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หนังสือเชิญประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
Invitation to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders NO.1/2017  

 

 

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 
SAFARI WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED. 

 

วนัที่ 8 กันยายน 2560 เวลา  9.00 น. 
On September 8, 2017 At 9.00 hrs. 

 

ณ ภตัตาคารรเิวอร์ซาฟาร ีเลขที่ 99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก  
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  

At the River Safari Restaurant, No. 99 Panyaintra Road, Kwang Samwatawantok,  
Khet Klongsamwa, Bangkok 10510 
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 บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 

บมจ. 0107537000351 
ที ่084/2560 

  17  สงิหาคม  2560 
 
เรือ่ง  ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560  

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560 
 2.  สารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยก์ารลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ย  
 3. รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
  4. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชมุ 

 5.  เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ 
   วธิกีารลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 6. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 
  7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  
  8. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชมุ 
  
 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่1/2560 ในวนัที ่8 กนัยายน 2560 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ีเลขที ่99 ถนนปญัญาอนิทรา 
แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ
ดงัต่อไปนี้: 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่ 24 เมษายน 2560 
และไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะ 
เวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ แลว้ และไดแ้นบส าเนารายงานการประชมุฯ มา
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ดว้ย (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:    
ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ควรรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมต:ิ   
มตสิ าหรบัวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด                                

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัให้สตัยาบนัการลงทุนสร้างโครงการคารนิ์วลัเมจิกของบริษทัย่อย  

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2557 เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2557 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั 
ภูเกต็แฟนตาซ ี จ ากดั (มหาชน) (“ภูเกต็แฟนตาซ”ี) บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 ของทุนจดทะเบยีน  
จดัตัง้บรษิทั คารน์วิลัเมจกิ จ ากดั (“คารน์ิวลัเมจกิ”) เพือ่สรา้งและด าเนินธุรกจิโครงการธมีปารค์แหง่ใหม ่ (“โครงการ
คารน์ิวลัเมจกิ”) ทีจ่งัหวดัภเูกต็ ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 1 ลา้นบาท และต่อมาเมือ่วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558 ทีป่ระชมุ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2558 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ านวน 666.65 ลา้นบาท เพือ่น าเงนิ
สว่นหนึ่งจ านวน 516 ลา้นบาท ไปลงทนุเพิม่ในภเูกต็แฟนตาซ ี เพือ่ใหภ้เูกต็แฟนตาซนี าไปขยายธุรกจิลงทนุในโครงการ
คารน์ิวลัเมจกิดว้ยการเพิม่ทนุจ านวน 406 ลา้นบาท และอกีจ านวน 110 ลา้นบาทน าไปซือ้ทีด่นิเนื้อที ่ 12 ไรพ่รอ้ม
อาคารทีพ่กัพนกังานของภเูกต็แฟนตาซ ีซึง่เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2558 คารน์ิวลัเมจกิไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจากเดมิ 1 
ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 50 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยภเูกต็แฟน
ตาซถีอืหุน้ในคารน์ิวลัเมจกิรอ้ยละ 99.0 ของทนุจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้  

ต่อมาเมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2558 ไดม้มีตริบัทราบความ
คบืหน้าการลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิว่าไดม้ขีนาดการลงทนุ 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วมมลูคา่ทีด่นิ) ค านวณตาม
เกณฑก์ารไดม้าซึง่สนิทรพัยฯ์ ไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 36.50 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2558 ถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่2 มขีนาดเกนิกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผย
สารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และไดส้ง่รายงานสารสนเทศดงักล่าวใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันบัแตว่นัที่
เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2558 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2558 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทนุ
จดทะเบยีนอกีครัง้หนึ่งจ านวน 555.28 ลา้นบาท เพือ่น าเงนิสว่นหนึ่งจ านวน 471.20 ลา้นบาท ไปลงทนุเพิม่ในภเูกต็
แฟนตาซ ีเพือ่จดัซือ้ทีด่นิขนาด 33 ไรเ่ศษทีจ่ะใชใ้นการสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิจ านวน 205 ลา้นบาท, สรา้งอาคาร
ทีพ่กัพนักงานหลงัใหม่เพือ่รองรบัพนกังานของคารน์ิวลัเมจกิจ านวน 170 ลา้นบาท และกอ่สรา้งปรบัปรงุกจิกรรมของ
ภเูกต็แฟนตาซ ี96.10 ลา้นบาท ซึง่ภเูกต็แฟนตาซไีดใ้ชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทนุตามวตัถุประสงคด์งักล่าวแลว้  

อนึ่ง การทีภู่เกต็แฟนตาซไีดซ้ื้อทีด่นิเนื้อทีป่ระมาณ 33 ไรเ่ศษดงักล่าวนี้ ท าใหไ้มจ่ าเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิเพือ่
ใชก้อ่สรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิจากบุคคลภายนอก  จงึท าใหก้ารพฒันาทีด่นิเพื่อใชใ้นโครงการสามารถท าไดอ้ยา่งอสิระ
เตม็ที ่และหลงัจากทีฝ่า่ยบรหิารของคารน์ิวลัเมจกิไดท้ าการปรบัปรงุรปูแบบของโครงการใหม้คีวามเหมาะสมและสมบรูณ์
แบบ โดยการขยายพืน้ทีข่องโครงการเพิม่จากเดมิ 63 ไร ่เป็นประมาณ 82 ไรเ่ศษ และขยายขนาดอาคารการแสดงและ
ภตัตาคารซึ่งเป็นสิง่ปลูกสรา้งหลกัของโครงการใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ เพื่อใหส้ามารถรองรบันักท่องเทีย่วได้มากขึน้และ 
สามารถเขา้เทีย่วชมไดต้ลอดทกุฤดกูาล, การเพิม่จ านวนและขยายขนาดสิง่ปลกูสรา้งและกจิกรรมต่างๆ ภายในโครงการ
ใหส้อดคลอ้งกบัขนาดพืน้ทีท่ีใ่หญ่ขึน้และอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้, พฒันาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ใหม้ี
ความทนัสมยัและสามารถรองรบันกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเพิม่ขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ, เพิม่เตมิรายละเอยีดของการตกแต่ง 
งานสถาปตัยกรรมทัง้ภายในอาคารและโดยรอบโครงการใหม้คีวามยิง่ใหญ่และตระการตาอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
โครงการ, การพฒันารปูแบบและเทคนิคการแสดงของแสงไฟใหว้จิติร งดงาม ยิง่ใหญ่ เพื่อความเป็นผูน้ าในอตุสาหกรรม
ท่องเทีย่ว และเป็นแหล่งท่องเทีย่วธมีปาร์คอนัดบัหนึ่งของประเทศไทย และเป็นแห่งเดยีวในโลก จงึไดข้อ้สรุปว่างบ 
ประมาณการลงทุนจะตอ้งเพิม่ขึน้จาก 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วมมลูคา่ทีด่นิ) เป็นงบลงทนุ 3,570 ลา้นบาท โดยนบัรวม
ทีด่นิทีภ่เูกต็แฟนตาซไีดซ้ือ้เมือ่เดอืนมนีาคม 2558 เพือ่ใชใ้นการด าเนินโครงการคารน์ิวลัเมจกิ เนื้อทีร่วม 33-3-92.4 ไร่ 
มลูคา่ 205 ลา้นบาท, ทีด่นิแปลงเนื้อที ่12 ไร ่พรอ้มอาคารทีพ่กัพนกังานของภเูกต็แฟนตาซ ีมลูคา่ 110 ลา้นบาท และ
การกอ่สรา้งอาคารทีพ่กัพนักงานของภเูกต็แฟนตาซเีพิม่เตมิบนทีด่นิแปลงดงักล่าว มลูคา่ 170 ลา้นบาทดว้ย   
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ทีป่ระชมุคณะกรรมการคารน์ิวลัเมจกิ ครัง้ที ่6/2560 และทีป่ระชมุคณะกรรมการภเูกต็แฟนตาซ ีครัง้ที ่7/2560 

เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2560 ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของรายการดงักล่าว โดยพจิารณาจากการศกึษาขอ้มลูทางดา้น
การตลาดและการลงทนุของธุรกจิคูแ่ขง่ในจงัหวดัภเูกต็และจงัหวดัใกลเ้คยีงทัง้ทางตรงและทางออ้ม ภาวะการแขง่ขนัของ
ธุรกจิทอ่งเทีย่วทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัและทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต รวมถงึสถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัแลว้ มคีวามเหน็วา่
การขยายขนาดการลงทนุของโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิม่ขึน้จาก 1,450 ลา้นบาท เป็น 3,570 ลา้นบาทนัน้มคีวามเหมาะสม
และจะกอ่ประโยชน์สงูสดุใหแ้กก่ลุ่มบรษิทั อกีทัง้ยงัจะเป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่ของกลุ่มบรษิทัในการแขง่ขนัในธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วทีจ่ะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ เพือ่การเป็นผูน้ าในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็และในประเทศไทย และจะ
ก่อใหเ้กดิรายไดส้งูสดุอย่างยัง่ยนืแก่กลุ่มบรษิทัต่อไปในอนาคต  รายละเอยีดของการลงทุนในโครงการคารน์ิวลัเมจกิ
ปรากฎตามสารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยก์ารลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ย ซึง่ไดแ้นบมาพรอ้ม 
กบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ดว้ย (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2560 เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2560 ไดม้มีตใิหค้วามเหน็ชอบการที ่
คารน์ิวลัเมจกิจะขยายขนาดการลงทุนสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดไวเ้ดมิ 1,450 ลา้นบาท เป็น 
3,570 ลา้นบาท และใหน้ าความเหน็ของคณะกรรมการเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหส้ตัยาบนัการเขา้
ท ารายการดงักล่าว เนื่องจากการลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยฯ์ ตามประกาศคณะ 
กรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (รวมถงึประกาศทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 
(รวมถงึประกาศทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) เมือ่ค านวณขนาดของรายการตามเกณฑก์ารไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ลว้ไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 
103.34 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 (สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 มจี านวน 3,972.15 ลา้นบาท เมือ่หกัดว้ยเงนิเพิม่ทนุครัง้ที ่1/2558 เฉพาะสว่นทีน่ าไป
ลงทนุในภเูกต็แฟนตาซจี านวน 516.80 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย คา่ซือ้ทีด่นิขนาด 12 ไรพ่รอ้มอาคารทีพ่กัพนกังาน
ของภเูกต็แฟนตาซจี านวน 110 ลา้นบาท และเงนิลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิจ านวน 406 ลา้นบาท เนื่องจากปจัจุบนั
จ านวนเงนิดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นมลูคา่การลงทนุของโครงการคารน์ิวลัเมจกิแลว้) ถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภท
ที ่4 หรอืการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยออ้ม (Backdoor Listing) กล่าวคอื มขีนาดของรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 100 หรอืสงูกว่า บรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องจดัท ารายงานสารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยเ์ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และจดัใหม้กีารประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาใหส้ตัยาบนัการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน รวมถงึตอ้งจดัใหม้ี
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) แสดงความเหน็เกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์ว้ย  อนึ่ง ในเรือ่งดงักลา่วนี้บรษิทัฯ 
ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั สลีมแอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) เพือ่ใหค้วามเหน็ต่อการเขา้ท ารายการ   

อยา่งไรกต็าม เรือ่งการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยออ้ม (Backdoor Listing) นัน้ บรษิทัฯ มี
คณุสมบตัเิขา้ขา่ยไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งยืน่ขออนุญาตจดทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ต่อตลาดหลกัทรพัยอ์กีครัง้หนึ่ง (Relisting) เนื่องจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยโ์ครงการคารน์ิวลัเมจกิเขา้เงือ่นไขตามขอ้ 24 
ของประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ทกุขอ้ ดงัต่อไปนี้  

1) ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
โครงการคารน์ิวลัเมจกิเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วและนนัทนาการประเภทธมีปารค์ มลีกัษณะการประกอบ

ธุรกจิเช่นเดยีวกนักบัการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทั  ดงันัน้ จงึเป็นการเสรมิธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัใหม้คีวาม
แขง็แกรง่ยิง่ขึน้    
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2) บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายจะเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกัทีส่ าคญัของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ และภเูกต็แฟนตาซ ีไมม่นีโยบายทีจ่ะเปลีย่นแปลงลกัษณะการด าเนนิธุรกจิแต่อยา่งใด  
กลุ่มบรษิทัยงัคงด าเนินธุรกจิทอ่งเทีย่วและนนัทนาการต่อไป ควบคูไ่ปกบัการเปิดด าเนินธุรกจิโครงการคารน์ิวลัเมจกิ 

3) กลุ่มบรษิทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่โครงการคารน์ิวลัเมจกิ มคีณุสมบตัทิีจ่ะจดทะเบยีนกบัตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

การเขา้ท ารายการดงักล่าวถอืเป็นการได้มาซึ่งสนิทรพัยใ์นการประกอบธุรกจิการท่องเทีย่วของ 
กลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้อกีแหง่หนึ่ง ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์แกบ่รษิัทฯ ในเรือ่งการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรในอนาคต ทัง้นี้ 
จากการพจิารณาคณุสมบตัแิละความเหมาะสมของกลุ่มบรษิทัภายหลงัการเขา้ท ารายการดงักล่าวแลว้ เหน็ว่ากลุ่มบรษิทั
ยงัมคีณุสมบตัคิรบถว้นและมคีวามเหมาะสมตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4) ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญัในคณะกรรมการของบรษิทัและในอ านาจการควบคมุบรษิทั
หรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุของบรษิทั 

ภายหลงัจากการไดม้าซึ่งสนิทรพัยโ์ครงการคาร์นิวลัเมจกิ บรษิทัฯ และภูเกต็แฟนตาซมีไิด้มกีาร
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้  หรอืมกีารเปลีย่นแปลงคณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  กลุ่มบรษิทัยงัคงมกีาร
บรหิารงานภายใตค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารชดุเดมิทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:     

การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยก์ารลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ยเพิม่เตมิจากทีไ่ด้
ก าหนดไวเ้ดมิ 1,450 ลา้นบาท เป็น 3,570 ลา้นบาทในครัง้นี้  เป็นโอกาสอนัดใีนการขยายธุรกจิของกลุ่มบรษิทั สามารถ
สรา้งโครงการธมีปารค์ทีย่ ิง่ใหญ่ ทีจ่ะกอ่ประโยชน์สงูสดุใหแ้กก่ลุ่มบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และอยูภ่ายในเงือ่นไขทีส่มเหตุ 
สมผล เพือ่เพิม่ความแขง็แกรง่ในการแขง่ขนัของกลุ่มบรษิทัในธุรกจิทอ่งเทีย่วทีจ่ะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ เพือ่การเป็น
ผูน้ าในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ ในประเทศ และประเทศใกลเ้คยีง อนัจะน ามาซึง่รายไดแ้ละก าไรที่
เพิม่ขึน้ของกลุ่มบรษิทัต่อไปในอนาคต ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเหน็ว่า ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ควรมี
มตอินุมตัใิหส้ตัยาบนัการลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ย โดยมงีบประมาณการลงทนุ (รวมทีด่นิทีใ่ช้
ด าเนินโครงการฯ) ประมาณ 3,570 ลา้นบาทตามทีเ่สนอ 

สรปุความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ :  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2560 เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2560 ไดม้มีตใิหแ้ต่งตัง้บรษิทั สลีม 
แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“ทีป่รกึษาฯ”) เพือ่จดัท ารายงานความเหน็ต่อการเขา้ท ารายการ
ลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ย โดยทีป่รกึษาฯ ไดม้คีวามเหน็ต่อการเขา้ท ารายการดงักล่าวสรุปว่า  

กล่าวโดยสรปุคอื การเขา้ลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิในครัง้นี้จะชว่ยเพิม่ชอ่งทางในการสรา้งรายได้
ใหแ้กบ่รษิทัฯ กระจายความเสีย่งในการลงทนุทางธุรกจิของบรษิทัฯ จากการประยกุตใ์ชป้ระสบการณ์และความพรอ้ม
ของบุคลากรและเครือ่งมอืในการด าเนินงานทีบ่รษิทัฯ มอียูใ่นปจัจุบนั โดยคาดว่าจะท าใหบ้รษิทัฯ มภีาพรวมดา้นการ
ด าเนินงานทีด่ขี ึน้ อยา่งไรกต็าม ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อาจตอ้งพจิารณาถงึขอ้เสยีจากการเขา้ท ารายการ เชน่ การแยง่
ชงิสว่นแบ่งทางการตลาดของตนเอง (Cannibalization) รวมทัง้ความเสีย่งจากการเขา้ลงทนุ เชน่ ความล่าชา้ของการ
กอ่สรา้ง จ านวนนกัทอ่งเทีย่วลดลง และเงือ่นไขต่างๆ ในสญัญาเงนิกู ้ เพือ่ประกอบการเขา้ท ารายการในครัง้นี้  
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เมื่อพจิารณาจากขอ้ดี-ขอ้เสยีและความเสีย่ง รวมทัง้ผลกระทบและความเสยีหายในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ มมีตไิม่ใหส้ตัยาบนัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าว ทีป่รกึษาฯ จงึสรุปว่าการเขา้ท ารายการใน
ครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล  

ในเรือ่งความเหมาะสมของการเขา้ลงทนุในโครงการดงักล่าว ทีป่รกึษาฯ ไดป้ระเมนิอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทนุ โดยพจิารณา 1) มลูค่าปจัจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Net Present Value : NPV) ส าหรบัโครงการ และผู้
ถอืหุน้ 2) อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทนุของโครงการ (Project IRR) และผูถ้อืหุน้ (Equity IRR) โดยสามารถ
สรปุไดด้งันี้ 

การประเมินอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน โครงการ (Project) ผู้ถือหุ้น (Equity) 
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสด (NPV) 1,280.59 ลา้นบาท 851.02 ลา้นบาท 
อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทนุ (IRR) 11.10 % 14.16 % 

 
จากตารางขา้งตน้ สรปุไดว้่า โครงการคารน์ิวลัเมจกิม ีNPV เท่ากบั 1,280.59 ลา้นบาท และ IRR เท่ากบั

รอ้ยละ 11.10 ต่อปี ซึง่มคีา่สงูกว่าคา่เฉลีย่ของตน้ทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของทุน (WACC) ของโครงการทีม่คี่าเท่ากบั
รอ้ยละ 7.31 ต่อปี จงึมคีวามเหมาะสมส าหรบัการเขา้ลงทุนในครัง้นี้ นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาผลตอบแทนทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัจากโครงการดงักล่าวพบว่า ม ีEquity NPV เท่ากบั 851.02 ลา้นบาท โดยม ีEIRR เท่ากบัรอ้ยละ 14.16 ต่อปี 
ซึง่มคีา่สงูกว่าค่าเฉลีย่ของตน้ทุนของผูถ้อืหุน้ (Ke) ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 11.36 ต่อปี ดงันัน้ การลงทุนในโครงการคาร์
นิวลัเมจกิในครัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่ามีความสมเหตุสมผลในด้านผลตอบแทนการลงทุน โดยสรุป ทีป่รกึษาฯ มี
ความเหน็ว่า ผูถ้อืหุน้ควรให้สตัยาบนัในการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัยใ์นครัง้น้ี 

อยา่งไรกต็าม ผูถ้อืหุน้ควรพจิารณาความสมเหตุสมผลและความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ซึง่อยูบ่นสมมตฐิานว่า
ขอ้มลู เอกสาร และรา่งเอกสารทีไ่ดร้บั การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นความจรงิ สมบรูณ์และถกูตอ้ง รวมทัง้
พจิารณาเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของการเขา้ท ารายการดงักล่าว ทีป่รกึษาฯ พจิารณาว่าสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัเตรยีม
ประมาณการทางการเงนิมคีวามสมเหตุสมผล เป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิและขอ้มลูทีม่อียูใ่นชว่งเวลาทีศ่กึษาเทา่นัน้ 
การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในอนาคตอาจจะเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ทัง้นี้ การตดัสนิใจ
ทีจ่ะอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

การลงมต:ิ   

มตสิ าหรบัวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ    
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   

                                      
วาระท่ี 3 พิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายเงินรางวลัประจ าปีให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซ่ึงเป็น

ผู้บริหารระดบัสงู ประจ าปี 2559 

เนื่องดว้ยผลประกอบการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 มกี าไร 
คณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึไดพ้จิารณาอนุมตักิารจะจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2559 ใหแ้กค่ณะกรรมการ และ
กรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัยอ่ย ตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีซึง่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 
บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย กล่าวคอื: 
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ก. เงนิรางวลัประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ในหมวดที ่4 คณะกรรมการ ไดก้ าหนดไวว้่า “…กรรมการของบรษิทัมี
สทิธไิดร้บัคา่ตอบแทน ดงัเชน่ เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ และบ าเหน็จ เป็นตน้ และใหค้ณะกรรมการมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละสามของก าไรสทุธ”ิ 

ข. เงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

ดว้ยเป็นขอ้ตกลงการว่าจา้งผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ดก้ าหนดไวต้ัง้แต่ในอดตี ซึง่เดมิระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั
และบรษิทัยอ่ย แต่ภายหลงัไดม้กีารแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรือ่งดงักล่าว เพือ่ทีจ่ะแยกสทิธใินการไดร้บัเงนิรางวลัประจ าปี
ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูออกจากกนัใหช้ดัเจน จงึไดก้ าหนดเพยีงการจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีของคณะกรรมการ
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัเทา่นัน้ สว่นหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้กก่รรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2553 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2553 และครัง้ที ่9/2553  

เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2553 และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่3/2553 เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2553 ไดม้มีติ
ไวว้่า “หากบรษิทัฯ มกี าไรใหผู้บ้รหิารระดบัสงูมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของ
ก าไรกอ่นจ่ายภาษ”ี   

บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึคา่ตอบแทนเงนิรางวลัประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัยอ่ยรวม  4.05 ลา้นบาท 
และเงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัยอ่ยรวม 22.37 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้ 26.42 ลา้น
บาท ไวใ้นงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 
เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560 แลว้ หากแต่มไิดเ้สนอวาระพจิารณาอนุมตักิารจะจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2559 ใหแ้กค่ณะ 
กรรมการและกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ดงัมรีายละเอยีดดงันี้:   

ประเภทของ
คา่ตอบแทน 

จ านวนคา่ตอบแทน  ปี 2559 หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา 
บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย 

เงนิรางวลัประจ าปี 
ของคณะกรรมการ 
 

0.97 ลา้นบาท 3.08 ลา้นบาท ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสุทธปีิ 2559 จดัสรรตามการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน ประกอบดว้ย 
กรรมการบรษิทัฯ 12 ท่าน และกรรมการบรษิทัยอ่ย     
13 ท่าน 

เงนิรางวลัประจ าปี 
ของกรรมการซึง่เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

ไมม่ ี(1)  22.37 ลา้นบาท   ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของก าไรก่อนจา่ยภาษขีองปี 2559 
จดัสรรตามลกัษณะการบรหิารงานของกรรมการซึง่     
เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัยอ่ย 2 ท่าน คอื 
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

รวมคา่ตอบแทน 0.97 ลา้นบาท 25.45 ลา้นบาท  

หมายเหตุ : 
(1)
 ยอดการขายของบรษิทัฯ ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด บรษิทัฯ จงึมไิดจ้่ายเงนิโบนสัใหแ้ก่พนักงาน คณะกรรมการบรหิารจงึเสนอให้
งดการพจิารณาจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2559 ใหแ้ก่กรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูดว้ย  

ความเหน็ของคณะกรรมการ:    

ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ควรอนุมตัใิหส้ตัยาบนัการจะจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2559 ใหแ้กค่ณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ และกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัยอ่ย ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งตน้ 
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การลงมต:ิ   

มตสิ าหรบัวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีจะงด
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้  

 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซ่ึง

เป็นผู้บริหารระดบัสงู  

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ในหมวดที ่4 คณะกรรมการ ก าหนดให ้ “...กรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทน 
ดงัเชน่ เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ และบ าเหน็จ เป็นตน้ และใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีใน
วงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละสามของก าไรสทุธ”ิ และ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บญัญตัวิ่า 
“หา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดใหแ้กก่รรมการเวน้แต่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ในกรณีทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัมไิดก้ าหนดไว ้ การจา่ยคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ” 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560 คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุ
พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เพยีงเฉพาะคา่เบีย้ประชมุของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ในอตัราเดยีวกนักบัทีเ่คยไดร้บัอนุมตัใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 แต่มไิดเ้สนอใหพ้จิารณาก าหนดการ
จ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2560 ใหแ้กค่ณะกรรมการและกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยดงัทีก่ล่าวในวาระที ่ 3. ดงันัน้ เพือ่ความถกูตอ้งและครบถว้นของขัน้ตอนการ
อนุมตัริายการ คณะกรรมการจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2560 พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้กค่ณะกรรมการและกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู  

ความเหน็ของคณะกรรมการ:    

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เพือ่พจิารณาอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวลั
ประจ าปี 2560 รวมถงึในอนาคตเฉพาะในปีทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมกี าไร  ใหแ้กค่ณะกรรมการและกรรมการซึง่เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
ของทัง้สองบรษิทั กล่าวคอื: 

ก. เงนิรางวลัประจ าปีของคณะกรรมการ:  หากบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย มกี าไร (ตามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ) ใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสทุธ ิ โดยให้
คณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรจ านวนเงนิรางวลัใหแ้ก่กรรมการแต่ละทา่นตามความเหมาะสมของการด ารงต าแหน่งกรรมการ   

ข. เงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู:   หากบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย มกี าไร 
(ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ) ใหก้รรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู คอื ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
มสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของก าไรกอ่นจ่ายภาษ ี โดยใหค้ณะกรรมการเป็น
ผูพ้จิารณาการจดัสรรจ านวนเงนิรางวลัตามความเหมาะสมของภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการทีเ่ป็นผู ้
บรหิารนัน้ 
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อยา่งไรกต็าม หากบรษิทัฯ มกี าไรและจะมกีารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้กก่รรมการตามหลกัเกณฑท์ี่กล่าว
ขา้งตน้  คณะกรรมการจะเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัวิงเงนิทีจ่ะใชใ้นการจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีดงักล่าว
กอ่นการจ่ายทกุครัง้    

การลงมต:ิ   

มตสิ าหรบัวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  โดยกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีจะงด
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้  

 
วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิประชุม จะตอ้งมคีะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดสนับสนุน เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น
พจิารณาเรือ่งนัน้ๆ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้
ในวนัที ่31 กรกฎาคม 2560 และวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่1 สงิหาคม 2560 

 หากท่านไม่อาจเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้
ประชมุ และออกเสยีงแทนในการประชมุกไ็ด ้ ในกรณีมอบฉนัทะ กรณุาส่งหนังสอืมอบฉันทะซึง่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
ใหแ้กป่ระธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชมุ ในการนี้
ทา่นและผูร้บัมอบฉนัทะของท่านจะตอ้งกรอกขอ้มลู แลว้สง่หลกัฐานและเอกสารตามรายละเอยีดทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 
5 หรอืทา่นอาจมอบฉนัทะให ้นายสเุมธ สงัขศิ์ริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ประชมุแทน
กไ็ด ้ โดยใหท้า่นสง่หลกัฐานและเอกสารตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึนายสเุมธ 
สงัขศ์ริ ิณ ทีท่ าการของบรษิทัฯ กอ่นวนัที ่8 กนัยายน 2560 

 นายสเุมธ  สงัขศิ์ริ อาย ุ56 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 99/196 หมู่บา้นชวนช่ืนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 65 
แยก 4  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร เป็นกรรมการอสิระ เป็นผูท้ีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีในวาระใดๆ มไิด้
เป็นญาตกิบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย ไมเ่ป็นผูท้ีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน ไม่เป็นผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพี และไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

จงึขอเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  

 ขอแสดงความนบัถอื 
  

 
 (อาภา   คิว้คชา) 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. 

บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2560 
ณ ห้องประชมุริเวอรซ์าฟารี เลขท่ี 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 

เริม่ประชมุเวลา 09.05 น.  

 นายณรงค ์จุลชาต  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัทกุทา่นทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุและไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มารว่มประชมุ
ดว้ยตนเองจ านวน 61 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 924,410,152 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มารว่มประชุมดว้ย
จ านวน 60 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 481,854,986 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้สิน้ 121 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 1,406,265,138 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 63.32 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีอ่อกและช าระแลว้ ซึง่ไมน้่อย
กว่า 25 คน และเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัแลว้ จงึขอเปิดการประชมุสามญัประจ าปี 2560 และเพือ่ความสะดวกในการประชมุจะเรยีกผูถ้อืหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รวมกนัว่า “ผูถ้อืหุน้” 

 ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีป่รกึษาทางการเงนิ และผูส้อบบญัชผีูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ดงันี้ : 

1.  กรรมการบรษิทัฯ   
1) นายณรงค ์ จุลชาต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2) ดร. ผนิ  คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร 
3) นางอาภา  คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4) นายสเุมธ  สงัขศ์ริ ิ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5)     นายสนุทร  พจน์ธนมาศ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
6) นายสมศกัดิ ์ มัน่แดง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7) นายอ านาจ  คิว้คชา กรรมการ 
8)  นายธนะ  คิว้คชา กรรมการ 
9) นายฤทธิ ์  คิว้คชา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  
10)  นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่  

2. ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
1) นายประทปี   ภู่ทองสขุ รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) 
2) MR.VINCENT CHUA ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (การแสดง) 
3) น.สพ.ฉตัรมงคล  ปรชัเจรญิวนิชย ์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว)์ 
4) นางสาววรรณี   ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายบญัช ี  
5) นางสาวนฤมล   ศขุวนิทุ เลขานุการบรษิทั  

3. ผูส้อบบญัช:ี  
1) นายวชิยั   รจุติานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
2) นายชาญชยั  มบีุญ ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
3) นางสาวปณิตา  โชตแิสงมณีกุล ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
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4. ทีป่รกึษาทางการเงนิ: 
1) นางสาวดารณี  หวัใจ ทีป่รกึษาทางการเงนิ จากบรษิทัเงนิทนุ แอด็วานซ ์จ ากดั (มหาชน) 
2) นายนิรนัดร ์ จ ารญูรตัน์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ จากบรษิทัเงนิทนุ แอด็วานซ ์จ ากดั (มหาชน) 
3) นางสาวฑณิดา  หงษ์มงักร ผูช้ว่ยทีป่รกึษาทางการเงนิ จากบรษิทัเงนิทนุ แอด็วานซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงว่า ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนน
เสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ โดยนบัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง และเพือ่ความสะดวกและประหยดัเวลาของ
การประชมุในการลงและการนับคะแนนเสยีง หากมผีูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหผู้น้ัน้ลงความเหน็ใน “บตัรลงคะแนน
เสยีง” สง่ใหเ้จา้หน้าทีร่วบรวมและน าจ านวนเสยีงของผูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงไปหกัออกจากจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้
และผูท้ีไ่ดร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด ไดค้ะแนนเสยีงสทุธเิทา่ไรใหถ้อืเป็นคะแนนเสยีงของวาระนัน้ คะแนนเสยีง
ของแต่ละวาระจะแสดงบนจอภาพหลงัจากจบวาระ ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ขอให้
แนะน าตวัโดยแจง้ชื่อและนามสกลุ เพือ่ทีจ่ะบนัทกึในรายงานการประชมุ และเพือ่ความโปรง่ใสในการนบัคะแนน ขอเสนอ
ใหท้ีป่ระชมุแต่งตัง้นายวชิยั รจุติานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผูส้งัเกตการณ์การประชมุและการนบัคะแนนเสยีงดว้ย  

ทีป่ระชุมรบัทราบ และเหน็ด้วยกบัการแต่งตัง้ผูส้งัเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสยีงตามทีป่ระธานฯ 
เสนอ 

หลงัจากนัน้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมเพิม่อกี 13 ราย นบัจ านวน
หุน้ได ้ 36,286,756 หุน้ รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 134 ราย นบั
จ านวนหุน้ได ้1,442,551,894 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.95 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้  

ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ : 
 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่25 
เมษายน 2559 ซึง่บรษิทัฯ ไดส้ง่ส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชมุว่า จะมผีูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชมุ หรอืมคีวามเหน็เป็นอยา่งอืน่หรอืไม่ 
หากไมม่ผีูม้คีวามเหน็เป็นอยา่งอืน่ กข็อใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี้   

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูท้ีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้:  

รบัรอง 1,442,051,894 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมร่บัรอง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

 

วาระท่ี 2. รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ซึง่มรีายละเอยีดปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2559 ทีไ่ดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ และไดก้ล่าวโดยสรปุว่า เศรษฐกจิไทยในปี 
2559 ไดค้อ่ยๆ ฟ้ืนตวั โดยขยายตวัประมาณรอ้ยละ 3.2 เพิม่ขึน้จากปี 2558 ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 2.8 แต่กม็คีวามเสีย่ง
จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก อนัเนื่องมาจากปญัหาความไม่แน่นอนทางการเมอืงและนโยบายเศรษฐกจิใหมข่อง 

 



รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560      หน้า 3 

สหรฐัอเมรกิา ปญัหาการจะออกจากสมาชกิสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัรทีอ่าจสง่ผลต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ
ของยโุรป ปญัหาภาคการเงนิในยโุรปและจนี ซึง่อาจมผีลต่อการสง่ออกของสนิคา้ไทย และจากปจัจยัภายในประเทศ 
โดยเฉพาะผลกระทบของการจดัระเบยีบทวัรศ์นูยเ์หรยีญซึง่ท าใหจ้ านวนนกัท่องเทีย่วจนีลดลงเหลอืน้อยกว่าทีไ่ดป้ระมาณ
การไว ้ซึง่สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในปี 2559 ไมเ่พิม่ขึน้ตามเป้าหมาย โดยมี
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 1,825.45 ลา้นบาท และมกี าไรส าหรบัปีรวม 111.91 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 
1.1 และ 864.3 ตามล าดบั ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั หน้า 4 ถงึหน้า 5, การวเิคราะหแ์ละ
ค าอธบิายของฝา่ยจดัการในหน้า 6 ถงึหน้า 9 และงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุในหน้า 62 ถงึหน้า 70 ของ
รายงานประจ าปี 2559 และไดแ้จง้ดว้ยวา่คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชมุควรรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559 ของบรษิทัฯ แต่หากจะมผีูใ้ดตอ้งการใหอ้ธบิายเรือ่งดงักล่าวเพิม่เตมิ กรรมการ และผูบ้รหิารกพ็รอ้มทีจ่ะอธบิาย
ใหท้ราบ 

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามความคบืหน้าการแกไ้ขเหตุอาจถกูเพกิถอนหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ ตามทีป่ระธานกรรมการบรหิารไดแ้จง้ไวใ้นทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2559 
ว่าบรษิทัฯ ไดย้ืน่ค าขอพน้เหตุเพกิถอนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่กลางเดอืนพฤศจกิายน 2558 และเมือ่วนัที ่ 31 
มนีาคม 2559 ไดย้ืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นแลว้ ปจัจบุนัเรือ่งดงักล่าวมคีวามคบืหน้าอย่างไร  

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า เมื่อกลางเดอืนมนีาคม 2560 บรษิทัฯ ไดย้ืน่ค าขอพน้
เหตุอาจถูกเพกิถอนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อกีครัง้หนึ่ง พรอ้มกบัน าสง่งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 
ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุรายการบญัชยีอ้นหลงัในงบการเงนิส าหรบัปี 2558 อนัเกดิจากการโอนขายหุน้ 
SAFARI ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใหแ้ก่กรรมการของบรษิทัย่อยและบุคคลภายนอก ซึง่เขา้ขา่ยรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 2 เรือ่งรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ สง่ผลใหก้ าไรสทุธสิ าหรบัปี 2558 
ภายหลงัปรบัปรงุลดลงจาก 50.57 ลา้นบาท เป็นขาดทนุสทุธ ิ 14.85 ลา้นบาท ในการพจิารณาของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
จงึตอ้งขอขอ้มลูเพิม่เตมิ ท าใหก้ารเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยต์อ้งล่าชา้ออกไปอกีเลก็น้อย 

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา  ผูถ้อืหุน้  ไดส้อบถามความคบืหน้าของการก่อสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ 
(Carnival Magic) ว่าไดม้กีารใชเ้งนิลงทนุแลว้เทา่ไร คดิเป็นกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์และจะเปิดใหบ้รกิารแกน่กัทอ่งเทีย่วไดเ้มือ่ไร 

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โครงการคารน์ิวลัเมจกิได้
ใชเ้งนิไปแลว้ประมาณ 800 ลา้นบาท ในสว่นของงานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้าประมาณ 30 กว่าเปอรเ์ซน็ต ์หากแต่มคีวาม
ล่าชา้อยูบ่า้งในชว่งปลายปี 2559 เนื่องจากจงัหวดัภเูกต็ไดม้ฝีนตกหนกัประมาณ 6 เดอืน เป็นอปุสรรคต่องานก่อสรา้งเป็น
อยา่งมาก คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดป้ระมาณเดอืนมถิุนายนปีหน้า 

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ไดส้อบถามเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ซาฟารไีวลดไ์ลฟ์ปารค์ จ ากดั  

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชี้แจงว่า บรษิทั ซาฟารไีวลด์ไลฟ์ปาร์ค จ ากดั ยงัมไิด้เปิด
ด าเนินการ  ปจัจุบนัยงัคงใชเ้ป็นสถานทีเ่ลีย้งสตัวส์ว่นเกนิและเพาะพนัธุส์ตัวข์องซาฟารเีวลิด์ บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างปรบั
พืน้ทีด่นิ สรา้งรัว้ และคอกสตัว ์บนทีด่นิประมาณ 600 ไร ่ในจงัหวดัปราจนีบุร ีทีบ่รษิทัฯ ไดซ้ือ้เมือ่ตน้ปี 2559 เพือ่จะ
ใชด้ าเนินโครงซาฟารไีวลดไ์ลฟ์ปารค์ แทนทีด่นิทีเ่ป็นทีเ่ชา่จากบรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั งานลอ้มรัว้ สรา้งคอกสตัว ์   
มคีวามคบืหน้าแลว้ประมาณรอ้ยละ 70 คาดว่าจะสามารถยา้ยสตัวแ์ละเพาะพนัธุไ์ดใ้นปีหน้า 

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดตอ้งการใหช้ีแ้จงหรอืซกัถามเรือ่งผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
อกีหรอืไม ่ปรากฎว่าไมม่ผีูซ้กัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดถ้อืว่าทีป่ระชมุไดร้บัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
แลว้ 
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วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผู้สอบบญัชีได้
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
ดงัมรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 58 ถงึหน้า 119 ของรายงานประจ าปี 2559 ทีไ่ด้ส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบั
หนังสอืเชญิประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้ว มมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมเพื่อ
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิดงักล่าว และไดแ้จง้ดว้ยว่าหากผูใ้ดประสงคท์ีจ่ะใหม้กีารชีแ้จงรายละเอยีดของรายการใดในงบ
การเงนิเพิม่เตมิ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชกีย็นิดทีีจ่ะอธบิายใหท้ราบ 

นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในหน้า 59 ของรายงาน
ประจ าปี ผูส้อบบญัชไีดเ้ปิดเผยขอ้มลูส าคญัในการตรวจสอบ เกีย่วกบัรายจ่ายลงทนุงานกอ่สรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ 
โดยระบุเป็น “ความเสีย่ง” ว่า “บรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั คารน์ิวลัเมจกิ จ ากดั มงีานระหว่างกอ่สรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงนิ 701.0 ลา้นบาท รายจ่ายฝา่ยทนุของการก่อสรา้งโครงการคารน์ิวลั
เมจกิถอืว่ามจี านวนเงนิเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิรวม บรษิทัยอ่ยไดม้กีารท าสญัญาการกอ่สรา้งเป็นจ านวนเงนิ 1,550.5 
ลา้นบาท ตามทีป่รากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 33 ผูบ้รหิารมหีน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายในการบนัทกึบญัชี
รายจ่ายฝา่ยทนุเป็นตน้ทนุของโครงการคารน์ิวลัเมจกิขึน้อยู่กบัลกัษณะของรายจ่าย ความเกีย่วขอ้งกบัโครงการ และความ
เหมาะสมของจ านวนเงนิทีบ่นัทกึบญัชเีป็นรายจ่ายฝา่ยทนุทีเ่กีย่วขอ้ง” หมายความว่าอยา่งไร ขอใหผู้ส้อบบญัชอีธบิาย
เรือ่งดงักล่าวดว้ย 

นายวชิยั รจุติานนท ์ผูส้อบบญัช ี ไดอ้ธบิายว่า เนื่องจากจ านวนเงนิลงทนุของโครงการคารน์ิวลัเมจกิมยีอดเงนิ
ทีเ่ป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิรวม ผูส้อบบญัชจีงึถอืเป็นเรื่องส าคญัทีต่อ้งใหค้วามสนใจ ตดิตาม และสอบถามรายละเอยีด
เป็นกรณีพเิศษ เพือ่ใหค้า่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีจ่ะบนัทกึเป็นรายจา่ยฝา่ยทนุเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นงบประมาณการลงทนุ  

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ี ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามความแตกต่างระหว่าง “รายไดจ้ากการขายสตัว์เกดิใหม่” 
กบั “ก าไรจากการขายสตัว์”  

นางสาววรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไปสายบญัช ีไดช้ีแ้จงว่า “รายไดจ้ากการขายสตัว์เกดิใหม่” หมายถงึ 
รายไดจ้ากการขายสตัว์เกดิใหมท่ีม่ไิดถู้กบนัทกึเป็นสนิทรพัย ์ แต่บนัทกึจ านวนสตัวไ์วใ้นทะเบยีนสตัว ์ ซึง่มลูคา่ในการขาย
สตัวด์งักล่าวจะถกูรบัรูเ้ป็นรายไดท้ัง้จ านวน สว่นตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการเลีย้งสตัวเ์กดิใหมจ่ะบนัทกึในตน้ทนุขายและ
บรกิาร และคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัสตัวแ์ละตน้ไม ้ ในงบก าไรขาดทนุเมื่อเกดิรายการ ส าหรบั “ก าไรจากการขายสตัว”์ หมายถงึ 
ก าไรทีไ่ดจ้ากการขายสตัวท์ีไ่ดบ้นัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัยใ์นบญัช ี โดยค านวณก าไรจากราคาขายลบดว้ยมลูคา่สตัวส์ทุธ ิ คอื 
ราคาทนุลบดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสม 

นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ในหน้า 65 
ของรายงานประจ าปี ไดแ้สดงรายการดอกเบีย้รบัในปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 ประมาณ 7.11 ลา้นบาท ขอทราบว่า
ดอกเบีย้รบัดงักล่าวเกดิจากอะไร 

นางสาววรรณี  ลาภอาภารตัน์  ผูจ้ดัการทัว่ไปสายบญัช ี ไดต้อบว่า ดอกเบี้ยรบันัน้ ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยของ
เงนิฝากประจ าของบรษิทัย่อย คอื บมจ.ภูเกต็แฟนตาซ ีจ านวน 7.19 ลา้นบาท ซึง่ไดฝ้ากไวใ้นช่วงทีไ่ดม้กีารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีน   

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ในหน้า 
65 ของรายงานประจ าปี ปรากฎรายการเงนิปนัผลรบัจ านวน 247.07 ลา้นบาทในปี 2558 ขอทราบว่าเงนิดงักล่าวไดม้ี
การใชไ้ปแลว้อย่างไร  
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นางสาววรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไปสายบญัช ีไดช้ีแ้จงว่า ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปนัผลจาก 
บมจ.ภเูกต็แฟนตาซ ี จ านวน 247.07 ลา้นบาท บรษิทัฯ จงึไดน้ าเงนิจ านวนนัน้ช าระหนี้ทีบ่รษิทัฯ ไดกู้จ้ากบรษิทัยอ่ย
ดงักล่าว และช าระหนี้สถาบนัการเงนิ เพือ่ลดภาระดา้นดอกเบีย้จ่าย 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ี ผูถ้อืหุน้ ได้สอบถามว่า การปรบัปรุงงบการเงนิส าหรบัปี 2558 ดงัทีป่รากฎในงบ
ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ในหน้า 65-66 ของรายงานประจ าปี มผีลกระทบต่อรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของ
บรษิทัฯ อยา่งไร 

นายวชิยั รจุติานนท ์ ผูส้อบบญัช ี ไดช้ีแ้จงว่า การปรบัปรงุงบการเงนิส าหรบัปี 2558 ปรากฎรายละเอยีดใน
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ ในหน้า 68 ของรายงานประจ าปี ภายใตช้ือ่บญัช ี “การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ 
จ านวน 65.42 ลา้นบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 22 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ในหน้า 104 ของรายงาน
ประจ าปี ซึง่เรือ่งดงักล่าวเกดิจากการโอนขายหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย และบุคคลภายนอกหลายรายการ ในราคาเทา่กบัราคาหุน้ตามมลูคา่ทีต่ราไว ้ คอื หุน้ละ 5 บาท รายการ
ดงักล่าวถอืเป็นรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 2 เรือ่งการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์ เนื่องจากเมือ่บรษิทัฯ ไดว้ดัมลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ ณ วนัทีเ่กดิรายการซือ้ขาย ดว้ยวธิมีลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่ 30 
มถิุนายน 2558 ปรบัปรงุดว้ยสว่นเกนิทนุจากการตมีลูคา่ทีด่นิ หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้สิน้ ณ วนัทีเ่กดิรายการโอนขายหุน้
แลว้ มลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณต่อหุน้เทา่กบั 9.6962 บาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่ไดโ้อนขาย
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และบุคคลภายนอกในราคาหุน้ละ 5 บาทแลว้ เป็นราคาทีต่ ่ากว่า
มลูคา่ยตุธิรรม ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดพ้จิารณาในเรือ่งดงักล่าววา่ การทีบุ่คคลใดไดร้บัโอน
หุน้ในราคาทีต่ ่ากว่ามลูคา่ยตุธิรรมอาจเกดิจากการไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารใดๆ ในอดตี จงึถอืว่าการโอนขายหุน้ดงักล่าว
เป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์บรษิทัฯ ตอ้งน าสว่นต่างของมลูคา่ยตุธิรรมกบัราคาโอนขายหุน้ซึง่มจี านวนเทา่กบั 65.42 
ลา้นบาทมาบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบการเงนิของบรษิทัฯ ดว้ย   

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ผลกระทบจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
จ านวน 65.42 ลา้นบาทนัน้ สง่ผลกระทบต่อก าไรสทุธขิองปี 2558 ใหล้ดลงจาก 50.57 ลา้นบาท เป็นขาดทนุสทุธ ิ14.85 
ลา้นบาท และท าใหก้ าไรสะสมของบรษิทัฯ ลดลงเหลอื 148.36 ลา้นบาท 

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า การจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้กผู่บ้รหิารส าคญัในรปูของโบนสั 
และเงนิรางวลั มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาอยา่งไร และเหตุใดจงึมกีารยกเลกิการจ่ายเงนิรางวลัดงักล่าว 

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า การจ่ายคา่ตอบแทนในรปูของเงนิรางวลัประจ าปี เป็น
การจ่ายโดยพจิารณาจากผลก าไรในแต่ละปี แบ่งเป็น เงนิรางวลักรรมการ และเงนิรางวลัผูบ้รหิารระดบัสงู หากในปีใดที่
บรษิทัฯ มกี าไร กรรมการจะไดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของก าไร จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ
ตามการด ารงต าแหน่ง สว่นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูนัน้ หากบรษิทัฯ มกี าไร ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บั
เงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของก าไร แต่จากทีผ่า่นมา 30 ปี บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิรางวลั
ประจ าปีใหแ้กผู่บ้รหิารระดบัสงูเพยีง 4 ครัง้เทา่นัน้ ส าหรบัคา่ตอบแทนในรปูของเงนิโบนสั เป็นการจ่ายคา่ตอบแทนจาก
เป้ารายไดใ้นแต่ละปี กล่าวคอื หากบรษิทัฯ สามารถท ารายไดไ้ดต้ามเป้าการขายทีก่ าหนดไว ้ผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังาน
กจ็ะไดร้บัเงนิโบนสั แต่หากรายไดต้ ่ากว่าเป้ากจ็ะไมม่กีารจ่ายเงนิโบนสั  

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่า มผีูใ้ดจะตอ้งการใหช้ีแ้จงหรอืซกัถามเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ หากไมม่ผีูม้คีวาม 
เหน็เป็นอยา่งอืน่ กข็อใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี้   

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีผู่ส้อบบญัชี
ไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่า
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้:  
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อนุมตั ิ 1,443,758,510 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

หมายเหตุ   ในวาระนี้ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่อกี 3 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้855,106 หุน้ รวมมจี านวนหุน้ทัง้หมด 
1,444,258,510 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.02 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 

 

วาระท่ี 4. พิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ ในปี 2559 บรษิทัฯ มกี าไรสะสมยกมา 161.32 ลา้นบาท และมกี าไรเบด็เสรจ็รวม
ส าหรบัปี 37.07 ลา้นบาท และแมว้า่บรษิทัฯ จะมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของ
ก าไรสทุธหิลงัจากหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของแต่ละปี แต่เนื่องดว้ยบรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิลงทนุสรา้งธมีปารค์แหง่ใหมใ่น
จงัหวดัภเูกต็ และยงัมโีครงการกอ่สรา้งและปรบัปรงุกจิกรรมของบรษิทัฯ อกีหลายรายการ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งส ารอง
เงนิสดไวห้มนุเวยีนใหเ้พยีงพอ คณะกรรมการจงึไดม้มีตใิหข้ออนุมตัทิีป่ระชมุใหง้ดจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2559 และ
จดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.60 ลา้นบาท ตามรายการดงันี้: 

    หน่วย : บาท  
(1) ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 มกี าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรยกมา 161,322,422  
(2) บวก ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2559 37,072,856 
(3) หกั    ส ารองตามกฎหมาย      (1,600,000) 
(4) ก าไรสะสมยกไป 196,795,278 

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชมุว่า จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอยา่งอืน่หรอืไม ่ 

เมือ่ไมม่ผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอยา่งอืน่ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระนี้ 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2559 จ านวน 1.6 ลา้นบาท
เป็นเงนิทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2559 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูท้ีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้:  

อนุมตั ิ 1,450,249,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

หมายเหตุ   ในวาระนี้ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่อกี 22 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้6,490,724 หุน้ รวมมจี านวนหุน้ทัง้หมด 
1,450,749,234 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.32 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 

 
วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า ในการประชมุสามญัประจ าปี 2560 นี้ มกีรรมการทีจ่ะตอ้งพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จ านวน 4 ทา่น คอื  

1)  นายณรงค ์จุลชาต ประธานกรรมการ 
2)  นายผนิ   คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร 
3)  นางอาภา คิว้คชา  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
4)  นายธนะ คิว้คชา  กรรมการ 
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คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า เพือ่ใหก้ารบรหิารงานด าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง ทีป่ระชมุควรเลอืกกรรมการทัง้ 4 
ทา่น ซึง่มปีระวตัปิรากฏในเอกสารทีไ่ดส้ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัฯ ต่ออกีวาระหนึ่ง โดยไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเป็นรายบุคคล 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาเป็นรายบุคคลแลว้ เลอืกกรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้: 

(1) นายณรงค ์  จุลชาต   ประธานกรรมการ 
อนุมตั ิ 1,449,548,734 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 1,200,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

(2) นายผนิ  คิว้คชา    ประธานกรรมการบรหิาร 
อนุมตั ิ 1,449,544,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 1,200,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

(3) นางอาภา   คิว้คชา    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
อนุมตั ิ 1,449,549,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 1,200,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

(4) นายธนะ   คิว้คชา กรรมการ 
อนุมตั ิ 1,449,549,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 1,200,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้แจง้ว่า คณะกรรมการมคีวามเหน็ใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 ในอตัราเดมิทีท่ีป่ระชมุสามญัไดอ้นุมตัไิวเ้มือ่ปี 2559 ดงันี้: 

(1)   ใหจ้่ายเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายเดอืนในลกัษณะเหมาจ่ายแก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท รอง
ประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการทา่นละ 25,000 บาท  

(2) ใหจ้่ายเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืนในลกัษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ ขา้งตน้แก ่ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบทา่นละ 15,000 
บาท  

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชมุว่า จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอยา่งอืน่หรอืไม ่หากไมม่ผีูม้คีวามเหน็เป็นอยา่งอืน่กข็อใหท้ี่
ประชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี้   

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ทัง้นี้ ใหม้ี
ผลตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้: 
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อนุมตั ิ 1,450,249,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

 
วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ มมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุ
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั คอื นายวชิยั รจุติานนท ์ผูส้อบบญัชทีะเบยีน
เลขที ่ 4054 หรอื นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กลุ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่ 3500 หรอื นายเสถยีร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชี
ทะเบยีนเลขที ่ 3495 หรอืนางสาวกลุธดิา ภาสรุกลุ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่ 5946 หรอื นายยทุธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน 
ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่9445 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 และควรก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวน 1,400,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 90,000 บาท เนื่องจากมปีรมิาณงานทีต่อ้ง
ตรวจสอบเพิม่ขึน้จากการขยายงาน และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม ่และไดแ้จง้ดว้ยว่า
ผูส้อบบญัชทีัง้ 5 ทา่น มไิดม้คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และในรอบปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมเ่คยรบับรกิารอืน่จากส านกังาน 
สอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั หรอืจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี และผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ดงักลา่ว  
ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่า จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ หากไม่มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอื่น  กข็อ 
ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี้   

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีัง้ 5 ทา่น ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2560 และอนุมตัคิา่สอบบญัชเีป็นเงนิ 1,400,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่่ายตามทีจ่่ายจรงิ ดว้ยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้: 

อนุมตั ิ 1,450,834,740 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

หมายเหตุ   ในวาระนี้ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่อกี 3 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้85,506 หุน้ รวมมจี านวนหุน้ทัง้หมด 
1,450,834,740 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.32 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 

 

วาระท่ี 8. เร่ืองอ่ืนๆ  

 ไมม่ผีูเ้สนอเรือ่งอืน่ๆ 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอืน่ๆ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น และไดก้ล่าวปิดการ
ประชมุเมือ่เวลา 10.05 น.      

 
 

ณรงค ์จุลชาต 
(ณรงค ์จุลชาต) 
ประธานทีป่ระชมุ 

 
นฤมล  ศขุวนิท ุ

 (นฤมล  ศขุวนิท)ุ 
เลขานุการบรษิทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2. 

สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
การให้สตัยาบนัการการลงทุนในโครงการคารนิ์วลัเมจิกของบริษทัย่อย 

 

 
ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่ 7/2557 เมือ่วนัที ่ 30 

กรกฎาคม 2557 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) (“ภเูกต็แฟนตาซ”ี) บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้
รอ้ยละ 99.92 ของทนุจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั คารน์วิลัเมจกิ จ ากดั (“คารน์ิวลัเมจกิ”) เพือ่สรา้งและด าเนินธุรกจิโครงการ
ธมีปารค์แห่งใหม ่ (“โครงการคารน์ิวลัเมจกิ”) ทีจ่งัหวดัภเูกต็ โดยไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัดงักล่าวเมือ่วนัที ่ 9 ตุลาคม 
2557 ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 1 ลา้นบาท และต่อมาเมือ่วนัที ่ 16 กมุภาพนัธ ์ 2558 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2558 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ านวน 666.65 ลา้นบาท เพือ่น าเงนิสว่นหนึ่งจ านวน 516 
ลา้นบาท ไปลงทนุเพิม่ในภเูกต็แฟนตาซ ี เพื่อใหภ้เูกต็แฟนตาซนี าไปขยายธุรกจิในโครงการคารน์ิวลัเมจกิดว้ยการเพิม่ทุน
จ านวน 406 ลา้นบาท และอกีจ านวน 110 ลา้นบาท น าไปซือ้ทีด่นิแปลงเนื้อที ่ 12 ไรพ่รอ้มอาคารทีพ่กัพนกังานของ
ภเูกต็แฟนตาซ ี ซึง่เมือ่วนัที ่ 23 มนีาคม 2558 คารน์ิวลัเมจกิไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจากเดมิ 1 ลา้นบาท เป็นทนุจด
ทะเบยีน  500 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 50 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยภเูกต็แฟนตาซถีอื
หุน้ในคารน์ิวลัเมจกิรอ้ยละ 99.0 ของทนุจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้  ฉะนัน้ คารน์ิวลัเมจกิจงึมสีถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของ
บรษิทัฯ อกีแหง่หนึ่ง โดยการถอืหุน้ทางออ้มผา่นภเูกต็แฟนตาซนีัน้  

ต่อมาเมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2558 ไดม้มีตริบัทราบความคบืหน้า
การลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิว่า ไดม้ขีนาดการลงทุน 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วมมลูค่าทีด่นิ) ค านวณตามเกณฑก์าร
ไดม้าซึง่สนิทรพัยเ์ทา่กบัรอ้ยละ 36.50 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2558 ถอืเป็น
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่ 2 ซึง่มขีนาดเกนิกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยสารสนเทศ
การไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และไดส้ง่รายงานสารสนเทศดงักล่าวใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการ
ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2558 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2558 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทนุจด
ทะเบยีนอกีครัง้หนึ่งจ านวน 555.28 ลา้นบาท เพื่อน าเงนิสว่นหนึ่งจ านวน 471.20 ลา้นบาท ไปลงทนุเพิม่ในภเูกต็แฟนตาซ ี
เพือ่จดัซือ้ทีด่นิขนาด 33 ไรเ่ศษทีจ่ะใชใ้นการสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิจ านวน 205 ลา้นบาท, สรา้งอาคารทีพ่กั
พนกังานหลงัใหมเ่พือ่รองรบัพนกังานของคารน์ิวลัเมจกิจ านวน 170 ลา้นบาท และกอ่สรา้งปรบัปรงุกจิกรรมของภเูกต็
แฟนตาซ ี 96.10 ลา้นบาท เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารของภเูกต็แฟนตาซสีอดรบักบัการจะเปิดใหบ้รกิารของโครงการคารน์ิวลัเม
จกิ ซึง่บรษิทัยอ่ยไดใ้ชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนตามวตัถุประสงคด์งักล่าวแลว้  

 อนึ่ง การทีภ่เูกต็แฟนตาซไีดซ้ือ้ทีด่นิประมาณ 33 ไรเ่ศษดงักล่าวนี้ ท าใหไ้มจ่ าเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิเพือ่ใชก้อ่สรา้ง
โครงการคารน์ิวลัเมจกิจากบุคคลภายนอก จงึท าใหบ้รษิทัย่อยสามารถพฒันาทีด่นิเพื่อใชใ้นโครงการไดอ้ยา่งอสิระเตม็ที ่
และหลงัจากทีฝ่า่ยบรหิารของคารน์ิวลัเมจกิไดท้ าการปรบัปรงุรปูแบบของโครงการใหม้คีวามเหมาะสมและสมบรูณ์แบบแลว้ 
ไดข้อ้สรปุว่างบประมาณการลงทนุจะตอ้งเพิม่ขึน้จาก 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วมมลูคา่ทีด่นิ) เป็นงบลงทนุ 3,570 ลา้นบาท 
โดยนบัรวมทีด่นิทีภ่เูกต็แฟนตาซไีดซ้ือ้เมื่อเดอืนมนีาคม 2558 เพือ่ใชใ้นการด าเนินโครงการคารน์ิวลัเมจกิ เนื้อทีร่วม 33-3-
92.4 ไร ่มลูคา่ 205 ลา้นบาท, ทีด่นิแปลงเนื้อที ่12 ไร ่พรอ้มอาคารทีพ่กัพนกังานของภเูกต็แฟนตาซ ีมลูคา่ 110 ลา้นบาท 
และมลูคา่การกอ่สรา้งอาคารทีพ่กัพนกังานของภเูกต็แฟนตาซเีพิม่เตมิบนทีด่นิแปลงดงักล่าว มลูคา่ 170 ลา้นบาทดว้ย  

 คณะกรรมการคารน์ิวลัเมจกิในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่6/2560 เมื่อวนัที ่30 มถิุนายน 2560 ไดพ้จิารณา
ความเหมาะสมของรายการดงักล่าว โดยพจิารณาจากการศกึษาขอ้มลูทางดา้นการตลาดและการลงทนุของธุรกจิคูแ่ขง่ 
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ในจงัหวดัภูเกต็ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ภาวะการแข่งขนัของธุรกจิท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัและจะเกดิขึน้ในอนาคต 
รวมถงึสถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัแล้ว มคีวามเหน็ว่าการขยายขนาดการลงทุนสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิม่ขึน้
จาก 1,450 ลา้นบาท เป็น 3,570 ลา้นบาทนัน้ มคีวามเหมาะสมและจะก่อประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั อกีทัง้ยงัจะ
เป็นการเพิม่ความแขง็แกร่งของกลุ่มบรษิทัในการแขง่ขนัในธุรกจิท่องเทีย่วทีจ่ะทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ เพื่อการเป็นผูน้ า
ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็และในประเทศไทย และจะก่อใหเ้กดิรายได้สูงสุดอย่างยัง่ยนืแก่กลุ่มบรษิัท
ต่อไปในอนาคต 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2560 วนัที ่30 มถิุนายน 2560 ไดม้มีตใิหค้วามเหน็ชอบการทีค่ารน์ิวลั
เมจกิจะขยายขนาดการลงทุนสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิม่เตมิดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ และใหน้ าความเหน็ของคณะกรรมการ
เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหส้ตัยาบนัการเขา้ท ารายการดงักล่าว ซึง่เมื่อค านวณตามเกณฑก์ารไดม้าซึง่
สนิทรพัยเ์ทา่กบัรอ้ยละ 103.34 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2558 ซึง่มจี านวน 
3,455.35 ลา้นบาท ถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่ 4 ทีม่ขีนาดของรายการเทา่กบัรอ้ยละ 100 หรอืสงูกว่า 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บรษิทัฯ มหีน้าที่
ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัิ
การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยน์ัน้ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี อนึ่ง ในเรือ่งดงักล่าวนี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ 
บรษิทั สลีมแอ๊ดไวเซอรี ่ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) เพือ่ใหค้วามเหน็ต่อการเขา้ท ารายการ โดย
รายละเอยีดของการเขา้ท ารายการสามารถสรปุไดด้งันี้:  
 

1.   วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

หลงัจากไดร้บัอนุมตัใิหส้ตัยาบนัจากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่ 8  กนัยายน  2560  
 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง/ความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

2.1   รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีด่นิของภเูกต็แฟนตาซ ี 

รายการที ่1.  ทีด่นิเนื้อที ่12-0-0 ไร ่พรอ้มอาคารทีพ่กัพนกังาน   
ผูซ้ือ้ : บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 ของทนุจดทะเบยีน 
ผูข้าย : บรษิทั กมลาบชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 นิตบิุคคลอืน่ซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตามนิยามของส านกังาน กลต. และของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

รายการที ่2.  ทีด่นิเปล่าเนื้อทีร่วม 33-3- 92.4 ไร ่เพือ่สรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ  
ผูซ้ือ้ : บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 ของทนุจดทะเบยีน 
ผูข้าย : นายอุน่  เอกวานิช  บุคคลซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตามนิยามของส านกังาน 

กลต. และของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

2.2   รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยโ์ครงการคารน์ิวลัเมจกิ  
โครงการคาร์นิวลัเมจกิบรหิารจดัการโดยบรษิทั คาร์นิวลัเมจกิ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบรษิทัฯ อกีแห่ง
หนึ่ง โดยการถอืหุน้ผ่านบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 
ของทุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแล้ว โดยภูเก็ตแฟนตาซไีด้ถือหุ้นในคาร์นิวลัเมจกิรอ้ยละ 99.00 ของทุนจด
ทะเบยีนเรยีกช าระแลว้   
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3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ   

โครงการคารน์ิวลัเมจกิสรา้งขึน้บนทีด่นิประมาณ 82 ไรเ่ศษ ทีต่ าบลกมลา อ าเภอกะทู ้ จงัหวดัภเูกต็ ซึง่ทีด่นินัน้   
เป็นกรรมสทิธิข์องภเูกต็แฟนตาซ ี มมีลูคา่การลงทนุโดยนบัรวมมลูคา่ทีด่นิทีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการดว้ย รวมทัง้สิน้
ประมาณ 3,570 ลา้นบาท ซึง่เป็นการลงทนุเพิม่เตมิจากการลงทนุเดมิทีม่มีลูคา่ประมาณ 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วม
มลูคา่ทีด่นิ) ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2558 เมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม 2558 ซึง่บรษิทัฯ 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ 

การลงทนุจ านวน 1,450 ลา้นบาท เป็นการสรา้งโครงการบนทีด่นิประมาณ 63 ไรเ่ศษ ประกอบดว้ย ทีด่นิของภเูกต็
แฟนตาซปีระมาณ 30 ไร ่ และทีด่นิทีจ่ะเชา่จากบุคคลอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัอกีประมาณ 33 ไรเ่ศษ ต่อมาในเดอืน
มนีาคม 2558 ภเูกต็แฟนตาซไีดซ้ือ้ทีด่นิแปลง 33 ไรเ่ศษนัน้ ท าใหค้ารน์ิวลัเมจกิสามารถใชป้ระโยชน์บนทีด่นิซึง่
เป็นกรรมสทิธิข์องภเูกต็แฟนตาซเีองไดอ้ยา่งมอีสิระเตม็ที ่ ฝา่ยบรหิารของคารน์ิวลัเมจกิจงึไดพ้ฒันาและปรบัปรงุ
รปูแบบของโครงการใหม ่ ใหม้คีวามเหมาะสมและสมบรูณ์แบบยิง่ขึน้ เพือ่รองรบัการแขง่ขนัของธุรกจิทอ่งเทีย่วใน
จงัหวดัภเูกต็และจงัหวดัใกลเ้คยีง โดยไดด้ าเนินการการขยายพืน้ทีข่องโครงการเพิม่จากเดมิ 63 ไร ่ เป็นประมาณ 
82 ไรเ่ศษ การขยายขนาดอาคารการแสดงและภตัตาคารซึง่เป็นสิง่ปลกูสรา้งหลกัของโครงการใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ 
เพือ่ใหส้ามารถรองรบันกัทอ่งเทีย่วไดม้ากขึน้ และสามารถเขา้เทีย่วชมไดต้ลอดทกุฤดกูาล, การเพิม่จ านวนและขยาย
ขนาดสิง่ปลกูสรา้งและกจิกรรมต่างๆ ภายในโครงการใหส้อดคลอ้งกบัขนาดพืน้ทีท่ีใ่หญ่ขึน้ และอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว   
ทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ การพฒันาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ใหม้คีวามทนัสมยัและสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเพิม่ขึน้
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การเพิม่เตมิรายละเอยีดของการตกแต่งงานสถาปตัยกรรมทัง้ภายในอาคารและโดยรอบโครงการ 
ใหม้คีวามยิง่ใหญ่และตระการตา อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของโครงการ การพฒันารปูแบบและเทคนิคการแสดงของ
แสงไฟใหว้จิติรงดงาม ยิง่ใหญ่ ไมเ่หมอืนทีใ่ดในโลก เพือ่ความเป็นผูน้ าในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วธมีปารค์อนัดบัหนึ่งของประเทศไทยและเป็นแหง่เดยีวในโลก 

ขนาดการลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิทีไ่ดป้รบัปรงุเพิม่ขึน้เป็น 3,570 ลา้นบาทนี้ เมือ่ค านวณตามเกณฑก์าร
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนเทา่กบัรอ้ยละ 103.34 ของสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2558 ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่ 4 ทีม่ขีนาดของรายการเทา่กบัรอ้ยละ 
100 หรอืสงูกว่า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่ี
นยัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (รวมถงึประกาศทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะ-
กรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 (รวมถงึประกาศทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

                    บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) 
            (บรษิทัยอ่ย) 

               บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั 
              (บรษิทัยอ่ยทางออ้มของบรษิทัฯ) 

99.92%  

99.00%  

                บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 
             (บรษิทัฯ หรอื SAFARI) 
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4. ลกัษณะของสินทรพัยท่ี์ได้มา  

4.1 รายละเอยีดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยโ์ครงการคารน์ิวลัเมจกิ 

  ลกัษณะของทีด่นิ 
ทีด่นิของโครงการคารน์ิวลัเมจกิมเีนื้อทีป่ระมาณ 82 ไรเ่ศษ ทีต่ าบลกมลา อ าเภอกะทู ้ จงัหวดัภเูกต็ ตดิกบั
โครงการภเูกต็แฟนตาซ ี ทีด่นิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิข์องภเูกต็แฟนตาซ ีประกอบดว้ย ทีด่นิเดมิของภเูกต็แฟนตา
ซปีระมาณ 49 ไร ่ และทีด่นิทีภ่เูกต็แฟนตาซไีดซ้ือ้เพิม่เตมิเมือ่เดอืนมนีาคม 2558 ซึง่มเีนื้อทีร่วม 33 ไรเ่ศษ ใน
ราคา 205 ลา้น บาท หรอืเทา่กบั 6.63 ลา้นบาทต่อไร ่ ต ่ากว่าราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 6.49 (ประเมนิโดย
บรษิทั เดอะ แวลเูอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั เมือ่วนัที ่ 24 เมษายน 2558) คณะกรรมการของภเูกต็
แฟนตาซจีงึไดอ้นุมตัใิหซ้ื้อทีด่นิดงักล่าว เนื่องจากเหน็ว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสมต่อการลงทนุ และยงัท าใหส้ามารถ
ใชป้ระโยชน์บนทีด่นิไดอ้ยา่งเตม็ทีอ่กีดว้ย  ภเูกต็แฟนตาซไีดใ้หค้ารน์ิวลัเมจกิใชป้ระโยชน์บนทีด่นิ 82 ไรด่งักล่าว
โดยยงัมไิดค้ดิมลูคา่ เนื่องจากคารน์ิวลัเมจกิยงัอยูใ่นระหว่างการก่อสรา้ง อยา่งไรกต็าม เมือ่เปิดด าเนินโครงการ
แลว้ ภเูกต็แฟนตาซจีะพจิารณาการคดิค่าเชา่ทีด่นิหรอือาจขายทีด่นิดงักล่าวใหแ้ก่คารน์ิวลัเมจกิในอนาคตตาม
ความเหมาะสม โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการตามขัน้ตอนของหลกัเกณฑแ์ละประกาศทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  

  ลกัษณะของโครงการ  
โครงการคารน์ิวลัเมจกิ เป็นโครงการแหล่งท่องเทีย่วธมีปารค์ยามค ่าคนื ทีเ่น้นการแสดงแสงสขีองดวงไฟไฮเทค
ต่างๆ โดยการประยกุตค์วามเป็นไทยผสานเขา้กบัเทคโนโลยกีารแสดงแสงไฟ LED อนัโดดเด่น ยิง่ใหญ ่ตระการตา 
ผนวกกบัการแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ ไมเ่คยมทีีใ่ดจดัแสดงมากอ่น นอกจากนี้ยงัมบีรกิารอาหารค ่า สนิคา้ที่
ระลกึ และกจิกรรมต่างๆ ใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่วอยา่งครบครนั ภายใตบ้รรยากาศแสงไฟทีจ่ะประดบัตกแต่งอยูท่ ัว่
ทัง้โครงการ ดว้ยรปูทรงทีว่จิติรงดงาม ตามรปูแบบของศลิปะวฒันธรรมไทยรว่มสมยั ออกแบบและบรหิารงาน
โดยผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุ่มบรษิทั ซึง่มปีระสบการณ์ด้านธุรกจิทอ่งเทีย่วมานานกว่า 20 ปี โดยมวีตัถุประสงค์
ทีจ่ะสรา้งแหล่งทอ่งเทีย่วขนาดใหญ่ทีไ่ดม้าตรฐานสากล เป็นจุดดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วแห่งใหมข่องประเทศและของ
จงัหวดัภเูกต็และจงัหวดัใกลเ้คยีง เพือ่รองรบัจ านวนนกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเพิม่ขึน้จากการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน ซึง่คาดว่าจะมปีระชากรรวมกว่า 600 ลา้นคนจากสมาชกิ 10 ประเทศ บวกกบันกัทอ่งเทีย่วจาก
ประเทศจนี และประเทศอืน่ๆ ทีจ่ะเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทยเพิม่ขึน้ อกีทัง้จะเป็นการสรา้งฐานลูกคา้ใหม่ 
สรา้งรายได ้และผลก าไรใหแ้กก่ลุ่มบรษิทัต่อไป  

  ระยะเวลาการกอ่สรา้ง:  
โครงการคารน์ิวลัเมจกิไดเ้ริม่ด าเนินการก่อสรา้งมาตัง้แต่ปลายปี 2558 คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายใน
กลางปี 2562 รวมระยะเวลากอ่สรา้งทัง้สิน้ประมาณ 3 ปี 6 เดอืน (ล่าชา้ออกไปจากก าหนดเดมิปลายปี 2560 
เนื่องจากมกีารปรบัขนาดการลงทนุใหใ้หญ่และสมบรูณ์ยิง่ขึน้) ปจัจบุนังานกอ่สรา้งของโครงการมคีวามคบืหน้า
ไปประมาณรอ้ยละ 35 ของงานกอ่สรา้งทัง้หมด เป็นไปตามแผนงานกอ่สรา้งของโครงการทีไ่ดก้ าหนดไว้ ดงันี้: 

2558
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

 ออกแบบ Business Design
 งานกอ่สร้างอาคารและงานระบบ
 งานสถาปัตยกรรมตกแต่งต่างๆ
 งานระบบเทคนิคการแสดง
 งานผลติ/ติดตัง้ฉากและอปุกรณ์การแสดง
 งานติดตัง้โชว์ไฟทัง้โครงการ
 ทดสอบระบบการแสดง
 เปิดด าเนินโครงการ

รายการงาน
2559 2560 2561

Q2
2562
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4.2   รายละเอยีดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีด่นิและอาคารทีพ่กัพนกังานของภเูกต็แฟนตาซ ี 

 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2558 ภเูกต็แฟนตาซไีดซ้ือ้ทีด่นิแปลงเนื้อที ่12 ไรพ่รอ้มอาคารทีพ่กัพนกังานจากบรษิทั 
กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ในราคารวม 110 ลา้นบาท หรอืเฉลีย่ประมาณไรล่ะ 
9.16 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัมลูคา่ตามราคาประเมนิทีด่นิ ไมร่วมสิง่ปลกูสรา้งไรล่ะ 9 ลา้นบาท (ประเมนิโดย
บรษิทั เดอะแวลเูอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558)  
 อาคารทีพ่กัพนกังานทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิแปลง 12 ไรน่ี้ (อาคารหลงัเกา่) มลีกัษณะเป็นอาคาร 3 ชัน้ จ านวน 5 
อาคาร ประกอบดว้ยทีพ่กัหลงัละ 48 หอ้ง รวมจ านวนทัง้สิน้ 192 หอ้ง มพีนกังานของภเูกต็แฟนตาซอีาศยัอยู่
ประมาณ 650 คน แต่เนื่องดว้ยอาคารหลงัทีไ่ดซ้ือ้มานี้จะตอ้งถูกทบุทิง้ 1 อาคาร เพราะล ้าเขา้ไปในทีด่นิของผูข้าย 
ท าใหจ้ านวนหอ้งพกัไมเ่พยีงพอ ประกอบกบัอาคารสว่นทีเ่หลอือกี 4 อาคารกม็อีายปุระมาณ 19 ปีแลว้ โดยยงัไมเ่คย
ปรบัปรงุ ท าใหร้ะบบสาธารณูปโภคภายในตวัอาคารคอ่นขา้งทรดุโทรมตามอายกุารใชง้าน จงึจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุ
อาคารหลงัเกา่ และตอ้งสรา้งอาคารหลงัใหมเ่พิม่เตมิอกีจ านวน 2 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ มขีนาดหอ้งพกัรวม 
268 หอ้ง สามารถรองรบัพนกังานไดป้ระมาณ 900 คน มลูคา่การกอ่สรา้งรวม 170 ลา้นบาท 
 

5. มลูค่าการลงทุน 

 โครงการคารน์ิวลัเมจกิ จะมขีนาดการลงทนุประมาณ 3,570 ลา้นบาท ประกอบดว้ย: 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ งบลงทุนเดิม งบลงทุนใหม ่ เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

1) ค่าก่อสรา้งอาคารต่างๆ  650.00  1,800.00      1,150.00  
2) ค่าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพวิเตอร ์ 350.00  300.00  (50.00) 
3) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องป ัน่ไฟ 80.00 80.00      - 
4) ค่าตกแต่งต่างๆ ของทัง้โครงการ 140.00  300.00      160.00  
5) ค่าอุปกรณ์ในการแสดง 60.00  120.00    60.00 
6) ค่าจา้งแรงงาน และผูเ้ชีย่วชาญ  70.00  130.00       60.00  
7) ค่าโฆษณา 20.00  30.00       10.00  
8) ค่าดอกเบีย้ 50.00  180.00      130.00  
9) เงนิหมุนเวยีน และอื่นๆ  30.00  71.50       41.50  
10) ค่าตอบแทนการออกแบบ Business Design -    73.50       73.50  
11) ค่าทีด่นิเนื้อทีร่วม 45-3-92.4 ไร ่ -    315.00 315.00 
12) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัพนกังาน - 170.00 170.00 

รวม 1,450.00 3,570.00 2,120.00 

 
6. มลูค่ารวมของรายการ และเงื่อนไขการช าระเงิน  

มลูคา่ทีด่นิ:    

ภูเกต็แฟนตาซไีดซ้ื้อทีด่นิจากบุคคลภายนอกซึง่ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั จ านวน 3 แปลง เนื้อทีร่วม 45-3-92.4 ไร ่
เป็นจ านวนเงนิรวม 315 ลา้นบาท ส าหรบัใชใ้นการด าเนินโครงการคารน์ิวลัเมจกิและทีต่ัง้ของอาคารที่พกัพนักงาน  
โดยไดช้ าระคา่ทีด่นิทัง้จ านวนใหแ้กผู่ข้ายและไดโ้อนกรรมสทิธทิีด่นิดงักล่าวแลว้เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2558   
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มลูคา่โครงการ:    

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 คารน์ิวลัเมจกิมมีลูคา่งานระหว่างการกอ่สรา้งโครงการ รวมคา่ทีด่นิ และคา่ใชจ้่ายอืน่ทีไ่ด ้ 
ใชไ้ปแลว้รวม 1,497.45 ลา้นบาท คดิเป็นความคบืหน้าของโครงการประมาณรอ้ยละ 41.9 ของมลูคา่การลงทนุทัง้หมด 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการมลูค่าเงินลงทุนโครงการคารนิ์วลัเมจิก งบการลงทุน 
จ านวนเงิน 
ท่ีจ่ายไปแลว้ 

% 

1) ค่าก่อสรา้งอาคาร 1,800.00  877.45 48.7% 

2) ค่าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพวิเตอร ์ 300.00  19.56 6.5% 

3) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องป ัน่ไฟ 80.00 - - 

4) ค่าตกแต่งต่างๆ ของทัง้โครงการ 300.00  - - 

5) ค่าอุปกรณ์ในการแสดง 120.00  - - 

6) ค่าจา้งแรงงาน และผูเ้ชีย่วชาญ  130.00  31.73 24.4% 

7) ค่าโฆษณา 30.00  - - 

8) ค่าดอกเบีย้ 180.00  19.20 10.7% 

9) เงนิหมุนเวยีน และอื่นๆ  71.50  - - 

10) ค่าตอบแทนการออกแบบ Business Design 73.50  73.50 100.0% 

11) ค่าทีด่นิ 45-3-92.4 ไร ่ 315.00 315.00 100.0% 

12) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัพนกังาน 170.00 161.01 94.7% 

รวม 3,570.00 1,497.45 41.9% 
 

การช าระเงนิของการลงทนุในโครงการ จะเป็นไปตามสญัญาว่าจา้งต่างๆ โดยจะมกี าหนดการช าระเงนิเป็นงวดตาม
ความส าเรจ็ของงาน และจะจา่ยครบทัง้หมดเมือ่งานเสรจ็สมบรูณ์  

 
7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทน 

เกณฑก์ารค านวณ วธิกีารค านวณ มลูค่า (รอ้ยละ) 

1) มลูค่าสนิทรพัย ์(NTA) %การถอืหุน้ x NTA ของบรษิทัทีท่ ารายการ x 100 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนใหม ่

2) ก าไรสทุธกิารด าเนินงาน  %การถอืหุน้ x NTA ของบรษิทัทีท่ ารายการ x 100 
ก าไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนใหม ่

3) มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน จ านวนเงนิทีจ่่าย x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

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

4) มลูค่าหุน้ทุน จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระสนิทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่มกีารช าระค่าทรพัยส์นิเป็นหุน้ 
ดงันัน้ไม่ตอ้งค านวณตามเกณฑน์ี้ 

 
 



สารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยฯ์      หน้า 7 

 
มลูคา่รวมของการลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิ เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่ขีนาดของรายการสงูสดุเทา่กบั
รอ้ยละ 103.32 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 จดัเป็นรายการประเภทที ่4  
ซึง่มขีนาดของรายการเทา่กบัรอ้ยละ 100 หรอืสงูกว่า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ ทจ. 20/2551 
เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศคณะ 
กรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ พ.ศ. 2547 ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศ การท ารายการต่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขออนุมตัติ่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้จดัใหม้ทีีป่รกึษาการเงนิอสิระแสดงความเหน็ต่อการท า
รายการดงักล่าวดว้ย 
 

8. ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดกบับริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) จากการลงทุนในโครงการดงักล่าว 

1) เป็นการขยายการลงทนุในธรุกจิดา้นการทอ่งเทีย่ว ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากรฐับาล (BOI) ไดร้บั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตามระยะเวลาและเงือ่นไขเฉพาะโครงการ 

2) บรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่าโครงการคารน์ิวลัเมจกิเป็นการลงทนุทีจ่ะสามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้กบ่รษิทัฯ 
3) บรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่าเมือ่โครงการคารน์ิวลัเมจกิสามารถเปิดด าเนินธุรกจิแลว้ จะสามารถสง่เสรมิและสรา้งความ

เตบิโตของรายไดท้ีม่ ัน่คงใหแ้ก่บรษิทัฯ ในอนาคต ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิผลก าไรและกระแสเงนิสดกลบัมายงับรษิทัฯ 
และจะชว่ยสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้    

โครงการคารน์ิวลัเมจกิจะใชเ้งนิลงทนุทัง้สิน้  3,570 ลา้นบาท โดยมแีหล่งเงนิทนุจาก 

1) ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ บจ.คารน์ิวลัเมจกิ จ านวน 500 ลา้นบาท 
2) เงนิกูจ้ากธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ่ง ทีไ่ดอ้นุมตัวิงเงนิกูใ้หค้ารน์ิวลัเมจกิจ านวนรวม 660 ลา้นบาท (ยงัไมไ่ด้

เบกิใชว้งเงนิ) และวงเงนิกูใ้หภู้เกต็แฟนตาซ ีเพือ่สนบัสนุนการจดัซือ้ทีด่นิทีใ่ชใ้นโครงการคารน์ิวลัเมจกิจ านวน 
220 ลา้นบาท วงเงนิจดัซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 40 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้ 920 ลา้นบาท  

3) แหล่งเงนิกูจ้ากสถานบนัการเงนิ และ/หรอืบุคคลอืน่ รวมถงึการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่างๆ ของกลุ่ม
ทัง้ในปจัจุบนัและทีจ่ะจดัหาเพิม่ในอนาคต ในวงเงนิรวมประมาณ 2,000 ลา้นบาท  ซึง่ปจัจุบนัอยูใ่นระหว่าง
ด าเนินการจดัหา โดยทีเ่ง ือ่นไขของการกูเ้งนิจะไมส่ง่ผลต่อการจ่ายเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอนาคต  

4) กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั และการเพิม่ทนุจดทะเบยีนทีอ่าจจะมขีึน้ในอนาคต      
       

ทัง้นี้ ในการจดัหาแหล่งเงนิทนุของกลุ่มบรษิทั ส าหรบัการพฒันาโครงการคารน์ิวลัเมจกินัน้ กลุ่มบรษิทัจะพจิารณา
ความเหมาะสมของโครงสรา้งทางการเงนิของแต่ละบรษิทัเป็นส าคญั รวมถงึการด ารงอตัราสว่นของหนี้สนิรวมต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้ทีท่ ัง้ 3 บรษิทัมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัดิว้ย  
 

อนึ่ง แมว้่ากลุ่มบรษิทัจะมกีารกอ่หนี้สนิเพิม่เตมิส าหรบัโครงการคารน์ิวลัเมจกินี้ แต่กลุ่มบรษิทักม็ัน่ใจวา่โครงการ  
คารน์ิวลัเมจกิ จะสามารถสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหก้ลุ่มบรษิทัไดอ้ยา่งมัน่คง ซึง่จะเป็นผลดต่ีออตัราเงนิปนัผลทีผู่ถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ จะไดร้บัในอนาคตดว้ย 
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10. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ  

เนื่องจากการลงทุนสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิเป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์ โดยมขีนาดรายการค านวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ 103.32 
เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่4 หรอือาจเป็นการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ โดยออ้ม (Backdoor Listing) 
เพราะมขีนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 100 หรอืสูงกว่า  บรษิทัฯ จงึต้องจดัท ารายงานสารสนเทศการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยเ์ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหค้วามเหน็เสนอต่อผูถ้อืหุน้  และจดัการ
ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ใหส้ตัยาบนัการเขา้ท ารายการดงักล่าว และตอ้งไดร้บัอนุมตัใิหส้ตัยาบนัจากทีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  

คณะกรรมการไดก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 8 กนัยายน 2560 เพือ่ใหส้ตัยาบนัการเขา้ท ารายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้   

อยา่งไรกด็ ี บรษิทัฯ มคีณุสมบตัคิรบถว้นในการไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งยืน่ขออนุญาตจดทะเบยีนหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยอ์กีครัง้หนึ่ง (Relisting) เนื่องจากเหตุผลดงัต่อไปนี้  
1) ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
2) บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายจะเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกัทีส่ าคญัของบรษิทัฯ  
3) การไดม้าซึง่โครงการคารน์ิวลัเมจกิของกลุ่มบรษิทัมไิดท้ าใหค้ณุสมบตัขิองบรษิทัฯ ทีจ่ะจดทะเบยีนกบัตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เปลีย่นไป  
4) ไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ ในเรือ่งโครงสรา้งของผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ หรอืในอ านาจการควบคมุกลุ่มบรษิทั 

   
11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การขยายขนาดการลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิม่ขึน้นี้  เป็นรายการที่
เหมาะสม และจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ 8 
 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
-ไมม่-ี 
 

 บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าขอ้ความในสารสนเทศฉบบันี้ถกูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ  
 
 
 
 
   (อาภา  คิว้คชา)  
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4. 

ข้อบงัคบั 
บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 
(เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น) 

 

1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนั
สิน้สดุ ของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ 

 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีก
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้มน้่อยกว่า
หนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืเมื่อผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่ายีส่บิหา้คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่า
หนึ่งในสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กนัท าหนงัสอืขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเชน่นี้กรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนดัประชมุ ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ
วาระการประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอ
เพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ให้
ผูถ้อืหุน้ทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม  ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสาม
วนักอ่นวนัประชมุไมน้่อยกว่าสามวนั 

 ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดวนั เวลา และสถานทีท่ีจ่ะประชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีปกตสิถานทีท่ีจ่ะใช้
เป็นทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้จะอยู่ในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ หรอืส านกังานสาขา หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง แต่ในกรณี
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร คณะกรรมการอาจก าหนดสถานทีท่ีจ่ะประชมุในจงัหวดัอืน่กไ็ด้ 

2. องคป์ระชุม 

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน้่อยกว่ายีส่บิ
หา้คน หรอืไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่
มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้ หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอให้
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่
และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่าเจด็วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี้ไมบ่งัคบัว่าจะตอ้ง
ครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืน่ซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้ประชมุและออกเสยีง  
แทนตนในการประชมุกไ็ด ้ หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชือ่ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ และใหเ้ป็นตามแบบที ่
นายทะเบยีนก าหนด หนงัสอืมอบฉนัทะนี้จะตอ้งมอบใหแ้กป่ระธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการก าหนด ณ สถานที ่   
ทีป่ระชมุกอ่นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
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3. คะแนนเสียง 

ขอ้ 35.   ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน        
ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุเป็นผูช้ ีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้   
      ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัฯ 
(ค)  การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมด  
 หรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้มาจดัการธุรกจิของบรษิทัฯ 
(จ) การรวมกจิการกบับุคคลอืน่ โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
(ช) การเพิม่ทนุ การลดทนุของบรษิทั การออกหุน้กู้ 
(ซ) การควบบรษิทัฯ การเลกิบรษิทัฯ   
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5. 

 เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้น ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
วิธีการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุ้น   

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พงึปฏบิตัสิ าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีน ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีซึง่จะเป็นการ
สรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย และเพื่อใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอื
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัิต่อไป  
 ทัง้นี้ เน่ืองจากผูถ้อืหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พงึปฏบิตัทิีน่ ามาใช ้บรษิทัฯ จงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผนัการยื่น
แสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบ่รษิทัฯ จะ
พจิารณาเหน็เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะเปิดรบัลงทะเบยีนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ในวนัศุกรท์ี ่8 กนัยายน 2560 ตัง้แต่เวลา 
8.00 น. ณ สถานทีท่ีก่ าหนดในหนงัสอืเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 และจะลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ ดงันัน้ 

เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน ขอให้ผูถ้ือหุ้น หรือผูร้บัมอบฉันทะ น าแบบฟอรม์ลงทะเบียน ซ่ึงแสดง
บารโ์ค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6.) มาพรอ้มกบัเอกสารประกอบการลงทะเบยีน ดงันี้ 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย 
1.1.1 บตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้อืหุน้ 
1.1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัประชาชนหรอื

หนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2 ผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติ 
1.2.1 หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 
1.2.2 ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอื

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
2. นิติบคุคล 

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1.1 หนงัสอืรบัรองบรษิทั/หา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์
2.1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจ

ทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
2.2.1 หนงัสอืรบัรองบรษิทั/หา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล/กองทุนรวม 
2.2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจ

ทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ในกรณีมอบฉนัทะจะตอ้งมสี าเนาเอกสารทีร่บัรองความถูกตอ้งของทัง้ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และหากเป็น
เอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมกีารรบัรองลายมอืชื่อโดยโนตารพีบับลคิ 
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 3.  การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

  3.1  หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุ  

1.  การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้ับหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian)  

2.  ในกรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผูร้บัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเท่านัน้             

การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  

2.2  หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 
หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะ  
มสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

  3.2 วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
(1)  ประธานทีป่ระชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถาม  

ทีล่ะวาระจากทีป่ระชมุว่าผูถ้อืหุน้ท่านใด ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง  
(2)  หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใด ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหช้มูอืขึน้เมื่อประธานฯ สอบถาม

ความเหน็ โดยใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความเหน็เพยีงอย่างใดอยา่งหนึ่ง 
(เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ทีใ่นหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได)้   

  3.3 มตขิองทีป่ระชมุผถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  
กรณีปกต ิ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชมุ 
กรณีอื่นๆ  ซึง่มกีฏหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองทีป่ระชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดงักล่าว  
(1)  หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชี้ข้าด  
(2)  ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้ 

และประธานทีป่ระชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกทีป่ระชุมชัว่คราวกไ็ด ้เวน้แต่ 
จะเป็นการออกเสยีงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

 

 4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

  ประธานทีป่ระชุมจะชีแ้จงวธิกีารนบัคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบก่อนเริม่วาระการประชุมว่าบรษิทัฯ จะนบัคะแนน
เสยีงแต่ละวาระจากการลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และจะแจง้ผลการนบัคะแนน
ใหท้ีป่ระชมุทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 
 

เขยีนที ่...................................................................
วนัที ่........... เดอืน........................... พ.ศ. .............. 

1. ขา้พเจา้ ......................................................................... สญัชาต ิ..................... อยู่บา้นเลขที ่....................... 
ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ................................................ 
จงัหวดั .............................................. รหสัไปรษณีย ์.................................... 

 2. เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนรวมทัง้สิน้ ..................................... หุน้  
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................. เสยีง 

 3. ขอมอบฉนัทะให ้
 (1) ................................................................................. อาย ุ................. ปี อยู่บา้นเลขที ่.............................   
ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต................................................ 
จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย.์................................... หรอื 
 (2) ................................................................................. อาย ุ................. ปี อยู่บา้นเลขที ่.............................   
ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต................................................ 
จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย.์................................... หรอื 
 
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ีเลขที ่99 ถนนปญัญาอนิทรา 
แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

  4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัให้สตัยาบนัการลงทุนสรา้งโครงการคารนิ์วลัเมจิกของบริษทัยอ่ย  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัให้สตัยาบนัการจ่ายเงินรางวลัประจ าปีให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูง ประจ าปี 2559 

ก. เงินรางวลัประจ าปีของคณะกรรมการ 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ตดิอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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ข. เงินรางวลัประจ าปีของกรรมการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการ         
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง  

ก. เงินรางวลัประจ าปีของคณะกรรมการ 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ข. เงินรางวลัประจ าปีของกรรมการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท่ี 5 เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 5. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 6. ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอื 
ในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง   
หรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุไว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 
ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

 

หมายเหตุ 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแน 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ซาฟารีเวิลด ์ จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2560 ในวนัที ่8 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬกิา ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ีเลขที ่99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวา
ตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

วาระที ่.................. เรื่อง ................................................................................................................................................... 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
วาระที ่.................. เรื่อง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
วาระที ่.................. เรื่อง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
วาระที ่.................. เรื่อง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
วาระที ่.................. เรื่อง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
วาระที ่.................. เรื่อง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8. 

แผนที่ของสถานทีจ่ดัการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัท ซาฟารีเวิลด ์จ  ากดั (มหาชน) 
99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  10510 
โทรศพัท ์ : 0-2518-1000-19, 0-2914-4100-19  
โทรสาร : 0-2518-1022, 0-2914-2959 
Website: www.safariworld.com  E-mail: info@safariworld.com 

 
 
 
 


