บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จํากัด (มหาชน)
บมจ. 0107537000351
ที 028/2560

24 มีนาคม 2560

เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

สิงทีส่งมาด้วย

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
รายงานประจําปี 2559 ของบริษทั ฯ
ประวัตกิ รรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระและได้รบั การเสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ เกียวกับการประชุม
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
วิธกี ารลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. แผนทีแสดงสถานทีจัดประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้มมี ติให้เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2560 ในวันที 24 เมษายน 2560 ตังแต่เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที 99 ถนนปั ญญาอินทรา แขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี:
วาระที 1 พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2559
บริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ซึงประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2559 และได้
จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา
ทีกฎหมายกําหนด พร้อมทังได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้ว และได้แนบสําเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครังนีด้วย (สิงทีส่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2 รับทราบผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีประชุมควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ดังมีรายละเอียด
ปรากฎในรายงานประจําปี 2559 (สิงทีส่งมาด้วย 2)
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วาระที 3 พิ จ ารณาอนุม ตั ิ งบการเงิน ของบริษทั ฯ สํา หรับ ปี สิ นสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 ทีผูส้ อบบัญ ชี ได้ต รวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจ ารณาแล้ว
บริษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีแห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พจิ ารณา
แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2559 (สิงทีส่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีประชุมควรอนุ มตั งิ บการเงินดังกล่าว
วาระที 4 พิ จ ารณาการจัด สรรเงิ น กําไรและงดการจ่ายเงิ น ปัน ผลจากผลการดํา เนิ น งานของปี 2559
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ตํากว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลของแต่ละปี นอกจากบริษทั ฯ จะมีความจําเป็ นต้องสํารองเงินไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ และตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้กาํ หนดให้บริษทั ฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึงเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ: ในปี 2559 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมยกมา 161.32 ล้านบาท และมีกาํ ไรเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี 37.07 ล้านบาท แต่เนืองด้วยบริษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจลงทุนสร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต และยังมี
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของบริษทั ฯ หลายรายการ จึงมีความจําเป็ นต้องสํารองเงินสดไว้หมุนเวียน
และเสริมสภาพคล่องของบริษทั ฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ขออนุมตั ทิ ประชุ
ี มให้งดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 และ
จัดสรรกําไรตามรายการข้างล่างนี
(1)
(2)
(3)
(4)

ณ วันที 1 มกราคม 2559 มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
บวก กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2559
หัก สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมยกไป

หน่ วย : บาท
161,322,422
37,072,856
(1,600,000)
196,795,278

วาระที 5 พิ จ ารณาเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีจะต้อ งพ้น จากตํา แหน่ งตามวาระ
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด ซึงในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี ครังนี มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นายณรงค์ จุลชาต
ประธานกรรมการ
2) นายผิน คิวคชา
ประธานกรรมการบริหาร
3) นางอาภา คิวคชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4) นายธนะ คิวคชา
กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ซึงไม่รวม
กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมทีจะ
ก่อประโยชน์สงู สุดต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ แล้ว ให้นําเสนอทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบกําหนด
ออกตามวาระทัง 4 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ จุลชาต, นายผิน คิวคชา, นางอาภา คิวคชา และนายธนะ คิวคชา
กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
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วาระที 6 พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ค ่า ตอบแทนกรรมการประจํา ปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั
ได้พจิ ารณาความเหมาะสมในการทําหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว มีมติให้เสนอทีประชุมกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการโดยให้เหมาจ่ายเป็ นรายเดือน ในอัตราเดียวกันกับทีได้จ่ายในปี 2559 ดังนี: ประธานกรรมการ
90,000 บาท รองประธานกรรมการ 37,500 บาท กรรมการท่านละ 25,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาท นอกเหนือจากค่าเบียประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
วาระที 7 พิ จ ารณาแต่งตังและกํา หนดค่า ตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาและได้มมี ติให้นําเสนอทีประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีตามรายชือต่อไปนี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ ประจําปี 2560
(1) นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4054 ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ในปี 2552-2557 หรือ
(2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3500 ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ในปี 2548-2552 และปี 2555-2559 หรือ
(3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3495 ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ตังแต่ปี 2553 หรือ
(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 5946 ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ตังแต่ปี 2555 หรือ
(5) นายยุทธพงษ์ เชือเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 9445 ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ ตังแต่ปี 2558
และควรกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นเงิน 1,400,000 บาท เพิมขึนจากปี 2559 เป็ นจํานวน 90,000 บาท
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีทเพิ
ี มขึนนีเหมาะสมกับ
ปริมาณงานทีต้องตรวจสอบเพิมขึน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ และการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั
ในรอบปี ทผ่ี านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยรับบริการอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทผูี ้สอบบัญชีสงั กัด
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชือดังกล่าวข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้
เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
วาระที 8 เรืองอืนๆ (ถ้า มี)
หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอืนๆ นอกเหนือจากวาระทีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดสนับสนุน เพือให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเรืองนันๆ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ เพือสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที
22 มีนาคม 2560 และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือรวบรวมรายชือผูถ้ อื หุน้ ในวันที 23 มีนาคม 2560
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หากท่านไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึงบรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุม และ
ออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึงปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธาน
กรรมการหรือผูท้ ประธานกรรมการมอบหมาย
ี
ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนีท่านและผูร้ บั มอบ
ฉันทะของท่านจะต้องกรอกข้อมูล แล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดทีปรากฏในสิงทีส่งมาด้วย 6 หรือท่านอาจมอบฉันทะ
ให้นายสุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมแทนก็ได้ โดยให้ท่านส่งหลักฐานและเอกสาร
ตามทีได้กาํ หนดไว้ในสิงทีส่งมาด้วย 6 ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงนายสุนทร พจน์ธนมาศ ณ ทีทําการของบริษทั ฯ ก่อนวันที
24 เมษายน 2560
นายสุนทร พจน์ธนมาศ อายุ 62 ปี อยู่บา้ นเลขที 29/9 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เป็ นผูท้ ไม่
ี มสี ว่ นได้เสียในการพิจารณาวาระใดๆ มิได้เป็ นญาติกบั ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ไม่เป็ นผูท้ มีี สว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ และไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
จึงขอเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คิวคชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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