บริษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอิ นทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เริม่ ประชุมเวลา 09.10 น.
นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 56 ราย นับจานวนหุ้นได้ 95,806,798 หุ้น และมีผ้รู บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุมจานวน 36 ราย นับจานวน
หุน้ ได้ 11,935,427 หุน้ รวมผูถ้ อื หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ สิ้น 92 ราย นับจานวนหุ้นได้ 107,742,225 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 53.87 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน 200,000,000 หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร ทีป่ รึกษาการเงิน ทีป่ รึกษากฎหมาย ผูแ้ ทนรับจอง
ซือ้ และจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน และผูส้ อบบัญชีผเู้ ข้าร่วมประชุม ดังนี้:
กรรมการ
1. นายณรงค์ จุลชาต
2. ดร.ผิน คิว้ คชา
3. นางอาภา คิว้ คชา
4. นายเมธี ภมรานนท์
5. นายสมศักดิ ์ มั ่นแดง
6. นายฤทธิ ์ คิว้ คชา
7. นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา
8. นายอานาจ คิว้ คชา
9. นายธนะ คิว้ คชา
ผูบ้ ริหาร
1. นางสาววรันธร ดิลกมธุรส
2. นายประทีป ภู่ทองสุข
3. Mr. Vincent Chua
4. น.สพ. ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์
5. นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์
6. นางสาวนฤมล ศุขวินทุ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน:
1. นางสาวดารณี หัวใจ
2. นายนิรนั ดร์ จารูญรัตน์
3. นางสาวฑิณดา หงษ์มงั กร
4. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช
5. นางสาวพิสาลักษณ์ นิ่มกุล
6. นางสาวณิชาภัทร ศรีวรรณวัฒน์
ทีป่ รึกษากฎหมาย:
1. นายสมยศ สุธรี พรชัย
2. นางสาวยิง่ รัก ตรีสรานุวฒ
ั นา

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
กรรมการ และกรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (จัดซือ้ )
กรรมการ
กรรมการ
รองผูจ้ ดั การใหญ่ (บริหาร)
รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
่
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (การแสดง)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ สายบัญชี
เลขานุการบริษทั
บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
บริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
บริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
บริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ จากัด
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ตัวแทนรับจองซือ้ และจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน:
1. นางสาวสายชลี ลิม่ อภิชาต

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด

ผูส้ อบบัญชี:
1. นายวิชยั รุจติ านนท์
2. นายชาญชัย มีบุญ
3. นางสาวณิชาภา แซ่อ้งึ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

หลังจากทีป่ ระธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมเพิม่ อีก 15 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 24,021,307 หุน้ รวมเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมทัง้ สิน้ 107 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 131,763,532 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.88 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว ประกอบ
ด้วยผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 63 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 115,104,998 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
มาร่วมประชุมจานวน 44 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 16,658,534 หุน้
ประธานฯ ได้ช้แี จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับจานวนหุ้นที่มหี รือที่ได้รบั มอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการประชุม
การพิจารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถ้าไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก็จะถือว่าทีป่ ระชุมได้ผ่านการพิจารณาในวาระนัน้ แต่ถ้ามีผู้
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผนู้ นั ้ แจ้งชื่อและจานวนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แก่ผถู้ อื หุ้นทุกท่านแล้ว ส่ง ให้
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อที่จะรวบรวมและนาจานวนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจานวนเสียงของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทัง้ หมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรจะถือเป็นคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนัน้ แล้วแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ นอกจากนี้ ขอให้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ สงสัยจะซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น แนะนาตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อที่จะบันทึกลงในรายงานการประชุม
และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขอเสนอให้ท่ปี ระชุมแต่งตัง้ นายวิชยั รุจติ านนท์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เป็ นผู้
สังเกตการณ์การประชุมด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตัง้ ผูส้ งั เกตการณ์การประชุมตามทีป่ ระธานฯ เสนอ
ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ :
วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2557 ซึง่ ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้
ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่าจะมีผใู้ ดขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ หรือมีความเห็นเป็น
อย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูเ้ ข้าประชุมทัง้ หมด ดังนี้:
รับรอง
ไม่รบั รอง
งดออกเสียง

129,167,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน ผูท้ ง่ี ดออกเสียงนี้เป็นผูแ้ ทนของบริษทั
์
บริหารสินทรัพย์สขุ ุมวิท จากัด ทีง่ ดออกเสียงในทุกวาระ
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วาระที่ 2. พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจานวน 666,666,665 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,000,0000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนจานวน 133,333,333 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
ทีไ่ ด้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
การเพิม่ ทุนมีวตั ถุประสงค์ของการเพิม่ ทุนและการใช้เงินในส่วนทีเ่ พิม่ ดังนี้:
1. การขยายกิจการ โดยการลงทุนเพิม่ ในบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (บมจ. ภูเก็ตฯ) (ซึง่ เป็น
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.95 ของทุนเรียกชาระแล้ว) เพื่อลงทุนในการก่อสร้าง
โครงการธีมปาร์คแห่งใหม่ จานวน 406,666,665 บาท
2. ให้บมจ.ภูเก็ตฯ นาไปซือ้ ทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 12 ไร่ พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงานจานวน 4 อาคารในราคา
เหมารวม 110,000,000 บาท
3. ชาระคืนเงินกูใ้ ห้แก่สถาบันการเงิน จานวน 150,000,000 บาท เพื่อให้บริษทั ฯ มีโครงสร้างทางการเงินทีด่ ขี น้ึ
รายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุนและประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ พึงจะได้รบั จากการเพิม่ ทุน ปรากฎอยู่ในแบบรายงานการ
เพิม่ ทุน (F53-4) ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุนและการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิม่ (หน้ า 16) และข้อ 6. ประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ
จะพึงได้รบั จากการเพิม่ ทุน (หน้า 17)
ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า หากผู้ใดประสงค์ทจ่ี ะให้มกี ารชี้แจงหรืออธิบายในเรื่องรายละเอียดของการเพิม่ ทุน
กรรมการบริษทั ทีป่ รึกษาการเงิน และทีป่ รึกษากฎหมายก็พร้อมทีจ่ ะอธิบายให้ทราบ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามถึงเรื่องการดาเนินการของบริษทั ฯ เพือ่ แก้ไข
เหตุอนั อาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อเดือนเมษายน 2557 บริษทั ฯ
ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า กาหนดเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้บริษทั ฯ แก้ไขให้พน้ เหตุอาจถูกเพิกถอนนัน้ ได้ครบ
กาหนดระยะเวลาไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2557 และบริษทั ฯ ได้ย่นื คาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
อีก 1 ปี ซึง่ จะครบกาหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2558 นัน้ ขอทราบว่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ จะสามารถขอพ้นจากเหตุเพิกถอนและกลับเข้าไปซื้อขายได้หรือไม่ หรือยังคงมีประเด็นใดที่จะทาให้บริษทั ฯ
ต้องอยู่ในกลุ่มฟื้นฟูกจิ การต่อไป และหากจะต้องอยู่ในกลุ่มฟื้นฟูกจิ การต่อไปอีก หลังจากทีเ่ พิม่ ทุนจดทะเบียนในครัง้ นี้แล้ว
จะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถออกจากกลุ่มฟื้นฟูกจิ การได้เมื่อไร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า การจะยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาการพ้นเหตุเพิกถอนหุน้ ของ
บริษทั ฯ นัน้ บริษทั ฯ จะต้องมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกติทเ่ี กิดจากธุรกิจหลักไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หากครบ
กาหนดระยะเวลาแล้ว ยังไม่สามารถมีผลประกอบการกาไรได้ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว บริษทั ฯ สามารถขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้อีกระยะหนึ่ง ซึง่ อาจจะเป็นหนึ่งหรือสองไตรมาสขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหากครบกาหนดการขยายระยะเวลาในครัง้ สุดท้ายแล้ว ยังไม่สามารถทากาไรสุทธิได้ถงึ 30 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาจจะพิจารณาย้ายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไปซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ก็ได้
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยบริษทั ฯ อยู่ในกลุ่มทีต่ ้องฟื้นฟู กจิ การ
มาตัง้ แต่ปี 2550 ผูถ้ อื หุน้ มิได้รบั เงินปนั ผลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ มาเป็นเวลานาน และต่างต้องการทีจ่ ะให้หนุ้ ของบริษทั ฯ กลับ
เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยเร็วทีส่ ุด จึงขอเสนอว่าบริษทั ฯ ควรพิจารณาตัดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็นของบริษทั ฯ ให้มาก
ทีส่ ุด เพื่อให้บริษทั ฯ มีกาไรและกลับไปซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เช่น ขอให้งดการจ่ายเงินโบนัสหรือเงินรางวัลตอบ
แทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จนกระทังบริ
่ ษทั ฯ สามารถฟื้นฟูกจิ การได้สาเร็จแล้ว
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา และได้ช้แี จงว่า เหตุผลทีบ่ ริษทั ฯ อยู่ในกลุ่มทีต่ ้องฟื้นฟู กจิ การ
มาเป็นเวลายาวนานนัน้ เป็นเพราะทีผ่ ่านมา ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริษทั ฯ ได้ประสบกับ ปญั หาและวิกฤติต่างๆ
ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้อย่างต่อเนื่องเกือบจะทุกปี อาทิ มีอุทกภัย มีปญั หาความไม่สงบทางการเมือง และปญั หาทาง
เศรษฐกิจโดยทัวไปทั
่ ง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทาให้นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาว ต่างชาติลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
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ซึง่ บริษทั ฯ ได้พยามยามทุกทางทีจ่ ะสร้างรายได้ เพื่อให้มกี าไร ทีจ่ ะให้หนุ้ ของบริษทั ฯ สามารถกลับเข้าซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้อกี สาหรับเรื่องการจ่ายโบนัสและเงินรางวัลตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารนัน้ บริษทั ฯ จะนาไปหารือ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องเงินลงทุนทีจ่ ะสร้างโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่
ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จะใช้เงินลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ
1,200 ล้านบาท แต่ในเอกสารการขอเพิม่ ทุนครัง้ นี้ ตัวเลขเงินลงทุนได้ปรับเพิม่ ขึน้ เป็น 1,350 ล้านบาท จึงใคร่ขอทราบเหตุผล
ของการเพิม่ นัน้ ด้วย
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า เงินลงทุนในส่วนทีเ่ พิม่ ได้รวมเงินที่จะใช้ซอ้ื ที่ดนิ พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงานของ
บมจ. ภูเก็ตฯ ซึง่ ปจั จุบนั ได้เช่าจากบริษทั แห่งหนึ่งในภูเก็ต บัดนี้ สัญญาเช่าได้ครบกาหนดแล้ว และบริษทั ผูใ้ ห้เช่า ไม่ยนิ ยอม
ให้ต่อสัญญาเช่าอีกเนื่องจากต้องการจะใช้พ้นื ทีเ่ พื่อพัฒนาโครงการของตนเอง จึงได้มกี ารเจรจาขอซือ้ ที่ดนิ ดังกล่าว เนื้อที่
ประมาณ 12 ไร่ พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงาน จานวน 4 หลัง รวมประมาณ 192 ห้อง ในราคา 110 ล้านบาท สาหรับให้พนักงาน
ของบมจ. ภูเก็ตฯ ได้มที พ่ี กั อาศัยซึง่ อยู่ตดิ กับบมจ.ภูเก็ตฯ สะดวกในการเดินทาง เพราะพนักงานต้องทางานดึก อีกทัง้ ห้องเช่า
ในภูเก็ตก็แพงและหายากมาด้วย
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามต่อไปว่า ทีด่ นิ แปลงนี้เดิมเป็นทีด่ นิ ของ บมจ.
ภูเก็ตฯ ซึง่ ได้ขายออกไป จึงขอทราบราคาขายทีด่ นิ ว่าได้ขายไปในราคาเท่าไร และผูซ้ อ้ื ไปยังเป็นเจ้าของทีด่ นิ ในปจั จุบนั
และได้มกี ารพัฒนาพืน้ ทีใ่ นส่วนใดบ้างหรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า บมจ. ภูเก็ตฯ ได้ขายทีด่ นิ แปลงนี้ไปเมื่อประมาณ 8-9 ปีก่อน ในราคาไร่ละ
3 ล้านบาทเศษ หลังจากนัน้ ได้มกี ารขายเปลีย่ นมือกันหลายทอด กระทังเป็
่ นกรรมสิทธิของผู
์ ใ้ ห้เช่าในปจั จุบนั
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า จะต้องตัดแบ่งทีด่ นิ ประมาณ 12 ไร่น้ี
เพื่อทาโครงการใหม่ดว้ ยหรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า ทีด่ นิ แปลงนี้เป็นทีด่ นิ และอาคารทีพ่ กั พนักงานปจั จุบนั เท่านัน้ จะไม่ใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในโครงการใหม่ หากแต่จะใช้เป็นสถานทีพ่ กั อาศัยของพนักงานของโครงการใหม่ทจ่ี ะเพิม่ ขึน้ ด้วย
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ผ่านมา
บริษทั ฯ ได้คาดการณ์ว่าการลงทุนในโครงการใหม่น้จี ะคืนทุนได้ภายในประมาณ 4 ปี จึงใคร่ทราบว่าคณะกรรมการบริษทั
ยังคงคาดหวังเช่นนัน้ อยู่หรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า ระยะเวลาคืนทุนของโครงการใหม่ยงั คงคาดหวังไว้ท่ี 4 ปีเช่นเดิม แต่ทงั ้ นี้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะการตลาดและการท่องเทีย่ วของประเทศด้วย หากตลาดดีเช่นในปี 2555 และครึง่ แรกของปี 2556 ก็เชื่อมันว่
่ า
จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 4 ปี แต่หากมีวกิ ฤตการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ วเช่นในปี 2557 โอกาสการคืนทุนภายใน
4 ปีอาจต้องยาวออกไปอีก เพราะปจั จุบนั ตลาดรัสเซียซึง่ เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของภูเก็ตแฟนตาซี คิดเป็ นประมาณร้อยละ 40 ของ
ลูกค้าทัง้ หมด ได้ประสบปญั หาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ค่าเงินรูเบิลตกประมาณร้อยละ 50 ส่งผลให้ทวั ร์รสั เซียลดลงเหลือ
ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านัน้ รวมถึงกลุ่มลูกค้าในตลาดยุโรปก็ได้ลดลงจากปญั หาเศรษฐกิจในยุโรปและการประกาศใช้
กฎอัยการศึกของไทย ตลาดนักท่องเทีย่ วทัง้ 2 กลุ่มนี้เป็นลูกค้าสาคัญของ บมจ.ภูเก็ตฯ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การคืนทุนของโครงการใหม่ในระยะเวลา 4 ปีน้ี
รวมถึงการดาเนินงานของบมจ.ภูเก็ตฯ ในปจั จุบนั ด้วยหรือไม่ หากไม่รวม คาดว่าเมื่อรวมผลประกอบการของทัง้ สองส่วนแล้ว
จะช่วยให้มผี ลประกอบการกาไรเพิม่ มากขึน้ หรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า การคืนทุนภายใน 4 ปีนนั ้ หมายถึงเฉพาะส่วนของโครงการใหม่ ไม่รวมส่วน
ของภูเก็ตแฟนตาซี ส่วนเรื่องผลกาไรจะมีมากน้อยเพียงไร ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์การท่องเทีย่ ว และวิกฤติการณ์ต่างๆ ตามที่
ได้กล่าวข้างต้น
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารว่า ในปี 2557
บริษทั ฯ ได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารและทีมงานในการออกแบบสร้างสรรค์และควบคุมการดาเนินการก่อสร้างต่างๆ เช่นเดียว
กับในปี 2556 หรือไม่ เป็นจานวนเงินเท่าไร และเมื่อเริม่ ดาเนินโครงการใหม่แล้วจะมีการจ่ายค่าตอบแทนในเรื่องค่าออกแบบ
ให้แก่ผบู้ ริหารอีกหรือไม่ จะเป็นเงินประมาณเท่าไร
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ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า ในเรื่องค่าตอบแทนการออกแบบโครงการใหม่ยงั คงจะมีอยู่ แต่จะเป็นเงิน
จานวนเท่าไรนัน้ ยังไม่สามารถกาหนดแน่นอนได้เพราะโครงการยังไม่สน้ิ สุด อาจจะประมาณร้อยละ 15 ของค่าจ้างออกแบบ
ทัวไป
่ เช่น หากว่าจ้างบุคคลภายนอก 100 ล้านบาท การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบให้ผบู้ ริหารจะมีประมาณ 15 ล้านบาท
แต่ประเด็นสาคัญคือ โครงการใหม่เป็นโครงการทีเ่ มื่อเปิดให้บริการแล้ว ผูท้ ม่ี าเทีย่ วชมสามารถนาไปสร้างเลียนแบบได้ง่าย
ฉะนัน้ การรักษาความลับของการสร้างโครงการจึงเป็นเรื่องทีส่ าคัญทีส่ ุด บริษทั ฯ จึงไม่ สามารถว่าจ้างบุคคลภายนอกให้เป็น
ผูอ้ อกแบบโครงการได้ เพราะไม่สามารถรับประกันได้ว่าความลับ KNOWHOW จะไม่ถูกนาไปเปิดเผย
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในปี 2556 ได้มกี ารว่าจ้างผูร้ บั เหมาจาก
ภายนอกให้ออกแบบโครงการใหม่มใิ ช่หรือ
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า การจ้างผูร้ บั เหมาจากภายนอกออกแบบในปี 2556 นัน้ เป็นการออกแบบ
อาคารทีพ่ กั ของพนักงาน เป็นอาคารสูง 7 ชัน้ ซึง่ เดิมคิดจะสร้างบนทีด่ นิ ของบมจ.ภูเก็ตฯเอง แต่ดว้ ยไม่ได้รบั ใบอนุญาต
ด้านสิง่ แวดล้อมจากราชการ จึงไม่สามารถปลูกสร้างอาคารต่อไปได้
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
สัตว์เป็นจานวนเท่าไร ทีจ่ ะมาช่วยให้รายได้ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายสัตว์ไม่มากนัก เพราะเป็นการขาย
ให้แก่สวนสัตว์ภายในประเทศ ส่วนการจะขายสัตว์ให้แก่สวนสัตว์ในประเทศจีนตามทีเ่ คยได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบนัน้ เมื่อ
ประมาณ 4-5 เดือนก่อน ได้มผี แู้ ทนของสวนสัตว์ในประเทศจีนมาเจรจาขอซือ้ สัตว์จากบริษทั ฯ หลายรายการเป็นจานวนมาก
แต่สตั ว์ของบริษทั ฯ ยังมีจานวนไม่มากพอที่จะขายออกไปได้ เนื่องจากต้องใช้สตั ว์ส่วนใหญ่ในปจั จุบนั เป็นพ่อแม่พนั ธุ์ หากขาย
ออกไปหมด จะทาให้ในอนาคตไม่มสี ตั ว์มาทดแทน จึงจาเป็ นต้องเลื่อนกาหนดการขายออกไปอีก 1-2 ปี เพื่อให้บริษทั ฯ
เพาะพันธุส์ ตั ว์ให้ได้เพียงพอก่อน ประเทศจีนมีสวนสัตว์ภายในประเทศจานวนมากกว่า 250 แห่ง ทุกแห่งมีความต้องการจะซือ้
สัตว์ อีกประการหนึ่ง การจะขายสัตว์ส่งออกไปต่างประเทศนัน้ ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วย นอกจากนี้ การขายสัตว์
ให้ประเทศจีนอาจจาเป็นต้องตัง้ เป็นสถานีขายสัตว์ในประเทศจีน เพือ่ ทาการขนส่งสัตว์คราวละมากๆ เช่นคราวละ 100-200 ตัว
แล้วจึงกระจายออกไปตามสวนสัตว์ต่างๆ ในการนี้ บริษทั ฯ คาดว่าอีกประมาณ 2 ปีขา้ งหน้าบริษทั ฯ จะมีรายได้จากการขาย
สัตว์เพิม่ ขึน้ มาก
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า หากจะประเมินมูลค่าของสัตว์ทงั ้ หมดที่
บริษทั ฯ มีอยู่ จะเป็นเท่าไหร่ และมีวธิ กี ารบันทึกบัญชีจานวนสัตว์อย่างไร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า มูลค่าสัตว์ทงั ้ หมดทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั น่าจะเกิน 1,000 ล้านบาท ส่วนเรื่องการ
บันทึกบัญชีควบคุมจานวนสัตว์นนั ้ ตามหลักการบัญชี สัตว์ทม่ี กี ารจัดซือ้ เข้ามาสามารถลงบัญชีเป็นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ได้
แต่หากเป็นลูกสัตว์ทเ่ี กิดใหม่ไม่สามารถลงบัญชีได้ จะถือเป็นบัญชีสตั ว์ส่วนเกิน หากมีการขายสัตว์สว่ นเกินก็จะบันทึกบัญชี
เป็นรายได้ของบริษทั ฯ ทัง้ จานวนโดยไม่หกั ต้นทุน
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า บริษทั ฯ มีการควบคุมการบันทึกบัญชีสตั ว์
ส่วนเกินอย่างไรเพือ่ แสดงถึงจานวนและมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีม่ ตี ามความเป็นจริง
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า ผูต้ รวจสอบบัญชีจะส่งทีมงานมาตรวจนับจานวนสัตว์ทงั ้ หมดทุกๆ 6 เดือนถึง
1 ปี และบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีสตั ว์ส่วนเกินโดยเฉพาะ
นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า กรณีมสี ตั ว์ตาย บริษทั ฯ จะบันทึกบัญชีสนิ ทรัพย์ของ
บริษทั ฯ อย่างไร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า หากสัตว์ทต่ี ายเป็นสัตว์สว่ นเกิน ก็จะตัดจากบัญชีสตั ว์ส่วนเกินทีบ่ นั ทึกไว้
หากสัตว์ทต่ี ายเป็นสัตว์ในบัญชีทซ่ี อ้ื มาก็จะตัดมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ทีด่ นิ ของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั มีมลู ค่า
ประมาณเท่าไร
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ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า ทีด่ นิ ของบริษทั ฯ ราคาตลาดปจั จุบนั น่าจะมีมลู ค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาท
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
แล้วมันใจว่
่ า หากบริษทั ฯ จะกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดอีกครัง้ ก็ไม่น่าจะถูกย้ายไปซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า เรื่องการกลับเข้าซือ้ ขายอีกครัง้ นัน้ เป็นนโยบายของบริษทั ฯ มาโดยตลอด
หากแต่ขณะนี้ยงั ไม่สามารถกลับเข้าไปได้ เนื่องจากในช่วงทีผ่ ่านมาได้เกิดวิกฤตทางการเมืองในประเทศยาวนานมาตัง้ แต่
ประมาณกลางปี 2556 จนถึงกลางปี 2557 ทาให้มผี มู้ าท่องเที่ยวน้อยลง มีผลให้ รายได้ลดลงจากเป้าหมายที่กาหนดไว้
ประมาณ 300-400 กว่าล้านบาท ซึง่ เป็นเรื่องทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถจะคาดการณ์ได้
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในระหว่างการก่อสร้างโครงการใหม่ จะยัง
ไม่มคี ่าเสื่อมราคาทีจ่ ะมาลดทอนกาไรหรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า ในระหว่างการก่อสร้างจะไม่มกี ารบันทึกค่าเสื่อมราคา จะเริม่ หักค่าเสื่อมราคา
เมื่อเริม่ ประกอบกิจการ ในการนี้บมจ.ภูเก็ตฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด ขึน้ เพื่อดาเนินงานโครงการใหม่
โดยเฉพาะ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบมจ.ภูเก็ตฯ
ทีร่ ะบุไว้ในหน้า 17 ของแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ว่า “บริษทั ย่อยยังไม่มกี ารกาหนดนโยบายจ่ายเงินปนั ผลทีแ่ น่นอน
ขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการ แผนการลงทุนในอนาคตของบริษทั ย่อย และมติทป่ี ระชุมสามัญในแต่ละปี ” เช่นนี้แล้วผูถ้ อื หุน้ จะทราบ
ได้อย่างไรว่า เมื่อบริษทั ย่อยมีกาไรจะจ่ายเงินปนั ผลเพื่อเป็นรายได้ให้แก่บริษทั ใหญ่ได้เมื่อใด
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า บริษทั ย่อยยังไม่มนี โยบายการจ่ายเงินปนั ผล เพราะยังต้องรักษา Cash flow
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา และนายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี ที่ได้สอบถามเรื่องต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง เป็นประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ ท่านอื่นด้วย
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้แสดงความชื่นชมต่อการจัดสถานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ว่ามีความสวยงามมาก และได้กล่าวต่อไปว่า ในฐานะผูแ้ ทนของชมรมผูถ้ อื หุน้ ไทย เห็นด้วยกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและจะทาให้ซาฟารีเวิลด์สามารถกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีก แต่มคี วามไม่เห็นด้วยกับการ
กาหนดสิทธิของผูถ้ อื หุ้นในเรื่องอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในอัตรา 1.50 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญ
ใหม่ ซึง่ เป็นการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยซึง่ ถือหุน้ ซาฟารีเวิลด์ 1 หุน้ จะไม่ได้รบั สิทธิ
ในการจัดสรรหุ้นครัง้ นี้ ในวาระนี้ตามความเข้าใจแล้วสามารถแก้ไขได้ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากเปลีย่ นแปลงแก้ไขเฉพาะ
เนื้อหาในวาระเรื่องอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ จากเดิมที่ได้ระบุไว้ 1.50 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ เป็น 1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่เท่านัน้
โดยไม่ต้องเพิม่ วาระใหม่ แต่หากไม่สามารถทาได้กไ็ ม่มขี อ้ ขัดข้อง เพียงแต่ต้องการปกป้องสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอย่าง
แท้จริง แต่หากคณะกรรมการบริษทั เห็นว่าไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ขอเสนอให้มกี ารลงมติในเรื่องนี้
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ที่ได้ให้ขอ้ คิดเห็นดังกล่าว และได้ชแ้ี จงให้ทราบว่า บริษทั ฯ ได้
คานึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มิได้มกี ารรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ใดกลุ่มใดโดยเฉพาะ ส่วนเหตุผลทีไ่ ม่กาหนด
อัตราส่วนการจัดสรรหุน้ 1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่นนั ้ เพราะบริษทั ฯ ไม่ประสงค์ทจ่ี ะเพิม่ ทุนมากจนเกินความจาเป็น เพราะการ
เพิม่ ทุนมากนัน้ นอกจากจะเป็นภาระแก่บริษทั ฯ ในเรื่องการจ่ายเงินปนั ผล ซึง่ ไม่สามารถนาไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้แล้ว ยังจะ
เป็นการรบกวนผูถ้ อื หุ้นมากด้วย บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาถึงจุดทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด และให้กระทบต่อผูถ้ อื หุน้ น้อยทีส่ ุด จึงได้กาหนด
อัตราส่วน 1.50 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
นายทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ถอื หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ ได้กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้วมีความเห็นด้วยกับการทีบ่ ริษทั ฯ
จะเพิม่ ทุนเพื่อดาเนินการต่างๆ ในธุรกิจต่อไป และมีความเห็นด้วยกับประธานฯ เป็นอย่างมาก ในเรื่องการเพิม่ ทุนมากจะเป็น
การรบกวนผูถ้ อื หุ้นรายย่อยมาก เพราะบริษทั ฯ เองยังติดอยู่ในกลุ่มทีต่ ้องฟื้นฟูกจิ การมาระยะหนึ่งแล้ว ด้วยเรื่องวิกฤติต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ มาโดยตลอด โดยทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าภัยธรรมชาติหรือวิกฤตการณ์จะเกิดขึน้
เมื่อไร จึงขอให้ขอ้ เสนอแนะเรื่องการสร้างรายได้จากการขายสัตว์ ว่าในขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีช่องทางและโอกาสทีจ่ ะขายสัตว์
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แม้จะไม่ใช่การขายคราวละมากๆ ก็ขอให้บริษทั ฯ ได้มกี ารขายสัตว์ออกไปเรื่อยๆ ซึง่ อาจจะช่ วยให้บริษทั ฯ มีสถานะกลับเข้าไป
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เร็วยิง่ ขึน้
ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณนายทวีฉัตร จุฬางกูร และได้ชแ้ี จงว่า เรื่องการขายสัตว์ปลีกย่อยนัน้ บริษทั ฯ
ได้ดาเนินการมาโดยตลอด ในหลายปีทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายสัตว์รวมแล้วประมาณ 100 ล้านบาท ซึง่ เป็นการ
ขายสัตว์ให้แก่สวนสัตว์ภายในประเทศ และปจั จุบนั ก็ยงั คงมีนโยบายเช่นนัน้ อยู่
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะ ได้กล่าวว่า นอกจากเรื่องอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นแล้ว ยังมีประเด็น
สาคัญทีข่ อเสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องการพิจารณากาหนดวัน XR ซึง่ บริษทั ฯ ได้แจ้งวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ทิ ธิจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในวันที่ 27 มกราคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ในวันที่ 28 มกราคม 2558 และกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ การกาหนดวัน XR ก่อน
การประชุม ทาให้ผถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ เพื่อให้สามารถรับสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯได้
โดยเฉพาะผูท้ ถ่ี อื หุน้ 1 หุน้ ทีจ่ ะไม่ได้รบั สิทธิในครัง้ นี้ จึงขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณาในเรื่องนี้ดว้ ย
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล และได้กล่าวชีแ้ จงว่า ในเรื่องการกาหนดวัน XR นัน้ บริษทั ฯ ได้
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้กล่าวเสริมว่า การกาหนดวัน XR และวัน X อื่นๆ สามารถทาได้ 2
รูปแบบ คือ กาหนดวัน X ก่อนการประชุม และกาหนดวัน X หลังการประชุม ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถอนุ มตั ิให้บริษทั จด
ทะเบียนกาหนดวัน X ก่อนหรือหลังวันประชุมก็ได้ ในกรณีน้ี บริษทั ฯ ควรจะกาหนดวัน X หลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมได้ทราบและใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากการประชุมประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนตามสิทธิหรือซือ้ เกิน
กว่าสิทธิหรือไม่
ประธานฯ ได้ขอให้ผแู้ ทนจากบริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด ทีป่ รึกษาการเงินเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช จากบริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด ได้ชแ้ี จงว่า การกาหนดอัตราส่วนการ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาจากมูลค่าเงินลงทุนที่บริษทั ฯ ต้องใช้เป็นสาคัญ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน เช่น เงินทุน
ส่วนหนึ่งได้มาจากเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ในส่วนของการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
หากบริษทั ฯ เพิม่ ทุนมากก็จะเกิดผลกระทบในเรื่อง Dilution Effect ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จึงลดขอบเขตลงมาเหลือเท่าทีจ่ าเป็น
เท่านัน้ สาหรับเรื่องการกาหนดวัน XR นัน้ นอกจากจะกาหนดตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนดแล้ว ยังมีเงื่อนไขเรื่องเวลา
ในการใช้เงินเข้ามาเป็ นส่วนประกอบทีส่ าคัญอีกด้วย เนื่องจากบริษทั ฯ ได้มขี อ้ ตกลงกับสถาบันการเงินทีไ่ ด้อนุมตั เิ งินกูใ้ ห้ทา
โครงการใหม่ถงึ เรื่องระยะเวลาการใช้เงิน นอกจากนี้ ปจั จุบนั หุน้ ของบริษทั ฯ ยังมิได้มกี ารซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉะนัน้
การเปลีย่ นแปลงรายชื่อผูถ้ อื หุน้ จึงแทบจะไม่มอี ยู่แล้ว เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายๆ ด้านแล้ว จึงได้กาหนดวัน XR
เป็นวันดังกล่าว
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้กล่าวว่า กรอบการกาหนดวัน XR ของบริษทั ฯ ทีร่ ะบุว่า มี
ข้อจากัดเรื่องเวลาเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยนัน้ คิดว่าเป็นเรื่องทีบ่ ริษทั ฯ สามารถจะเลื่อนระยะเวลาได้ หากกาหนดวัน XR
หลังจากผ่านการประชุมผู้ถอื หุ้นแล้วประมาณ 2-3 วัน วันจองซือ้ หุ้นยังเป็ นวันเดิมก็ได้ จึงขอความกรุณาให้คณะกรรมการ
บริษทั และทีป่ รึกษาการเงินพิจาณาถึงกรอบการกาหนดวัน XR และวัน X อื่นๆ ทีจ่ ะให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษทั และทีป่ รึกษาการเงิน ขอขอบคุณนายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล
ทีไ่ ด้ให้ความคิดเห็นทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ต่อไปในอนาคต
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผใู้ ดต้องการให้ช้แี จงหรือซักถามเรื่องการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
อีกหรือไม่
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย
ขอลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วยในหลักการเพิม่ ทุนแต่ไม่เห็นด้วยในเรื่องการกาหนดวัน XR
ประธานฯ ได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึง่ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจานวน 666,666,665 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนจานวน 133,333,333 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ :
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

129,157,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.02 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
10,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์

วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจด
ทะเบียน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั ฯ จากเดิมทีว่ ่า
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,000,000,000บาท
200,000,000 หุน้
5.00 บาท

(หนึ่งพันล้านบาท)
(สองร้อยล้านหุน้ )
(ห้าบาท)

200,000,000 หุน้
- หุน้

(สองร้อยล้านหุน้ )
(-หุน้ )”

เป็นข้อความดังปรากฎข้างท้ายนี้แทน และให้บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากบริษทั ฯ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสังของ
่
นายทะเบียนเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าวได้ดว้ ย
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็น
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 )”

เมื่อไม่มผี ู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึง่ จะต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั ฯ ตามทีก่ ล่าวข้างต้นเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
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อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

129,167,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 133,333,333 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุ้นละ 5.00 บาท ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1.50 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ในราคาหุน้ ละ 5.00 บาท โดยในการคานวณตามอัตราส่วนดังกล่าวแล้วหากมีเศษของหุน้ เกิดขึน้ บริษทั ฯ จะปดั เศษนัน้ ลง
ดังมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนปรากฎในแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ทีไ่ ด้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่าน
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมายมีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็นและสมควรอันเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
รวมถึงเป็ นผู้มอี านาจกระทาการที่จาเป็ นเพื่อการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนจนกว่าจะดาเนินการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจนเป็นทีเ่ รียบร้อยด้วย
ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า หากผูใ้ ดประสงค์ทจ่ี ะให้มกี ารชีแ้ จงรายละเอียดของการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ทีป่ รึกษา
การเงิน และผูแ้ ทนรับจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนก็ยนิ ดีทจ่ี ะอธิบายให้ทราบ
นางสาวสายชลี ลิม่ อภิชาต จากบริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด ซึง่ เป็นตัวแทนรับจองซือ้ และจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุน ได้ช้แี จงข้อมูลการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนว่า บริษทั ฯ ได้กาหนดระยะเวลาจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่
9-13 มีนาคม 2558 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. การชาระค่าจองซือ้ หุ้นสามารถทาได้ 2 ช่องทางคือ การชาระเงิน
เข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)“ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาคลองสามวา
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 983-1-28043-1 หรือสังจ่
่ ายเช็คและนาเอกสารประกอบต่างๆ ไปยื่นทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี
โกลบอล จากัด ชัน้ 18 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (โทรศัพท์
02-658-5800 ต่อ 526, 514 และ 405 โทรสาร 02-254-7308)
นางสาวสายชลี ลิม่ อภิชาต จากบริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด ซึง่ เป็นตัวแทนรับจองซือ้ และจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน ได้อธิบายต่อไปอีกว่า ผูถ้ อื หุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ แต่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซือ้
เกินกว่าสิทธิกต็ ่อเมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมทีไ่ ด้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
การจัดสรรหุน้ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ :
1) กรณีทม่ี หี นุ้ เหลือมากกว่าหุ้นทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
บริษทั ฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผถู้ อื หุ้นทุกรายตามจานวนทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุ้นครบถ้วนแล้ว
2) กรณีทม่ี หี นุ้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ทีจ่ องซื้อเกินกว่าสิทธิ
2.1) บริษทั ฯ จะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือ
หุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ทีเ่ หลือ จะได้เป็นจานวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิและได้ชาระ
ค่าจองซือ้ หุน้ ครบถ้วนแล้วมีสทิ ธิจะได้รบั การจัดสรร (ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จากการคานวณ ให้ปดั เศษของหุน้ นัน้ ลง)
2.2) ในกรณีทย่ี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) อยู่อกี ให้จดั สรรหุน้ นัน้ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ เกิน
กว่าสิทธิทย่ี งั ไม่ได้รบั การจัดสรรครบถ้วน ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธินนั ้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิรายนัน้ คูณด้วยจานวนหุน้ ทีเ่ หลือ จะได้เป็นจานวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิรายนัน้ มีสทิ ธิ
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ที่จะได้รบั จัดสรร ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อ 2.1) และให้ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผ้ทู ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธกี าร
ในข้อ 2.2) นี้จนกระทังไม่
่ มหี นุ้ เหลือจากการจัดสรร
อย่างไรก็ตาม หากยังมีหนุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และการ
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น บริษทั ฯ อาจจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลืออยู่ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement หรือ PP) ตามนิยามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ก็ได้ โดยให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย มีอานาจในการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรหุน้ ตาม Rights Offering ให้แก่บุคคลในวงจากัด
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะกาหนด และมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย ซึง่ เป็นราคาทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีผใู้ ดต้องการให้อธิบายในเรื่องการจัดสรรหุน้ เพิม่ เติมอีกหรือไม่
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ ส่วนทีเ่ หลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิดว้ ยวิธี Small Lot First คือจากจานวนน้อยไปหามาก ซึง่ จะช่วยทาให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยได้รบั สิทธิการจัดสรรหุน้
ก่อนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และจะเป็นประโยชน์ต่อการกระจายหุน้ ได้อย่างมากด้วย
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้แจ้งว่าเห็นด้วยกับการจัดสรรหุน้ ด้วยวิธี Small Lot First
เพราะจะเป็นการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยทุกรายก่อน เพราะการจัดสรรหุน้ โดยพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมนัน้
ในบางบริษทั ผูท้ ถ่ี อื หุน้ ค่อนข้างมากจะทาการจองซือ้ เกินกว่าสิทธิเป็นจานวนมาก ทาให้หนุ้ ถูกจัดสรรออกไปมากจนเหลือ
ไม่เพียงพอสาหรับผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทีต่ อ้ งการจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
นายนรา ศรีเพชร ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า ในการทีบ่ ริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ ที่
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสิทธิและการจองเกินกว่าสิทธิ ให้แก่บุคคลในวงจากัด บริษทั ฯ ได้ตดิ ต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่งไว้แล้วหรือไม่ หากมี สามารถเปิดเผยรายชือ่ ได้หรือไม่ว่าบุคคลนัน้ มีความเกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารของ
บริษทั ฯ อย่างไร และเมื่อเข้ามาเป็นผูถ้ อื หุน้ แล้วจะช่วยเหลือบริษทั ฯ ในเรือ่ งใดได้บ้าง และอยากทราบว่าบริษทั ฯ ได้มกี าร
กาหนด Silent Period สาหรับหุน้ PP ไว้อย่างไรหรือไม่
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ฯ ยังไม่ได้วางแผนเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสิทธิและการจองเกินกว่าสิทธิ ให้แก่บุคคลในวงจากัดแต่อย่างใด ส่วนเรื่อง Silent Period นัน้ ทางการจะเป็นผูก้ าหนด
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในส่วนของหุน้ PP นี้ สามารถนาไปจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้
รายย่อยซึง่ ถือหุน้ 1 หุน้ ได้หรือไม่ และในกรณีหนุ้ ในส่วนของ Rights Offering ผูถ้ อื หุน้ 1 หุน้ สามารถจองซือ้ เกินสิทธิได้
หรือไม่
นางสาวสายชลี ลิม่ อภิชาต จากบริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด ซึง่ เป็นตัวแทนรับจองซือ้ และจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุน ได้ช้แี จงว่า ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ท่ถี อื หุ้นเดิม 1 หุ้น
จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน แต่ผถู้ อื หุน้ ดังกล่าวสามารถจองซือ้ เกินกว่าสิทธิเป็นจานวนเท่าใดก็ได้ แต่จะได้รบั
จัดสรรหุ้นตามทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั จานวนผูถ้ อื หุ้นทีจ่ องซือ้ ตามสิทธิ หากมีผู้จองซือ้ น้อยกว่าจานวนหุ้น
ทีบ่ ริษทั ฯ เสนอขาย ผูท้ ถ่ี อื หุน้ 1 หุน้ ทีไ่ ด้จองซือ้ เกินกว่าสิทธิกจ็ ะได้รบั การจัดสรรหุน้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ล่าวข้างต้น
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า กรณีผถู้ อื หุน้ 1 หุน้ ซึง่ ไม่ได้รบั สิทธิการจองซือ้ นี้
หลายบริษทั ฯ จะไม่จดั ส่งหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อไปให้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ผูท้ ถ่ี อื หุ้นเดิม 1 หุน้ ควรทาอย่างไร หากสามารถ
ใช้สทิ ธิได้จะขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิจานวน 100,000 หุน้ เป็นเงิน 500,000 บาท
นางสาวสายชลี ลิม่ อภิชาต จากบริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด ซึง่ เป็นตัวแทนรับจองซือ้ และจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุน ได้ชแ้ี จงว่า ปกติผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิการจองซือ้ จะไม่ได้รบั เอกสารแจ้งสิทธิทจ่ี ะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ แต่ผถู้ อื หุน้
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุนที่จะเผยแพร่ไว้บนเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ (www.safariworld.com) ทัง้ นี้
ผู้ถอื หุ้นทีจ่ ะได้รบั สิทธิจะต้องเป็นผู้ท่มี ชี ่อื อยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น และมีรายชื่อ
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ปรากฎในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (Post Trade Integration: PTI) ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ อื หุ้นสามารถติดต่อสอบถาม
สิทธิในการจองซือ้ หุน้ ได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด ตามทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทไ่ี ด้แจ้งแล้ วข้างต้น
นายสมยศ สุธรี พรชัย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ จากัด ซึง่ เป็นทีป่ รึกษากฎหมาย ได้ช้แี จงเพิม่ เติมว่า
ผูท้ ถ่ี อื หุน้ 1 หุน้ สามารถจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิได้ หากมีหนุ้ เหลือจากการจองซือ้ ตามสิทธิ และบริษทั ฯ ก็สามารถจัดสรรหุน้
ให้แก่ผทู้ ถ่ี อื หุน้ 1 หุน้ ทีจ่ องเกินกว่าสิทธิได้ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการจะจัดสรรหุน้ แบบ PP นัน้ จะเกิดขึน้ ไม่ได้ ถ้าการจัดสรรหุน้
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ยังไม่เสร็จสิน้ หากผูท้ ถ่ี อื หุน้ 1 หุน้ มีการจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ และถ้ามีหุ้นเหลือ ย่อมจะได้รบั การจัดสรร
หุน้ ก่อนทีจ่ ะนาไปจัดสรรรเป็นหุน้ PP อยู่แล้ว
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในกรณีของบริษทั ฯ ซึง่ อยู่ในระหว่างฟื้นฟู
กิจการ ยังไม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ถอื หุ้นรายย่อยหรือรายหนึ่งรายใดมีความต้องการทีจ่ ะโอนหุ้นให้แก่
บุคคลอื่นสามารถทาได้หรือไม่ และมีวธิ กี ารอย่างไร
นายสมยศ สุธรี พรชัย จากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ จากัด ซึง่ เป็นทีป่ รึกษากฎหมาย ได้ช้แี จงว่า กรณีทม่ี กี าร
ออกใบหุน้ (Script) ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุน้ และนาไปยื่นต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อบันทึกการจด
ทะเบียนโอนหุน้ ไว้เป็นหลักฐาน แต่หากเป็นกรณีระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) หรือหุน้ ทีฝ่ ากไว้กบั Broker ต่างๆ ก็ให้
ติดต่อ Broker เพื่อดาเนินการผ่านระบบ แต่วธิ กี ารดังกล่าวมิใช่การซือ้ ขายผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีผใู้ ดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึง่ จะต้องมี
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน
133,333,333 หุน้ ด้วยการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตรา 1.50 หุน้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในราคาหุน้ ละ 5.00 บาท โดยหากคานวณตามอัตราส่วนดังกล่าวแล้วมีเศษของหุ้นเกิดขึ้นบริษทั ฯ
จะดาเนินการปดั เศษนัน้ ลง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน ดังนี้:
์
อนุมตั ิ

129,167,832

ไม่อนุมตั ิ

-

งดออกเสียง

2,595,700

เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. เรื่องอื่นๆ
ไม่มผี เู้ สนอเรื่องอื่น
เมื่อไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.38 น.

(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุการบริษทั
(ณรงค์ จุลชาต)
ประธานทีป่ ระชุม
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