บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)
บมจ. 0107537000351
ที่ 086/2558
20 กันยายน 2558
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย

1.
2.
3.
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5.
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สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
ข้อบังคับของบริษทั เกีย่ วกับการประชุม และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
แผนทีแ่ สดงสถานทีจ่ ดั ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2558 ได้มีมติให้เ ชิญประชุมวิส ามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 ในวันอัง คารที่ 20 ตุ ลาคม 2558 เวลา 9.00 น.
ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปญั ญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้:
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
บริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และได้จดั ส่ง
สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว และได้แนบสาเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ดว้ ย (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษทั
เพื่อเป็นการเพิม่ สภาพคล่องให้กบั หุน้ ของบริษทั รวมถึงสามารถกระจายสัดส่วนการลงทุนของผูถ้ อื หุ้นรายย่อยได้
มากขึน้ บริษทั จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั จากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท
เป็น 1.00 บาท โดยทุนจดทะเบียนยังคงเดิม แต่จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ขึ้นจาก 333,333,333 หุน้
เป็นจานวน 1,666,666,665 หุน้
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ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นควรอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั
จากเดิมมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท เป็น 1.00 บาท โดยทุนจดทะเบียนยังคงเดิม แต่จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ขึน้
จาก 333,333,333 หุน้ เป็นจานวน 1,666,666,665 หุน้
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิ จารณาการแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจานวน
หุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษทั
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงจานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้ของบริษทั ตามที่ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุน้
พิจาณาอนุ มตั ิในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงขอให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษทั จากเดิมทีร่ ะบุว่า
“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 )”

โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,666,666,665 บาท
(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าบาท)
1,666,666,665 หุน้
(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าหุน้ )
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
1,666,666,665 หุน้
(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าหุน้ )
- หุน้ (-หุน้ )”

ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มอี านาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตาม
คาสังของนายทะเบี
่
ยนด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นควรอนุมตั ิให้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษทั ดังรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษทั
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษทั ตามที่ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ในวาระที่ 2 และ 3 ข้างต้น บริษทั จึงเห็นควรเสนอให้มกี ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 4 และปรับปรุงข้อความของ
ข้อบังคับดังกล่าวในคราวเดียวกันเพื่อให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และเพื่อรองรับวิธกี ารชาระค่าหุ้นในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงการออกหุน้ และหลักทรัพย์อ่นื ใดของบริษทั ทีอ่ าจมีขน้ึ ในอนาคต โดยให้แก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 4 จากเดิม
ทีก่ าหนดว่า
“ข้อ 4 หุน้ ของบริษทั เป็นหุน้ สามัญ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละห้าบาท และเป็นหุน้ ชนิดระบุชอื ่ ผูถ้ อื หุน้ ”
โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 หุน้ ของบริษทั เป็นหุน้ สามัญชนิดระบุชอื ่ ผูถ้ อื อันเป็นหุน้ ทีต่ ้องชาระเงินครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า และ/
หรือเป็นหุน้ ทีช่ าระค่าหุน้ ด้วยทรัพย์สนิ อืน่ นอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้ลขิ สิทธิใ์ นงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ
วิทยาศาสตร์ สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้า แบบหรือหุน่ จาลอง แผนผัง สูตร หรือ กรรมวิธลี บั ใดๆ หรือให้
ใช้ขอ้ สนเทศเกีย่ วกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือ วิทยาศาสตร์
บริษทั มีสทิ ธิทจี ่ ะออกหุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อนื ่ ใดก็ได้ตามทีก่ ฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต”
ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มอี านาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสัง่
ของนายทะเบียนด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นควรอนุมตั ิให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษทั และมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ดังรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
โดยทีบ่ ริษทั มีแผนงานทีจ่ ะเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั (โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 7 และวาระอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไป) แต่บริษทั ยังมีทุนจดทะเบียนทีย่ งั มิได้ออกจาหน่ายอยู่ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนก่อนการเพิม่
ทุนดังกล่าว โดยการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,666,666,665 บาท เหลือ 1,665,831,450 บาท โดยตัดจานวนหุ้นสามัญ
จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ าย
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นควรอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,666,666,665
บาท เหลือ 1,665,831,450 บาท โดยตัดจานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ าย ดังรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามทีไ่ ด้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นวาระที่ 5
ข้างต้น จึงขอให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั โดยให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,665,831,450 บาท
(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสีร่ อ้ ยห้าสิบบาท)
1,665,831,450 หุน้
(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสีร่ อ้ ยห้าสิบหุน้ )
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
1,665,831,450 หุน้
(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสีร่ อ้ ยห้าสิบหุน้ )
- หุน้ (-หุน้ )”

ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มอี านาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตาม
คาสังของนายทะเบี
่
ยนด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นควรอนุมตั ิให้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั
เพื่อให้สอดคล้องกับเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั
บริษทั มีแผนที่จะเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจานวน 555,277,150 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
1,665,831,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,221,108,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน
555,277,150 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
(สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,665,831,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,221,108,600 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จานวน 555,277,150 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,665,831,450 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จานวน 2,221,108,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 555,277,150 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุ มตั ิ ในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงขอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุน้ ละ

2,221,108,600 บาท
(สองพันสองร้อยยีส่ บิ เอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยบาท)
2,221,108,600 หุน้
(สองพันสองร้อยยีส่ บิ เอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยหุน้ )
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
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โดยแบ่งออกเป็น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

2,221,108,600 หุน้
(สองพันสองร้อยยีส่ บิ เอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยหุน้ )
- หุน้ (-หุน้ )”

ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มอี านาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตาม
คาสังของนายทะเบี
่
ยนด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นควรอนุมตั ิให้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ตามทีบ่ ริษทั จะดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจานวน 555,277,150 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
2,221,108,600 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 555,277,150 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
ตามรายละเอียดทีป่ รากฎในวาระที่ 7 และ 8 ข้างต้นนัน้ จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน 555,277,150 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้:
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 555,277,150 หุน้ ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) ในอัตรา 3 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท
โดยบริษทั จะดาเนินการปดั เศษทิง้ หากคานวณตามอัตราส่วนดังกล่าวแล้วมีเศษของหุน้ เกิดขึน้
ตารางแสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ก่อนเปลีย่ นแปลง
ทุนเรียกชาระ
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ต่อหุน้
จานวนหุน้ เรียกชาระ
รวมทุนเรียกชาระ
การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
อัตราส่วนการจัดสรร
จานวนหุน้ เพิม่ ทุน
ราคาเสนอขายต่อหุน้
มูลค่ารวมเพิม่ ทุน

หลังเปลีย่ นแปลง

5.00 บาท
333,166,290 หุน้
1,665,831,450 บาท

1.00 บาท
1,665,831,450 หุน้
1,665,831,450 บาท

3 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่
111,055,430 หุน้
5.00 บาท
555,277,150 บาท

3 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่
555,277,150 หุน้
1.00 บาท
555,277,150 บาท

(2) ผูถ้ อื หุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยแสดงความ
จานงจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิ ทัง้ นี้ โดยทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรร
หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้ หมดแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ การจัดสรรหุน้ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตน ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้:
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1) กรณีทม่ี หี นุ้ เหลือมากกว่าหุ้นทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
บริษทั จะจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกราย
ตามจานวนทีแ่ สดงความจานงขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
2) กรณีทม่ี หี นุ้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้นทีเ่ หลือ จะได้เป็ นจานวนหุ้นทีผ่ ทู้ จ่ี อง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร (ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จากการคานวณ ให้ปดั
เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี้ จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละ
รายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
2.2) ในกรณีทย่ี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) อยู่อกี ให้จดั สรรให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วย
จานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุ้นทีผ่ ทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร
(ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จากการคานวณ ให้ปดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) โดยจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั
การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถอื หุ้นแต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี้ให้
ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธกี ารในข้อ 2.2) นี้จนกระทังไม่
่ มหี ุ้น
เหลือจากการจัดสรร
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาให้ผถู้ อื หุ้น
ของบริษทั คนใดฝ่าฝื นข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึ่งปจั จุบนั
อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ ในบริษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั และ
บริษทั ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุ้นให้ผจู้ องซือ้ หุน้ รายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจ
เป็นผลให้เป็นการกระทาการขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
(3) ในกรณีทม่ี หี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
และการจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1) และ 2) ข้างต้น บริษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือ
อยู่ดงั กล่าวแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามนิยามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ (ตามที่ได้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมายมีอานาจในการจัดสรรหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นตาม Rights Offering ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะกาหนด และมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย ซึง่ เป็น
ราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(4) ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นผูพ้ จิ ารณากาหนดรายละเอียดอื่นที่
เกีย่ วข้องกับการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็นและสมควร
อันเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ โดยรวมถึงเป็นผูม้ อี านาจกระทาการใดๆ
ที่จาเป็ นเพื่อการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุน จนกว่าจะดาเนินการการนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องจนเป็นทีเ่ รียบร้อย
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(5) รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) ปรากฏ
ตามแบบรายงานเพิม่ ทุน (F53-4) (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นควรอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน
555,277,150 หุน้ ด้วยการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ดังรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเรือ่ งอื่น
นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
อนึ่ง บริษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
2/2558 ในวันที่ 29 กันยายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 30 กันยายน 2558 และกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
สาหรับท่านทีไ่ ม่อาจเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุม และ
ออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธาน
กรรมการหรือผู้ทป่ี ระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนี้ท่านและผู้รบั มอบ
ฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล แล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 และ 5 หรือท่านอาจมอบ
ฉันทะให้นายสมศักดิ ์ มันแดง
่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมและออกเสียงแทนก็ได้ โดยให้ท่านส่งหลักฐาน
และเอกสารตามที่ได้กาหนดไว้ในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 และ 5 ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงนายสมศักดิ ์ มันแดง
่
ณ ทีท่ าการของบริษทั
ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2558
นายสมศักดิ ์ มันแดง
่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 21 แยก 6
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใดๆ ของการประชุมนี้
มิได้เป็นญาติกบั ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ไม่เป็นผูท้ ม่ี สี ่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้
ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คิว้ คชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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