หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
Invitation to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders NO.1/2017

บริษัท ซาฟารีเวิล ด์ จากัด (มหาชน)
SAFARI WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED.

วัน ที่ 8 กัน ยายน 2560 เวลา 9.00 น.
On September 8, 2017 At 9.00 hrs.

ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปญั ญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
At the River Safari Restaurant, No. 99 Panyaintra Road, Kwang Samwatawantok,
Khet Klongsamwa, Bangkok 10510
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บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)
บมจ. 0107537000351
ที่ 084/2560
17 สิงหาคม 2560

เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560
สารสนเทศรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์การลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อย
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการประชุม
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
วิธกี ารลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนามาแสดงในวันประชุม)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
8. แผนทีแ่ สดงสถานทีจ่ ดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้มมี ติให้เชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปญั ญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้:
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560
และได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะ
เวลาทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้ว และได้แนบสาเนารายงานการประชุมฯ มา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ดว้ ย (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ:
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ:
มติสาหรับวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ ให้สตั ยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิ กของบริ ษทั ย่อย
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2557 เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั
ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียน
จัดตัง้ บริษทั คาร์นวิ ลั เมจิก จากัด (“คาร์นิวลั เมจิก”) เพือ่ สร้างและดาเนินธุรกิจโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่ (“โครงการ
คาร์นิวลั เมจิก”) ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1 ล้านบาท และต่อมาเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทีป่ ระชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 ได้มมี ติให้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 666.65 ล้านบาท เพือ่ นาเงิน
ส่วนหนึ่งจานวน 516 ล้านบาท ไปลงทุนเพิม่ ในภูเก็ตแฟนตาซี เพือ่ ให้ภเู ก็ตแฟนตาซีนาไปขยายธุรกิจลงทุนในโครงการ
คาร์นิวลั เมจิกด้วยการเพิม่ ทุนจานวน 406 ล้านบาท และอีกจานวน 110 ล้านบาทนาไปซือ้ ทีด่ นิ เนื้อที่ 12 ไร่พร้อม
อาคารทีพ่ กั พนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี ซึง่ เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2558 คาร์นิวลั เมจิกได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1
ล้านบาท เป็ น 500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยภูเก็ตแฟน
ตาซีถอื หุน้ ในคาร์นิวลั เมจิกร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว
ต่อมาเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2558 ได้มมี ติรบั ทราบความ
คืบหน้าการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกว่าได้มขี นาดการลงทุน 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าทีด่ นิ ) คานวณตาม
เกณฑ์การได้มาซึง่ สินทรัพย์ฯ ได้เท่ากับร้อยละ 36.50 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558 ถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผย
สารสนเทศการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้สง่ รายงานสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2558 ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุน
จดทะเบียนอีกครัง้ หนึ่งจานวน 555.28 ล้านบาท เพือ่ นาเงินส่วนหนึ่งจานวน 471.20 ล้านบาท ไปลงทุนเพิม่ ในภูเก็ต
แฟนตาซี เพือ่ จัดซือ้ ทีด่ นิ ขนาด 33 ไร่เศษทีจ่ ะใช้ในการสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกจานวน 205 ล้านบาท, สร้างอาคาร
ทีพ่ กั พนักงานหลังใหม่เพือ่ รองรับพนักงานของคาร์นิวลั เมจิกจานวน 170 ล้านบาท และก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมของ
ภูเก็ตแฟนตาซี 96.10 ล้านบาท ซึง่ ภูเก็ตแฟนตาซีได้ใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุนตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว
อนึ่ง การทีภ่ ูเก็ตแฟนตาซีได้ซ้อื ทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 33 ไร่เศษดังกล่าวนี้ ทาให้ไม่จาเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ เพือ่
ใช้กอ่ สร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกจากบุคคลภายนอก จึงทาให้การพัฒนาทีด่ นิ เพื่อใช้ในโครงการสามารถทาได้อย่างอิสระ
เต็มที่ และหลังจากทีฝ่ า่ ยบริหารของคาร์นิวลั เมจิกได้ทาการปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้มคี วามเหมาะสมและสมบูรณ์
แบบ โดยการขยายพืน้ ทีข่ องโครงการเพิม่ จากเดิม 63 ไร่ เป็ นประมาณ 82 ไร่เศษ และขยายขนาดอาคารการแสดงและ
ภัตตาคารซึ่งเป็ นสิง่ ปลูกสร้างหลักของโครงการให้มขี นาดใหญ่ ขน้ึ เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได้มากขึน้ และ
สามารถเข้าเทีย่ วชมได้ตลอดทุกฤดูกาล, การเพิม่ จานวนและขยายขนาดสิง่ ปลูกสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ
ให้สอดคล้องกับขนาดพืน้ ทีท่ ใ่ี หญ่ขน้ึ และอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ , พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ม ี
ความทันสมัยและสามารถรองรับนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพิม่ เติมรายละเอียดของการตกแต่ง
งานสถาปตั ยกรรมทัง้ ภายในอาคารและโดยรอบโครงการให้มคี วามยิง่ ใหญ่และตระการตาอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
โครงการ, การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงของแสงไฟให้วจิ ติ ร งดงาม ยิง่ ใหญ่ เพื่อความเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว และเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วธีมปาร์คอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็ นแห่งเดียวในโลก จึงได้ขอ้ สรุปว่างบ
ประมาณการลงทุนจะต้องเพิม่ ขึน้ จาก 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าทีด่ นิ ) เป็ นงบลงทุน 3,570 ล้านบาท โดยนับรวม
ทีด่ นิ ทีภ่ เู ก็ตแฟนตาซีได้ซอ้ื เมือ่ เดือนมีนาคม 2558 เพือ่ ใช้ในการดาเนินโครงการคาร์นิวลั เมจิก เนื้อทีร่ วม 33-3-92.4 ไร่
มูลค่า 205 ล้านบาท, ทีด่ นิ แปลงเนื้อที่ 12 ไร่ พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี มูลค่า 110 ล้านบาท และ
การก่อสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีเพิม่ เติมบนทีด่ นิ แปลงดังกล่าว มูลค่า 170 ล้านบาทด้วย
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ทีป่ ระชุมคณะกรรมการคาร์นิวลั เมจิก ครัง้ ที่ 6/2560 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการภูเก็ตแฟนตาซี ครัง้ ที่ 7/2560
เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้พจิ ารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าว โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลทางด้าน
การตลาดและการลงทุนของธุรกิจคูแ่ ข่งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ภาวะการแข่งขันของ
ธุรกิจท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั และทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต รวมถึงสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั แล้ว มีความเห็นว่า
การขยายขนาดการลงทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิม่ ขึน้ จาก 1,450 ล้านบาท เป็ น 3,570 ล้านบาทนัน้ มีความเหมาะสม
และจะก่อประโยชน์สงู สุดให้แก่กลุ่มบริษทั อีกทัง้ ยังจะเป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษทั ในการแข่งขันในธุรกิจ
ท่องเทีย่ วทีจ่ ะทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ เพือ่ การเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ตและในประเทศไทย และจะ
ก่อให้เกิดรายได้สงู สุดอย่างยังยื
่ นแก่กลุ่มบริษทั ต่อไปในอนาคต รายละเอียดของการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิก
ปรากฎตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์การลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อย ซึง่ ได้แนบมาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ดว้ ย (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2560 เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มมี ติให้ความเห็นชอบการที่
คาร์นิวลั เมจิกจะขยายขนาดการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดไว้เดิม 1,450 ล้านบาท เป็ น
3,570 ล้านบาท และให้นาความเห็นของคณะกรรมการเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการเข้า
ทารายการดังกล่าว เนื่องจากการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (รวมถึงประกาศทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมถึงประกาศทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) เมือ่ คานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์การได้มาซึง่ สินทรัพย์แล้วได้เท่ากับร้อยละ
103.34 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจานวน 3,972.15 ล้านบาท เมือ่ หักด้วยเงินเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1/2558 เฉพาะส่วนทีน่ าไป
ลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซีจานวน 516.80 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วย ค่าซือ้ ทีด่ นิ ขนาด 12 ไร่พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงาน
ของภูเก็ตแฟนตาซีจานวน 110 ล้านบาท และเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกจานวน 406 ล้านบาท เนื่องจากปจั จุบนั
จานวนเงินดังกล่าวได้รวมอยูใ่ นมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกแล้ว) ถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภท
ที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม ( Backdoor Listing) กล่าวคือ มีขนาดของรายการเท่ากับ
ร้อยละ 100 หรือสูงกว่า บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ้องจัดทารายงานสารสนเทศการได้มาซึง่ สินทรัพย์เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาให้สตั ยาบันการเข้าทารายการดังกล่าว โดยต้องได้รบั คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงต้องจัดให้ม ี
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) แสดงความเห็นเกีย่ วกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดว้ ย อนึ่ง ในเรือ่ งดังกล่าวนี้บริษทั ฯ
ได้แต่งตัง้ บริษทั สีลมแอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือ่ ให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการ
อย่างไรก็ตาม เรือ่ งการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) นัน้ บริษทั ฯ มี
คุณสมบัตเิ ข้าข่ายได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งยืน่ ขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ต่อตลาดหลักทรัพย์อกี ครัง้ หนึ่ง (Relisting) เนื่องจากการได้มาซึง่ สินทรัพย์โครงการคาร์นิวลั เมจิกเข้าเงือ่ นไขตามข้อ 24
ของประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปฯ ทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1) ธุรกิจทีไ่ ด้มามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษทั ฯ
โครงการคาร์นิวลั เมจิกเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วและนันทนาการประเภทธีมปาร์ค มีลกั ษณะการประกอบ
ธุรกิจเช่นเดียวกันกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดังนัน้ จึงเป็ นการเสริมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ให้มคี วาม
แข็งแกร่งยิง่ ขึน้
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2) บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายจะเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลักทีส่ าคัญของบริษทั ฯ

บริษทั ฯ และภูเก็ตแฟนตาซี ไม่มนี โยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงลักษณะการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
กลุ่มบริษทั ยังคงดาเนินธุรกิจท่องเทีย่ วและนันทนาการต่อไป ควบคูไ่ ปกับการเปิ ดดาเนินธุรกิจโครงการคาร์นิวลั เมจิก
3) กลุ่มบริษทั อันเป็ นผลจากการได้มาซึง่ โครงการคาร์นิวลั เมจิก มีคณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่อไป
การเข้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจการท่องเทีย่ วของ
กลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ อีกแห่งหนึ่ง ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในเรือ่ งการสร้างรายได้และผลกาไรในอนาคต ทัง้ นี้
จากการพิจารณาคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมของกลุ่มบริษทั ภายหลังการเข้าทารายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ากลุ่มบริษทั
ยังมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและมีความเหมาะสมตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4) ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริษทั และในอานาจการควบคุมบริษทั
หรือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมของบริษทั
ภายหลังจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการคาร์นิวลั เมจิก บริษทั ฯ และภูเก็ตแฟนตาซีมไิ ด้มกี าร
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ หรือมีการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อย กลุ่มบริษทั ยังคงมีการ
บริหารงานภายใต้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารชุดเดิมทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั

ความเห็นของคณะกรรมการ:
การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์การลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อยเพิม่ เติมจากทีไ่ ด้
กาหนดไว้เดิม 1,450 ล้านบาท เป็ น 3,570 ล้านบาทในครัง้ นี้ เป็ นโอกาสอันดีในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั สามารถ
สร้างโครงการธีมปาร์คทีย่ งิ่ ใหญ่ ทีจ่ ะก่อประโยชน์สงู สุดให้แก่กลุ่มบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และอยูภ่ ายในเงือ่ นไขทีส่ มเหตุ
สมผล เพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่งในการแข่งขันของกลุ่มบริษทั ในธุรกิจท่องเทีย่ วทีจ่ ะทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ เพือ่ การเป็ น
ผูน้ าในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ต ในประเทศ และประเทศใกล้เคียง อันจะนามาซึง่ รายได้และกาไรที่
เพิม่ ขึน้ ของกลุ่มบริษทั ต่อไปในอนาคต ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นว่า ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ควรมี
มติอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อย โดยมีงบประมาณการลงทุน (รวมทีด่ นิ ทีใ่ ช้
ดาเนินโครงการฯ) ประมาณ 3,570 ล้านบาทตามทีเ่ สนอ
สรุปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ :
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2560 เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มมี ติให้แต่งตัง้ บริษทั สีลม
แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (“ทีป่ รึกษาฯ”) เพือ่ จัดทารายงานความเห็นต่อการเข้าทารายการ
ลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อย โดยทีป่ รึกษาฯ ได้มคี วามเห็นต่อการเข้าทารายการดังกล่าวสรุปว่า
กล่าวโดยสรุปคือ การเข้าลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกในครัง้ นี้จะช่วยเพิม่ ช่องทางในการสร้างรายได้
ให้แก่บริษทั ฯ กระจายความเสีย่ งในการลงทุนทางธุรกิจของบริษทั ฯ จากการประยุกต์ใช้ประสบการณ์และความพร้อม
ของบุคลากรและเครือ่ งมือในการดาเนินงานทีบ่ ริษทั ฯ มีอยูใ่ นปจั จุบนั โดยคาดว่าจะทาให้บริษทั ฯ มีภาพรวมด้านการ
ดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อาจต้องพิจารณาถึงข้อเสียจากการเข้าทารายการ เช่น การแย่ง
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเอง (Cannibalization) รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการเข้าลงทุน เช่น ความล่าช้าของการ
ก่อสร้าง จานวนนักท่องเทีย่ วลดลง และเงือ่ นไขต่างๆ ในสัญญาเงินกู้ เพือ่ ประกอบการเข้าทารายการในครัง้ นี้
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เมื่อพิจารณาจากข้อดี-ข้อเสียและความเสีย่ ง รวมทัง้ ผลกระทบและความเสียหายในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ มีมติไม่ให้สตั ยาบันการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว ทีป่ รึกษาฯ จึงสรุปว่าการเข้าทารายการใน
ครัง้ นี้มคี วามสมเหตุสมผล
ในเรือ่ งความเหมาะสมของการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ทีป่ รึกษาฯ ได้ประเมินอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน โดยพิจารณา 1) มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Net Present Value : NPV) สาหรับโครงการ และผู้
ถือหุน้ 2) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) และผูถ้ อื หุน้ (Equity IRR) โดยสามารถ
สรุปได้ดงั นี้
การประเมิ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสด (NPV)
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)

โครงการ (Project)
1,280.59 ล้านบาท
11.10 %

ผู้ถือหุ้น (Equity)
851.02 ล้านบาท
14.16 %

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่า โครงการคาร์นิวลั เมจิกมี NPV เท่ากับ 1,280.59 ล้านบาท และ IRR เท่ากับ
ร้อยละ 11.10 ต่อปี ซึง่ มีคา่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของต้นทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของทุน (WACC) ของโครงการทีม่ คี ่าเท่ากับ
ร้อยละ 7.31 ต่อปี จึงมีความเหมาะสมสาหรับการเข้าลงทุนในครัง้ นี้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั จากโครงการดังกล่าวพบว่า มี Equity NPV เท่ากับ 851.02 ล้านบาท โดยมี EIRR เท่ากับร้อยละ 14.16 ต่อปี
ซึง่ มีคา่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของต้นทุนของผูถ้ อื หุน้ (Ke) ทีม่ คี ่าเท่ากับร้อยละ 11.36 ต่อปี ดังนัน้ การลงทุนในโครงการคาร์
นิวลั เมจิกในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า มีความสมเหตุสมผลในด้านผลตอบแทนการลงทุน โดยสรุป ทีป่ รึกษาฯ มี
ความเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ ควรให้สตั ยาบันในการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ในครัง้ นี้
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ซึง่ อยูบ่ นสมมติฐานว่า
ข้อมูล เอกสาร และร่างเอกสารทีไ่ ด้รบั การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเป็ นความจริง สมบูรณ์และถูกต้อง รวมทัง้
พิจารณาเงือ่ นไขและข้อกาหนดของการเข้าทารายการดังกล่าว ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาว่าสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดเตรียม
ประมาณการทางการเงินมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลาทีศ่ กึ ษาเท่านัน้
ั ยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ทัง้ นี้ การตัดสินใจ
การเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตอาจจะเป็ นปจจั
ทีจ่ ะอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
การลงมติ:
มติสาหรับวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิ จารณาให้สตั ยาบันการจ่ายเงิ นรางวัลประจาปี ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็ น
ผู้บริ หารระดับสูง ประจาปี 2559
เนื่องด้วยผลประกอบการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกาไร
คณะกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจะจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการ และ
กรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี ซง่ึ ได้ระบุไว้ในข้อ
บังคับของบริษทั และบริษทั ย่อย กล่าวคือ:
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ก. เงินรางวัลประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริษทั และบริษทั ย่อย ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ได้กาหนดไว้ว่า “…กรรมการของบริษทั มี
สิทธิได้รบั ค่าตอบแทน ดังเช่น เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ และบาเหน็จ เป็ นต้น และให้คณะกรรมการมีสทิ ธิ
ได้รบั เงินรางวัลประจาปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกาไรสุทธิ”
ข. เงินรางวัลประจาปี ของกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้วยเป็ นข้อตกลงการว่าจ้างผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้กาหนดไว้ตงั ้ แต่ในอดีต ซึง่ เดิมระบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั
และบริษทั ย่อย แต่ภายหลังได้มกี ารแก้ไขข้อบังคับในเรือ่ งดังกล่าว เพือ่ ทีจ่ ะแยกสิทธิในการได้รบั เงิน รางวัลประจาปี
ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงออกจากกันให้ชดั เจน จึงได้กาหนดเพียงการจ่ายเงินรางวัลประจาปี ของคณะกรรมการ
ไว้ในข้อบังคับของบริษทั เท่านัน้ ส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจาปี ให้แก่กรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2553 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 และครัง้ ที่ 9/2553
เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2553 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2553 ได้มมี ติ
ไว้ว่า “หากบริษทั ฯ มีกาไรให้ผบู้ ริหารระดับสูงมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจาปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของ
กาไรก่อนจ่ายภาษี”
บริษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าตอบแทนเงินรางวัลประจาปี ของคณะกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อยรวม 4.05 ล้านบาท
และเงินรางวัลประจาปี ของกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อยรวม 22.37 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ 26.42 ล้าน
บาท ไว้ในงบการเงินสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 แล้ว หากแต่มไิ ด้เสนอวาระพิจารณาอนุมตั กิ ารจะจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2559 ให้แก่คณะ
กรรมการและกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้:
ประเภทของ
ค่าตอบแทน
เงินรางวัลประจาปี
ของคณะกรรมการ

จานวนค่าตอบแทน ปี 2559
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย
0.97 ล้านบาท
3.08 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 3 ของกาไรสุทธิปี 2559 จัดสรรตามการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริษทั ฯ 12 ท่าน และกรรมการบริษทั ย่อย
13 ท่าน

เงินรางวัลประจาปี
ของกรรมการซึง่ เป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูง

ไม่มี (1)

รวมค่าตอบแทน

0.97 ล้านบาท

หมายเหตุ :

(1)

22.37 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 15 ของกาไรก่อนจ่ายภาษีของปี 2559
จัดสรรตามลักษณะการบริหารงานของกรรมการซึง่
เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อย 2 ท่าน คือ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
25.45 ล้านบาท

ยอดการขายของบริษทั ฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด บริษทั ฯ จึงมิได้จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน คณะกรรมการบริหารจึงเสนอให้
งดการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2559 ให้แก่กรรมการซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ:
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการจะจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการ
ของบริษทั ฯ และกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อย ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวข้างต้น
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การลงมติ:
มติสาหรับวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียจะงด
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
วาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นรางวัลประจาปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึ่ง
เป็ นผู้บริ หารระดับสูง
ข้อบังคับของบริษทั ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ กาหนดให้ “...กรรมการของบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน
ดังเช่น เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ และบาเหน็จ เป็ นต้น และให้คณะกรรมการมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจาปี ใน
วงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกาไรสุทธิ” และ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัตวิ ่า
“ห้ามมิให้บริษทั จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั
ในกรณีทข่ี อ้ บังคับของบริษทั มิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ”
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 คณะกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 เพียงเฉพาะค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ในอัตราเดียวกันกับทีเ่ คยได้รบั อนุมตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 แต่มไิ ด้เสนอให้พจิ ารณากาหนดการ
จ่ายเงินรางวัลประจาปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษทั และบริษทั ย่อยดังทีก่ ล่าวในวาระที่ 3. ดังนัน้ เพือ่ ความถูกต้องและครบถ้วนของขัน้ ตอนการ
อนุมตั ริ ายการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ ลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล
ประจาปี 2560 รวมถึงในอนาคตเฉพาะในปี ทบ่ี ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาไร ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึง่ เป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับและมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
ของทัง้ สองบริษทั กล่าวคือ:
ก. เงินรางวัลประจาปี ของคณะกรรมการ: หากบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย มีกาไร (ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจาปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกาไรสุทธิ โดยให้
คณะกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรจานวนเงินรางวัลให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมของการดารงตาแหน่ งกรรมการ
ข. เงินรางวัลประจาปี ของกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง: หากบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย มีกาไร
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง คือ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
มีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจาปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกาไรก่อนจ่ายภาษี โดยให้คณะกรรมการเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาการจัดสรรจานวนเงินรางวัลตามความเหมาะสมของภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการทีเ่ ป็ นผู้
บริหารนัน้
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อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯ มีกาไรและจะมีการจ่ายเงินรางวัลประจาปี ให้แก่กรรมการตามหลักเกณฑ์ท่กี ล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการจะเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั วิ งเงินทีจ่ ะใช้ในการจ่ายเงินรางวัลประจาปีดงั กล่าว
ก่อนการจ่ายทุกครัง้
การลงมติ:
มติสาหรับวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียจะงด
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดสนับสนุ น เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้น
พิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
หากท่านไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้า
ประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนี้
ท่านและผูร้ บั มอบฉันทะของท่านจะต้องกรอกข้อมูล แล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
5 หรือท่านอาจมอบฉันทะให้ นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมแทน
ก็ได้ โดยให้ทา่ นส่งหลักฐานและเอกสารตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5 ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงนายสุเมธ
สังข์ศริ ิ ณ ทีท่ าการของบริษทั ฯ ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2560
นายสุเมธ สังข์ศิริ อายุ 56 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 99/196 หมู่บา้ นชวนชื่นรามอิ นทรา ซอยรามอิ นทรา 65
แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียในวาระใดๆ มิได้
เป็ นญาติกบั ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ไม่เป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็ นผู้
ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
จึงขอเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คิว้ คชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.

บริ ษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมริ เวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอิ นทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เริม่ ประชุมเวลา 09.05 น.
นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุม
ด้วยตนเองจานวน 61 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 924,410,152 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วย
จานวน 60 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 481,854,986 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ สิน้ 121
ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,406,265,138 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 63.32 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีอ่ อกและชาระแล้ว ซึง่ ไม่น้อย
กว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษทั แล้ว จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญประจาปี 2560 และเพือ่ ความสะดวกในการประชุมจะเรียกผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รวมกันว่า “ผูถ้ อื หุน้ ”
ประธานฯ ได้แนะนากรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และผูส้ อบบัญชีผเู้ ข้าร่วมประชุม
ดังนี้ :
1. กรรมการบริษทั ฯ
1) นายณรงค์ จุลชาต
2) ดร. ผิน คิว้ คชา
3) นางอาภา คิว้ คชา
4) นายสุเมธ สังข์ศริ ิ
5) นายสุนทร พจน์ธนมาศ
6) นายสมศักดิ ์ มันแดง
่
7) นายอานาจ คิว้ คชา
8) นายธนะ คิว้ คชา
9) นายฤทธิ ์ คิว้ คชา
10) นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่

2. ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
1) นายประทีป ภู่ทองสุข
2) MR.VINCENT CHUA
3) น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์
4) นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์
5) นางสาวนฤมล ศุขวินทุ

รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
่
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ (การแสดง)
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ สายบัญชี
เลขานุการบริษทั

3. ผูส้ อบบัญชี:
1) นายวิชยั รุจติ านนท์
2) นายชาญชัย มีบุญ
3) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
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4. ทีป่ รึกษาทางการเงิน:
1) นางสาวดารณี หัวใจ
2) นายนิรนั ดร์ จารูญรัตน์
3) นางสาวฑิณดา หงษ์มงั กร

ทีป่ รึกษาทางการเงิน จากบริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษาทางการเงิน จากบริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยทีป่ รึกษาทางการเงิน จากบริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้ชแ้ี จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงว่า ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีม่ หี รือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และเพือ่ ความสะดวกและประหยัดเวลาของ
การประชุมในการลงและการนับคะแนนเสียง หากมีผไู้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผนู้ นั ้ ลงความเห็นใน “บัตรลงคะแนน
เสียง” ส่งให้เจ้าหน้าทีร่ วบรวมและนาจานวนเสียงของผูไ้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้
และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรให้ถอื เป็ นคะแนนเสียงของวาระนัน้ คะแนนเสียง
ของแต่ละวาระจะแสดงบนจอภาพหลังจากจบวาระ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ สงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้
แนะนาตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพือ่ ทีจ่ ะบันทึกในรายงานการประชุม และเพือ่ ความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมแต่งตัง้ นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เป็ นผูส้ งั เกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียงด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตัง้ ผูส้ งั เกตการณ์ การประชุมและการนับคะแนนเสียงตามทีป่ ระธานฯ
เสนอ
หลังจากนัน้ ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ อีก 13 ราย นับจานวน
หุน้ ได้ 36,286,756 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 134 ราย นับ
จานวนหุน้ ได้ 1,442,551,894 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.95 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว
ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ :
วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2559 ซึง่ บริษทั ฯ ได้สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า จะมีผใู้ ดขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน่ หรือไม่
หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอืน่ ก็ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
รับรอง
ไม่รบั รอง
งดออกเสียง

1,442,051,894 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.97 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

วาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ซึง่ มีรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจาปี 2559 ทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า เศรษฐกิจไทยในปี
2559 ได้คอ่ ยๆ ฟื้นตัว โดยขยายตัวประมาณร้อยละ 3.2 เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.8 แต่กม็ คี วามเสีย่ ง
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อันเนื่องมาจากปญั หาความไม่แน่ นอนทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของ
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สหรัฐอเมริกา ปญั หาการจะออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรทีอ่ าจส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ของยุโรป ปญั หาภาคการเงินในยุโรปและจีน ซึง่ อาจมีผลต่อการส่งออกของสินค้าไทย และจากปจั จัยภายในประเทศ
โดยเฉพาะผลกระทบของการจัดระเบียบทัวร์ศนู ย์เหรียญซึง่ ทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วจีนลดลงเหลือน้อยกว่าทีไ่ ด้ประมาณ
การไว้ ซึง่ ส่งผลให้รายได้จากการดาเนินงานรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2559 ไม่เพิม่ ขึน้ ตามเป้าหมาย โดยมี
รายได้จากการดาเนินงานรวม 1,825.45 ล้านบาท และมีกาไรสาหรับปี รวม 111.91 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ร้อยละ
1.1 และ 864.3 ตามลาดับ ดังมีรายละเอียดปรากฎในข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ หน้า 4 ถึงหน้า 5, การวิเคราะห์และ
คาอธิบายของฝา่ ยจัดการในหน้า 6 ถึงหน้า 9 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนในหน้า 62 ถึงหน้า 70 ของ
รายงานประจาปี 2559 และได้แจ้งด้วยว่าคณะกรรมการมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมควรรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี
2559 ของบริษทั ฯ แต่หากจะมีผใู้ ดต้องการให้อธิบายเรือ่ งดังกล่าวเพิม่ เติม กรรมการ และผูบ้ ริหารก็พร้อมทีจ่ ะอธิบาย
ให้ทราบ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ตามทีป่ ระธานกรรมการบริหารได้แจ้งไว้ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2559
ว่าบริษทั ฯ ได้ยน่ื คาขอพ้นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2558 และเมือ่ วันที่ 31
มีนาคม 2559 ได้ยน่ื เอกสารเพิม่ เติมครบถ้วนแล้ว ปจั จุบนั เรือ่ งดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2560 บริษทั ฯ ได้ยน่ื คาขอพ้น
เหตุอาจถูกเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครัง้ หนึ่ง พร้อมกับนาส่งงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงรายการบัญชียอ้ นหลังในงบการเงินสาหรับปี 2558 อันเกิดจากการโอนขายหุน้
SAFARI ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ให้แก่กรรมการของบริษทั ย่อยและบุคคลภายนอก ซึง่ เข้าข่ายรายจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรือ่ งรายจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ส่งผลให้กาไรสุทธิสาหรับปี 2558
ภายหลังปรับปรุงลดลงจาก 50.57 ล้านบาท เป็ นขาดทุนสุทธิ 14.85 ล้านบาท ในการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงต้องขอข้อมูลเพิม่ เติม ทาให้การเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งล่าช้าออกไปอีกเล็กน้อย
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิก
(Carnival Magic) ว่าได้มกี ารใช้เงินลงทุนแล้วเท่าไร คิดเป็ นกีเ่ ปอร์เซ็นต์ และจะเปิ ดให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ วได้เมือ่ ไร
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงการคาร์นิวลั เมจิกได้
ใช้เงินไปแล้วประมาณ 800 ล้านบาท ในส่วนของงานก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ หากแต่มคี วาม
ล่าช้าอยูบ่ า้ งในช่วงปลายปี 2559 เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้มฝี นตกหนักประมาณ 6 เดือน เป็ นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเป็ น
อย่างมาก คาดว่าจะสามารถเปิ ดให้บริการได้ประมาณเดือนมิถุนายนปี หน้า
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ได้สอบถามเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ซาฟารีไวลด์ไลฟ์ปาร์ค จากัด
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า บริษทั ซาฟารีไวลด์ไลฟ์ปาร์ค จากัด ยังมิได้เปิ ด
ดาเนินการ ปจั จุบนั ยังคงใช้เป็ นสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์สว่ นเกินและเพาะพันธุส์ ตั ว์ของซาฟารีเวิลด์ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างปรับ
พืน้ ทีด่ นิ สร้างรัว้ และคอกสัตว์ บนทีด่ นิ ประมาณ 600 ไร่ ในจังหวัดปราจีนบุร ี ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ซอ้ื เมือ่ ต้นปี 2559 เพือ่ จะ
ใช้ดาเนินโครงซาฟารีไวลด์ไลฟ์ปาร์ค แทนทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นทีเ่ ช่าจากบริษทั จังเกิลเวิลด์ จากัด งานล้อมรัว้ สร้างคอกสัตว์
มีความคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 70 คาดว่าจะสามารถย้ายสัตว์และเพาะพันธุไ์ ด้ในปี หน้า
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผใู้ ดต้องการให้ชแ้ี จงหรือซักถามเรือ่ งผลการดาเนินงานประจาปี 2559
อีกหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มผี ซู้ กั ถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้ถอื ว่าทีป่ ระชุมได้รบั ทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559
แล้ว
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วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ ผ้สู อบบัญชีได้
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 58 ถึงหน้า 119 ของรายงานประจาปี 2559 ทีไ่ ด้ส่งให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินดังกล่าว และได้แจ้งด้วยว่าหากผูใ้ ดประสงค์ทจ่ี ะให้มกี ารชีแ้ จงรายละเอียดของรายการใดในงบ
การเงินเพิม่ เติม กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีกย็ นิ ดีทจ่ี ะอธิบายให้ทราบ
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในหน้า 59 ของรายงาน
ประจาปี ผูส้ อบบัญชีได้เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญในการตรวจสอบ เกีย่ วกับรายจ่ายลงทุนงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิก
โดยระบุเป็ น “ความเสีย่ ง” ว่า “บริษทั ย่อย คือ บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด มีงานระหว่างก่อสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทัง้ สิน้ เป็ นจานวนเงิน 701.0 ล้านบาท รายจ่ายฝา่ ยทุนของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวลั
เมจิกถือว่ามีจานวนเงินเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินรวม บริษทั ย่อยได้มกี ารทาสัญญาการก่อสร้างเป็ นจานวนเงิน 1,550.5
ล้านบาท ตามทีป่ รากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ผูบ้ ริหารมีหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายในการบันทึกบัญชี
รายจ่ายฝา่ ยทุนเป็ นต้นทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกขึน้ อยู่กบั ลักษณะของรายจ่าย ความเกีย่ วข้องกับโครงการ และความ
เหมาะสมของจานวนเงินทีบ่ นั ทึกบัญชีเป็ นรายจ่ายฝา่ ยทุนทีเ่ กีย่ วข้อง” หมายความว่าอย่างไร ขอให้ผสู้ อบบัญชีอธิบาย
เรือ่ งดังกล่าวด้วย
นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี ได้อธิบายว่า เนื่องจากจานวนเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกมียอดเงิน
ทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินรวม ผูส้ อบบัญชีจงึ ถือเป็ นเรื่องสาคัญทีต่ อ้ งให้ความสนใจ ติดตาม และสอบถามรายละเอียด
เป็ นกรณีพเิ ศษ เพือ่ ให้คา่ ใช้จา่ ยต่างๆ ทีจ่ ะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝา่ ยทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในงบประมาณการลงทุน
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามความแตกต่างระหว่าง “รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่”
กับ “กาไรจากการขายสัตว์”
นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบั
่
ญชี ได้ชแ้ี จงว่า “รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่” หมายถึง
รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่ทม่ี ไิ ด้ถูกบันทึกเป็ นสินทรัพย์ แต่บนั ทึกจานวนสัตว์ไว้ในทะเบียนสัตว์ ซึง่ มูลค่าในการขาย
สัตว์ดงั กล่าวจะถูกรับรูเ้ ป็ นรายได้ทงั ้ จานวน ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลีย้ งสัตว์เกิดใหม่จะบันทึกในต้นทุนขายและ
บริการ และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสัตว์และต้นไม้ ในงบกาไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ สาหรับ “กาไรจากการขายสัตว์” หมายถึง
กาไรทีไ่ ด้จากการขายสัตว์ทไ่ี ด้บนั ทึกไว้เป็ นสินทรัพย์ในบัญชี โดยคานวณกาไรจากราคาขายลบด้วยมูลค่าสัตว์สทุ ธิ คือ
ราคาทุนลบด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในหน้า 65
ของรายงานประจาปี ได้แสดงรายการดอกเบีย้ รับในปี 2559 เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ประมาณ 7.11 ล้านบาท ขอทราบว่า
ดอกเบีย้ รับดังกล่าวเกิดจากอะไร
นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบั
่
ญชี ได้ตอบว่า ดอกเบี้ยรับนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นดอกเบี้ยของ
เงินฝากประจาของบริษทั ย่อย คือ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี จานวน 7.19 ล้านบาท ซึง่ ได้ฝากไว้ในช่วงทีไ่ ด้มกี ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในหน้า
65 ของรายงานประจาปี ปรากฎรายการเงินปนั ผลรับจานวน 247.07 ล้านบาทในปี 2558 ขอทราบว่าเงินดังกล่าวได้ม ี
การใช้ไปแล้วอย่างไร
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นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบั
่
ญชี ได้ชแ้ี จงว่า ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั เงินปนั ผลจาก
บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี จานวน 247.07 ล้านบาท บริษทั ฯ จึงได้นาเงินจานวนนัน้ ชาระหนี้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้กจู้ ากบริษทั ย่อย
ดังกล่าว และชาระหนี้สถาบันการเงิน เพือ่ ลดภาระด้านดอกเบีย้ จ่าย
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า การปรับปรุงงบการเงินสาหรับปี 2558 ดังทีป่ รากฎในงบ
กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในหน้า 65-66 ของรายงานประจาปี มีผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของ
บริษทั ฯ อย่างไร
นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชแ้ี จงว่า การปรับปรุงงบการเงินสาหรับปี 2558 ปรากฎรายละเอียดใน
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในหน้า 68 ของรายงานประจาปี ภายใต้ชอ่ื บัญชี “การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์”
จานวน 65.42 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ในหน้า 104 ของรายงาน
ประจาปี ซึง่ เรือ่ งดังกล่าวเกิดจากการโอนขายหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย และบุคคลภายนอกหลายรายการ ในราคาเท่ากับราคาหุน้ ตามมูลค่าทีต่ ราไว้ คือ หุน้ ละ 5 บาท รายการ
ดังกล่าวถือเป็ นรายจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรือ่ งการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์ เนื่องจากเมือ่ บริษทั ฯ ได้วดั มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ ณ วันทีเ่ กิดรายการซือ้ ขาย ด้วยวิธมี ลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558 ปรับปรุงด้วยส่วนเกินทุนจากการตีมลู ค่าทีด่ นิ หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ ณ วันทีเ่ กิดรายการโอนขายหุน้
แล้ว มูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณต่อหุน้ เท่ากับ 9.6962 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ได้โอนขาย
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และบุคคลภายนอกในราคาหุน้ ละ 5 บาทแล้ว เป็ นราคาทีต่ ่ากว่า
มูลค่ายุตธิ รรม ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้พจิ ารณาในเรือ่ งดังกล่าวว่า การทีบ่ ุคคลใดได้รบั โอน
หุน้ ในราคาทีต่ ่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมอาจเกิดจากการได้รบั สินค้าหรือบริการใดๆ ในอดีต จึงถือว่าการโอนขายหุน้ ดังกล่าว
เป็ นการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ บริษทั ฯ ต้องนาส่วนต่างของมูลค่ายุตธิ รรมกับราคาโอนขายหุน้ ซึง่ มีจานวนเท่ากับ 65.42
ล้านบาทมาบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในงบการเงินของบริษทั ฯ ด้วย
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ผลกระทบจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
จานวน 65.42 ล้านบาทนัน้ ส่งผลกระทบต่อกาไรสุทธิของปี 2558 ให้ลดลงจาก 50.57 ล้านบาท เป็ นขาดทุนสุทธิ 14.85
ล้านบาท และทาให้กาไรสะสมของบริษทั ฯ ลดลงเหลือ 148.36 ล้านบาท
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหารสาคัญในรูปของโบนัส
และเงินรางวัล มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร และเหตุใดจึงมีการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าว
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า การจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจาปี เป็ น
การจ่ายโดยพิจารณาจากผลกาไรในแต่ละปี แบ่งเป็ น เงินรางวัลกรรมการ และเงินรางวัลผูบ้ ริหารระดับสูง หากในปี ใดที่
บริษทั ฯ มีกาไร กรรมการจะได้รบั เงินรางวัลประจาปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกาไร จัดสรรให้แก่กรรมการ
ตามการดารงตาแหน่ง ส่วนเงินรางวัลประจาปี สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงนัน้ หากบริษทั ฯ มีกาไร ผูบ้ ริหารระดับสูงจะได้รบั
เงินรางวัลประจาปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกาไร แต่จากทีผ่ า่ นมา 30 ปี บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินรางวัล
ประจาปี ให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูงเพียง 4 ครัง้ เท่านัน้ สาหรับค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัส เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนจาก
เป้ารายได้ในแต่ละปี กล่าวคือ หากบริษทั ฯ สามารถทารายได้ได้ตามเป้าการขายทีก่ าหนดไว้ ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงาน
ก็จะได้รบั เงินโบนัส แต่หากรายได้ต่ากว่าเป้าก็จะไม่มกี ารจ่ายเงินโบนัส
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผใู้ ดจะต้องการให้ชแ้ี จงหรือซักถามเพิม่ เติมอีกหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วาม
เห็นเป็ นอย่างอืน่ ก็ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทีผ่ สู้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
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อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,443,758,510 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.97 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ อีก 3 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 855,106 หุน้ รวมมีจานวนหุน้ ทัง้ หมด
1,444,258,510 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.02 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว

วาระที่ 4. พิ จารณาการจัดสรรเงิ นกาไรและงดการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการดาเนิ นงานของปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในปี 2559 บริษทั ฯ มีกาไรสะสมยกมา 161.32 ล้านบาท และมีกาไรเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปี 37.07 ล้านบาท และแม้วา่ บริษทั ฯ จะมีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของ
กาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของแต่ละปี แต่เนื่องด้วยบริษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจลงทุนสร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ใน
จังหวัดภูเก็ต และยังมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของบริษทั ฯ อีกหลายรายการ จึงมีความจาเป็ นต้องสารอง
เงินสดไว้หมุนเวียนให้เพียงพอ คณะกรรมการจึงได้มมี ติให้ขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมให้งดจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2559 และ
จัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมายจานวน 1.60 ล้านบาท ตามรายการดังนี้:
หน่วย : บาท
(1) ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 มีกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
161,322,422
(2) บวก กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 2559
37,072,856
(3) หัก สารองตามกฎหมาย
(1,600,000)
(4) กาไรสะสมยกไป
196,795,278
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอืน่ หรือไม่
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็ นอย่างอืน่ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระนี้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2559 จานวน 1.6 ล้านบาท
เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2559 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,450,249,234 เสียง
0 เสียง
500,000 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.97 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0.03 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ อีก 22 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 6,490,724 หุน้ รวมมีจานวนหุน้ ทัง้ หมด
1,450,749,234 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.32 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว

วาระที่ 5. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ จะต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในการประชุมสามัญประจาปี 2560 นี้ มีกรรมการทีจ่ ะต้องพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ จานวน 4 ท่าน คือ
1) นายณรงค์ จุลชาต
ประธานกรรมการ
2) นายผิน คิว้ คชา
ประธานกรรมการบริหาร
3) นางอาภา คิว้ คชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4) นายธนะ คิว้ คชา
กรรมการ
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คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพือ่ ให้การบริหารงานดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทีป่ ระชุมควรเลือกกรรมการทัง้ 4
ท่าน ซึง่ มีประวัตปิ รากฏในเอกสารทีไ่ ด้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเป็ นรายบุคคล
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาเป็ นรายบุคคลแล้ว เลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
(1) นายณรงค์ จุลชาต

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง
(2) นายผิน คิว้ คชา

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

ประธานกรรมการ
1,449,548,734 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.92 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

ประธานกรรมการบริหาร
1,449,544,234 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.92 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
5,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

(3) นางอาภา คิว้ คชา

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1,449,549,234 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.92 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

(4) นายธนะ คิว้ คชา

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

กรรมการ
1,449,549,234 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.92 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

วาระที่ 6. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบประจาปี 2560 ในอัตราเดิมทีท่ ป่ี ระชุมสามัญได้อนุมตั ไิ ว้เมือ่ ปี 2559 ดังนี้:
(1) ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเป็ นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่ายแก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท รอง
ประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการท่านละ 25,000 บาท
(2) ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบเป็ นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ ข้างต้นแก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000
บาท
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอืน่ หรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอืน่ ก็ขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ทัง้ นี้ ให้ม ี
ผลตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
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อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,450,249,234 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.97 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0.03 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

วาระที่ 7. พิ จารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุม
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด คือ นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2560 และควรกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจาปี 2560 เป็ นจานวน 1,400,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จานวน 90,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานทีต่ อ้ ง
ตรวจสอบเพิม่ ขึน้ จากการขยายงาน และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ และได้แจ้งด้วยว่า
ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 5 ท่าน มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในรอบปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่เคยรับบริการอืน่ จากสานักงาน
สอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด หรือจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ดังกล่าว
ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ขอ
ให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 5 ท่าน ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ประจาปี 2560 และอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีเป็ นเงิน 1,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ ่ายตามทีจ่ ่ายจริง ด้วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้:
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,450,834,740 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ อีก 3 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 85,506 หุน้ รวมมีจานวนหุน้ ทัง้ หมด
1,450,834,740 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.32 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ
ไม่มผี เู้ สนอเรือ่ งอืน่ ๆ
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอืน่ ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการ
ประชุมเมือ่ เวลา 10.05 น.
นฤมล ศุขวินทุ
(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุการบริษทั

ณรงค์ จุลชาต
(ณรงค์ จุลชาต)
ประธานทีป่ ระชุม
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2.

สารสนเทศการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
การให้สตั ยาบันการการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิ กของบริ ษทั ย่อย
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 7/2557 เมือ่ วันที่ 30
กรกฎาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้
ร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั คาร์นวิ ลั เมจิก จากัด (“คาร์นิวลั เมจิก”) เพือ่ สร้างและดาเนินธุรกิจโครงการ
ธีมปาร์คแห่งใหม่ (“โครงการคาร์นิวลั เมจิก”) ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต โดยได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ดังกล่าวเมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม
2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1 ล้านบาท และต่อมาเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 ได้มมี ติให้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 666.65 ล้านบาท เพือ่ นาเงินส่วนหนึ่งจานวน 516
ล้านบาท ไปลงทุนเพิม่ ในภูเก็ตแฟนตาซี เพื่อให้ภเู ก็ตแฟนตาซีนาไปขยายธุรกิจในโครงการคาร์นิวลั เมจิกด้วยการเพิม่ ทุน
จานวน 406 ล้านบาท และอีกจานวน 110 ล้านบาท นาไปซือ้ ทีด่ นิ แปลงเนื้อที่ 12 ไร่พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงานของ
ภูเก็ตแฟนตาซี ซึง่ เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2558 คาร์นิวลั เมจิกได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยภูเก็ตแฟนตาซีถอื
หุน้ ในคาร์นิวลั เมจิกร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว ฉะนัน้ คาร์นิวลั เมจิกจึงมีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ อีกแห่งหนึ่ง โดยการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านภูเก็ตแฟนตาซีนนั ้
ต่อมาเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2558 ได้มมี ติรบั ทราบความคืบหน้า
การลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกว่า ได้มขี นาดการลงทุน 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าทีด่ นิ ) คานวณตามเกณฑ์การ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 36.50 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ถือเป็ น
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึง่ มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยสารสนเทศ
การได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้สง่ รายงานสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดเผยรายการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2558 ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจด
ทะเบียนอีกครัง้ หนึ่งจานวน 555.28 ล้านบาท เพื่อนาเงินส่วนหนึ่งจานวน 471.20 ล้านบาท ไปลงทุนเพิม่ ในภูเก็ตแฟนตาซี
เพือ่ จัดซือ้ ทีด่ นิ ขนาด 33 ไร่เศษทีจ่ ะใช้ในการสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกจานวน 205 ล้านบาท, สร้างอาคารทีพ่ กั
พนักงานหลังใหม่เพือ่ รองรับพนักงานของคาร์นิวลั เมจิกจานวน 170 ล้านบาท และก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมของภูเก็ต
แฟนตาซี 96.10 ล้านบาท เพือ่ ให้การให้บริการของภูเก็ตแฟนตาซีสอดรับกับการจะเปิ ดให้บริการของโครงการคาร์นิวลั เม
จิก ซึง่ บริษทั ย่อยได้ใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุนตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว
อนึ่ง การทีภ่ เู ก็ตแฟนตาซีได้ซอ้ื ทีด่ นิ ประมาณ 33 ไร่เศษดังกล่าวนี้ ทาให้ไม่จาเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ เพือ่ ใช้กอ่ สร้าง
โครงการคาร์นิวลั เมจิกจากบุคคลภายนอก จึงทาให้บริษทั ย่อยสามารถพัฒนาทีด่ นิ เพื่อใช้ในโครงการได้อย่างอิสระเต็มที่
และหลังจากทีฝ่ า่ ยบริหารของคาร์นิวลั เมจิกได้ทาการปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้มคี วามเหมาะสมและสมบูรณ์แบบแล้ว
ได้ขอ้ สรุปว่างบประมาณการลงทุนจะต้องเพิม่ ขึน้ จาก 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าทีด่ นิ ) เป็ นงบลงทุน 3,570 ล้านบาท
โดยนับรวมทีด่ นิ ทีภ่ เู ก็ตแฟนตาซีได้ซอ้ื เมื่อเดือนมีนาคม 2558 เพือ่ ใช้ในการดาเนินโครงการคาร์นิวลั เมจิก เนื้อทีร่ วม 33-392.4 ไร่ มูลค่า 205 ล้านบาท, ทีด่ นิ แปลงเนื้อที่ 12 ไร่ พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี มูลค่า 110 ล้านบาท
และมูลค่าการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีเพิม่ เติมบนทีด่ นิ แปลงดังกล่าว มูลค่า 170 ล้านบาทด้วย
คณะกรรมการคาร์นิวลั เมจิกในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้พจิ ารณา
ความเหมาะสมของรายการดังกล่าว โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดและการลงทุนของธุรกิจคูแ่ ข่ง
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ในจังหวัดภูเก็ตทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ภาวะการแข่งขันของธุรกิจท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั และจะเกิดขึน้ ในอนาคต
รวมถึงสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั แล้ว มีความเห็นว่าการขยายขนาดการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิม่ ขึน้
จาก 1,450 ล้านบาท เป็ น 3,570 ล้านบาทนัน้ มีความเหมาะสมและจะก่อประโยชน์สงู สุดให้แก่กลุ่มบริษทั อีกทัง้ ยังจะ
เป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษทั ในการแข่งขันในธุรกิจท่องเทีย่ วทีจ่ ะทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ เพื่อการเป็ นผูน้ า
ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ตและในประเทศไทย และจะก่อให้เกิดรายได้สูงสุดอย่างยังยื
่ นแก่กลุ่มบริษัท
ต่อไปในอนาคต
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มมี ติให้ความเห็นชอบการทีค่ าร์นิวลั
เมจิกจะขยายขนาดการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิม่ เติมดังทีก่ ล่าวข้างต้น และให้นาความเห็นของคณะกรรมการ
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการเข้าทารายการดังกล่าว ซึง่ เมื่อคานวณตามเกณฑ์การได้มาซึง่
สินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 103.34 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึง่ มีจานวน
3,455.35 ล้านบาท ถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 4 ทีม่ ขี นาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บริษทั ฯ มีหน้าที่
ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั ิ
การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์นนั ้ โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย อนึ่ง ในเรือ่ งดังกล่าวนี้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้
บริษทั สีลมแอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือ่ ให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการ โดย
รายละเอียดของการเข้าทารายการสามารถสรุปได้ดงั นี้:
1. วัน เดือน ปี ที่ เกิ ดรายการ
หลังจากได้รบั อนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันจากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 8 กันยายน 2560
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั จดทะเบียน
2.1 รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ทด่ี นิ ของภูเก็ตแฟนตาซี
รายการที่ 1. ทีด่ นิ เนื้อที่ 12-0-0 ไร่ พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงาน
ผูซ้ อ้ื : บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียน
ผูข้ าย : บริษทั กมลาบีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเตล แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
นิตบิ ุคคลอืน่ ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามนิยามของสานักงาน กลต. และของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายการที่ 2. ทีด่ นิ เปล่าเนื้อทีร่ วม 33-3- 92.4 ไร่ เพือ่ สร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิก
ผูซ้ อ้ื : บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียน
ผูข้ าย : นายอุน่ เอกวานิช บุคคลซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามนิยามของสานักงาน
กลต. และของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.2 รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์โครงการคาร์นิวลั เมจิก
โครงการคาร์นิวลั เมจิกบริหารจัดการโดยบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ อีกแห่ง
หนึ่ง โดยการถือหุน้ ผ่านบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.92
ของทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว โดยภูเก็ตแฟนตาซีได้ถือหุ้นในคาร์นิวลั เมจิกร้อยละ 99.00 ของทุนจด
ทะเบียนเรียกชาระแล้ว
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บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)
(บริษทั ฯ หรือ SAFARI)
99.92%
บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)
(บริษทั ย่อย)
99.00%
บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด
(บริษทั ย่อยทางอ้อมของบริษทั ฯ)

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
โครงการคาร์นิวลั เมจิกสร้างขึน้ บนทีด่ นิ ประมาณ 82 ไร่เศษ ทีต่ าบลกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึง่ ทีด่ นิ นัน้
เป็ นกรรมสิทธิ ์ของภูเก็ตแฟนตาซี มีมลู ค่าการลงทุนโดยนับรวมมูลค่าทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการดาเนินโครงการด้วย รวมทัง้ สิน้
ประมาณ 3,570 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการลงทุนเพิม่ เติมจากการลงทุนเดิมทีม่ มี ลู ค่าประมาณ 1,450 ล้านบาท (ไม่รวม
มูลค่าทีด่ นิ ) ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ซึง่ บริษทั ฯ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแล้ว
การลงทุนจานวน 1,450 ล้านบาท เป็ นการสร้างโครงการบนทีด่ นิ ประมาณ 63 ไร่เศษ ประกอบด้วย ทีด่ นิ ของภูเก็ต
แฟนตาซีประมาณ 30 ไร่ และทีด่ นิ ทีจ่ ะเช่าจากบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันอีกประมาณ 33 ไร่เศษ ต่อมาในเดือน
มีนาคม 2558 ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอ้ื ทีด่ นิ แปลง 33 ไร่เศษนัน้ ทาให้คาร์นิวลั เมจิกสามารถใช้ประโยชน์บนทีด่ นิ ซึง่
เป็ นกรรมสิทธิ ์ของภูเก็ตแฟนตาซีเองได้อย่างมีอสิ ระเต็มที่ ฝา่ ยบริหารของคาร์นิวลั เมจิกจึงได้พฒ
ั นาและปรับปรุง
รูปแบบของโครงการใหม่ ให้มคี วามเหมาะสมและสมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับการแข่งขันของธุรกิจท่องเทีย่ วใน
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้ดาเนินการการขยายพืน้ ทีข่ องโครงการเพิม่ จากเดิม 63 ไร่ เป็ นประมาณ
82 ไร่เศษ การขยายขนาดอาคารการแสดงและภัตตาคารซึง่ เป็ นสิง่ ปลูกสร้างหลักของโครงการให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ
เพือ่ ให้สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได้มากขึน้ และสามารถเข้าเทีย่ วชมได้ตลอดทุกฤดูกาล, การเพิม่ จานวนและขยาย
ขนาดสิง่ ปลูกสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการให้สอดคล้องกับขนาดพืน้ ทีท่ ใ่ี หญ่ขน้ึ และอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มคี วามทันสมัยและสามารถรองรับนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิม่ เติมรายละเอียดของการตกแต่งงานสถาปตั ยกรรมทัง้ ภายในอาคารและโดยรอบโครงการ
ให้มคี วามยิง่ ใหญ่และตระการตา อันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการ การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงของ
แสงไฟให้วจิ ติ รงดงาม ยิง่ ใหญ่ ไม่เหมือนทีใ่ ดในโลก เพือ่ ความเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วธีมปาร์คอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็ นแห่งเดียวในโลก
ขนาดการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกทีไ่ ด้ปรับปรุงเพิม่ ขึน้ เป็ น 3,570 ล้านบาทนี้ เมือ่ คานวณตามเกณฑ์การ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนเท่ากับร้อยละ 103.34 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 4 ทีม่ ขี นาดของรายการเท่ากับร้อยละ
100 หรือสูงกว่า ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ ี
นัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (รวมถึงประกาศทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมถึงประกาศทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม)
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4. ลักษณะของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
4.1 รายละเอียดของรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์โครงการคาร์นิวลั เมจิก
 ลักษณะของทีด่ นิ
ทีด่ นิ ของโครงการคาร์นิวลั เมจิกมีเนื้อทีป่ ระมาณ 82 ไร่เศษ ทีต่ าบลกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ติดกับ
โครงการภูเก็ตแฟนตาซี ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ ์ของภูเก็ตแฟนตาซี ประกอบด้วย ทีด่ นิ เดิมของภูเก็ตแฟนตา
ซีประมาณ 49 ไร่ และทีด่ นิ ทีภ่ เู ก็ตแฟนตาซีได้ซอ้ื เพิม่ เติมเมือ่ เดือนมีนาคม 2558 ซึง่ มีเนื้อทีร่ วม 33 ไร่เศษ ใน
ราคา 205 ล้าน บาท หรือเท่ากับ 6.63 ล้านบาทต่อไร่ ต่ากว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 6.49 (ประเมินโดย
บริษทั เดอะ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558) คณะกรรมการของภูเก็ต
แฟนตาซีจงึ ได้อนุมตั ใิ ห้ซ้อื ทีด่ นิ ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมต่อการลงทุน และยังทาให้สามารถ
ใช้ประโยชน์บนทีด่ นิ ได้อย่างเต็มทีอ่ กี ด้วย ภูเก็ตแฟนตาซีได้ให้คาร์นิวลั เมจิกใช้ประโยชน์บนทีด่ นิ 82 ไร่ดงั กล่าว
โดยยังมิได้คดิ มูลค่า เนื่องจากคาร์นิวลั เมจิกยังอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เมือ่ เปิ ดดาเนินโครงการ
แล้ว ภูเก็ตแฟนตาซีจะพิจารณาการคิดค่าเช่าทีด่ นิ หรืออาจขายทีด่ นิ ดังกล่าวให้แก่คาร์นิวลั เมจิกในอนาคตตาม
ความเหมาะสม โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการตามขัน้ ตอนของหลักเกณฑ์และประกาศทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
 ลักษณะของโครงการ
โครงการคาร์นิวลั เมจิก เป็ นโครงการแหล่งท่องเทีย่ วธีมปาร์คยามค่าคืน ทีเ่ น้นการแสดงแสงสีของดวงไฟไฮเทค
ต่างๆ โดยการประยุกต์ความเป็ นไทยผสานเข้ากับเทคโนโลยีการแสดงแสงไฟ LED อันโดดเด่น ยิง่ ใหญ่ ตระการตา
ผนวกกับการแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ ไม่เคยมีทใ่ี ดจัดแสดงมาก่อน นอกจากนี้ยงั มีบริการอาหารค่า สินค้าที่
ระลึก และกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นกั ท่องเทีย่ วอย่างครบครัน ภายใต้บรรยากาศแสงไฟทีจ่ ะประดับตกแต่งอยูท่ วั ่
ทัง้ โครงการ ด้วยรูปทรงทีว่ จิ ติ รงดงาม ตามรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ออกแบบและบริหารงาน
โดยผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทั ซึง่ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจท่องเทีย่ วมานานกว่า 20 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์
ทีจ่ ะสร้างแหล่งท่องเทีย่ วขนาดใหญ่ทไ่ี ด้มาตรฐานสากล เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของประเทศและของ
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เพือ่ รองรับจานวนนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จากการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึง่ คาดว่าจะมีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคนจากสมาชิก 10 ประเทศ บวกกับนักท่องเทีย่ วจาก
ประเทศจีน และประเทศอืน่ ๆ ทีจ่ ะเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ จะเป็ นการสร้างฐานลูกค้าใหม่
สร้างรายได้ และผลกาไรให้แก่กลุ่มบริษทั ต่อไป
 ระยะเวลาการก่อสร้าง:
โครงการคาร์นิวลั เมจิกได้เริม่ ดาเนินการก่อสร้างมาตัง้ แต่ปลายปี 2558 คาดว่าจะสามารถเปิ ดให้บริการได้ภายใน
กลางปี 2562 รวมระยะเวลาก่อสร้างทัง้ สิน้ ประมาณ 3 ปี 6 เดือน (ล่าช้าออกไปจากกาหนดเดิมปลายปี 2560
เนื่องจากมีการปรับขนาดการลงทุนให้ใหญ่และสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ) ปจั จุบนั งานก่อสร้างของโครงการมีความคืบหน้า
ไปประมาณร้อยละ 35 ของงานก่อสร้างทัง้ หมด เป็ นไปตามแผนงานก่อสร้างของโครงการทีไ่ ด้กาหนดไว้ ดังนี้:
รายการงาน

2558
Q4 Q1

2559
Q2 Q3

Q4

ออกแบบ Business Design
งานก่อสร้ างอาคารและงานระบบ
งานสถาปั ตยกรรมตกแต่งต่างๆ
งานระบบเทคนิคการแสดง
งานผลิต/ติดตังฉากและอุ
้
ปกรณ์การแสดง
งานติดตังโชว์
้ ไฟทังโครงการ
้
ทดสอบระบบการแสดง
เปิ ดดาเนินโครงการ
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Q1

2560
Q2 Q3

Q4

Q1

2561
Q2 Q3

Q4

2562
Q1 Q2

4.2 รายละเอียดของรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ทด่ี นิ และอาคารทีพ่ กั พนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี
เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2558 ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอ้ื ทีด่ นิ แปลงเนื้อที่ 12 ไร่พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงานจากบริษทั
กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน) ในราคารวม 110 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ประมาณไร่ละ
9.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าตามราคาประเมินทีด่ นิ ไม่รวมสิง่ ปลูกสร้างไร่ละ 9 ล้านบาท (ประเมินโดย
บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558)
อาคารทีพ่ กั พนักงานทีต่ งั ้ อยูบ่ นทีด่ นิ แปลง 12 ไร่น้ี (อาคารหลังเก่า) มีลกั ษณะเป็ นอาคาร 3 ชัน้ จานวน 5
อาคาร ประกอบด้วยทีพ่ กั หลังละ 48 ห้อง รวมจานวนทัง้ สิน้ 192 ห้อง มีพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีอาศัยอยู่
ประมาณ 650 คน แต่เนื่องด้วยอาคารหลังทีไ่ ด้ซอ้ื มานี้จะต้องถูกทุบทิง้ 1 อาคาร เพราะล้าเข้าไปในทีด่ นิ ของผูข้ าย
ทาให้จานวนห้องพักไม่เพียงพอ ประกอบกับอาคารส่วนทีเ่ หลืออีก 4 อาคารก็มอี ายุประมาณ 19 ปี แล้ว โดยยังไม่เคย
ปรับปรุง ทาให้ระบบสาธารณูปโภคภายในตัวอาคารค่อนข้างทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน จึงจาเป็ นต้องปรับปรุง
อาคารหลังเก่า และต้องสร้างอาคารหลังใหม่เพิม่ เติมอีกจานวน 2 อาคาร เป็ นอาคารสูง 4 ชัน้ มีขนาดห้องพักรวม
268 ห้อง สามารถรองรับพนักงานได้ประมาณ 900 คน มูลค่าการก่อสร้างรวม 170 ล้านบาท
5. มูลค่าการลงทุน
โครงการคาร์นิวลั เมจิก จะมีขนาดการลงทุนประมาณ 3,570 ล้านบาท ประกอบด้วย:
(หน่วย: ล้านบาท)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

รายการ
ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ
ค่าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
ั่
ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องปนไฟ
ค่าตกแต่งต่างๆ ของทัง้ โครงการ
ค่าอุปกรณ์ในการแสดง
ค่าจ้างแรงงาน และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ค่าโฆษณา
ค่าดอกเบีย้
เงินหมุนเวียน และอื่นๆ
ค่าตอบแทนการออกแบบ Business Design
ค่าทีด่ นิ เนื้อทีร่ วม 45-3-92.4 ไร่
ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงาน
รวม

งบลงทุนเดิ ม
650.00
350.00
80.00
140.00
60.00
70.00
20.00
50.00
30.00
1,450.00

งบลงทุนใหม่
1,800.00
300.00
80.00
300.00
120.00
130.00
30.00
180.00
71.50
73.50
315.00
170.00
3,570.00

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
1,150.00
(50.00)
160.00
60.00
60.00
10.00
130.00
41.50
73.50
315.00
170.00
2,120.00

6. มูลค่ารวมของรายการ และเงื่อนไขการชาระเงิ น
มูลค่าทีด่ นิ :
ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซ้อื ทีด่ นิ จากบุคคลภายนอกซึง่ ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน จานวน 3 แปลง เนื้อทีร่ วม 45-3-92.4 ไร่
เป็ นจานวนเงินรวม 315 ล้านบาท สาหรับใช้ในการดาเนินโครงการคาร์นิวลั เมจิกและทีต่ งั ้ ของอาคารที่พกั พนักงาน
โดยได้ชาระค่าทีด่ นิ ทัง้ จานวนให้แก่ผขู้ ายและได้โอนกรรมสิทธิทด่ี นิ ดังกล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2558
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มูลค่าโครงการ:
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คาร์นิวลั เมจิกมีมลู ค่างานระหว่างการก่อสร้างโครงการ รวมค่าทีด่ นิ และค่าใช้จ่ายอืน่ ทีไ่ ด้
ใช้ไปแล้วรวม 1,497.45 ล้านบาท คิดเป็ นความคืบหน้าของโครงการประมาณร้อยละ 41.9 ของมูลค่าการลงทุนทัง้ หมด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการมูลค่าเงิ นลงทุนโครงการคาร์นิวลั เมจิ ก
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

งบการลงทุน

ค่าก่อสร้างอาคาร
ค่าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
ั่
ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องปนไฟ

1,800.00
300.00
80.00
300.00
120.00
130.00
30.00
180.00
71.50
73.50
315.00
170.00
3,570.00

ค่าตกแต่งต่างๆ ของทัง้ โครงการ
ค่าอุปกรณ์ในการแสดง
ค่าจ้างแรงงาน และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ค่าโฆษณา
ค่าดอกเบีย้
เงินหมุนเวียน และอื่นๆ
ค่าตอบแทนการออกแบบ Business Design
ค่าทีด่ นิ 45-3-92.4 ไร่
ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงาน
รวม

จานวนเงิ น
ที่จ่ายไปแล้ว
877.45
19.56
31.73
19.20
73.50
315.00
161.01
1,497.45

%
48.7%
6.5%
24.4%
10.7%
100.0%
100.0%
94.7%
41.9%

การชาระเงินของการลงทุนในโครงการ จะเป็ นไปตามสัญญาว่าจ้างต่างๆ โดยจะมีกาหนดการชาระเงินเป็ นงวดตาม
ความสาเร็จของงาน และจะจ่ายครบทัง้ หมดเมือ่ งานเสร็จสมบูรณ์
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
เกณฑ์การคานวณ

วิธกี ารคานวณ

มูลค่า (ร้อยละ)

1) มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)

%การถือหุน้ x NTA ของบริษทั ทีท่ ารายการ x 100
NTA ของบริษทั จดทะเบียน

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ น
บริษทั จดทะเบียนใหม่

2) กาไรสุทธิการดาเนินงาน

%การถือหุน้ x NTA ของบริษทั ทีท่ ารายการ x 100
กาไรสุทธิของบริษทั จดทะเบียน

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ น
บริษทั จดทะเบียนใหม่

3) มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

จานวนเงินทีจ่ ่าย x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน

(3,570 / 3,455.35) x 100
= 103.34

จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพื่อชาระสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั จดทะเบียน

ไม่มกี ารชาระค่าทรัพย์สนิ เป็ นหุน้
ดังนัน้ ไม่ตอ้ งคานวณตามเกณฑ์น้ี

4) มูลค่าหุน้ ทุน
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มูลค่ารวมของการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิก เป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ทม่ี ขี นาดของรายการสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 103.32 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จัดเป็ นรายการประเภทที่ 4
ซึง่ มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่ กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศ การทารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ จัดให้มที ป่ี รึกษาการเงินอิสระแสดงความเห็นต่อการทา
รายการดังกล่าวด้วย
8. ผลประโยชน์ ที่จะเกิ ดกับบริ ษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน) จากการลงทุนในโครงการดังกล่าว
1) เป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเทีย่ ว ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล (BOI) ได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตามระยะเวลาและเงือ่ นไขเฉพาะโครงการ
2) บริษทั ฯ เชือ่ มันว่
่ าโครงการคาร์นิวลั เมจิกเป็ นการลงทุนทีจ่ ะสามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่บริษทั ฯ
3) บริษทั ฯ เชือ่ มันว่
่ าเมือ่ โครงการคาร์นิวลั เมจิกสามารถเปิ ดดาเนินธุรกิจแล้ว จะสามารถส่งเสริมและสร้างความ
เติบโตของรายได้ทม่ี นคงให้
ั่
แก่บริษทั ฯ ในอนาคต ซึง่ จะก่อให้เกิดผลกาไรและกระแสเงินสดกลับมายังบริษทั ฯ
และจะช่วยสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
9. แหล่งเงิ นทุนที่ ใช้
โครงการคาร์นิวลั เมจิกจะใช้เงินลงทุนทัง้ สิน้ 3,570 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจาก
1) ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ บจ.คาร์นิวลั เมจิก จานวน 500 ล้านบาท
2) เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ทีไ่ ด้อนุมตั วิ งเงินกูใ้ ห้คาร์นิวลั เมจิกจานวนรวม 660 ล้านบาท (ยังไม่ได้
เบิกใช้วงเงิน) และวงเงินกูใ้ ห้ภูเก็ตแฟนตาซี เพือ่ สนับสนุนการจัดซือ้ ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในโครงการคาร์นิวลั เมจิกจานวน
220 ล้านบาท วงเงินจัดซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ 40 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ 920 ล้านบาท
3) แหล่งเงินกูจ้ ากสถานบันการเงิน และ/หรือบุคคลอืน่ รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่างๆ ของกลุ่ม
ทัง้ ในปจั จุบนั และทีจ่ ะจัดหาเพิม่ ในอนาคต ในวงเงินรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึง่ ปจั จุบนั อยูใ่ นระหว่าง
ดาเนินการจัดหา โดยทีเ่ งือ่ นไขของการกูเ้ งินจะไม่สง่ ผลต่อการจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอนาคต
4) กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั และการเพิม่ ทุนจดทะเบียนทีอ่ าจจะมีขน้ึ ในอนาคต
ทัง้ นี้ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทั สาหรับการพัฒนาโครงการคาร์นิวลั เมจิกนัน้ กลุ่มบริษทั จะพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษทั เป็ นสาคัญ รวมถึงการดารงอัตราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีท่ งั ้ 3 บริษทั มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย
อนึ่ง แม้ว่ากลุ่มบริษทั จะมีการก่อหนี้สนิ เพิม่ เติมสาหรับโครงการคาร์นิวลั เมจิกนี้ แต่กลุ่มบริษทั ก็มนใจว่
ั ่ าโครงการ
คาร์นิวลั เมจิก จะสามารถสร้างรายได้และกาไรให้กลุ่มบริษทั ได้อย่างมันคง
่
ซึง่ จะเป็ นผลดีต่ออัตราเงินปนั ผลทีผ่ ถู้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ จะได้รบั ในอนาคตด้วย
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10. เงื่อนไขการเข้าทารายการ
เนื่องจากการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกเป็ นการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศการได้มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิง่ ตอบแทนคิดเป็ นร้อยละ 103.32
เข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4 หรืออาจเป็ นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing)
เพราะมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า บริษทั ฯ จึงต้องจัดทารายงานสารสนเทศการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ และจัดการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้สตั ยาบันการเข้าทารายการดังกล่าว และต้องได้รบั อนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันจากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
คณะกรรมการได้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เพือ่ ให้สตั ยาบันการเข้าทารายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งยืน่ ขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์อกี ครัง้ หนึ่ง (Relisting) เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
1) ธุรกิจทีไ่ ด้มามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษทั ฯ
2) บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายจะเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลักทีส่ าคัญของบริษทั ฯ
3) การได้มาซึง่ โครงการคาร์นิวลั เมจิกของกลุ่มบริษทั มิได้ทาให้คณ
ุ สมบัตขิ องบริษทั ฯ ทีจ่ ะจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปลีย่ นไป
4) ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆ ในเรือ่ งโครงสร้างของผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ หรือในอานาจการควบคุมกลุ่มบริษทั
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า การขยายขนาดการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิม่ ขึน้ นี้ เป็ นรายการที่
เหมาะสม และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 8
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
-ไม่ม-ี
บริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถกู ต้องและเป็ นความจริงทุกประการ

(อาภา คิว้ คชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4.

ข้อบังคับ
บริ ษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน)
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น)
1. การเรียกประชุม
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั
สิน้ สุด ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ฯ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด หรือเมื่อผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชือ่ กันทาหนังสือขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้กรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งทีจ่ ะเสนอ
เพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม
วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานทีท่ จ่ี ะประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีปกติสถานทีท่ จ่ี ะใช้
เป็ นทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ จะอยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง แต่ในกรณี
ทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจกาหนดสถานทีท่ จ่ี ะประชุมในจังหวัดอืน่ ก็ได้
2. องค์ประชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ
ห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ ซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชือ่ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ และให้เป็ นตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่
ทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วกับการประชุม
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3. คะแนนเสียง
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หนุ้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติให้ถอื เสียงข้างมากของจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูช้ ข้ี าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอืน่
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ฯ
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมด
หรือบางส่วนทีส่ าคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอืน่ เข้ามาจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
(ช) การเพิม่ ทุน การลดทุนของบริษทั การออกหุน้ กู้
(ซ) การควบบริษทั ฯ การเลิกบริษทั ฯ

ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วกับการประชุม
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5.

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้น ที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
วิ ธีการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบตั สิ าหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี ซึง่ จะเป็ นการ
สร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดขึน้ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน
เป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จึงเห็นควรกาหนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
ทัง้ นี้ เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ บางรายอาจยังไม่คนุ้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ทิ น่ี ามาใช้ บริษทั ฯ จึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะผ่อนผันการยื่น
แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบ่ ริษทั ฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม
บริษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันศุกร์ท่ี 8 กันยายน 2560 ตัง้ แต่เวลา
8.00 น. ณ สถานทีท่ ก่ี าหนดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนัน้
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผถู้ ือหุ้น หรือผูร้ บั มอบฉันทะ นาแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดง
บาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6.) มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ ือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติ ไทย
1.1.1 บัตรประจาตัวประชาชนของผูถ้ อื หุน้
1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัวประชาชนหรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
1.2 ผูถ้ ือหุ้นชาวต่างชาติ
1.2.1 หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้
1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาหนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2. นิ ติบคุ คล
2.1 นิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1 หนังสือรับรองบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์
2.1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจ
ทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 นิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
2.2.1 หนังสือรับรองบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล/กองทุนรวม
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจ

ทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
ในกรณีมอบฉันทะจะต้องมีสาเนาเอกสารทีร่ บั รองความถูกต้องของทัง้ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และหากเป็ น
เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ ในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบั บลิค
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ …
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3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหนึ่ งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื ว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง และไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะ
มีสทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนแทนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
3.2 วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธานทีป่ ระชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ทีล่ ะวาระจากทีป่ ระชุมว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
(2) หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชมู อื ขึน้ เมื่อประธานฯ สอบถาม
ความเห็น โดยให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
(เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ทีใ่ นหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
3.3 มติของทีป่ ระชุมผ้ถอื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
กรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุม
กรณีอ่นื ๆ ซึง่ มีกฏหมายหรือข้อบังคับบริษทั กาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีป่ ระชุมจะเป็ นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดังกล่าว
้้
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีขาด
(2) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนัน้
และประธานทีป่ ระชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ออกนอกทีป่ ระชุมชัวคราวก็
่
ได้ เว้นแต่
จะเป็ นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ารนับคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนเริม่ วาระการประชุมว่าบริษทั ฯ จะนับคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนทีผ่ ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนน
ให้ทป่ี ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ การประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ …
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7.

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ...................................................................
วันที่ ........... เดือน........................... พ.ศ. ..............

1. ข้าพเจ้า ......................................................................... สัญชาติ ..................... อยู่บา้ นเลขที่ .......................
ถนน ................................................. ตาบล/แขวง ......................................... อาเภอ/เขต ................................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ....................................
2. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนรวมทัง้ สิน้ ..................................... หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................. เสียง
3. ขอมอบฉันทะให้
(1) ................................................................................. อายุ ................. ปี อยู่บา้ นเลขที่ .............................
ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง ..................................... อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย.์ ................................... หรือ
(2) ................................................................................. อายุ ................. ปี อยู่บา้ นเลขที่ .............................
ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง ..................................... อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย.์ ................................... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิ กา ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปญั ญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ ให้สตั ยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิ กของบริษทั ย่อย
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ ให้สตั ยาบันการจ่ายเงิ นรางวัลประจาปี ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึ่งเป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูง ประจาปี 2559
ก. เงิ นรางวัลประจาปี ของคณะกรรมการ
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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ข. เงิ นรางวัลประจาปี ของกรรมการซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นรางวัลประจาปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการ
ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
ก. เงิ นรางวัลประจาปี ของคณะกรรมการ
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ข. เงิ นรางวัลประจาปี ของกรรมการซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
6. ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือ
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการ สามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแน
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปญั ญาอินทรา แขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
วาระที่ .................. เรื่อง ...................................................................................................................................................
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .................. เรื่อง ...................................................................................................................................................
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .................. เรื่อง ...................................................................................................................................................
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .................. เรื่อง ...................................................................................................................................................
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .................. เรื่อง ...................................................................................................................................................
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .................. เรื่อง ...................................................................................................................................................
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8.

แผนที่ของสถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)

ั
99 ถนนปญญาอิ
นทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2518-1000-19, 0-2914-4100-19
โทรสาร : 0-2518-1022, 0-2914-2959
Website: www.safariworld.com E-mail: info@safariworld.com

