร และผูซ้ือ้ไปยงัเป็นเจา้ของทีด่นิในปจัจุบนั     
และไดม้กีารพฒันาพืน้ทีใ่นส่วนใดบ้างหรอืไม่  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า บมจ. ภเูกต็ฯ ไดข้ายทีด่นิแปลงน้ีไปเมื่อประมาณ 8-9 ปีก่อน ในราคาไร่ละ     
3 ลา้นบาทเศษ หลงัจากนัน้ไดม้กีารขายเปลีย่นมอืกนัหลายทอด กระทัง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ช่าในปจัจุบนั  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า จะต้องตดัแบ่งทีด่นิประมาณ 12 ไร่นี้      
เพื่อท าโครงการใหม่ดว้ยหรอืไม่  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า ทีด่นิแปลงน้ีเป็นทีด่นิและอาคารทีพ่กัพนกังานปจัจุบนัเท่านัน้ จะไม่ใช้เป็น
ส่วนหน่ึงในโครงการใหม่ หากแต่จะใชเ้ป็นสถานทีพ่กัอาศยัของพนกังานของโครงการใหม่ทีจ่ะเพิม่ขึน้ดว้ย 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ผ่านมา 
บรษิทัฯ ไดค้าดการณ์ว่าการลงทุนในโครงการใหม่น้ีจะคนืทุนไดภ้ายในประมาณ 4 ปี จงึใคร่ทราบว่าคณะกรรมการบรษิทั 
ยงัคงคาดหวงัเช่นนัน้อยู่หรอืไม่  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า ระยะเวลาคนืทุนของโครงการใหม่ยงัคงคาดหวงัไวท้ี ่4 ปีเช่นเดมิ แต่ทัง้น้ี 
ขึน้อยู่กบัสภาวะการตลาดและการท่องเทีย่วของประเทศดว้ย หากตลาดดเีช่นในปี 2555 และครึง่แรกของปี 2556 กเ็ชื่อมัน่ว่า
จะสามารถคนืทุนไดภ้ายใน 4 ปี แต่หากมวีกิฤตการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่วเช่นในปี 2557 โอกาสการคนืทุนภายใน 
4 ปีอาจต้องยาวออกไปอกี เพราะปจัจุบนัตลาดรสัเซยีซึง่เป็นกลุ่มลูกค้าหลกัของภูเกต็แฟนตาซ ีคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 40 ของ
ลกูค้าทัง้หมด ได้ประสบปญัหาทางด้านเศรษฐกจิและการเมอืง ค่าเงนิรเูบลิตกประมาณรอ้ยละ 50 ส่งผลใหท้วัรร์สัเซยีลดลงเหลอื
ประมาณ 10 กว่าเปอรเ์ซน็ต์เท่านัน้ รวมถงึกลุ่มลกูคา้ในตลาดยุโรปกไ็ดล้ดลงจากปญัหาเศรษฐกจิในยุโรปและการประกาศใช้
กฎอยัการศกึของไทย ตลาดนกัท่องเทีย่วทัง้ 2 กลุ่มน้ีเป็นลกูคา้ส าคญัของ บมจ.ภูเกต็ฯ  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า การคนืทุนของโครงการใหม่ในระยะเวลา 4 ปีน้ี 
รวมถงึการด าเนินงานของบมจ.ภูเกต็ฯ ในปจัจุบนัดว้ยหรอืไม่ หากไม่รวม คาดว่าเมื่อรวมผลประกอบการของทัง้สองส่วนแลว้
จะช่วยใหม้ผีลประกอบการก าไรเพิม่มากขึน้หรอืไม่ 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า การคนืทุนภายใน 4 ปีนัน้ หมายถงึเฉพาะสว่นของโครงการใหม่ ไม่รวมส่วน
ของภเูกต็แฟนตาซ ีส่วนเรื่องผลก าไรจะมมีากน้อยเพยีงไร ขึน้อยู่กบัสถานการณ์การท่องเทีย่ว และวกิฤตกิารณ์ต่างๆ ตามที ่  
ไดก้ล่าวขา้งต้น   

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารว่า ในปี 2557 
บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารและทมีงานในการออกแบบสรา้งสรรคแ์ละควบคุมการด าเนินการก่อสรา้งต่างๆ เช่นเดยีว 
กบัในปี 2556 หรอืไม่ เป็นจ านวนเงนิเท่าไร และเมื่อเริม่ด าเนินโครงการใหม่แลว้จะมกีารจ่ายค่าตอบแทนในเรื่องค่าออกแบบ
ใหแ้ก่ผูบ้รหิารอกีหรอืไม่ จะเป็นเงนิประมาณเท่าไร 
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ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องค่าตอบแทนการออกแบบโครงการใหม่ยงัคงจะมอียู่ แต่จะเป็นเงนิ
จ านวนเท่าไรนัน้ ยงัไม่สามารถก าหนดแน่นอนไดเ้พราะโครงการยงัไม่สิน้สุด อาจจะประมาณรอ้ยละ 15 ของค่าจา้งออกแบบ
ทัว่ไป เช่น หากว่าจา้งบุคคลภายนอก 100 ลา้นบาท การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบใหผู้บ้รหิารจะมปีระมาณ 15 ลา้นบาท 
แต่ประเดน็ส าคญัคอื โครงการใหม่เป็นโครงการทีเ่มื่อเปิดใหบ้รกิารแลว้ ผูท้ีม่าเทีย่วชมสามารถน าไปสรา้งเลยีนแบบไดง้่าย 
ฉะนัน้ การรกัษาความลบัของการสรา้งโครงการจงึเป็นเรื่องทีส่ าคญัทีสุ่ด บรษิทัฯ จงึไม่สามารถว่าจา้งบุคคลภายนอกใหเ้ป็น
ผูอ้อกแบบโครงการได ้เพราะไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าความลบั KNOWHOW จะไม่ถูกน าไปเปิดเผย  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า ในปี 2556 ไดม้กีารว่าจา้งผูร้บัเหมาจาก
ภายนอกใหอ้อกแบบโครงการใหม่มใิช่หรอื  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า การจา้งผูร้บัเหมาจากภายนอกออกแบบในปี 2556 นัน้ เป็นการออกแบบ
อาคารทีพ่กัของพนกังาน เป็นอาคารสงู 7 ชัน้ ซึง่เดมิคดิจะสรา้งบนทีด่นิของบมจ.ภูเกต็ฯเอง แต่ดว้ยไม่ไดร้บัใบอนุญาต     
ดา้นสิง่แวดลอ้มจากราชการ จงึไม่สามารถปลกูสรา้งอาคารต่อไปได ้ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า ในปี 2557 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย
สตัวเ์ป็นจ านวนเท่าไร ทีจ่ะมาช่วยใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ เพิม่ขึน้  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า ในปี 2557 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายสตัวไ์ม่มากนัก เพราะเป็นการขาย
ให้แก่สวนสตัวภ์ายในประเทศ ส่วนการจะขายสตัว์ใหแ้ก่สวนสตัว์ในประเทศจนีตามทีเ่คยได้แจง้ให้ทีป่ระชุมทราบนัน้ เมื่อ
ประมาณ 4-5 เดอืนก่อน ไดม้ผีูแ้ทนของสวนสตัวใ์นประเทศจนีมาเจรจาขอซือ้สตัวจ์ากบรษิทัฯ หลายรายการเป็นจ านวนมาก 
แต่สตัวข์องบรษิทัฯ ยงัมจี านวนไม่มากพอที่จะขายออกไปได ้เน่ืองจากต้องใชส้ตัวส์่วนใหญ่ในปจัจุบนัเป็นพ่อแม่พนัธุ ์หากขาย
ออกไปหมด จะท าให้ในอนาคตไม่มสีตัว์มาทดแทน จงึจ าเป็นต้องเลื่อนก าหนดการขายออกไปอีก 1-2 ปี เพื่อใหบ้รษิทัฯ 
เพาะพนัธุส์ตัวใ์หไ้ดเ้พยีงพอก่อน ประเทศจนีมสีวนสตัวภ์ายในประเทศจ านวนมากกว่า 250 แห่ง ทุกแห่งมคีวามต้องการจะซือ้
สตัว ์อกีประการหนึ่ง การจะขายสตัวส์่งออกไปต่างประเทศนัน้ ต้องค านึงถงึค่าใชจ้่ายในการขนส่งดว้ย นอกจากน้ี การขายสตัว์
ใหป้ระเทศจนีอาจจ าเป็นต้องตัง้เป็นสถานีขายสตัวใ์นประเทศจนี เพือ่ท าการขนส่งสตัวค์ราวละมากๆ เช่นคราวละ 100-200 ตวั 
แลว้จงึกระจายออกไปตามสวนสตัวต่์างๆ ในการนี้ บรษิทัฯ คาดว่าอกีประมาณ 2 ปีขา้งหน้าบรษิทัฯ จะมรีายไดจ้ากการขาย
สตัวเ์พิม่ขึน้มาก 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า หากจะประเมนิมลูค่าของสตัวท์ัง้หมดที่
บรษิทัฯ มอียู่ จะเป็นเท่าไหร่ และมวีธิกีารบนัทกึบญัชจี านวนสตัวอ์ย่างไร 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า มลูค่าสตัวท์ัง้หมดทีม่อียู่ในปจัจุบนัน่าจะเกนิ 1,000 ลา้นบาท ส่วนเรื่องการ
บนัทกึบญัชคีวบคุมจ านวนสตัวน์ัน้ ตามหลกัการบญัช ีสตัวท์ีม่กีารจดัซือ้เขา้มาสามารถลงบญัชเีป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ได ้
แต่หากเป็นลกูสตัวท์ีเ่กดิใหม่ไม่สามารถลงบญัชไีด ้จะถอืเป็นบญัชสีตัวส์่วนเกนิ หากมกีารขายสตัวส์ว่นเกนิกจ็ะบนัทกึบญัชี
เป็นรายไดข้องบรษิทัฯ ทัง้จ านวนโดยไม่หกัต้นทุน  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า บรษิทัฯ มกีารควบคุมการบนัทกึบญัชสีตัว์
ส่วนเกนิอย่างไรเพือ่แสดงถงึจ านวนและมลูค่าของทรพัยส์นิทีม่ตีามความเป็นจรงิ  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า ผูต้รวจสอบบญัชจีะส่งทมีงานมาตรวจนับจ านวนสตัวท์ัง้หมดทุกๆ 6 เดอืนถงึ  
1 ปี และบนัทกึขอ้มลูไวใ้นบญัชสีตัวส์่วนเกนิโดยเฉพาะ  

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า กรณีมสีตัวต์าย บรษิทัฯ จะบนัทกึบญัชสีนิทรพัยข์อง
บรษิทัฯ อย่างไร  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า หากสตัวท์ีต่ายเป็นสตัวส์ว่นเกนิ กจ็ะตดัจากบญัชสีตัวส์่วนเกนิทีบ่นัทกึไว ้
หากสตัวท์ีต่ายเป็นสตัวใ์นบญัชทีีซ่ือ้มากจ็ะตดัมลูค่าสุทธหิลงัหกัค่าเสื่อมราคาแลว้  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า ทีด่นิของบรษิทัฯ ในปจัจุบนัมมีลูค่า
ประมาณเท่าไร  
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ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า ทีด่นิของบรษิทัฯ ราคาตลาดปจัจุบนัน่าจะมมีลูค่ามากกว่า 5,000 ลา้นบาท  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดก้ล่าวว่า เมื่อพจิารณาจากมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 
แลว้มัน่ใจว่า หากบรษิทัฯ จะกลบัเขา้ซือ้ขายในตลาดอกีครัง้ กไ็ม่น่าจะถูกยา้ยไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็เอไอ  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า เรื่องการกลบัเขา้ซือ้ขายอกีครัง้นัน้ เป็นนโยบายของบรษิทัฯ มาโดยตลอด 
หากแต่ขณะน้ียงัไม่สามารถกลบัเขา้ไปได ้เน่ืองจากในช่วงทีผ่่านมาไดเ้กดิวิกฤตทางการเมอืงในประเทศยาวนานมาตัง้แต่
ประมาณกลางปี 2556 จนถงึกลางปี 2557 ท าให้มผีูม้าท่องเที่ยวน้อยลง มผีลให ้รายได้ลดลงจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ประมาณ 300-400 กว่าลา้นบาท ซึง่เป็นเรื่องทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ ไดส้อบถามว่า ในระหว่างการก่อสร้างโครงการใหม่ จะยงั  
ไม่มค่ีาเสื่อมราคาทีจ่ะมาลดทอนก าไรหรอืไม่  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า ในระหว่างการก่อสรา้งจะไม่มกีารบนัทกึค่าเสื่อมราคา จะเริม่หกัค่าเสื่อมราคา
เมื่อเริม่ประกอบกจิการ ในการนี้บมจ.ภูเกต็ฯ ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั คารนิ์วลั เมจกิ จ ากดั ขึน้เพื่อด าเนินงานโครงการใหม่
โดยเฉพาะ  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ ไดส้อบถามเรื่องนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบมจ.ภูเกต็ฯ 
ทีร่ะบุไวใ้นหน้า 17 ของแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ว่า “บรษิทัยอ่ยยงัไม่มกีารก าหนดนโยบายจ่ายเงนิปนัผลทีแ่น่นอน 
ขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทุนในอนาคตของบรษิทัย่อย และมตทิีป่ระชุมสามญัในแต่ละปี” เช่นน้ีแล้วผูถ้อืหุน้จะทราบ
ไดอ้ย่างไรว่า เมื่อบรษิทัยอ่ยมกี าไรจะจ่ายเงนิปนัผลเพื่อเป็นรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัใหญ่ไดเ้มื่อใด 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า บรษิทัย่อยยงัไม่มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผล เพราะยงัต้องรกัษา Cash flow 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา และนายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีที่ไดส้อบถามเรื่องต่างๆ อย่าง
กวา้งขวาง เป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้ท่านอื่นดว้ย  

นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้สดงความชื่นชมต่อการจดัสถานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ว่ามคีวามสวยงามมาก และไดก้ล่าวต่อไปว่า ในฐานะผูแ้ทนของชมรมผูถ้อืหุน้ไทย เหน็ดว้ยกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
เพื่อใหเ้กดิสภาพคล่องและจะท าให้ซาฟารเีวลิดส์ามารถกลบัเขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดอ้ีก แต่มคีวามไม่เหน็ดว้ยกบัการ
ก าหนดสทิธขิองผูถ้อืหุ้นในเรื่องอตัราส่วนการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในอตัรา 1.50 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญั
ใหม่ ซึง่เป็นการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้อย่างไม่เท่าเทยีมกนั กล่าวคอื ผูถ้อืหุน้รายย่อยซึง่ถอืหุน้ซาฟารเีวลิด ์1 หุน้ จะไม่ไดร้บัสทิธิ
ในการจดัสรรหุ้นครัง้น้ี ในวาระน้ีตามความเข้าใจแลว้สามารถแก้ไขได ้โดยใชค้ะแนนเสยีงข้างมากเปลีย่นแปลงแก้ไขเฉพาะ
เน้ือหาในวาระเรื่องอตัราส่วนการจดัสรรหุน้จากเดมิที่ไดร้ะบุไว ้1.50 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ เป็น 1 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่เท่านัน้ 
โดยไม่ต้องเพิม่วาระใหม่ แต่หากไม่สามารถท าได้กไ็ม่มขีอ้ขดัขอ้ง เพยีงแต่ต้องการปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายย่อยอย่าง
แทจ้รงิ แต่หากคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าไม่สามารถแกไ้ขได ้กข็อเสนอใหม้กีารลงมตใินเรื่องน้ี  

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ที่ได้ให้ขอ้คดิเหน็ดงักล่าว และได้ชีแ้จงใหท้ราบว่า บรษิทัฯ ได้
ค านึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั มไิดม้กีารรกัษาผลประโยชน์ใหแ้ก่ผู้ใดกลุ่มใดโดยเฉพาะ ส่วนเหตุผลทีไ่ม่ก าหนด
อตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 1 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่นัน้ เพราะบรษิทัฯ ไม่ประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนมากจนเกนิความจ าเป็น เพราะการ
เพิม่ทุนมากนัน้ นอกจากจะเป็นภาระแก่บรษิทัฯ ในเรื่องการจ่ายเงนิปนัผล ซึง่ไม่สามารถน าไปหกัเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้ว ยงัจะ
เป็นการรบกวนผูถ้อืหุ้นมากดว้ย บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึจุดทีเ่หมาะสมทีสุ่ด และใหก้ระทบต่อผูถ้อืหุน้น้อยทีสุ่ด จงึไดก้ าหนด
อตัราส่วน 1.50 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน 

นายทวฉีัตร จุฬางกรู ผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ไดก้ล่าวว่า โดยส่วนตวัแล้วมคีวามเหน็ดว้ยกบัการทีบ่รษิทัฯ     
จะเพิม่ทุนเพื่อด าเนินการต่างๆ ในธุรกจิต่อไป และมคีวามเหน็ดว้ยกบัประธานฯ เป็นอย่างมาก ในเรื่องการเพิม่ทุนมากจะเป็น
การรบกวนผูถ้อืหุ้นรายย่อยมาก เพราะบรษิทัฯ เองยงัตดิอยู่ในกลุ่มทีต่้องฟ้ืนฟูกจิการมาระยะหน่ึงแลว้ ดว้ยเรื่องวกิฤตต่ิางๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ มาโดยตลอด โดยทีไ่ม่สามารถทีจ่ะคาดการณ์ล่วงหน้าไดว้่าภยัธรรมชาตหิรอืวกิฤตการณ์จะเกดิขึน้
เมื่อไร จงึขอใหข้อ้เสนอแนะเรื่องการสรา้งรายไดจ้ากการขายสตัว ์ว่าในขณะทีบ่รษิทัฯ มชี่องทางและโอกาสทีจ่ะขายสตัว ์       
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แมจ้ะไม่ใช่การขายคราวละมากๆ กข็อใหบ้รษิทัฯ ได้มกีารขายสตัวอ์อกไปเรื่อยๆ ซึง่อาจจะช่วยใหบ้รษิทัฯ มสีถานะกลบัเขา้ไป
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้รว็ยิง่ขึน้ 

ประธานกรรมการบรหิาร กล่าวขอบคุณนายทวฉีัตร จุฬางกรู และไดช้ีแ้จงว่า เรื่องการขายสตัวป์ลกีย่อยนัน้ บรษิทัฯ 
ไดด้ าเนินการมาโดยตลอด ในหลายปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายสตัวร์วมแลว้ประมาณ 100 ลา้นบาท ซึง่เป็นการ
ขายสตัวใ์หแ้ก่สวนสตัวภ์ายในประเทศ และปจัจุบนักย็งัคงมนีโยบายเช่นนัน้อยู่  

นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ ได้กล่าวว่า นอกจากเรื่องอตัราส่วนการจดัสรรหุ้นแลว้ ยงัมปีระเดน็
ส าคญัทีข่อเสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องการพจิารณาก าหนดวนั XR ซึง่บรษิทัฯ ไดแ้จง้วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธจิอง
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในวนัที ่27 มกราคม 2558 วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ในวนัที ่28 มกราคม 2558 และก าหนดวนัประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นในวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558 ซึง่การก าหนดวนั XR ก่อน  
การประชุม ท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงการถอืหุน้เพื่อใหส้ามารถรบัสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯได ้
โดยเฉพาะผูท้ีถ่อืหุน้ 1 หุน้ทีจ่ะไม่ไดร้บัสทิธใินครัง้น้ี จงึขอฝากใหค้ณะกรรมการพจิารณาในเรื่องน้ีดว้ย 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณนายฮัง้ใช ้อคัควสักุล และไดก้ล่าวชีแ้จงว่า ในเรื่องการก าหนดวนั XR นัน้ บรษิทัฯ ได้
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายก าหนด  

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูร้บัมอบฉนัทะ ไดก้ล่าวเสรมิว่า การก าหนดวนั XR และวนั X อื่นๆ สามารถท าได ้2 
รูปแบบ คอื ก าหนดวนั X ก่อนการประชุม และก าหนดวนั X หลงัการประชุม ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สามารถอนุมตัิใหบ้รษิทัจด
ทะเบยีนก าหนดวนั X ก่อนหรอืหลงัวนัประชุมกไ็ด ้ในกรณีน้ี บรษิทัฯ ควรจะก าหนดวนั X หลงัวนัประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมได้ทราบและใชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัจากการประชุมประกอบการพจิารณาตดัสนิใจว่าจะซือ้หุน้เพิม่ทุนตามสทิธหิรอืซือ้เกนิ
กว่าสทิธหิรอืไม่   

ประธานฯ ไดข้อใหผู้แ้ทนจากบรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั ทีป่รกึษาการเงนิเป็นผูใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิ 

นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณิช จากบรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั ไดช้ีแ้จงว่า การก าหนดอตัราส่วนการ 
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาจากมลูค่าเงนิลงทุนที่บรษิทัฯ ต้องใชเ้ป็นส าคญั รวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทุน เช่น เงนิทุน
ส่วนหน่ึงไดม้าจากเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และอกีส่วนหน่ึงไดม้าจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ในส่วนของการเพิม่ทุนในครัง้น้ี 
หากบรษิทัฯ เพิม่ทุนมากกจ็ะเกดิผลกระทบในเรื่อง Dilution Effect ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จงึลดขอบเขตลงมาเหลอืเท่าทีจ่ าเป็น
เท่านัน้ ส าหรบัเรื่องการก าหนดวนั XR นัน้ นอกจากจะก าหนดตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ยงัมเีงื่อนไขเรื่องเวลา
ในการใชเ้งนิเข้ามาเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัอีกดว้ย เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดม้ขีอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงนิทีไ่ด้อนุมตัเิงนิกูใ้หท้ า
โครงการใหม่ถงึเรื่องระยะเวลาการใชเ้งนิ นอกจากน้ี ปจัจุบนัหุน้ของบรษิทัฯ ยงัมไิดม้กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ฉะนัน้ 
การเปลีย่นแปลงรายชื่อผูถ้อืหุน้จงึแทบจะไม่มอียู่แลว้ เมื่อพจิารณาถงึองคป์ระกอบหลายๆ ดา้นแลว้ จงึไดก้ าหนดวนั XR     
เป็นวนัดงักล่าว 

นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล  ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ได้กล่าวว่า กรอบการก าหนดวนั XR ของบรษิทัฯ ทีร่ะบุว่า มี
ขอ้จ ากดัเรื่องเวลาเขา้มาเป็นส่วนประกอบดว้ยนัน้ คดิว่าเป็นเรื่องทีบ่รษิทัฯ สามารถจะเลื่อนระยะเวลาได ้หากก าหนดวนั XR 
หลงัจากผ่านการประชุมผู้ถอืหุ้นแลว้ประมาณ 2-3 วนั วนัจองซือ้หุ้นยงัเป็นวนัเดมิกไ็ด ้จงึขอความกรุณาให้คณะกรรมการ
บรษิทัและทีป่รกึษาการเงนิพจิาณาถงึกรอบการก าหนดวนั XR และวนั X อื่นๆ ทีจ่ะใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั  

ประธานฯ ไดก้ล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบรษิทัและทีป่รกึษาการเงนิ ขอขอบคุณนายฮัง้ใช ้อคัควสักุล         
ทีไ่ดใ้หค้วามคดิเหน็ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต 

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่า มผีูใ้ดต้องการใหช้ี้แจงหรอืซกัถามเรื่องการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ     
อกีหรอืไม่ 

นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุ้นรายย่อย 
ขอลงคะแนนเสยีงว่าเหน็ดว้ยในหลกัการเพิม่ทุนแต่ไม่เหน็ดว้ยในเรื่องการก าหนดวนั XR   

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระน้ี ซึง่จะต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่      
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 666,666,665 บาท จากทุน       
จดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้สามญั    
เพิม่ทุนจ านวน 133,333,333 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

อนุมตั ิ 129,157,529 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.02 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตัิ 10,303 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุมและ
มสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.97 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุมและ
มสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน 

ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จงึขอเสนอใหท้ี่ประชุม
พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯ จากเดมิทีว่่า 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,000,000,000บาท  (หน่ึงพนัลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น  200,000,000  หุน้  (สองรอ้ยลา้นหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ  5.00  บาท  (หา้บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั  200,000,000  หุน้  (สองรอ้ยลา้นหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ  -   หุน้   (-หุน้)” 

เป็นขอ้ความดงัปรากฎขา้งทา้ยน้ีแทน และใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ด าเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษิทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบยีนเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวไดด้ว้ย 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,666,666,665 บาท  
  (หน่ึงพนัหกรอ้ยหกสบิหกลา้นหกแสนหกหมื่นหกพนัหกรอ้ยหกสบิหา้บาท) 
 แบ่งออกเป็น 333,333,333 หุน้  
  (สามรอ้ยสามสบิสามลา้นสามแสนสามหมื่นสามพนัสามรอ้ยสามสบิสามหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 5.00 บาท (หา้บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั 333,333,333 หุน้  
  (สามรอ้ยสามสบิสามลา้นสามแสนสามหมื่นสามพนัสามรอ้ยสามสบิสามหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้  (-หุน้)” 

เมื่อไม่มผีู้ให้ความเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระน้ี ซึง่จะต้องมี
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหแ้กไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯ ตามทีก่ล่าวขา้งต้นเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  
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อนุมตั ิ 129,167,832 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.03 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตัิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.97 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 133,333,333 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้
หุ้นละ 5.00 บาท ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1.50 หุ้นสามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน        
ในราคาหุน้ละ 5.00 บาท โดยในการค านวณตามอตัราส่วนดงักล่าวแลว้หากมเีศษของหุน้เกดิขึน้ บรษิทัฯ จะปดัเศษนัน้ลง        
ดงัมรีายละเอยีดของหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนปรากฎในแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ทีไ่ดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชุมแล้ว และขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มอบหมายมอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้น้ี 
รวมถึงเป็นผู้มอี านาจกระท าการที่จ าเป็นเพื่อการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนจนกว่าจะด าเนินการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเข้าเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการน าส่งขอ้มลูเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยดว้ย  

 ประธานฯ ไดแ้จง้ดว้ยว่า หากผูใ้ดประสงคท์ีจ่ะใหม้กีารชีแ้จงรายละเอยีดของการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ทีป่รกึษา
การเงนิ และผูแ้ทนรบัจองซือ้หุน้เพิม่ทุนกย็นิดทีีจ่ะอธบิายใหท้ราบ 

 นางสาวสายชล ีลิม่อภชิาต จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั ซึง่เป็นตวัแทนรบัจองซือ้และจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุน ไดช้ี้แจงขอ้มลูการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนว่า บรษิทัฯ ไดก้ าหนดระยะเวลาจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในระหว่างวนัที ่ 
9-13 มนีาคม 2558 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. การช าระค่าจองซือ้หุ้นสามารถท าได ้2 ช่องทางคอื การช าระเงนิ    
เขา้บญัช ี“บญัชจีองซื้อหุน้เพิม่ทุน บรษิทั ซาฟารเีวลิด์ จ ากดั (มหาชน)“ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาคลองสามวา 
บญัชกีระแสรายวนั เลขที ่983-1-28043-1 หรอืสัง่จ่ายเชค็และน าเอกสารประกอบต่างๆ ไปยื่นทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ี    
โกลบอล จ ากดั ชัน้ 18 อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร (โทรศพัท ์       
02-658-5800 ต่อ 526, 514 และ 405 โทรสาร 02-254-7308)  

 นางสาวสายชล ีลิม่อภชิาต จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั ซึง่เป็นตวัแทนรบัจองซือ้และจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุน ไดอ้ธบิายต่อไปอกีว่า ผูถ้อืหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนได ้แต่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้
เกนิกว่าสทิธกิต่็อเมื่อมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้ตามสทิธคิรบถ้วนทัง้หมดแลว้เท่านัน้  

 การจดัสรรหุน้ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธจิะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี: 
1) กรณีทีม่หีุน้เหลอืมากกว่าหุ้นทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธิ 

บรษิทัฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถ้อืหุ้นทุกรายตามจ านวนทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิละช าระค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนแลว้  
2) กรณีทีม่หีุน้เหลอืน้อยกว่าหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิ 

2.1) บรษิทัฯ จะจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย โดยน าสดัส่วนการถือ
หุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิละไดช้ าระ
ค่าจองซือ้หุน้ครบถ้วนแลว้มสีทิธจิะไดร้บัการจดัสรร (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการค านวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ลง)  

2.2)  ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2.1) อยู่อกี ใหจ้ดัสรรหุน้นัน้ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิ
กว่าสทิธทิีย่งัไม่ไดร้บัการจดัสรรครบถ้วน ตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธนิัน้ โดยน าสดัส่วนการถอืหุน้
เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธริายนัน้คณูดว้ยจ านวนหุน้ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธริายนัน้มสีทิธ ิ   
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ที่จะได้รบัจดัสรร ตามหลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบัขอ้ 2.1) และให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกนิกว่าสทิธติามวธิกีาร    
ในขอ้ 2.2) น้ีจนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร  

อย่างไรกต็าม หากยงัมหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ และการ    
จองซือ้เกนิกว่าสทิธติามหลกัเกณฑข์า้งต้น บรษิทัฯ อาจจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอือยู่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement หรอื PP) ตามนิยามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต   
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เติม) กไ็ด้ โดยให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มอี านาจในการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุน้ตาม Rights Offering ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะก าหนด และมอี านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่เป็นราคาทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่าจะมผีูใ้ดต้องการใหอ้ธบิายในเรื่องการจดัสรรหุน้เพิม่เตมิอกีหรอืไม่  

นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้ส่วนทีเ่หลอืจากการ
จดัสรรตามสทิธดิว้ยวธิ ีSmall Lot First คอืจากจ านวนน้อยไปหามาก ซึง่จะช่วยท าใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยไดร้บัสทิธกิารจดัสรรหุน้
ก่อนผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และจะเป็นประโยชน์ต่อการกระจายหุน้ไดอ้ย่างมากดว้ย  

นายทวฉีตัร จุฬางกรู ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้จง้ว่าเหน็ดว้ยกบัการจดัสรรหุน้ดว้ยวธิ ีSmall Lot First 
เพราะจะเป็นการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยทุกรายก่อน เพราะการจดัสรรหุน้โดยพจิารณาตามสดัส่วนการถือหุน้เดมินัน้       
ในบางบรษิทั ผูท้ีถ่อืหุน้ค่อนขา้งมากจะท าการจองซือ้เกนิกว่าสทิธเิป็นจ านวนมาก ท าใหหุ้น้ถูกจดัสรรออกไปมากจนเหลอื     
ไม่เพยีงพอส าหรบัผูถ้อืหุน้รายย่อยทีต่อ้งการจองซือ้เกนิกว่าสทิธิ 

นายนรา ศรเีพชร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า ในการทีบ่รษิทัฯ จะจดัสรรหุน้ที่
เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสทิธแิละการจองเกนิกว่าสทิธ ิใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั บรษิทัฯ ไดต้ดิต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึงไวแ้ลว้หรอืไม่ หากม ีสามารถเปิดเผยรายชือ่ไดห้รอืไม่ว่าบุคคลนัน้มคีวามเกีย่วโยงกบับรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ อย่างไร และเมื่อเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้แลว้จะช่วยเหลอืบรษิทัฯ ในเรือ่งใดไดบ้้าง และอยากทราบว่าบรษิทัฯ ไดม้กีาร
ก าหนด Silent Period ส าหรบัหุน้ PP ไวอ้ย่างไรหรอืไม่  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัฯ ยงัไม่ไดว้างแผนเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสทิธแิละการจองเกนิกว่าสทิธ ิใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแต่อย่างใด ส่วนเรื่อง Silent Period นัน้ทางการจะเป็นผูก้ าหนด 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูร้บัมอบฉันทะ ไดส้อบถามว่า ในส่วนของหุน้ PP น้ี สามารถน าไปจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้
รายย่อยซึง่ถอืหุน้ 1 หุน้ไดห้รอืไม่ และในกรณีหุน้ในส่วนของ Rights Offering ผูถ้อืหุน้ 1 หุน้ สามารถจองซือ้เกนิสทิธไิด้
หรอืไม่ 

นางสาวสายชล ีลิม่อภชิาต จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั ซึง่เป็นตวัแทนรบัจองซือ้และจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุน ได้ชี้แจงว่า ตามหลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าวข้างต้น ผู้ที่ถอืหุ้นเดมิ 1 หุ้น       
จะไม่มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน แต่ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวสามารถจองซือ้เกนิกว่าสทิธเิป็นจ านวนเท่าใดกไ็ด ้แต่จะไดร้บั
จดัสรรหุ้นตามทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธหิรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัจ านวนผูถ้อืหุ้นทีจ่องซือ้ตามสทิธ ิหากมผีู้จองซือ้น้อยกว่าจ านวนหุ้น   
ทีบ่รษิทัฯ เสนอขาย ผูท้ีถ่อืหุน้ 1 หุน้ทีไ่ดจ้องซือ้เกนิกว่าสทิธกิจ็ะไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ล่าวขา้งต้น  

นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า กรณีผูถ้อืหุน้ 1 หุน้ ซึง่ไม่ไดร้บัสทิธกิารจองซือ้น้ี 
หลายบรษิทัฯ จะไม่จดัส่งหนงัสอืแจ้งสทิธกิารจองซื้อไปให ้เมื่อเป็นเช่นน้ีแลว้ ผูท้ีถ่อืหุ้นเดมิ 1 หุน้ ควรท าอย่างไร หากสามารถ
ใชส้ทิธไิดจ้ะขอจองซือ้เกนิกว่าสทิธจิ านวน 100,000 หุน้ เป็นเงนิ 500,000 บาท  

นางสาวสายชล ีลิม่อภชิาต จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั ซึง่เป็นตวัแทนรบัจองซือ้และจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุน ไดช้ีแ้จงว่า ปกตผิูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดร้บัสทิธกิารจองซือ้ จะไม่ไดร้บัเอกสารแจง้สทิธทิีจ่ะจดัส่งใหท้างไปรษณีย์ แต่ผูถ้อืหุน้
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองซื้อหุ้นเพิม่ทุนที่จะเผยแพร่ไวบ้นเวป็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.safariworld.com) ทัง้น้ี  
ผู้ถอืหุ้นทีจ่ะได้รบัสทิธจิะต้องเป็นผู้ที่มชีื่ออยู่ในสมุดทะเบยีนรายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้น และมรีายชื่อ 

http://www.safariworld.com/
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ปรากฎในระบบรบัฝากหลกัทรพัย ์(Post Trade Integration: PTI) ของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ฯ ผูถ้อืหุ้นสามารถตดิต่อสอบถาม
สทิธใินการจองซือ้หุน้ไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั ตามทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทท์ีไ่ด้แจง้แล้วขา้งต้น  

นายสมยศ สุธรีพรชยั จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมาย ไดช้ี้แจงเพิม่เตมิว่า        
ผูท้ีถ่อืหุน้ 1 หุน้ สามารถจองซือ้หุน้เกนิกว่าสทิธไิด ้หากมหีุน้เหลอืจากการจองซือ้ตามสทิธ ิและบรษิทัฯ กส็ามารถจดัสรรหุน้
ใหแ้ก่ผูท้ีถ่อืหุน้ 1 หุน้ทีจ่องเกนิกว่าสทิธไิด ้ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าการจะจดัสรรหุน้แบบ PP นัน้ จะเกดิขึน้ไม่ได ้ถ้าการจดัสรรหุน้
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ยงัไม่เสรจ็สิน้ หากผูท้ีถ่อืหุน้ 1 หุน้มกีารจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิและถ้ามหีุ้นเหลอื ย่อมจะไดร้บัการจดัสรร
หุน้ก่อนทีจ่ะน าไปจดัสรรรเป็นหุน้ PP อยู่แลว้  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า ในกรณีของบรษิทัฯ ซึง่อยู่ในระหวา่งฟ้ืนฟู
กจิการ ยงัไม่มกีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ หากผู้ถอืหุ้นรายย่อยหรอืรายหน่ึงรายใดมคีวามต้องการทีจ่ะโอนหุ้นให้แก่
บุคคลอื่นสามารถท าไดห้รอืไม่ และมวีธิกีารอย่างไร 

นายสมยศ สุธรีพรชยั  จากบรษิทั วาย ูแอนด ์พาร์ทเนอร ์จ ากดั ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมาย ไดช้ี้แจงว่า กรณีทีม่กีาร
ออกใบหุน้ (Script) ผูถ้อืหุน้สามารถลงลายมอืชื่อสลกัหลงัใบหุน้ และน าไปยื่นต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ เพื่อบนัทกึการจด
ทะเบยีนโอนหุน้ไวเ้ป็นหลกัฐาน แต่หากเป็นกรณีระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) หรอืหุน้ทีฝ่ากไวก้บั Broker ต่างๆ กใ็ห้
ตดิต่อ Broker เพื่อด าเนินการผ่านระบบ แต่วธิกีารดงักล่าวมใิช่การซือ้ขายผ่านระบบตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่าจะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

เมื่อไม่มผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระน้ี ซึง่จะต้องมี
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 
133,333,333 หุน้ ดว้ยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอตัรา 1.50 หุน้สามญัเดมิ
ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน ในราคาหุน้ละ 5.00 บาท โดยหากค านวณตามอตัราส่วนดงักล่าวแลว้มเีศษของหุ้นเกดิขึ้นบรษิทัฯ    
จะด าเนินการปดัเศษนัน้ลง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

อนุมตั ิ 129,167,832 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.03 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตัิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.97 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5. เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มผีูเ้สนอเรื่องอื่น 

 เมื่อไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่น ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.38 น. 
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ประธานทีป่ระชุม 

 (นฤมล  ศุขวนิทุ) 
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