บริ ษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมริ เวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอิ นทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เริม่ ประชุมเวลา 09.10 น.
นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุม
ด้วยตนเองจานวน 77 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,041,900,703 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วย
จานวน 62 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 447,582,433 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ สิน้ 139
ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,489,483,136 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.06 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีอ่ อกและชาระแล้ว ซึง่ ไม่น้อย
กว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษทั แล้ว จึงขอเปิ ดการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 และเพือ่ ความสะดวกในการประชุมจะเรียกผูถ้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รวมกันว่า “ผูถ้ อื หุน้ ”
ประธานฯ ได้แนะนากรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ กรรมการของบริษทั ย่อย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระ 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) นางสุเนตร 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) น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์
3) นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์
4) นางสาวนฤมล ศุขวินทุ

รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
่
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ สายบัญชี
เลขานุการบริษทั
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3. กรรมการบริษทั ย่อย (บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซีและบจ.คาร์นิวลั เมจิก)
1) นายอุดม วิชยาภัย
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) พลเอกวัฒนา สรรพานิช
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4) พลเอกสุพทิ ย์ วรอุทยั
กรรมการอิสระ
5) นายกิตติกร คิว้ คชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. ทีป่ รึกษาทางการเงินจากบริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน):
1) นางสาวดารณี หัวใจ
2) นายนิรนั ดร์ จารูญรัตน์
5. ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจากบริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด:
1) นายพิทกั ษ์ กิตติอคั รเสถียร
2) นายพิพฒ
ั น์ กิตติอคั รเสถียร
3) นายอภิสณ
ั ห์ องศ์ทวีเกียรติ
6. ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด:
1) นายวิชยั รุจติ านนท์
2) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล
3) นางสาวณิชาภา แซ่อง้ึ
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงว่า ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีม่ หี รือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และเพือ่ ความสะดวกและประหยัดเวลา
ของการประชุมในการลงและการนับคะแนนเสียง หากมีผไู้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผนู้ นั ้ ลงความเห็นใน “บัตร
ลงคะแนนเสียง” ส่งให้เจ้าหน้าทีร่ วบรวมและนาจานวนเสียงของผูไ้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจานวนเสียง
ของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรให้ถอื เป็ นคะแนนเสียงของวาระ
นัน้ คะแนนเสียงของแต่ละวาระจะแสดงบนจอภาพหลังจากจบวาระ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ สงสัยจะซักถามหรือจะแสดง
ความคิดเห็น ขอให้แนะนาตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อทีจ่ ะบันทึกในรายงานการประชุม และเพื่อความโปร่งใสใน
การนับคะแนน ขอเสนอให้ทป่ี ระชุมแต่งตัง้ นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เป็ นผูส้ งั เกตการณ์การประชุม
และการนับคะแนนเสียงด้วย
ทีป่ ระชุมเห็นด้วยกับ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และการแต่งตัง้ ผูส้ งั เกตการณ์ การ
ประชุมตามทีป่ ระธานฯ เสนอ
หลังจากนัน้ ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ อีก 3 ราย นับจานวน
หุน้ ได้ 2,727,000 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้ น 142 ราย นับ
จานวนหุน้ ได้ 1,492,210,136 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.18 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว
ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ :
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วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ทีป่ ระชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งบริษทั ฯ ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว และได้แจ้งด้วยว่าคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นให้เสนอต่อทีป่ ระชุมว่า ทีป่ ระชุมควรรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็น ซักถาม หรือจะแก้ไขรายงานการประชุม ซึง่ ปรากฎ
ว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามและไม่มกี ารขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึง่ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมือ่
วันที่ 24 เมษายน 2560 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้:
รับรอง
ไม่รบั รอง
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,492,210,136
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0
คิดเป็ นร้อยละ
0
คิดเป็ นร้อยละ
0

ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ ให้สตั ยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิ กของบริ ษทั ย่อย
ประธานฯ ได้แจ้งว่า เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ได้เปิ ดเผยสารสนเทศการได้มาซึง่
สินทรัพย์เกีย่ วกับการลงทุนสร้างแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของกลุ่มบริษทั ภายใต้การบริหารงานของบริษทั คาร์นิวลั เมจิก
จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ โดยทางอ้อมผ่านบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) โดยใช้ชอ่ื โครงการว่า
“คาร์นิวลั เมจิก” ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลกมลา อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ว่าจะมีขนาดการลงทุน 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมทีด่ นิ ที่
ใช้ในการดาเนินงาน) เมือ่ คานวณขนาดการลงทุนดังกล่าวตามเกณฑ์การได้มาซึง่ สินทรัพย์ฯ จะได้เท่ากับร้อยละ 36.50
ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึง่ ถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2
ทีม่ ขี นาดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 บริษทั ฯ จึงได้เปิ ดเผยสารสนเทศการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
ได้สง่ รายงานสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบแล้ว
นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) ซึง่ เป็ นบริษทั
ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.92 ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน 2 ครัง้ เพือ่ นาเงินจากการเพิม่ ทุนส่วนหนึ่งประมาณ 406 ล้าน
บาท ไปลงทุนสร้างแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ ชือ่ ว่าโครงการคาร์นิวลั เมจิก โดยการเพิม่ ทุนในบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด
(“คาร์นิวลั เมจิก”) ทีเ่ ป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่านภูเก็ตแฟนตาซีซง่ึ ถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวร้อยละ 99.0 และเพือ่
ใช้ซอ้ื ทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 33 ไร่เศษ สาหรับใช้ก่อสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกในราคา 205 ล้านบาท รวมถึงซือ้ ทีด่ นิ เนื้อที่
12 ไร่พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงานหลังเก่าของภูเก็ตแฟนตาซีในราคา 110 ล้านบาท และการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงาน
เพิม่ เติมบนทีด่ นิ ดังกล่าวมูลค่า 170 ล้านบาทด้วย
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การทีภ่ เู ก็ตแฟนตาซีได้ซอ้ื ทีด่ นิ ประมาณ 33 ไร่เศษนี้ ทาให้ไม่จาเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ เพือ่ ใช้กอ่ สร้างโครงการ
คาร์นิวลั เมจิกจากบุคคลภายนอก การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ใช้ในโครงการจึงสามารถทาได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริหาร
ของคาร์นิวลั เมจิกซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบ (Business Design) ทัง้ หมดของโครงการคาร์นิวลั เมจิกจึงได้ทาการปรับปรุงรูปแบบ
ของโครงการใหม่ให้มคี วามเหมาะสมและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างรายได้ของ
กลุ่มบริษทั อีกทัง้ เพือ่ ความเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว และเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วธีมปาร์คอันดับหนึ่งของประเทศ
ไทยและประเทศใกล้เคียงแล้วได้ขอ้ สรุปว่า งบประมาณการลงทุนจะต้องเพิม่ ขึน้ จาก 1,450 ล้านบาท โดยไม่รวมมูลค่า
ทีด่ นิ เป็ นงบลงทุน 3,570 ล้านบาท รวมมูลค่าทีด่ นิ ทีภ่ ูเก็ตแฟนตาซีได้ซ้อื เมื่อปี 2558 มูลค่ารวม 315 ล้านบาท และ
ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีเพิม่ เติมมูลค่ า 170 ล้านบาทตามทีก่ ล่าวข้างต้นด้วย เมือ่ คานวณ
ขนาดการลงทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกจานวน 3,570 ล้านบาท ตามเกณฑ์ได้มาซึ่งสินทรัพย์จะได้เท่ากับร้อยละ
103.34 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึง่ ถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์
ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม ( Backdoor Listing) กล่าวคือ มีขนาดของรายการ
เท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งจัดทารายงานสารสนเทศการได้มาซึง่ สินทรัพย์เปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดปรากฎในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2) และจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาให้สตั ยาบัน
การเข้าทารายการดังกล่าว โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงต้องจัดให้มที ป่ี รึกษาทางการเงินอิสระเพือ่ แสดงความเห็นเกีย่ วกับรายการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ดว้ ย
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์การลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั
เมจิกของบริษทั ย่อยเพิม่ เติมจากทีไ่ ด้กาหนดไว้เดิม 1,450 ล้านบาท เป็ น 3,570 ล้านบาทในครัง้ นี้ เป็ นโอกาสอันดีใน
การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั เนื่องจากสามารถสร้างโครงการธีมปาร์คทีย่ งิ่ ใหญ่ ทีจ่ ะก่อประโยชน์สงู สุดให้แก่กลุ่ม
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ และอยูภ่ ายในเงือ่ นไขทีส่ มเหตุ สมผล เพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่งในการแข่งขันของกลุ่มบริษทั ในธุรกิจ
ท่องเทีย่ วทีจ่ ะทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ เพื่อการเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ต ในประเทศ และประเทศ
ใกล้เคียง อันจะนามาซึง่ รายได้และกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ของกลุ่มบริษทั ต่อไปในอนาคต ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ ควรมีมติอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อย ด้วย
งบประมาณการลงทุน (รวมทีด่ นิ ทีใ่ ช้ดาเนินโครงการฯ) ประมาณ 3,570 ล้านบาทตามทีเ่ สนอ ในการนี้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้
บริษทั สีลมแอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (“ทีป่ รึกษาฯ”) เพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ
ดังกล่าวเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ด้วย ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เกีย่ วกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3) ทีส่ ง่ ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ว่าการลงทุนใน
โครงการคาร์นิวลั เมจิกมีความสมเหตุสมผล ผูถ้ อื หุน้ ควรให้สตั ยาบันในการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว
ประธานฯ ได้แจ้งว่า หากทีป่ ระชุมประสงค์จะแสดงความเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ในวาระนี้ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คณะกรรมการบริหารของคาร์นิวลั เมจิกซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบโครงการคาร์นิวลั เมจิก รวมถึงทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระ ก็พร้อมทีจ่ ะอธิยายให้ทราบ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้ขอให้คุณกิตติกร คิว้ คชา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของภูเก็ตแฟนตาซี
และคาร์นวิ ลั เมจิก อธิบายรูปแบบของโครงการคาร์นิวลั เมจิก และเหตุผลของการขยายขนาดการลงทุนดังกล่าว
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นายกิตติกร คิว้ คชา ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนภูเก็ตแฟนตาซีเสมอมา และยังได้กรุณา
ให้การสนับสนุนโครงการคาร์นิวลั เมจิกอีกโครงการหนึ่ง และได้แจ้งว่าได้นาภาพโมเดลจาลองโครงการคาร์นิวลั เมจิก
พร้อมกับภาพความคืบหน้างานก่อสร้างของโครงการดังกล่าวมานาเสนอต่อทีป่ ระชุมด้วย และได้อธิบายต่อไปว่า จาก
ประสบการณ์ทไ่ี ด้ดงู านแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงต่างๆ ทัวโลก
่ เห็นว่า แหล่งท่องเทีย่ วธีมปาร์คทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐาน
สูงสุดทัง้ เรื่องการบริหารจัดการ การแสดง รูปแบบของ Products และการบริการ มีเพียง 2 แห่ง คือ Disneyland และ
Universal เท่านัน้ แต่อกี ไม่นานเมือ่ โครงการคาร์นิวลั เมจิกเปิ ดให้บริการ ก็จะเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งที่ 3 ของโลกทีจ่ ะ
อยูใ่ นกลุ่มมาตรฐานเดียวกันกับ Disneyland และ Universal เหตุทก่ี ล่าวเปรียบเทียบเช่นนี้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้เห็นภาพ
ความยิง่ ใหญ่ของโครงการคาร์นิวลั เมจิกชัดเจนยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็ นโครงการทีจ่ ะสร้างชือ่ เสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างมาก
นายกิตติกร คิว้ คชา ได้แสดงภาพโมเดลจาลองโครงการคาร์นิวลั เมจิก และได้อธิบายเพิม่ เติมว่า โครงการ
คาร์นิวลั เมจิกเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วธีมปาร์คในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับภูเก็ตแฟนตาซี กาลังก่อสร้างขึน้ บนทีด่ นิ ประมาณ
82 ไร่ตดิ กับภูเก็ตแฟนตาซี แบ่งพืน้ ทีก่ ารให้บริการออกเป็ น 4 ส่วน คือ (1) โซนชอปปิ้ ง (2) ภัตตาคาร (3) การแสดง และ
(4) เมืองไฟ สามารถสรุปรูปแบบของแต่ละโซนได้ ดังนี้:
(1) โซน Shopping Street หรือ ถนนชอปปิ้ ง: ประกอบด้วยร้านจาหน่ายสินค้าและของทีร่ ะลึกต่างๆ เช่น
ร้านจาหน่ายจิวเวลรี่ สินค้าหัตถกรรม สินค้าพืน้ เมือง สินค้าทีผ่ ลิตขึน้ ภายในประเทศ เป็ นต้น ร้านค้า
แต่ละร้านจะออกแบบตกแต่งสไตล์คาร์นิวลั ตามรูปแบบของสินค้าทีจ่ าหน่าย ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟ
หลากหลายรูปแบบ สีสนั สวยงาม และยังมีเกมทาวน์ไว้ให้บริการแก่เด็กๆ ด้วย
(2) ภัตตาคาร: ภัตตาคารของคาร์นิวลั เมจิกเป็ นภัตตาคารสูง 3 ชัน้ รองรับนักท่องเทีย่ วได้ 3,000 ทีน่ งั ่
ให้บริการอาหารบุฟเฟต์ของไทยเป็ นหลัก
(3) โซนการแสดง: การแสดงของคาร์นิวลั เมจิกจะอยูภ่ ายในสถานทีจ่ ดั แสดงในรูปของ Stadium ขนาดใหญ่
สามารถรองรับผูเ้ ข้าชมได้ 2,000 ทีน่ งต่
ั ่ อรอบ งานก่อสร้างอาคาร Stadium นี้ได้คบื หน้าไปแล้วประมาณ
ร้อยละ 80 หลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเป็ นงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร
(4) โซนเมืองไฟ: สร้างบนทีด่ นิ ประมาณ 42 ไร่ เป็ นส่วนจัดแสดงแสงสีของดวงไฟทีไ่ ด้ออกแบบเป็ นรูปทรง
ต่างๆ โดยใช้หลอดไฟประมาณ 13-15 ล้านดวง นักท่องเทีย่ วสามารถเดินเทีย่ วชมและถ่ายภาพความ
งดงามของแสงไฟ ปจั จุบนั ยังมิได้เริม่ ดาเนินการก่อสร้างในโซนนี้
การแสดงของคาร์นิวลั เมจิกจะเริม่ ตัง้ แต่เวลาประมาณ 19.00 น. เป็ นต้นไป เพือ่ จะรองรับกลุ่มนักท่องเทีย่ ว
ครอบครัวและเด็ก จากสถิตนิ กั ท่องเทีย่ วของภูเก็ตจานวน 12-13 ล้านคนต่อปี ในจานวนนี้รอ้ ยละ 5 เป็ นเด็ก ภูเก็ตแฟน
ตาซีเปิ ดทาการแสดงเวลา 21.00 น. กลุ่มนักท่องเทีย่ วครอบครัวทีม่ เี ด็กจะไม่เข้าชมภูเก็ตแฟนตาซีเพราะดึกเกินไป แต่
จะสามารถเข้าชมคาร์นิวลั เมจิกได้เพราะเริม่ การแสดงหัวค่า นอกจากนี้ โครงการคาร์นิวลั เมจิกได้ออกแบบเพือ่ ให้นกั ท่อง
เทีย่ วสามารถเข้าชมได้ทุกฤดูกาล เพราะภูเก็ตมีฝนตกเกือบทัง้ ปี ในช่วงทีฝ่ นตกนักท่องเทีย่ วจะไม่สามารถไปเทีย่ วทีใ่ ดได้
นอกจากทีค่ าร์นิวลั เมจิก ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถจะเดินชมได้เหมือนในวันปกติ
นายกิตติกร คิว้ คชา ได้อธิบายต่อไปว่า ได้มกี ารประชุมหารือถึงความเหมาะสมว่าทาอย่างไรโครงการคาร์นิวลั เมจิกจึงจะประสบความสาเร็จมากทีส่ ดุ ซึง่ ได้ขอ้ สรุปว่า การลงทุนทีก่ าหนดไว้เดิม 1,450 ล้านบาทนัน้ จะมีปญั หาที่
สาคัญ 3 ประการ คือ:
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1) ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเทีย่ วได้ เนื่องจากเมื่อ 20 ปี ก่อนภูเก็ตแฟนตาซีลงทุน
3,500 ล้านบาท สร้างโครงการธีมปาร์คทีส่ ร้างความประทับใจ เป็ นทีช่ น่ื ชอบและนิยมของนักท่องเทีย่ วและเอเย่นต์ทวั ร์
เมือ่ จะมีการสร้างโครงการใหม่ นักท่องเทีย่ วและเอเย่นต์ทวั ร์ยอ่ มคาดหวังทีจ่ ะได้รบั ความประทับใจจากโครงการใหม่
ไม่น้อยกว่าทีเ่ คยได้รบั จากภูเก็ตแฟนตาซี หากโครงการคาร์นิวลั เมจิกลงทุนเพียง 1,450 ล้านบาท บนทีด่ นิ 82 ไร่
ความยิง่ ใหญ่ทจ่ี ะสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให่แก่นกั ท่องเทีย่ วย่อมน้อยกว่ามาก เกิดความผิดหวัง ผลตอบรับ
จากนัก ท่องเทีย่ วย่อมไม่ดอี ย่างแน่นอน เมือ่ นักท่องเทีย่ วไม่ชน่ื ชอบก็จะไม่ได้รบั การสนับสนุนจากเอเย่นต์ทวั ร์ นันคื
่ อ
โครงการจะไม่ประสบความสาเร็จ
2) ไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพิม่ ขึน้ ได้ เพราะปจั จุบนั ราคาบัตรเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซีรวมทัง้ รับประทาน
อาหารดินเนอร์ตงั ้ ไว้ท่ี 2,200 บาท หากโครงการคาร์นิวลั เมจิกลงทุนเพียง 1,450 ล้านบาท การจะขายบัตรในราคาทีส่ งู
กว่าภูเก็ตแฟนตาซียอ่ มไม่สามารถทาได้ ซึง่ หมายความถึงการสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ จากตลาดนักท่อง
เทีย่ วของจังหวัดภูเก็ตซึง่ เป็ นกลุ่มนักท่องเทีย่ วคุณภาพทีม่ กี าลังซือ้ สูง ดังจะเห็นได้จากบัตรทีน่ งั ่ GOLD SEATS เพือ่
ชมการแสดงของภูเก็ตแฟนตาซีทม่ี รี าคาสูงกว่าบัตรทีน่ งปกติ
ั่
ได้ขายหมดทุกวัน ในขณะทีท่ น่ี งมาตรฐานยั
ั่
งว่างอยู่ ซึง่
แสดงให้เห็นถึงตลาดนักท่องเทีย่ วของภูเก็ตแฟนตาซีว่าเป็ นนักท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและกาลังซือ้ สูงอย่างแท้จริง จึง
เห็นว่าควรมีการลงทุนทีเ่ พียงพอกับการสร้างโปรดักส์ทจ่ี ะก่อให้เกิดความตื่นเต้นและยิง่ ใหญ่ เพือ่ จะจับตลาด
นักท่องเทีย่ วในกลุ่มนี้ได้
3) ไม่สามารถป้องกันตนเองจากคูแ่ ข่งได้ เนื่องจากคูแ่ ข่งในธุรกิจทีล่ งทุนในวงเงิน 1,400 ล้านบาทมีจานวน
มาก โอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จจึงเป็ นไปได้ยาก การลงทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกในวงเงินประมาณ 3,570 ล้าน
บาท จึงเป็ นการปกป้องและยกฐานะของตัวเองให้หา่ งไกลจากคู่แข่ง และเป็ นการเพิม่ อานาจในการต่อรองกับเอเย่นต์
ทัวร์ต่างๆ ในการส่งนักท่องเทีย่ วให้แก่ธุรกิจของบริษทั ปจั จุบนั ภูเก็ตแฟนตาซีเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของภูเก็ต
หากคาร์นิวลั เมจิกสามารถครองอันดับหนึ่งได้เช่นเดียวกัน ปญั หาการต่อรองราคาหรือการกดราคาก็จะไม่เกิดขึน้ หรือ
หากมีกจ็ ะน้อยมาก

นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า เมือ่ ผูถ้ อื หุน้ ได้เห็นภาพโมเดลจาลองโครงการ
คาร์นิวลั เมจิก ซึง่ เป็ นเพียง 1 ใน 3 ของโครงการทัง้ หมด และได้รบั ฟงั คาบรรยายจากคุณกิตติกรแล้ว คงจะได้เห็นภาพ
ของโครงการคาร์นิวลั เมจิกทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ การลงทุนสร้างโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ดว้ ยเงินลงทุนเพียง 3,570 ล้านบาท
ถือว่าเป็ นเรื่องทีท่ าได้ยากมาก แต่กส็ ามารถทาได้เพราะมิได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก จึงทาให้สามารถประหยัดงบประมาณ
การลงทุนได้มาก หากคูแ่ ข่งหรือกิจการอื่นจะสร้างโครงการในลักษณะนี้อาจจะต้องใช้เงินลงทุน 8,000 - 10,000 ล้านบาท
จึงจะสามารถสร้างได้ นอกจากนี้ ได้อธิบายเหตุผลทีต่ อ้ งขยายขนาดการลงทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิม่ เติมจากที่
คุณกิตติกรได้กล่าวถึงข้างต้นว่า
1) การกาหนดวงเงินลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกด้วยจานวน 1,450 ล้านบาทในครัง้ แรกนัน้ เป็ นการ
สร้างบนทีด่ นิ ประมาณ 62 ไร่ ซึง่ ทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์ของภูเก็ตแฟนตาซีมเี พียง 30 ไร่ ทีเ่ หลือเป็ นทีด่ นิ ทีจ่ ะต้องเช่าจาก
บุคคลอืน่ อีกทัง้ แหล่งเงินทุนหลักในครัง้ นัน้ เป็ นเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึง่ ได้อนุ มตั เิ งินกูใ้ นระยะแรกให้จานวน
650 ล้านบาท ภายหลังสถาบันการเงินดังกล่าวได้มกี ารเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการหลายครัง้ ทาให้การพิจารณาให้ภเู ก็ต
แฟนตาซีเบิกใช้เงินกูท้ ไ่ี ด้อนุมตั แิ ล้ว และการจะอนุมตั วิ งเงินกูเ้ พิม่ เติมอีกมีปญั หา ไม่สามารถทาได้ ภูเก็ตแฟนตาซีได้รอ
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มาประมาณ 4 ปี จนไม่สามารถทีจ่ ะรอต่อไปได้ กลุ่มบริษทั จึงขอสนับสนุนเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินแห่งอืน่ แทน ซึง่ ก็
ได้รบั การอนุมตั สิ นิ เชือ่ รวม 2,050 ล้านบาท แบ่งเป็ นวงสินเชือ่ เพือ่ Refinance จานวน 800 ล้านบาท และส่วนทีเ่ หลือ
เป็ นสินเชือ่ เพือ่ ก่อสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิก
2) เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของจังหวัดภูเก็ตในระยะเวลา 2-3 ปี ทผ่ี า่ นมา ได้ขยายตัวเติบโต
อย่างมาก ได้มโี ครงการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึน้ มากมาย เช่น ศูนย์การค้าชัน้ นาขนาดใหญ่ สวนสนุกในห้าง ภัตตาคารหรู
หอประชุม โรงแรมหรู เป็ นต้น และในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ก็ได้มแี หล่งท่องเทีย่ วทางด้านการแสดงในโรงละคร
รวมถึงแหล่งท่องเทีย่ วอื่นเกิดขึน้ อีกหลายแห่ง หากคาร์นิวลั เมจิกลงทุนเพียง 1,450 ล้านบาท ก็จะถูกแย่งชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดได้โดยง่าย ยิง่ กว่านัน้ ในอนาคตการท่องเทีย่ วของภูเก็ตยังมีทศิ ทางการเติบโตทีด่ เี ช่นนี้ ต่อไปอีก แหล่ง
ท่องเทีย่ วใหม่จะเกิดขึน้ อีกมาก ฉะนัน้ การลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกจึงจาเป็ นต้องรักษาการเป็ นอันดับ
หนึ่งของภูเก็ตไว้ เพือ่ การเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมนี้ จึงจะประสบความสาเร็จได้
3) ประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ต่างตื่นตัวทีจ่ ะพัฒนาการท่องเทีย่ วเพือ่ ดึงดูดเงินเข้า
ประเทศ นอกจากนัน้ ประเทศจีนก็ได้พฒ
ั นาแหล่งท่องเทีย่ วของตนอย่างเต็มที่ หากจะสร้างคาร์นิวลั เมจิกด้วยเงินลงทุน
1,450 ล้านบาท ก็คงจะไม่ได้เป็ นผูน้ าของอุตสาหกรรมนี้ ไม่สามารถเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต “Brand of Phuket”
และเป็ นหน้าตาและชือ่ เสียงของประเทศ “Face of Thailand” ได้ตามความมุง่ หมาย
4) ภูเก็ตแฟนตาซีได้เปิ ดให้บริการมา 20 ปี แล้ว ถือว่าเป็ นโปรดักส์เก่า หากไม่มกี ารปรับปรุงพัฒนา
สุดท้ายก็จะไม่สามารถรักษาลูกค้า ทัง้ เก่าและใหม่ให้มาเทีย่ วชมได้ เนื่องจากไม่ม ีสงิ่ ดึงดูดทีเ่ พียงพอ แต่การทีจ่ ะปิ ด
ภูเก็ตแฟนตาซีเพือ่ ปรับปรุงนัน้ อย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ซึง่ เท่ากับว่าธุรกิจจะต้องปิ ดลงชัวคราว
่
ลูกค้า
เอเย่นต์กจ็ ะหันไปขายโปรดักส์อ่นื แต่หากมีโครงการคาร์นิวลั เมจิกและมีรายได้เข้ามาทดแทนแล้ว ก็จะสามารถปิ ด
ภูเก็ตแฟนตาซีเพือ่ ปรับปรุงได้ เมือ่ แล้วเสร็จ กลุ่มบริษทั ก็จะมีธมี ปาร์คใหม่ถงึ 2 แห่งทีจ่ ะช่วยทารายได้เพิม่ ขึน้ และ
เสริมความแข็งแกร่ง เพือ่ ความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจมากยิง่ ขึน้

5) ภายในระยะเวลา 5 ปี ขา้ งหน้า รัฐบาลจะให้งบสนับสนุนการท่องเทีย่ วของภูเก็ตเป็ นจานวนมาก มี
การก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ภูเก็ตจะเปลีย่ นโฉมไปอย่าง
สิน้ เชิง จึงเป็ นโอกาสทีด่ ที โ่ี ครงการคาร์นิวลั เมจิกจะมีความเจริญทางการท่องเทีย่ วมารองรับ
6) รายได้จากการท่องเทีย่ ว ถือเป็ นรายได้หลักของประเทศ ไม่ว่าจะอีก 10 หรือ 20 ปี ขา้ งหน้า ประเทศ
ไทยก็ยงั คงต้องพึง่ พารายได้จากการท่องเทีย่ วเป็ นสาคัญ ดังนัน้ เมือ่ กลุม่ บริษทั ทาธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากภาครัฐ
จึงมีโอกาสทีจ่ ะเติบโตและประสบความสาเร็จไปในแนวทางเดียวกัน
7) การลงทุนโครงการคาร์นวิ ลั เมจิก 3,570 ล้านบาทนี้ จะเป็ นการสร้างโปรดักส์ทอ่ งเทีย่ วใหม่แห่งแรกของ
โลก ทีไ่ ม่เคยมีทใ่ี ดทามาก่อน ด้วยแนวความคิดการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารงานฝีมอื คนไทย เป็ นโครงการ
ทีจ่ ะสร้างความยิง่ ใหญ่ อลังการ ทีจ่ ะนาชือ่ เสียงมาสูป่ ระเทศไทย
8) เมือ่ คาร์นิวลั เมจิกประสบความสาเร็จ เป็ นโครงการอันดับหนึ่งของภูเก็ต กลุม่ บริษทั จะมีธรุ กิจธีมปาร์ค
ทีย่ งิ่ ใหญ่รวมเป็ น 3 แห่ง คือ ซาฟารีเวิลด์ ภูเก็ตแฟนตาซี และคาร์นิวลั เมจิก ส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีความแข็งแกร่ง
คาดว่าจะสามารถทารายได้รวมกันอย่างต่าถึงปี ละ 3,000-4,000 ล้านบาท
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9) จากตัวเลขประมาณการนักท่องเทีย่ ว ภาครัฐได้คาดการณ์ไว้ว่าในอีก 2 ปี ขา้ งหน้า ภูเก็ตจะมีจานวน
นักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ เป็ น 15 ล้านคนต่อปี จากจานวน 13 ล้านคนในปี 2559 และมีโอกาสทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องอีก
ในอนาคต หากโครงการคาร์นิวลั เมจิกมีนกั ท่องเทีย่ วเพียงปี ละ 1 ล้านคนจากจานวนทัง้ หมด 15 ล้านคน หรือประมาณ
ร้อยละ 6.67 จะสามารถประมาณการรายได้ต่อปี โดยใช้สมมติฐานรายได้บตั รเข้าชมทุกประเภทอย่างต่าเฉลีย่ ต่อคนๆ
ละ 1,600 บาท คูณกับจานวนนักท่องเทีย่ ว 1 ล้านคน จะเท่ากับมีรายได้ต่อปี 1,600 ล้านบาท ขณะเดียวกันเมือ่ ภูเก็ต
แฟนตาซีได้รบั การปรับปรุงก็จะสามารถปรับราคาขึน้ ได้อกี ทางหนึ่ง
10) ปจั จุบนั อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเอเชียและโลกกาลังตื่นตัว มีการแข่งขันกันสร้างแหล่งท่องเทีย่ วมาก
ขึน้ แต่ละประเทศได้สร้างแหล่งท่องเทีย่ วขนาดใหญ่ดว้ ย Mega Project เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วเข้าประเทศตน ในขณะ
ทีป่ ระเทศไทยมีเพียงแหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติ และสถานทีท่ ่องเทีย่ วเดิมๆ ทีน่ ามาโปรโมทเท่านัน้ การทีก่ ลุ่มบริษทั
สร้างแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงเป็ นอันดับหนึ่งได้ ก็จะช่วยเพิม่ ศักยภาพด้านการแข่งขันกับประเทศเพือ่ นบ้านได้เป็ น
อย่างดี
11) โครงการคาร์นิวลั เมจิกเมือ่ เปิ ดให้บริการ จะมีกลุ่มนักท่องเทีย่ วพร้อมจะรองรับ เนื่องจากกลุ่มบริษทั มี
เอเย่นต์ทวั ร์ เคาน์เตอร์ทวั ร์ โรงแรม และไกด์ รวมประมาณ 10,000 ราย ทีพ่ ร้อมจะให้การสนับสนุ นขายโปรดักส์ใหม่
ของกลุ่มบริษทั
12) โครงการคาร์นิวลั เมจิกได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสานักงาน BOI ได้รบั สิทธิ ์ยกเว้นภาษีอากรนาเข้า
เครือ่ งจักร และได้รบั ลดหย่อนภาษีอกี 5 ปี ดว้ ย

จากเหตุผลข้างต้นย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่า การลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกด้วยเงินลงทุน 3,570 ล้าน
บาท จะมีความคุม้ ค่าและจะให้ประโยชน์แก่กลุ่มบริษทั อย่างมาก โดยเฉพาะในด้านต้นทุนของโครงการทีต่ ่ากว่าธุรกิจ
อืน่ มาก เพราะส่วนหนึ่งเกิดจากความได้เปรียบในเรือ่ งต้นทุนของทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการดาเนินโครงการ ซึง่ มีประมาณ 49 ไร่
เป็ นทีด่ นิ เดิม และทีด่ นิ ทีซ่ ้อื เพิม่ เติมเมื่อปี 2558 ประมาณ 33 ไร่ในราคาไร่ละ 6 ล้านบาทเศษเท่านัน้ หากจะซื้อใหม่
ในปจั จุบนั ราคาทีด่ นิ ใกล้ทะเลได้เพิม่ สูงขึน้ ถึงไร่ละ 60 ล้านบาท จากประสบการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ต
20 ปี มันใจว่
่ าภายใน 5 ปี ขา้ งหน้า โครงการภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวลั เมจิกจะเป็ นเสมือนศูนย์กลางของปา่ ตองแห่งที่
สอง การลงทุนในครัง้ นี้จงึ เป็ นการตัดสินใจลงทุนทีเ่ หมาะสม เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริษทั
นางอุไร วัยอัศว อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูถ้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า รายงานความเห็น
ของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ในส่วนที่ 1 หน้า 9 ได้กล่าวถึงความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอ
และได้ระบุวา่ บริษทั ฯ อาจทาการเพิม่ ทุนจดทะเบียนโดยผูถ้ อื หุน้ เดิมและ/หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหม่ในอนาคตนัน้ ขอทราบ
ว่าหลังจากผูถ้ อื หุน้ ได้ให้สตั ยาบันในวันนี้แล้ว บริษทั ฯ จะมีการเพิม่ ทุนอีกครัง้ หรือไม่
นายพิทกั ษ์ กิตติอคั รเสถียร ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชแ้ี จงว่า การแสดงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ ง
ของการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จะต้องให้ความเห็นอย่างครบถ้วนทีส่ ดุ ไม่ว่าความเสีย่ งนัน้ จะมี
ความเป็ นไปได้มากหรือน้อยก็ตาม สาหรับความเสีย่ งเรือ่ งความเพียงพอของเงินลงทุนนัน้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ตรวจสอบ
เอกสารข้อตกลงทางการเงินของโครงการฯ แล้ว พบว่ามีแหล่งเงินรองรับไว้สว่ นหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งอยูร่ ะหว่างการเจรจา
กับสถาบันการเงิน รวมถึงการออกตราสารหนี้เพิม่ เติม ซึง่ ในกรณีทเ่ี งินทุนจากทัง้ สองแห่งไม่เพียงพอ บริษทั ฯ อาจเพิม่
ทุนในอนาคต ซึง่ มิได้หมายความว่าบริษทั ฯ จะมีการเพิม่ ทุนในขณะนี้
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นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า การจะเพิม่ ทุนในอนาคตหรือไม่นนั ้ เป็ นเรือ่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ หรืออาจจะไม่เกิดขึน้ ขึน้ อยูก่ บั การจัดหาเงินลงทุนให้เพียงพอ หากมีความจาเป็ นก็อาจจะต้องเพิม่ ทุน
นายสุวทิ ย์ เลาหพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ตามทีป่ รากฎในรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระ ในส่วนที่ 5 หน้า 15 เกีย่ วกับประมาณการทางการเงิน ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้กาหนดสมมติฐานด้านการจ่ายเงิน
ปนั ผลว่า โครงการคาร์นิวลั เมจิกจะไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลตลอดระยะของการประมาณการนัน้ ขอให้ทป่ี รึกษาอธิบาย
เพิม่ เดิมในเรือ่ งนี้ และจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่า ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในครัง้ นี้เมือ่ ไร
นายพิพฒ
ั น์ กิตติอคั รเสถียร ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชแ้ี จงว่า ในส่วนของประมาณการเรื่องการจ่าย
เงินปนั ผล จากตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเห็นว่าในปี 2563 จะเริม่ มีกาไรแล้ว ส่วนการจะจ่ายเงินปนั ผลหรือ
ไม่นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลายประการ เช่น จะมีความจาเป็ นต้องใช้เงินในการลงทุนใดอีกหรือไม่ จากตารางสรุปกระแส
เงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ของโครงการฯ ในส่วนที่ 5 หน้า 19 จะเห็นว่าในปี 2563 มีกาไรสุทธิ 44.57 ล้านบาท
และในปี 2571 มีกาไรสุทธิ 352.39 ล้านบาท กระแสเงินสดค่อนข้างดี ถึงแม้จะมีเงินกูค้ ่อนข้างมากก็ตาม ในการประมาณ
การของทีป่ รึกษาฯ รายได้ทก่ี าหนดขึน้ เป็ นตัวเลขทีค่ อ่ นข้าง Conservative เมือ่ เปรียบเทียบกับประมาณการของฝา่ ย
บริหาร โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ใช้ขอ้ มูลอ้างอิงจากภูเก็ตแฟนตาซีเป็ นหลัก เนื่องจากไม่สามารถที่จะหาแหล่งอ้างอิงทีม่ ี
ความใกล้เคียงกว่าได้ ประกอบกับการขายและการตลาดของคาร์นิวลั เมจิกตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝา่ ยบริหาร ก็จะมีการ
ขายบัตรพ่วงกับภูเก็ตแฟนตาซีดว้ ย
สาหรับเรือ่ งของการประมาณการทีไ่ ม่รวมการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ในการวิเคราะห์ทางการเงินเพือ่ ทีจ่ ะประเมิน
มูลค่าของโครงการ จะมิได้ประมาณกระแสเงินสดทีจ่ ะต้องจ่ายเงินปนั ผลออกไป เนื่องจากประมาณการนี้มจี ุดประสงค์เพือ่
ประเมินมูลค่าของโครงการว่าเหมาะสมทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ ตัวเลขตามประมาณการจะแสดงให้เห็นว่าในกรณีทธ่ี ุรกิจดาเนิน
ต่อไปอย่างต่อเนื่องนัน้ จะมีกระแสเงินสดเข้ามาเท่าไรโดยทีไ่ ม่จ่ายเงินปนั ผล จากนัน้ ก็มกี ารคานวณว่าจะมีอตั ราผลตอบ
แทนภายในจากการลงทุน (IRR) เท่าไร การไม่จ่ายเงินปนั ผลนี้เป็ นเพียงสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ มิได้หมายความว่า
บริษทั ฯ จะไม่จ่ายเงินปนั ผล
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า บริษทั ฯ เป็ นบริษทั แม่ทถ่ี อื หุน้ ในภูเก็ตแฟนตาซีรอ้ ยละ
99.92 และภูเก็ตแฟนตาซีถอื หุน้ ในคาร์นิวลั เมจิกร้อยละ 99.00 การทีภ่ เู ก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวลั เมจิกจะจ่ายเงินปนั ผล
ให้แก่บริษทั แม่นนั ้ มีลาดับขัน้ ตอนอย่างไร
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไร การอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลเป็ นอานาจของผูถ้ อื หุน้ ของแต่ละบริษทั ส่วนการ
จะจ่ายเท่าไรและเมื่อใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั กาไรและเงินสดของแต่ละบริษทั ว่าจะมีเพียงใด และการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ จะต้อง
ไม่ผดิ เงือ่ นไขในสัญญากูเ้ งินของบริษทั นัน้ ด้วย
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า การกูย้ มื เงินเพือ่ นามาใช้ในการลงทุนของโครงการ
คาร์นิวลั เมจิก กลุ่มบริษทั กูย้ มื ในนามบริษทั ใด และมีอตั ราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ท่าไหร่
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ผูก้ หู้ ลักคือภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวลั เมจิก ส่วน
บริษทั ฯ เป็ นผูค้ า้ ประกันเงินกูร้ ว่ มกับคุณผิน คิว้ คชา คุณอาภา คิว้ คชา และคุณกิตติกร คิว้ คชา ซึง่ คา้ ประกันส่วนตัวด้วย
โดยมีอตั ราดอกเบีย้ เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 6.10 ต่อปี และดอกเบีย้ การออกตราสารหนี้ประมาณร้อยละ
6.50-7.00 ต่อปี
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นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า โครงการนี้จะคุม้ ทุนภายในกีป่ ี
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า หากธุรกิจดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องราบรืน่ โดยไม่ม ี
วิกฤตการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว เชือ่ ว่าคงจะคืนทุนได้ภายใน 6-7 ปี
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ตามข้อมูลราคาบัตรผ่านประตูของโครงการคาร์นิวลั เม
จิกกาหนดไว้ทร่ี าคา 2,600 บาท แต่ประมาณการของทีป่ รึกษาฯ ใช้ราคา 1,250 บาท เหตุใดจึงมีสว่ นต่างจานวนมาก
คุณผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ตัวเลขทีท่ ป่ี รึกษาฯ นามาใช้ในประมาณการนัน้ เป็ น
ตัวเลขเฉลีย่ ของราคาบัตรเข้าชมทุกประเภท โดยอ้างอิงตามธุรกิจของภูเก็ตแฟนตาซี ซึง่ เป็ นตัวเลขที่ Conservative
เกินไป เมือ่ เปรียบเทียบกับราคาบัตรทีก่ าหนดไว้ 2,600 บาทจึงเกิดผลต่างมาก แต่ถงึ แม้จะใช้ตวั เลขตามประมาณการ
ของทีป่ รึกษาฯ โครงการคาร์นิวลั เมจิกก็ยงั คงสามารถทากาไรได้
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า บัตรเข้าชมโครงการคาร์นิวลั เมจิกทีร่ าคา 2,600 บาทนัน้
ผูเ้ ข้าชมจะได้รบั บริการอะไรบ้าง
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า การจะบอกว่าจะได้รบั ชมหรือได้บริการอะไรบ้างนัน้
ขอยังไม่ตอบในขณะนี้เพราะยังเป็ นความลับทางธุรกิจอยู่
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในโซนถนนชอปปิ้ งของโครงการคาร์นิวลั เมจิกจะเปิด
ให้บุคคลภายนอกเข้าไปทาการค้าด้วยหรือไม่
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า กลุม่ บริษทั ไม่มนี โยบายให้บุคคลภายนอกเข้ามา
ทาการค้าหรือให้บริการใดๆ ในโครงการ เพราะจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าและการให้บริการได้ ยกเว้น
เป็ นสินค้าประเภทงานฝีมอื ทีจ่ าเป็ นต้องใช้ผทู้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญโดยเฉพาะเท่านัน้
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ราคาบัตรของคาร์นิวลั เมจิกจะมีราคาคนไทยหรือไม่
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ราคาบัตรของคาร์นิวลั เมจิกจะเป็ นราคายุตธิ รรมซึง่ มี
เพียงราคาเดียว ไม่แบ่งแยกว่าเป็ นคนไทยหรือต่างชาติ อย่างไรก็ตาม เพือ่ เปิ ดโอกาสให้คนไทยมีสทิ ธิซอ้ื บัตรในราคา
พิเศษ กลุ่มบริษทั จะขายบัตรราคาพิเศษ เมือ่ ร่วมรายการส่งเสริมการขายกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ผูถ้ อื หุน้ จะมีโอกาสได้บตั รฟรีหรือไม่
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ขอตรวจสอบระเบียบและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องก่อน
หากสามารถทาได้จะแจกบัตรชมโครงการคาร์นิวลั เมจิกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ถือเป็ นเจ้าของโครงการฯ ด้วย แต่จะเป็ น
เมือ่ ไรหรืออย่างไรนัน้ หากทาได้จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้กล่าวว่า ในรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ส่วนที่
3 หน้า 8 ถึงหน้า 10 ได้มรี ายละเอียดขอบเขตการออกแบบโครงการคาร์นิวลั เมจิกของกรรมการบริหาร 3 ท่าน คือ คุณ
ผิน คุณกิตติกร และคุณสมหวัง คิว้ คชา ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตัง้ แต่เริม่ ออกแบบกระทังเปิ
่ ดดาเนินโครงการฯ
เป็ นภาระหน้าทีท่ เ่ี ยอะมาก ขอชืน่ ชมในส่วนนี้ว่าทุกท่านมีความสามารถมากจริงๆ และอยากขอทราบว่างานออกแบบ
ในปจั จุบนั ติดปญั หาอะไรหรือไม่
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า การออกแบบโครงการคาร์นิวลั เมจิกของกรรมการบริหาร
มิใช่เป็ นเพียงการออกแบบสร้างอาคารหรือธุรกิจทัวไป
่ แต่เป็ นการออกแบบโครงการแหล่งท่องเทีย่ วธีมปาร์ค จึงมีงาน
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สาคัญเฉพาะด้านเยอะมาก ทุกขัน้ ตอนต้องมีการออกแบบแนวคิด ออกแบบระบบต่างๆ เพื่อ ให้ได้โครงการทีย่ งิ่ ใหญ่
ซึง่ ต้องใช้ผทู้ ม่ี คี วามสามารถในการออกแบบและมี Know how พิเศษ ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการคาร์นิวลั เมจิกได้อนุมตั ิ
ให้จ่ายเงินเดือนพิเศษเพือ่ ตอบแทนค่าออกแบบให้แก่กรรมการบริหารทัง้ 3 คน แต่ภายหลังได้ยกเลิกไป คงเหลือเพียง
ส่วนทีไ่ ด้จ่ายไปแล้วจานวน 73.5 ล้านบาท ซึง่ ได้บนั ทึกอยูใ่ นงบประมาณของโครงการฯ แต่หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทัง้ หมด
ยังคงมีอยูแ่ ละดาเนินต่อไปตามเดิม จนกว่าโครงการจะเปิดให้บริการ หากโครงการประสบความสาเร็จแล้ว ขอผูถ้ อื หุน้
กรุณาพิจารณาในส่วนนี้เพือ่ เป็ นกาลังใจตอบแทนให้แก่ทมี งานคนอืน่ ๆ ด้วย สาหรับเรือ่ งการออกแบบตามทีผ่ ถู้ อื หุน้
ถามนัน้ ส่วนใหญ่ได้ดาเนินการเสร็จแล้ว เพราะทีมงานได้ใช้เวลาเตรียมการ ศึกษาข้อมูล สาหรับการออกแบบมานาน
มากแล้ว
ประธานฯ ได้ขอให้ทป่ี ระชุมปรบมือเพือ่ ชืน่ ชม และขอบคุณ นายผิน คิว้ คชา นายกิตติกร คิว้ คชา และนาย
สมหวัง คิว้ คชา รวมถึงทีมงานของภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวลั เมจิก ทีไ่ ด้ชว่ ยกันคิดค้นออกแบบโครงการคาร์นิวลั เมจิก
ในอันทีจ่ ะสร้างรายได้และเป็ นคุณประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทั ต่อไป และได้สอบถามว่าจะมีผใู้ ดต้องการให้ชแ้ี จงหรือซักถาม
เกีย่ วกับโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิม่ เติมอีกหรือไม่ เมือ่ ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึง่ จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ อีก 8 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 2,520,833 หุน้ รวมมีจานวนหุน้ ทีเ่ ข้า
ประชุมทัง้ หมด 1,494,730,969 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.30 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว ดังนัน้ คะแนนเสียงทีจ่ ะ
ถือว่าให้สตั ยาบันในวาระนี้จะต้องไม่น้อยกว่า 1,112,148,227 เสียง
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้สตั ยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อยซึง่ มี
มูลค่าการลงทุน 3,570 ล้านบาทตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้:
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,491,847,636
500,000
2,383,333
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.81 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
คิดเป็ นร้อยละ 0.16 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

วาระที่ 3 พิ จารณาให้สตั ยาบันการจ่ายเงิ นรางวัลประจาปี ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็ นผู้บริ หาร
ระดับสูง ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต่างมีกาไร คณะกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อยจึง
ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจะจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินรวม 4.05
ล้านบาท ซึง่ เป็ นการจ่ายตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของทัง้ สองบริษทั ว่า “…กรรมการของบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน
ดังเช่น เบี้ยประชุม เบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ และบาเหน็จ เป็ นต้น และให้คณะกรรมการมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจาปี ใน
วงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกาไรสุทธิ” นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ย่อยยังได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจะจ่าย
เงินรางวัลประจาปี 2559 ให้แก่กรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ าคัญของบริษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินรวม 22.37 ล้าน
บาท ซึง่ เป็ นไปตามข้อตกลงการว่าจ้างผูบ้ ริหารทีก่ าหนดไว้ตงั ้ แต่ในอดีตด้วยว่า “หากบริษทั มีกาไรให้ผบู้ ริหารระดับสูง

11

มีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจาปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกาไรก่อนจ่ายภาษี” รวมเป็ นเงินรางวัลประจาปี
ของคณะกรรมการและกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 26.42 ล้านบาท ซึง่ ในการประชุมสามัญประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 24
เมษายน 2560 คณะกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาและทีป่ ระชุมได้อนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี 2559 แล้ว หากแต่
มิได้เสนอวาระพิจารณาอนุมตั กิ ารจะจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเป็ นวาระเฉพาะ ดังนัน้ เพือ่ ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามวรรค 2 ของมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 ทีก่ าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทีม่ ไิ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับเป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม คณะกรรม การ
จึงมีมติให้เสนอให้ทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการจะจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2559 ให้แก่คณะ
กรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ าคัญของบริษทั ย่อย ตามรายละเอียด
ทีก่ ล่าวข้างต้น
ประธานฯ ได้ถามทีป่ ระชุมว่าจะมีผถู้ อื หุน้ ให้ความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือ ไม่ ซึง่ ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ มี
ความเห็นเป็ นอย่างอืน่ ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึง่ จะต้องได้รบั คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้แยกการ
พิจารณาออกเป็ น 2 ข้อ คือ:
ก. เงินรางวัลประจาปี ของคณะกรรมการ: ซึง่ กรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรวม 16 ราย ถือหุน้
รวมจานวน 1,036,077,601 หุน้ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยตรงจึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข. เงินรางวัลประจาปี ของกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง: ซึง่ ในวาระนี้กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
รวม 3 ราย ถือหุน้ รวมจานวน 231,016,864 หุน้ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยตรงจึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดงั นี้:
ก. ให้สตั ยาบันการจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ 3 ของกาไรสุทธิ เป็ นจานวนเงินรวม 4.05 ล้านบาท ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม โดยไม่นบั เสียงของ
กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในวาระนี้ 16 ราย ถือหุน้ รวมจานวน 1,036,077,601 หุน้ ทาให้จานวนเสียง
สุทธิทม่ี สี ทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนในวาระนี้มจี านวนรวม 458,653,368 เสียง
อนุมตั ิ
455,770,035 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.37 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
ไม่อนุมตั ิ
2,883,333 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.63 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
ข. ให้สตั ยาบันการจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2559 ให้แก่กรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ าคัญของบริษทั
ย่อย ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 15 ของกาไรก่อนจ่ายภาษี เป็ นจานวนเงินรวม 22.37 ล้านบาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
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โดยไม่นบั เสียงของกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในวาระนี้ 3 ราย ถือหุน้ รวมจานวน 231,016,864 หุน้
ทาให้จานวนเสียงสุทธิทม่ี สี ทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนในวาระนี้มจี านวนรวม 1,263,714,105 เสียง
อนุมตั ิ
1,263,214,105 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
ไม่อนุมตั ิ
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
วาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นรางวัลประจาปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึ่ง
เป็ นผู้บริ หารระดับสูง
ประธานฯ ได้กล่าวว่า เพื่อความถูกต้องในหลักการบันทึกบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในเรือ่ งการจะจ่าย
เงินรางวัลประจาปี ให้แก่กรรมการและกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอให้ทป่ี ระชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2560 รวมถึงในอนาคตเฉพาะในปี ทบ่ี ริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยมีกาไรให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดังนี้:
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) ให้กรรมการที่เป็ นผู้บริหารระดับสูงที่สาคัญ คือ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ มีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจาปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกาไรก่อนจ่ายภาษี โดยให้คณะ
กรรมการเป็ นผู้พจิ ารณาการจัดสรรจานวนเงินรางวัลตามความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารนัน้
หากจะมีการจ่ายเงินรางวัลประจาปี ให้แก่กรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้นในปี ใด คณะกรรมการจะ
เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ อ่ นการจ่ายทุกครัง้
ประธานฯ ได้ถามทีป่ ระชุมว่าจะมีผใู้ ห้ความเห็นเป็ นอย่างอืน่ หรือไม่ ซึง่ ได้มผี ถู้ อื หุน้ แสดงความเห็นและ
ซักถาม ดังนี้:
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า เรื่องการจ่ายเงินรางวัลประจาปี ของคณะกรรมการ
ตามทีร่ ะบุในข้อบังคับหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ว่า “...กรรมการของบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน ดังเช่น เบีย้ ประชุม
เบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ และบาเหน็จ เป็ นต้น และให้คณะกรรมการมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจาปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่
เกินร้อยละสามของกาไรสุทธิ” นัน้ เป็ นการระบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ใดบ้าง และกลุ่มบริษทั ได้กาหนดการพิจารณา
เกีย่ วกับกรรมการทีอ่ าจจะรับเงินรางวัลซ้าซ้อนกันจากการเป็ นกรรมการของทัง้ 3 บริษทั ไว้หรือไม่
ประธานฯ ได้ตอบว่า นโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจาปีให้แก่กรรมการนัน้ ได้ถกู กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของทัง้ 3 บริษทั คือ ซาฟารีเวิลด์ ภูเก็ตแฟนตาซี และคาร์นิวลั เมจิก ซึง่ ในการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปีให้แก่
กรรมการเป็ นการพิจารณาของแต่ละบริษทั ส่วนการทีก่ รรมการจะได้รบั เงินรางวัลซ้าซ้อนเพราะการดารงตาแหน่ ง
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กรรมการในบริษทั อืน่ ด้วยนัน้ ไม่ควรนามาเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา เพราะการทีก่ รรมการท่านหนึ่งเป็ นกรรมการ
ในบริษทั อืน่ ด้วย กรรมการท่านนัน้ ย่อมมีภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในบริษทั นัน้
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้ให้ความเห็นว่า ไม่มขี อ้ ขัดข้องในการจ่ายเงินรางวัลกรรมการในวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ 3 ของกาไรสุทธิ ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั แล้ว แต่การจะจ่ายเงินรางวัลของกรรมการทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูง 15% ของกาไรก่อนจ่ายภาษีนนั ้ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มฟื้นฟูกจิ การมานานกว่า 10 ปี
และบริษทั ฯ ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผล ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเปลีย่ นหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลประจาปี
ให้แก่กรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงจาก 15% ของกาไรก่อนจ่ายภาษี เป็ น 15% ของเงินปนั ผลทีจ่ ะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้
จะได้หรือไม่ เพราะการจ่ายเงินรางวัลประจาปี กอ่ นภาษีน้ี จะส่งผลกระทบทาให้กาไรสุทธิสาหรับปี ทจ่ี ะนามาพิจารณา
จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ลดลง หรืออาจจะไม่เหลือเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผล ทัง้ นี้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนรวมถึง
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงมีสทิ ธิ ์ได้รบั ผลตอบแทนพร้อมกัน นอกจากนี้ ขอเสนอให้การจ่ายเงินรางวัลประจาปี
ให้แก่กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง ที่ 15% ของเงินปนั ผลนี้ เป็ นการจ่ายจากเงินปนั ผลของซาฟารีเวิลด์เพียงแห่ง
เดียว ขอให้คณ
ุ ผินพิจารณาในเรือ่ งนี้ดว้ ย
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ในฐานะผูม้ สี ว่ น
ได้เสียไม่ควรให้ความเห็นในเรื่องนี้ แต่เนื่องด้วยจาเป็ นต้องตอบคาถามในฐานะของกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อย
จึงขอตอบว่า การจะจ่ายเงินรางวัลประจาปี ของกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ าคัญ 15% จากเงินปนั ผลนัน้ หาก
เป็ นการจ่ายจากเงินปนั ผลของแต่ละบริษทั เป็ นเรื่องทีส่ ามารถพิจารณาได้ แต่การจะให้จ่ายเงินรางวัลประจาปี ของกรรมการ
ของบริษทั ย่อยจากเงินปนั ผลของบริษทั ใหญ่ซง่ึ เป็ นคนละนิตบิ ุคคลกันนัน้ ไม่สามารถกระทาได้ เพราะจะไม่ถกู ต้อง
ตามหลักการบัญชี
ประธานฯ ได้กล่าวว่า เรือ่ งการจ่ายเงินรางวัลกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ าคัญ 15% นี้ ถือเป็ น
เรื่องของแต่ละนิตบิ ุคคลทีค่ ณะกรรมการของแต่ละบริษทั จะพิจารณาตามความเหมาะสมของกาไรหรือของเงินปนั ผล
ของกิจการของตนเอง แล้วแต่หลักเกณฑ์ทจ่ี ะกาหนดขึน้ แต่การจะให้นาเงินรางวัลทีบ่ ริษทั ย่อยจะจ่ายให้แก่กรรมการ
ของตนมาร่วมพิจารณาจากกาไรหรือจากเงินปนั ผลของบริษทั ใหญ่นนั ้ ไม่น่าจะถูกต้อง
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้กล่าวว่า โดยทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะได้รบั
เงินรางวัลประจาปี ในอัตรา 3% ของกาไรสุทธิของแต่ละปี อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ในส่วนของเงินรางวัลกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงในอัตรา 15% นี้ จึงอยากทีจ่ ะให้จ่ายจากเงินปนั ผลของบริษทั ใหญ่เพียงแห่งเดียว เพราะการจ่าย 15% จากกาไร
หรือจากเงินปนั ผลของคาร์นิวลั เมจิกและภูเก็ตแฟนตาซีนนั ้ ผูท้ จ่ี ะได้รบั ผลตอบแทนนี้จะเป็ นกรรมการเท่านัน้ ผูถ้ อื หุน้
ซาฟารีคนอืน่ ๆ จะยังไม่ได้รบั จนกว่าจะมีการจ่ายเงินปนั ผล อีกประการหนึ่งคิดว่าอัตราเงินรางวัลประจาปี ทเ่ี สนอ 15% นี้
ค่อนข้างสูง เมือ่ เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน Basic Management ในธุรกิจอืน่ เช่น ในธุรกิจโรงแรมจะประมาณ
1-2% ส่วนค่าตอบแทนพิเศษจะประมาณ 3-5% เท่านัน้ และหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการเสนอให้พจิ าณานี้มไิ ด้ระบุวนั
สิน้ สุดว่าจะจ่ายเงินรางวัลนี้ไปจนถึงเมือ่ ไหร่ หลักเกณฑ์ทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั กิ จ็ ะมีกาหนดใช้ต่อไปอนาคต ซึง่ เท่ากับ ว่า
ในทุกปี ทม่ี กี าไร กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงจะได้รบั 15% จากกาไรก่อนหักภาษี ในขณะทีผ่ ถู้ อื หุน้ อาจจะไม่ได้รบั
เงินปนั ผล ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ สนอทัง้ หมดนัน้ หากสามารถลดอัตราการจ่ายเงินรางวัลกรรมการลงได้ ก็จะทาให้คา่ ใช้จ่ายลดลง
กาไรของแต่ละบริษทั จะเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ ก็สามารถจ่ายเงินปนั ผล และเมื่อหุน้ ซาฟารีกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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งบการเงินแสดงผลประกอบการทีด่ ี บวกกับมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลทีด่ ี ราคาหุน้ ในตลาดก็จะสูงขึน้ และภาพลักษณ์
ของบริษทั ฯ ต่อผูล้ งทุนก็จะดี ถือว่าเป็ นการได้ประโยชน์ดว้ ยกันทุกฝา่ ย
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ยกตัวอย่างธุรกิจยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศ มีบริษทั ย่อย 100
บริษทั ทัวโลก
่
บริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยูใ่ นประเทศหนึ่งกาไร แต่บริษทั ย่อยในอีกประเทศหนึ่งขาดทุน บริษทั ย่อยทีก่ าไรจะจ่าย
เงินรางวัลตอบแทนให้แก่กรรมการของตน จะต้องนามาพิจารณาจ่ายจากเงินปนั ผลของบริษทั ใหญ่ หากบริษทั ใหญ่ไม่ม ี
กาไรก็จะไม่สามารถทีจ่ ะจ่ายได้ เช่นนี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง กรรมการแต่ละบริษทั ควรจะได้รบั ผลตอบแทนทีจ่ ่ายจาก
บริษทั ทีต่ นสังกัด หากให้จ่ายจากบริษทั ใหญ่ ในการบันทึกบัญชีคา่ ใช้จ่าย และภาษีต่างๆ จะจัดการอย่างไร
นายภากร มกรานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ได้กล่าวว่า การจ่ายเงินรางวัลประจาปีในอัตราร้อยละ 3 ของกาไรสุทธิ ให้แก่
กรรมการนัน้ ส่วนตัวไม่มขี อ้ ขัดข้อง แต่ในส่วนของเงินรางวัลร้อยละ 15 ของกาไรก่อนภาษี ทีจ่ ะจ่ายให้แก่กรรมการซึง่
เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงนัน้ เป็ นตัวเลขทีส่ งู เกินไป ซึ่งเงินรางวัลทีจ่ ะจ่ายให้กรรมการบริหารนี้บริษทั จดทะเบียนโดยทัวไป
่
ก็มกี ารจ่าย แต่มไิ ด้มอี ตั ราเปอร์เซ็นต์ทส่ี งู เช่นนี้ นอกจากนี้ ขอให้อธิบายเพิม่ เติมว่าเงินรางวัลกรรมการ 15% นี้ ใช้ฐาน
จากกาไรเฉพาะกิจการ หรือคานวณจากงบการเงินรวม
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ในธุรกิจธีมปาร์คในลักษณะเดียวกับซาฟารีเวิลด์
ภูเก็ตแฟนตาซี และคาร์นิวลั เมจิก ในประเทศไทยยังไม่ม ี จึงไม่สามารถทีจ่ ะนามาเปรียบเทียบกับกรรรมการทีบ่ ริหาร
ธุรกิจโรงแรม หรืออสังหาริมทรัพย์ทวไป
ั ่ แต่หากจะเปรียบเทียบกับ CEO ของกลุ่มบริษทั Disney ซึง่ จะได้รบั ทัง้ เงินเดือน
โบนัส เงินรางวัล และสวัสดิการต่างๆ ทีส่ งู กว่านี้อกี หลายเท่า ผูบ้ ริหารงานแหล่งท่องเทีย่ วธีมปาร์คทีม่ ที งั ้ สัตว์ ทัง้ การ
แสดง และการบริการเช่นนี้ถอื เป็ นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล การจะเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ธีมปาร์ค กับธุรกิจอืน่ ทีเ่ พียงบริหารงานในสานักงานคงไม่สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ ส่วนเรือ่ งฐานในการคานวณ
เงินรางวัลตามทีเ่ สนอคือ พิจารณาจากผลการดาเนินงานตามทีป่ รากฎในงบเฉพาะกิจการของแต่ละบริษทั
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยเนื้อหาของวาระที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ ระบุขอ้ มูลไม่ชดั เจน ผูถ้ อื หุน้ อ่านแล้วอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน และยังมีผถู้ อื หุน้ อีกหลายรายไม่เห็นด้วย
กับหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการเสนอ ประกอบกับการพิจารณาในวาระนี้ เป็ นเพียงการอนุมตั หิ ลักเกณฑ์การจะจ่ายเงิน
รางวัลประจาปี เท่านัน้ ยังมิได้นาผลกาไรทีแ่ ท้จริงมาพิจารณาด้วย จึงขอเสนอให้คณะกรรมการนาเรื่องนี้เสนอให้ทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอีกครัง้ ในการประชุมสามัญประจาปี 2561 หรือภายหลังจากทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ได้กลับเข้าซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้เสนอว่า หากจะมีการเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเงินรางวัลประจาปี ของกรรมการ
ในคราวต่อไป ขอให้คณะกรรมการกาหนดวงเงินเป็ นจานวนสูงสุดไว้ดว้ ย
ประธานฯ ได้กล่าวว่า การกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจาปี ดว้ ยเปอร์เซ็นต์ของกาไรในแต่ละปี
นัน้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะตอบแทนความวิรยิ ะอุตสาหะและความสามารถของผูบ้ ริหารระดับสูง ทีบ่ ริหารงานให้กจิ การมีกาไรสูงสุด
และได้กล่าวต่อไปว่า เนื่องด้วยการพิจารณาวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ เสนอให้เปลีย่ นหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลประจาปี
ั
จากทีค่ ณะกรรมการเสนอให้พจิ ารณาจ่ายจากกาไรของแต่ละบริษทั เป็ นการจ่ายจากเงินปนผลของบริ
ษทั ใหญ่ ซึง่ ได้ม ี
ผูถ้ อื หุน้ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อีกทัง้ การจะพิจารณาเรื่องทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงนัน้ มิได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่
ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่าน ดังนัน้ จึงเห็นว่าเพื่อให้ได้ขอ้ สรุปในวาระนี้ ขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนนเป็ นการ
ตัดสิน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการเสนอในหนังสือเชิญประชุม

15

ประธานฯ ได้ถามทีป่ ระชุมว่าจะมีความเห็นเป็ นอย่างอืน่ หรือไม่ หากไม่มผี ใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอืน่ ก็ขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึง่ ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาวาระนี้ม ี 2 ประเด็น คือ:
ก. เงินรางวัลประจาปี ของคณะกรรมการ: ซึง่ กรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรวม 16 ราย ถือหุน้
รวมจานวน 1,036,077,601 หุน้ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยตรงจึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข. เงินรางวัลประจาปี ของกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง: ซึง่ ในวาระนี้กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
รวม 3 ราย ถือหุน้ รวมจานวน 231,016,864 หุน้ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยตรงจึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดงั นี้:
ก. ไม่อนุมตั หิ ลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ เนื่องจากได้รบั คะแนนเสียงต่ากว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุม โดยไม่นบั รวมเสียงของกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในวาระนี้ 16 ราย ถือหุน้ รวมจานวน
1,036,077,601 หุน้ ทาให้จานวนเสียงสุทธิทม่ี สี ทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนในวาระนี้มจี านวนรวม
458,653,368 เสียง
อนุมตั ิ
179,180,069 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 39.07 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
ไม่อนุมตั ิ
279,473,299 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 60.93 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
ข. อนุมตั หิ ลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2560 รวมถึงในอนาคตเฉพาะในปี ทบ่ี ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีกาไร ให้แก่กรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในวงเงินรวมไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของกาไรก่อนจ่ายภาษีของแต่ละบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม โดยไม่นบั รวมเสียงของกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในวาระนี้ 3 ราย ถือ
หุน้ รวมจานวน 231,016,864 หุน้ ทาให้จานวนเสียงสุทธิทม่ี สี ทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนในวาระนี้ม ี
จานวนรวม 1,263,714,105 เสียง
อนุมตั ิ
984,244,944 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 77.89 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
ไม่อนุมตั ิ
279,469,161 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 22.11 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
วาระที่ 5. เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอืน่ ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าว
ปิ ดการประชุมเมือ่ เวลา 12.40 น.

นฤมล ศุขวินทุ
(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุการบริษทั

ณรงค์ จุลชาต
(ณรงค์ จุลชาต)
ประธานทีป่ ระชุม
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