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บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน)  

รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560  

เม่ือวนัท่ี  8  กนัยายน  2560 
ณ ห้องประชมุริเวอรซ์าฟารี เลขท่ี 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 

เริม่ประชมุเวลา 09.10 น.  

 นายณรงค ์จุลชาต  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมและไดแ้จง้ให้ทีป่ระชมุทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มารว่มประชมุ
ดว้ยตนเองจ านวน 77 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,041,900,703 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มารว่มประชมุดว้ย
จ านวน 62 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้447,582,433 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้สิน้ 139 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,489,483,136 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.06 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีอ่อกและช าระแลว้ ซึง่ไมน้่อย
กว่า 25 คน และเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัแลว้ จงึขอเปิดการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 และเพือ่ความสะดวกในการประชมุจะเรยีกผูถ้อืหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รวมกนัว่า “ผูถ้อืหุน้” 

 ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ กรรมการของบรษิทัยอ่ย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระ 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) นางสเุนตร  คิว้คชา กรรมการ 
8)  นายธนะ  คิว้คชา กรรมการ 
9) นายฤทธิ ์  คิว้คชา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  
10)  นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่  

2. ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
1) นายประทปี  ภู่ทองสขุ รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) 
2) น.สพ.ฉตัรมงคล  ปรชัเจรญิวนิชย ์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว)์ 
3) นางสาววรรณี  ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายบญัช ี  
4) นางสาวนฤมล  ศขุวนิท ุ เลขานุการบรษิทั  
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3.  กรรมการบรษิทัยอ่ย (บมจ.ภเูกต็แฟนตาซแีละบจ.คารน์ิวลัเมจกิ) 
1) นายอดุม  วชิยาภยั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2) พลเอกวฒันา  สรรพานิช รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4) พลเอกสพุทิย ์ วรอทุยั กรรมการอสิระ 
5) นายกติตกิร  คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

4. ทีป่รกึษาทางการเงนิจากบรษิทัเงนิทนุ แอด็วานซ ์จ ากดั (มหาชน): 
1) นางสาวดารณี  หวัใจ  
2) นายนิรนัดร ์ จ ารญูรตัน์  

5. ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจากบรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั: 
1) นายพทิกัษ์  กติตอิคัรเสถยีร   
2) นายพพิฒัน์   กติตอิคัรเสถยีร  
3) นายอภสิณัห ์ องศท์วเีกยีรต ิ  

6. ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั:  
1) นายวชิยั  รจุติานนท ์   
2) นางสาวปณิตา  โชตแิสงมณีกุล  
3) นางสาวณิชาภา  แซ่อึง้  
 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงว่า ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนน
เสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ โดยนบัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง และเพือ่ความสะดวกและประหยดัเวลา
ของการประชมุในการลงและการนบัคะแนนเสยีง หากมผีูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหผู้น้ัน้ลงความเหน็ใน “บตัร
ลงคะแนนเสยีง” ส่งใหเ้จา้หน้าทีร่วบรวมและน าจ านวนเสยีงของผูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงไปหกัออกจากจ านวนเสยีง
ของผูถ้อืหุน้และผูท้ีไ่ดร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด ไดค้ะแนนเสยีงสทุธเิทา่ไรใหถ้อืเป็นคะแนนเสยีงของวาระ
นัน้ คะแนนเสยีงของแต่ละวาระจะแสดงบนจอภาพหลงัจากจบวาระ ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืจะแสดง
ความคดิเหน็ ขอใหแ้นะน าตวัโดยแจง้ชื่อและนามสกุล เพื่อทีจ่ะบนัทกึในรายงานการประชุม และเพื่อความโปร่งใสใน
การนบัคะแนน ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมแต่งตัง้นายวชิยั รจุติานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผูส้งัเกตการณ์การประชมุ
และการนบัคะแนนเสยีงดว้ย  

ทีป่ระชุมเหน็ด้วยกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีง และการแต่งตัง้ผูส้งัเกตการณ์การ
ประชมุตามทีป่ระธานฯ เสนอ 

หลงัจากนัน้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมเพิม่อกี 3 ราย นบัจ านวน
หุน้ได ้2,727,000 หุน้  รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิ้น 142 ราย นบั
จ านวนหุน้ได ้1,492,210,136 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.18 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้  

ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ : 
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วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ทีป่ระชมุ
เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2560 ซึ่งบรษิทัฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชมุแลว้ และไดแ้จง้ดว้ยว่าคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุว่า ทีป่ระชมุควรรบัรองรายงาน
การประชมุดงักล่าว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเหน็ ซกัถาม หรอืจะแกไ้ขรายงานการประชมุ ซึง่ปรากฎ
ว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามและไม่มกีารขอแกไ้ขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
ลงคะแนนเสยีงในวาระนี้  ซึง่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่
วนัที ่24 เมษายน 2560 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้:  

รบัรอง 1,492,210,136 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมร่บัรอง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัให้สตัยาบนัการลงทุนสร้างโครงการคารนิ์วลัเมจิกของบริษทัย่อย  

ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ปิดเผยสารสนเทศการไดม้าซึง่
สนิทรพัยเ์กีย่วกบัการลงทนุสรา้งแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหมข่องกลุ่มบรษิทั ภายใตก้ารบรหิารงานของบรษิทั คารน์ิวลัเมจกิ 
จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยทางออ้มผ่านบรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) โดยใชช้ือ่โครงการว่า 
“คารน์ิวลัเมจกิ” ตัง้อยูท่ีต่ าบลกมลา อ าเภอกระทู ้จงัหวดัภเูกต็ ว่าจะมขีนาดการลงทนุ 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วมทีด่นิที่
ใชใ้นการด าเนินงาน) เมือ่ค านวณขนาดการลงทนุดงักล่าวตามเกณฑก์ารไดม้าซึง่สนิทรพัยฯ์ จะไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 36.50 

ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 ซึง่ถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่2 
ทีม่ขีนาดเกนิกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึไดเ้ปิดเผยสารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และ
ไดส้ง่รายงานสารสนเทศดงักล่าวใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดท้ราบแลว้   

นอกจากนี้ ในปี 2558 บรษิทัฯ และบรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) (“ภเูกต็แฟนตาซ”ี) ซึง่เป็นบรษิทั
ยอ่ยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีน 2 ครัง้ เพือ่น าเงนิจากการเพิม่ทุนสว่นหนึ่งประมาณ 406 ลา้น
บาท ไปลงทนุสรา้งแหล่งทอ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ชือ่ว่าโครงการคารน์ิวลัเมจกิ โดยการเพิม่ทนุในบรษิทั คารน์ิวลัเมจกิ จ ากดั 
(“คารน์ิวลัเมจกิ”) ทีเ่ป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผา่นภเูกต็แฟนตาซซีึง่ถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวรอ้ยละ 99.0 และเพือ่
ใชซ้ือ้ทีด่นิเนื้อทีป่ระมาณ 33 ไรเ่ศษ ส าหรบัใชก้่อสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิในราคา 205 ลา้นบาท รวมถงึซือ้ทีด่นิเนื้อที ่
12 ไรพ่รอ้มอาคารทีพ่กัพนกังานหลงัเกา่ของภเูกต็แฟนตาซใีนราคา 110 ลา้นบาท และการกอ่สรา้งอาคารทีพ่กัพนกังาน
เพิม่เตมิบนทีด่นิดงักล่าวมลูค่า 170 ลา้นบาทดว้ย  
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การทีภ่เูกต็แฟนตาซไีดซ้ือ้ทีด่นิประมาณ 33 ไรเ่ศษนี้ ท าใหไ้มจ่ าเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิเพือ่ใชก้อ่สรา้งโครงการ
คารน์ิวลัเมจกิจากบุคคลภายนอก การพฒันาทีด่นิเพือ่ใชใ้นโครงการจงึสามารถท าไดอ้ยา่งเตม็ที ่คณะกรรมการบรหิาร
ของคารน์ิวลัเมจกิซึง่เป็นผูอ้อกแบบ (Business Design) ทัง้หมดของโครงการคารน์ิวลัเมจกิจงึไดท้ าการปรบัปรงุรปูแบบ
ของโครงการใหมใ่หม้คีวามเหมาะสมและสมบรูณ์ยิง่ขึน้ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และการสรา้งรายไดข้อง
กลุ่มบรษิทั อกีทัง้เพือ่ความเป็นผูน้ าในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วธมีปารค์อนัดบัหนึ่งของประเทศ
ไทยและประเทศใกลเ้คยีงแลว้ไดข้อ้สรปุว่า งบประมาณการลงทนุจะตอ้งเพิม่ขึน้จาก 1,450 ลา้นบาท โดยไมร่วมมลูคา่
ทีด่นิ เป็นงบลงทุน 3,570 ล้านบาท รวมมลูค่าทีด่นิทีภู่เกต็แฟนตาซไีดซ้ื้อเมื่อปี 2558 มลูค่ารวม 315 ลา้นบาท และ
ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัพนักงานของภูเกต็แฟนตาซเีพิม่เตมิมูลค่า 170 ลา้นบาทตามทีก่ล่าวขา้งตน้ดว้ย  เมือ่ค านวณ
ขนาดการลงทุนของโครงการคารน์ิวลัเมจกิจ านวน 3,570 ลา้นบาท ตามเกณฑ์ได้มาซึ่งสนิทรพัย์จะได้เท่ากบัรอ้ยละ
103.34 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 ซึง่ถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์
ประเภทที ่4 หรอืการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยออ้ม (Backdoor Listing) กล่าวคอื มขีนาดของรายการ
เทา่กบัรอ้ยละ 100 หรอืสงูกว่า บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งจดัท ารายงานสารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยเ์ปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ (รายละเอยีดปรากฎในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) และจดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาใหส้ตัยาบนั
การเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน รวมถงึตอ้งจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดงความเหน็เกีย่วกบัรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยด์ว้ย   

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยก์ารลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลั
เมจกิของบรษิทัยอ่ยเพิม่เตมิจากทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ดมิ 1,450 ลา้นบาท เป็น 3,570 ลา้นบาทในครัง้นี้ เป็นโอกาสอนัดใีน
การขยายธุรกจิของกลุ่มบรษิทั เนื่องจากสามารถสรา้งโครงการธมีปารค์ทีย่ ิง่ใหญ่ ทีจ่ะก่อประโยชน์สงูสุดใหแ้กก่ลุ่ม
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ และอยูภ่ายในเงือ่นไขทีส่มเหตุ สมผล เพือ่เพิม่ความแขง็แกรง่ในการแขง่ขนัของกลุ่มบรษิทัในธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วทีจ่ะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ เพื่อการเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในจงัหวดัภเูกต็ ในประเทศ และประเทศ
ใกลเ้คยีง อนัจะน ามาซึง่รายไดแ้ละก าไรทีเ่พิม่ขึน้ของกลุ่มบรษิทัต่อไปในอนาคต ดงันัน้ คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็ว่า  
ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ควรมมีตอินุมตัใิหส้ตัยาบนัการลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ย ดว้ย
งบประมาณการลงทนุ (รวมทีด่นิทีใ่ชด้ าเนนิโครงการฯ) ประมาณ 3,570 ลา้นบาทตามทีเ่สนอ ในการนี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้
บรษิทั สลีมแอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“ทีป่รกึษาฯ”) เพือ่ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวเสนอต่อผูถ้อืหุน้ดว้ย  ซึง่ทีป่รกึษาฯ ไดแ้สดงความเหน็ไวใ้นรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
เกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ วา่การลงทนุใน
โครงการคารน์ิวลัเมจกิมคีวามสมเหตุสมผล ผูถ้อืหุน้ควรใหส้ตัยาบนัในการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ดงักล่าว 

ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า หากทีป่ระชมุประสงคจ์ะแสดงความเหน็หรอืซกัถามเรื่องต่างๆ ในวาระนี้ คณะกรรมการ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คณะกรรมการบรหิารของคารน์ิวลัเมจกิซึง่เป็นผูอ้อกแบบโครงการคารน์ิวลัเมจกิ รวมถงึทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระ กพ็รอ้มทีจ่ะอธยิายใหท้ราบ  

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดข้อใหคุ้ณกติตกิร คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของภเูกต็แฟนตาซ ี
และคารน์วิลัเมจกิ อธบิายรปูแบบของโครงการคารน์ิวลัเมจกิ และเหตุผลของการขยายขนาดการลงทนุดงักล่าว  
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นายกติตกิร  คิว้คชา ไดก้ล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนภเูกต็แฟนตาซเีสมอมา และยงัไดก้รณุา
ใหก้ารสนบัสนุนโครงการคารน์ิวลัเมจกิอกีโครงการหนึ่ง  และไดแ้จง้ว่าไดน้ าภาพโมเดลจ าลองโครงการคารน์ิวลัเมจกิ
พรอ้มกบัภาพความคบืหน้างานกอ่สรา้งของโครงการดงักล่าวมาน าเสนอต่อทีป่ระชมุดว้ย และไดอ้ธบิายต่อไปว่า จาก
ประสบการณ์ทีไ่ดด้งูานแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ื่อเสยีงต่างๆ ทัว่โลก เหน็ว่า แหล่งท่องเทีย่วธมีปารค์ทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐาน
สงูสดุทัง้เรื่องการบรหิารจดัการ การแสดง รปูแบบของ Products และการบรกิาร มเีพยีง 2 แหง่ คอื Disneyland และ 
Universal เทา่นัน้ แต่อกีไมน่านเมือ่โครงการคารน์ิวลัเมจกิเปิดใหบ้รกิาร กจ็ะเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วแหง่ที ่3 ของโลกทีจ่ะ
อยูใ่นกลุ่มมาตรฐานเดยีวกนักบั Disneyland และ Universal  เหตุทีก่ล่าวเปรยีบเทยีบเชน่นี้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้หน็ภาพ
ความยิง่ใหญ่ของโครงการคารน์ิวลัเมจกิชดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่เป็นโครงการทีจ่ะสรา้งชือ่เสยีงใหแ้กป่ระเทศไทยอยา่งมาก 

นายกติตกิร คิว้คชา  ไดแ้สดงภาพโมเดลจ าลองโครงการคารน์ิวลัเมจกิ และไดอ้ธบิายเพิม่เตมิว่า โครงการ
คารน์ิวลัเมจกิเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วธมีปารค์ในเวลากลางคนืเช่นเดยีวกบัภเูกต็แฟนตาซ ีก าลงัก่อสรา้งขึน้บนทีด่นิประมาณ 
82 ไรต่ดิกบัภเูกต็แฟนตาซ ีแบ่งพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารออกเป็น 4 สว่น คอื (1) โซนชอปป้ิง (2) ภตัตาคาร (3) การแสดง และ 
(4) เมอืงไฟ  สามารถสรปุรปูแบบของแต่ละโซนได ้ดงันี้:  

(1) โซน Shopping Street หรอื ถนนชอปป้ิง: ประกอบดว้ยรา้นจ าหน่ายสนิคา้และของทีร่ะลกึต่างๆ เชน่ 
รา้นจ าหน่ายจวิเวลรี ่สนิคา้หตัถกรรม สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้ทีผ่ลติขึน้ภายในประเทศ เป็นตน้ รา้นคา้
แต่ละรา้นจะออกแบบตกแต่งสไตลค์ารน์ิวลัตามรปูแบบของสนิคา้ทีจ่ าหน่าย ประดบัตกแต่งดว้ยแสงไฟ
หลากหลายรปูแบบ สสีนัสวยงาม และยงัมเีกมทาวน์ไวใ้หบ้รกิารแกเ่ดก็ๆ ดว้ย 

(2) ภตัตาคาร:  ภตัตาคารของคารน์ิวลัเมจกิเป็นภตัตาคารสงู 3 ชัน้ รองรบันกัทอ่งเทีย่วได ้3,000 ทีน่ัง่ 
ใหบ้รกิารอาหารบุฟเฟตข์องไทยเป็นหลกั   

(3) โซนการแสดง:  การแสดงของคารน์ิวลัเมจกิจะอยูภ่ายในสถานทีจ่ดัแสดงในรปูของ Stadium ขนาดใหญ ่
สามารถรองรบัผูเ้ขา้ชมได ้2,000 ทีน่ัง่ต่อรอบ งานก่อสรา้งอาคาร Stadium นี้ไดค้บืหน้าไปแลว้ประมาณ
รอ้ยละ 80 หลงัจากงานกอ่สรา้งแลว้เสรจ็กจ็ะเป็นงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร 

(4) โซนเมอืงไฟ: สรา้งบนทีด่นิประมาณ 42 ไร ่เป็นสว่นจดัแสดงแสงสขีองดวงไฟทีไ่ดอ้อกแบบเป็นรปูทรง
ต่างๆ โดยใชห้ลอดไฟประมาณ 13-15 ลา้นดวง นกัทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทีย่วชมและถ่ายภาพความ
งดงามของแสงไฟ ปจัจุบนัยงัมไิดเ้ริม่ด าเนินการกอ่สรา้งในโซนนี้ 

การแสดงของคารน์ิวลัเมจกิจะเริม่ตัง้แต่เวลาประมาณ 19.00 น. เป็นตน้ไป เพือ่จะรองรบักลุ่มนักท่องเทีย่ว
ครอบครวัและเดก็ จากสถตินิกัทอ่งเทีย่วของภเูกต็จ านวน 12-13 ลา้นคนต่อปี ในจ านวนนี้รอ้ยละ 5 เป็นเดก็ ภเูกต็แฟน 
ตาซเีปิดท าการแสดงเวลา 21.00 น. กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วครอบครวัทีม่เีดก็จะไมเ่ขา้ชมภเูกต็แฟนตาซเีพราะดกึเกนิไป แต่
จะสามารถเขา้ชมคารน์ิวลัเมจกิไดเ้พราะเริม่การแสดงหวัค ่า นอกจากนี้ โครงการคารน์ิวลัเมจกิไดอ้อกแบบเพือ่ใหน้กัทอ่ง 
เทีย่วสามารถเขา้ชมไดทุ้กฤดกูาล เพราะภเูกต็มฝีนตกเกอืบทัง้ปี ในชว่งทีฝ่นตกนกัท่องเทีย่วจะไมส่ามารถไปเทีย่วทีใ่ดได ้
นอกจากทีค่ารน์ิวลัเมจกิ ซึง่นกัทอ่งเทีย่วสามารถจะเดนิชมไดเ้หมอืนในวนัปกต ิ 

นายกติตกิร คิว้คชา ไดอ้ธบิายต่อไปว่า ไดม้กีารประชมุหารอืถงึความเหมาะสมว่าท าอยา่งไรโครงการคาร-์
นิวลัเมจกิจงึจะประสบความส าเรจ็มากทีส่ดุ ซึง่ไดข้อ้สรปุว่า การลงทนุทีก่ าหนดไวเ้ดมิ 1,450 ลา้นบาทนัน้จะมปีญัหาที่
ส าคญั 3 ประการ คอื:  
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1) ไม่สามารถสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นักท่องเทีย่วได ้เนื่องจากเมื่อ 20 ปีก่อนภูเกต็แฟนตาซลีงทุน 
3,500 ลา้นบาท สรา้งโครงการธมีปารค์ทีส่รา้งความประทบัใจ เป็นทีช่ ืน่ชอบและนิยมของนักท่องเทีย่วและเอเยน่ต์ทวัร ์
เมือ่จะมกีารสรา้งโครงการใหม ่นกัทอ่งเทีย่วและเอเยน่ตท์วัรย์อ่มคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัความประทบัใจจากโครงการใหม่
ไม่น้อยกว่าทีเ่คยไดร้บัจากภูเกต็แฟนตาซ ี หากโครงการคารน์ิวลัเมจกิลงทุนเพยีง 1,450 ลา้นบาท บนทีด่นิ 82 ไร่ 
ความยิง่ใหญ่ทีจ่ะสรา้งความตื่นเตน้และประทบัใจให่แก่นกัท่องเทีย่วยอ่มน้อยกว่ามาก เกดิความผดิหวงั ผลตอบรบั
จากนกั ทอ่งเทีย่วย่อมไมด่อีย่างแน่นอน เมือ่นักท่องเทีย่วไมช่ืน่ชอบกจ็ะไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากเอเยน่ตท์วัร ์นัน่คอื
โครงการจะไมป่ระสบความส าเรจ็ 

2)  ไม่สามารถสรา้งรายไดใ้หเ้พิม่ขึน้ได ้เพราะปจัจุบนัราคาบตัรเขา้ชมภูเกต็แฟนตาซรีวมทัง้รบัประทาน
อาหารดนิเนอรต์ัง้ไวท้ี ่2,200 บาท หากโครงการคารน์ิวลัเมจกิลงทนุเพยีง 1,450 ลา้นบาท การจะขายบตัรในราคาทีส่งู
กว่าภเูกต็แฟนตาซยีอ่มไมส่ามารถท าได ้ ซึง่หมายความถงึการสญูเสยีโอกาสในการสรา้งรายไดเ้พิม่จากตลาดนกัทอ่ง 
เทีย่วของจงัหวดัภเูกต็ซึง่เป็นกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วคณุภาพทีม่กี าลงัซือ้สงู ดงัจะเหน็ไดจ้ากบตัรทีน่ัง่ GOLD SEATS เพือ่
ชมการแสดงของภเูกต็แฟนตาซทีีม่รีาคาสงูกว่าบตัรทีน่ัง่ปกตไิดข้ายหมดทกุวนั ในขณะทีท่ีน่ัง่มาตรฐานยงัว่างอยู ่ซึง่
แสดงใหเ้หน็ถงึตลาดนกัท่องเทีย่วของภเูกต็แฟนตาซวี่าเป็นนกัทอ่งเทีย่วทีม่คีณุภาพสงูและก าลงัซือ้สงูอยา่งแทจ้รงิ จงึ
เหน็ว่าควรมกีารลงทนุทีเ่พยีงพอกบัการสรา้งโปรดกัสท์ีจ่ะก่อใหเ้กดิความตื่นเตน้และยิง่ใหญ่ เพือ่จะจบัตลาด
นกัทอ่งเทีย่วในกลุ่มนี้ได ้ 

3)  ไมส่ามารถป้องกนัตนเองจากคูแ่ขง่ได ้เนื่องจากคูแ่ขง่ในธุรกจิทีล่งทนุในวงเงนิ 1,400 ลา้นบาทมจี านวน
มาก โอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็จงึเป็นไปไดย้าก การลงทุนของโครงการคารน์ิวลัเมจกิในวงเงนิประมาณ 3,570 ลา้น
บาท จงึเป็นการปกป้องและยกฐานะของตวัเองใหห้า่งไกลจากคู่แขง่ และเป็นการเพิม่อ านาจในการต่อรองกบัเอเยน่ต์
ทวัรต์่างๆ ในการสง่นักท่องเทีย่วใหแ้กธุ่รกจิของบรษิทั ปจัจุบนัภเูกต็แฟนตาซเีป็นแหล่งท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของภเูกต็ 
หากคารน์ิวลัเมจกิสามารถครองอนัดบัหนึ่งไดเ้ชน่เดยีวกนั ปญัหาการต่อรองราคาหรอืการกดราคากจ็ะไมเ่กดิขึน้ หรอื
หากมกีจ็ะน้อยมาก  

 

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า เมือ่ผูถ้อืหุน้ไดเ้หน็ภาพโมเดลจ าลองโครงการ
คารน์ิวลัเมจกิ ซึง่เป็นเพยีง 1 ใน 3 ของโครงการทัง้หมด และไดร้บัฟงัค าบรรยายจากคณุกติตกิรแลว้ คงจะไดเ้หน็ภาพ
ของโครงการคารน์ิวลัเมจกิทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ การลงทนุสรา้งโครงการขนาดใหญ่เชน่นี้ดว้ยเงนิลงทนุเพยีง 3,570 ลา้นบาท 
ถอืว่าเป็นเรื่องทีท่ าไดย้ากมาก แต่กส็ามารถท าไดเ้พราะมไิดว้่าจา้งบุคคลภายนอก จงึท าใหส้ามารถประหยดังบประมาณ
การลงทนุไดม้าก หากคูแ่ขง่หรอืกจิการอื่นจะสรา้งโครงการในลกัษณะนี้อาจจะตอ้งใชเ้งนิลงทนุ 8,000 - 10,000 ลา้นบาท 

จงึจะสามารถสรา้งได ้นอกจากนี้ ไดอ้ธบิายเหตุผลทีต่อ้งขยายขนาดการลงทนุของโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิม่เตมิจากที่
คณุกติตกิรไดก้ล่าวถงึขา้งตน้ว่า  

1) การก าหนดวงเงนิลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิดว้ยจ านวน 1,450 ลา้นบาทในครัง้แรกนัน้ เป็นการ
สรา้งบนทีด่นิประมาณ 62 ไร ่ซึง่ทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องภเูกต็แฟนตาซมีเีพยีง 30 ไร ่ทีเ่หลอืเป็นทีด่นิทีจ่ะตอ้งเชา่จาก
บุคคลอืน่ อกีทัง้แหล่งเงนิทนุหลกัในครัง้นัน้เป็นเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง ซึง่ไดอ้นุมตัเิงนิกูใ้นระยะแรกใหจ้ านวน 
650 ลา้นบาท ภายหลงัสถาบนัการเงนิดงักล่าวไดม้กีารเปลีย่นแปลงคณะกรรมการหลายครัง้ ท าใหก้ารพจิารณาใหภ้เูกต็ 
แฟนตาซเีบกิใชเ้งนิกูท้ีไ่ดอ้นุมตัแิลว้ และการจะอนุมตัวิงเงนิกูเ้พิม่เตมิอกีมปีญัหา ไมส่ามารถท าได ้ภเูกต็แฟนตาซไีดร้อ
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มาประมาณ 4 ปีจนไมส่ามารถทีจ่ะรอต่อไปได ้กลุ่มบรษิทัจงึขอสนบัสนุนเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิแหง่อืน่แทน  ซึง่ก็
ไดร้บัการอนุมตัสินิเชือ่รวม 2,050 ลา้นบาท แบ่งเป็นวงสนิเชือ่เพือ่ Refinance จ านวน 800 ลา้นบาท และสว่นทีเ่หลอื
เป็นสนิเชือ่เพือ่กอ่สรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ 

2) เศรษฐกจิและอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัภเูกต็ในระยะเวลา 2-3 ปีทีผ่า่นมา ไดข้ยายตวัเตบิโต
อยา่งมาก ไดม้โีครงการลงทนุขนาดใหญ่เกดิขึน้มากมาย เช่น ศนูยก์ารคา้ชัน้น าขนาดใหญ่ สวนสนุกในหา้ง ภตัตาคารหร ู
หอประชมุ โรงแรมหร ูเป็นตน้  และในกรงุเทพฯ และจงัหวดัอื่นๆ กไ็ด้มแีหล่งท่องเทีย่วทางดา้นการแสดงในโรงละคร 
รวมถงึแหล่งท่องเทีย่วอื่นเกดิขึน้อกีหลายแห่ง หากคารน์ิวลัเมจกิลงทุนเพยีง 1,450 ลา้นบาท กจ็ะถูกแย่งชงิส่วนแบ่ง
ทางการตลาดไดโ้ดยงา่ย ยิง่กว่านัน้ ในอนาคตการท่องเทีย่วของภูเกต็ยงัมทีศิทางการเตบิโตทีด่เีช่นนี้ต่อไปอกี แหล่ง
ท่องเทีย่วใหม่จะเกดิขึน้อกีมาก ฉะนัน้ การลงทุนสรา้งโครงการคาร์นิวลัเมจกิจงึจ าเป็นต้องรกัษาการเป็นอนัดบั
หนึ่งของภูเกต็ไว ้เพือ่การเป็นผูน้ าในอตุสาหกรรมนี้ จงึจะประสบความส าเรจ็ได ้ 

3) ประเทศสมาชกิของประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีน ต่างตื่นตวัทีจ่ะพฒันาการทอ่งเทีย่วเพือ่ดงึดดูเงนิเขา้
ประเทศ นอกจากนัน้ ประเทศจนีกไ็ดพ้ฒันาแหล่งท่องเทีย่วของตนอยา่งเตม็ที ่หากจะสรา้งคารน์ิวลัเมจกิดว้ยเงนิลงทนุ 
1,450 ลา้นบาท กค็งจะไมไ่ดเ้ป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมนี้ ไม่สามารถเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัภเูกต็ “Brand of Phuket” 
และเป็นหน้าตาและชือ่เสยีงของประเทศ “Face of Thailand” ไดต้ามความมุง่หมาย  

4) ภเูกต็แฟนตาซีได้เปิดใหบ้รกิารมา 20 ปีแลว้ ถอืว่าเป็นโปรดกัส์เก่า หากไม่มกีารปรบัปรุงพฒันา 
สุดทา้ยกจ็ะไมส่ามารถรกัษาลูกคา้ทัง้เก่าและใหมใ่หม้าเทีย่วชมได ้เนื่องจากไม่มีสิง่ดงึดูดทีเ่พยีงพอ แต่การทีจ่ะปิด
ภเูกต็แฟนตาซเีพือ่ปรบัปรงุนัน้ อยา่งน้อยตอ้งใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน ซึง่เทา่กบัว่าธุรกจิจะตอ้งปิดลงชัว่คราว ลกูคา้
เอเย่นต์กจ็ะหนัไปขายโปรดกัสอ์ื่น แต่หากมโีครงการคารน์ิวลัเมจกิและมรีายไดเ้ขา้มาทดแทนแลว้ กจ็ะสามารถปิด
ภเูกต็แฟนตาซเีพือ่ปรบัปรงุได ้ เมือ่แลว้เสรจ็ กลุ่มบรษิทักจ็ะมธีมีปารค์ใหมถ่งึ 2 แหง่ทีจ่ะชว่ยท ารายไดเ้พิม่ขึน้และ
เสรมิความแขง็แกรง่ เพือ่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในธรุกจิมากยิง่ขึน้  

5) ภายในระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า รฐับาลจะใหง้บสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วของภเูกต็เป็นจ านวนมาก มี
การกอ่สรา้ง ปรบัปรงุ พฒันาสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย  ภเูกต็จะเปลีย่นโฉมไปอยา่ง
สิน้เชงิ จงึเป็นโอกาสทีด่ทีีโ่ครงการคารน์ิวลัเมจกิจะมคีวามเจรญิทางการทอ่งเทีย่วมารองรบั  

6) รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว ถอืเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ ไมว่่าจะอกี 10 หรอื 20 ปีขา้งหน้า ประเทศ
ไทยกย็งัคงตอ้งพึง่พารายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเป็นส าคญั  ดงันัน้ เมือ่กลุม่บรษิทัท าธุรกจิทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจากภาครฐั 
จงึมโีอกาสทีจ่ะเตบิโตและประสบความส าเรจ็ไปในแนวทางเดยีวกนั  

7) การลงทนุโครงการคารน์วิลัเมจกิ 3,570 ลา้นบาทนี้ จะเป็นการสรา้งโปรดกัสท์อ่งเทีย่วใหมแ่หง่แรกของ
โลก ทีไ่มเ่คยมทีีใ่ดท ามากอ่น ดว้ยแนวความคดิการออกแบบ การกอ่สรา้ง และการบรหิารงานฝีมอืคนไทย เป็นโครงการ
ทีจ่ะสรา้งความยิง่ใหญ่ อลงัการ ทีจ่ะน าชือ่เสยีงมาสูป่ระเทศไทย  

8) เมือ่คารน์ิวลัเมจกิประสบความส าเรจ็ เป็นโครงการอนัดบัหนึ่งของภเูกต็ กลุม่บรษิทัจะมธีรุกจิธมีปารค์
ทีย่ ิง่ใหญ่รวมเป็น 3 แหง่ คอื ซาฟารเีวลิด ์ภเูกต็แฟนตาซ ีและคารน์ิวลัเมจกิ สง่ผลใหธุ้รกจิของกลุ่มบรษิทัมคีวามแขง็แกรง่ 
คาดว่าจะสามารถท ารายไดร้วมกนัอยา่งต ่าถงึปีละ 3,000-4,000 ลา้นบาท  
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9) จากตวัเลขประมาณการนักทอ่งเทีย่ว ภาครฐัไดค้าดการณ์ไวว้่าในอกี 2 ปีขา้งหน้า ภูเกต็จะมจี านวน
นกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้เป็น 15 ลา้นคนต่อปี จากจ านวน 13 ลา้นคนในปี 2559 และมโีอกาสทีจ่ะเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องอกี
ในอนาคต  หากโครงการคารน์ิวลัเมจกิมนีกัทอ่งเทีย่วเพยีงปีละ 1 ลา้นคนจากจ านวนทัง้หมด 15 ลา้นคน หรอืประมาณ
รอ้ยละ 6.67 จะสามารถประมาณการรายไดต้่อปีโดยใชส้มมตฐิานรายไดบ้ตัรเขา้ชมทกุประเภทอยา่งต ่าเฉลีย่ต่อคนๆ 
ละ 1,600 บาท คณูกบัจ านวนนกัทอ่งเทีย่ว 1 ลา้นคน จะเทา่กบัมรีายไดต้่อปี 1,600 ลา้นบาท ขณะเดยีวกนัเมือ่ภเูกต็
แฟนตาซไีดร้บัการปรบัปรงุกจ็ะสามารถปรบัราคาขึน้ไดอ้กีทางหนึ่ง  

10)  ปจัจุบนัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเอเชยีและโลกก าลงัตื่นตวั มกีารแขง่ขนักนัสรา้งแหล่งทอ่งเทีย่วมาก
ขึน้ แต่ละประเทศไดส้รา้งแหลง่ทอ่งเทีย่วขนาดใหญ่ดว้ย Mega Project เพือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศตน ในขณะ
ทีป่ระเทศไทยมเีพยีงแหล่งทอ่งเทีย่วตามธรรมชาต ิและสถานทีท่่องเทีย่วเดมิๆ ทีน่ ามาโปรโมทเทา่นัน้ การทีก่ลุ่มบรษิทั
สรา้งแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอนัดบัหนึ่งได ้ กจ็ะชว่ยเพิม่ศกัยภาพดา้นการแขง่ขนักบัประเทศเพือ่นบา้นไดเ้ป็น
อยา่งด ี    

11) โครงการคารน์ิวลัเมจกิเมือ่เปิดใหบ้รกิาร จะมกีลุ่มนกัทอ่งเทีย่วพรอ้มจะรองรบั เนื่องจากกลุ่มบรษิทัมี
เอเย่นต์ทวัร ์เคาน์เตอรท์วัร ์โรงแรม และไกด์ รวมประมาณ 10,000 ราย ทีพ่รอ้มจะใหก้ารสนบัสนุนขายโปรดกัสใ์หม่
ของกลุ่มบรษิทั 

12) โครงการคารน์ิวลัเมจกิไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากส านกังาน BOI ไดร้บัสทิธิย์กเวน้ภาษอีากรน าเขา้
เครือ่งจกัร และไดร้บัลดหยอ่นภาษอีกี 5 ปีดว้ย  

 จากเหตุผลขา้งตน้ยอ่มแสดงใหเ้หน็แลว้ว่า การลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิดว้ยเงนิลงทนุ 3,570 ลา้น
บาท จะมคีวามคุม้คา่และจะใหป้ระโยชน์แกก่ลุ่มบรษิทัอยา่งมาก  โดยเฉพาะในดา้นตน้ทนุของโครงการทีต่ ่ากว่าธุรกจิ
อืน่มาก เพราะสว่นหนึ่งเกดิจากความไดเ้ปรยีบในเรือ่งตน้ทนุของทีด่นิทีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการ ซึง่มปีระมาณ 49 ไร่ 
เป็นทีด่นิเดมิ และทีด่นิทีซ่ื้อเพิม่เตมิเมื่อปี 2558 ประมาณ 33 ไร่ในราคาไร่ละ 6 ลา้นบาทเศษเท่านัน้  หากจะซื้อใหม ่
ในปจัจุบนัราคาทีด่นิใกลท้ะเลได้เพิม่สงูขึน้ถงึไร่ละ 60 ลา้นบาท จากประสบการณ์ดา้นการท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็  
20 ปี มัน่ใจว่าภายใน 5 ปีขา้งหน้า โครงการภเูกต็แฟนตาซแีละคารน์ิวลัเมจกิจะเป็นเสมอืนศนูยก์ลางของปา่ตองแห่งที่
สอง การลงทนุในครัง้นี้จงึเป็นการตดัสนิใจลงทนุทีเ่หมาะสม เพือ่ประโยชน์สงูสดุของกลุ่มบรษิทั  

นางอุไร วยัอศัว อาสาพทิกัษ์สทิธิผ์ูถ้อืหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามว่า รายงานความเหน็
ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ในสว่นที ่1 หน้า 9  ไดก้ล่าวถงึความเสีย่งจากการไมส่ามารถจดัหาแหล่งเงนิทนุไดเ้พยีงพอ 
และไดร้ะบุวา่ บรษิทัฯ อาจท าการเพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยผูถ้อืหุน้เดมิและ/หรอืผูถ้อืหุน้รายใหมใ่นอนาคตนัน้ ขอทราบ
ว่าหลงัจากผูถ้อืหุน้ไดใ้หส้ตัยาบนัในวนันี้แลว้ บรษิทัฯ จะมกีารเพิม่ทนุอกีครัง้หรอืไม่ 

นายพทิกัษ์ กติตอิคัรเสถยีร ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดช้ีแ้จงว่า การแสดงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่ง
ของการลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกินัน้ ทีป่รกึษาฯ จะตอ้งใหค้วามเหน็อยา่งครบถว้นทีส่ดุ ไมว่่าความเสีย่งนัน้จะมี
ความเป็นไปไดม้ากหรอืน้อยกต็าม  ส าหรบัความเสีย่งเรือ่งความเพยีงพอของเงนิลงทนุนัน้  ทีป่รกึษาฯ ไดต้รวจสอบ
เอกสารขอ้ตกลงทางการเงนิของโครงการฯ แลว้ พบวา่มแีหล่งเงนิรองรบัไวส้ว่นหนึ่ง อกีสว่นหนึ่งอยูร่ะหว่างการเจรจา
กบัสถาบนัการเงนิ รวมถงึการออกตราสารหนี้เพิม่เตมิ ซึง่ในกรณีทีเ่งนิทนุจากทัง้สองแหง่ไมเ่พยีงพอ บรษิทัฯ อาจเพิม่
ทนุในอนาคต ซึง่มไิดห้มายความว่าบรษิทัฯ จะมกีารเพิม่ทนุในขณะนี้   
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นายผนิ  คิว้คชา  ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า การจะเพิม่ทนุในอนาคตหรอืไมน่ัน้ เป็นเรือ่งทีอ่าจ
เกดิขึน้หรอือาจจะไมเ่กดิขึน้ ขึน้อยูก่บัการจดัหาเงนิลงทนุใหเ้พยีงพอ หากมคีวามจ าเป็นกอ็าจจะตอ้งเพิม่ทนุ 

นายสวุทิย ์เลาหพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ตามทีป่รากฎในรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระ ในสว่นที ่5 หน้า 15 เกีย่วกบัประมาณการทางการเงนิ ซึง่ทีป่รกึษาฯ ไดก้ าหนดสมมตฐิานดา้นการจ่ายเงนิ
ปนัผลว่า โครงการคารน์ิวลัเมจกิจะไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผลตลอดระยะของการประมาณการนัน้ ขอใหท้ีป่รกึษาอธบิาย
เพิม่เดมิในเรือ่งนี้ และจะสามารถบอกไดห้รอืไมว่่า ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในครัง้นี้เมือ่ไร 

นายพพิฒัน์ กติตอิคัรเสถยีร ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดช้ีแ้จงว่าในส่วนของประมาณการเรื่องการจ่าย 
เงนิปนัผล จากตวัเลขรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายต่างๆ จะเหน็ว่าในปี 2563 จะเริม่มกี าไรแลว้ สว่นการจะจ่ายเงนิปนัผลหรอื 
ไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการ เชน่ จะมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิในการลงทนุใดอกีหรอืไม ่จากตารางสรปุกระแส
เงนิสดอสิระ (Free Cash Flow) ของโครงการฯ ในสว่นที ่5 หน้า 19 จะเหน็ว่าในปี 2563  มกี าไรสทุธ ิ44.57 ลา้นบาท 
และในปี 2571 มกี าไรสุทธ ิ352.39 ลา้นบาท กระแสเงนิสดคอ่นขา้งด ีถงึแมจ้ะมเีงนิกูค้่อนขา้งมากกต็าม ในการประมาณ
การของทีป่รกึษาฯ รายไดท้ีก่ าหนดขึน้เป็นตวัเลขทีค่อ่นขา้ง Conservative เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประมาณการของฝา่ย
บรหิาร โดยทีป่รกึษาฯ ได้ใชข้อ้มูลอา้งองิจากภูเกต็แฟนตาซเีป็นหลกั เนื่องจากไม่สามารถที่จะหาแหล่งอา้งองิทีม่ ี
ความใกลเ้คยีงกว่าได ้ประกอบกบัการขายและการตลาดของคารน์ิวลัเมจกิตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากฝา่ยบรหิาร  กจ็ะมกีาร
ขายบตัรพว่งกบัภเูกต็แฟนตาซดีว้ย   

ส าหรบัเรือ่งของการประมาณการทีไ่ม่รวมการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ ในการวเิคราะหท์างการเงนิเพือ่ทีจ่ะประเมนิ
มลูคา่ของโครงการ จะมไิดป้ระมาณกระแสเงนิสดทีจ่ะตอ้งจ่ายเงนิปนัผลออกไป เนื่องจากประมาณการนี้มจีุดประสงคเ์พือ่
ประเมนิมลูคา่ของโครงการว่าเหมาะสมทีจ่ะลงทนุหรอืไม ่ตวัเลขตามประมาณการจะแสดงใหเ้หน็ว่าในกรณีทีธุ่รกจิด าเนิน
ต่อไปอยา่งต่อเนื่องนัน้ จะมกีระแสเงนิสดเขา้มาเท่าไรโดยทีไ่มจ่่ายเงนิปนัผล  จากนัน้กม็กีารค านวณว่าจะมอีตัราผลตอบ 
แทนภายในจากการลงทนุ (IRR) เทา่ไร การไมจ่่ายเงนิปนัผลนี้เป็นเพยีงสมมตฐิานของทีป่รกึษาฯ มไิดห้มายความวา่
บรษิทัฯ จะไมจ่่ายเงนิปนัผล  

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา  ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า บรษิทัฯ เป็นบรษิทัแมท่ีถ่อืหุน้ในภเูกต็แฟนตาซรีอ้ยละ 
99.92 และภเูกต็แฟนตาซถีอืหุน้ในคารน์ิวลัเมจกิรอ้ยละ 99.00 การทีภ่เูกต็แฟนตาซแีละคารน์ิวลัเมจกิจะจา่ยเงนิปนัผล
ใหแ้กบ่รษิทัแมน่ัน้ มลี าดบัขัน้ตอนอยา่งไร  

นายผนิ  คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผล
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไร การอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลเป็นอ านาจของผูถ้อืหุน้ของแต่ละบรษิทั สว่นการ
จะจ่ายเท่าไรและเมื่อใดนัน้ ขึน้อยู่กบัก าไรและเงนิสดของแต่ละบรษิทัว่าจะมเีพยีงใด และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้จะตอ้ง
ไมผ่ดิเงือ่นไขในสญัญากูเ้งนิของบรษิทันัน้ดว้ย   

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า  การกูย้มืเงนิเพือ่น ามาใชใ้นการลงทนุของโครงการ
คารน์ิวลัเมจกิ กลุ่มบรษิทักูย้มืในนามบรษิทัใด และมอีตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้ทา่ไหร ่  

นายผนิ  คิว้คชา  ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบว่า ผูกู้ห้ลกัคอืภเูกต็แฟนตาซแีละคารน์ิวลัเมจกิ สว่น
บรษิทัฯ เป็นผูค้ า้ประกนัเงนิกูร้ว่มกบัคุณผนิ คิว้คชา คุณอาภา คิว้คชา และคณุกติตกิร คิว้คชา ซึง่ค า้ประกนัสว่นตวัดว้ย 
โดยมอีตัราดอกเบีย้เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิประมาณรอ้ยละ 6.10 ต่อปี และดอกเบีย้การออกตราสารหนี้ประมาณรอ้ยละ 
6.50-7.00 ต่อปี  
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นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา  ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า  โครงการนี้จะคุม้ทนุภายในกีปี่  
นายผนิ  คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบวา่ หากธรุกจิด าเนินต่อไปอยา่งต่อเนื่องราบรืน่ โดยไมม่ี

วกิฤตการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อการทอ่งเทีย่ว เชือ่ว่าคงจะคนืทนุไดภ้ายใน 6-7 ปี  

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ตามขอ้มลูราคาบตัรผา่นประตขูองโครงการคารน์ิวลัเม
จกิก าหนดไวท้ีร่าคา 2,600 บาท แต่ประมาณการของทีป่รกึษาฯ ใชร้าคา 1,250 บาท เหตุใดจงึมสีว่นต่างจ านวนมาก  

คุณผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบว่า ตวัเลขทีท่ีป่รกึษาฯ น ามาใชใ้นประมาณการนัน้ เป็น
ตวัเลขเฉลีย่ของราคาบตัรเขา้ชมทุกประเภท โดยอา้งองิตามธุรกจิของภูเกต็แฟนตาซี ซึง่เป็นตวัเลขที่ Conservative 

เกนิไป เมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคาบตัรทีก่ าหนดไว ้2,600 บาทจงึเกดิผลต่างมาก  แต่ถงึแมจ้ะใชต้วัเลขตามประมาณการ
ของทีป่รกึษาฯ โครงการคารน์ิวลัเมจกิกย็งัคงสามารถท าก าไรได ้

นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า บตัรเขา้ชมโครงการคารน์ิวลัเมจกิทีร่าคา 2,600 บาทนัน้ 
ผูเ้ขา้ชมจะไดร้บับรกิารอะไรบา้ง 

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบวา่ การจะบอกว่าจะไดร้บัชมหรอืไดบ้รกิารอะไรบา้งนัน้ 
ขอยงัไม่ตอบในขณะนี้เพราะยงัเป็นความลบัทางธุรกจิอยู ่ 

นายศกัดิช์ยั  สกลุศรมีนตร ี ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ในโซนถนนชอปป้ิงของโครงการคารน์ิวลัเมจกิจะเปิด
ใหบุ้คคลภายนอกเขา้ไปท าการคา้ดว้ยหรอืไม ่ 

นายผนิ  คิว้คชา  ประธานกรรมการบรหิาร  ไดต้อบว่า  กลุม่บรษิทัไมม่นีโยบายใหบุ้คคลภายนอกเขา้มา
ท าการคา้หรอืใหบ้รกิารใดๆ ในโครงการ เพราะจะไมส่ามารถควบคมุคณุภาพของสนิคา้และการใหบ้รกิารได ้ยกเวน้
เป็นสนิคา้ประเภทงานฝีมอื ทีจ่ าเป็นตอ้งใชผู้ท้ีม่คีวามเชีย่วชาญโดยเฉพาะเทา่นัน้   

นายศกัดิช์ยั  สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ราคาบตัรของคารน์ิวลัเมจกิจะมรีาคาคนไทยหรอืไม่ 
นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบวา่ ราคาบตัรของคารน์ิวลัเมจกิจะเป็นราคายุตธิรรมซึง่มี

เพยีงราคาเดยีว ไมแ่บ่งแยกวา่เป็นคนไทยหรอืต่างชาต ิอย่างไรกต็าม เพือ่เปิดโอกาสใหค้นไทยมสีทิธซิือ้บตัรในราคา
พเิศษ กลุ่มบรษิทัจะขายบตัรราคาพเิศษ เมือ่รว่มรายการสง่เสรมิการขายกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  

นายศกัดิช์ยั  สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ผูถ้อืหุน้จะมโีอกาสไดบ้ตัรฟรหีรอืไม่ 
นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบวา่ ขอตรวจสอบระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกอ่น 

หากสามารถท าไดจ้ะแจกบตัรชมโครงการคารน์ิวลัเมจกิใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ซึง่ถอืเป็นเจา้ของโครงการฯ ดว้ย แตจ่ะเป็น
เมือ่ไรหรอือยา่งไรนัน้ หากท าไดจ้ะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดก้ล่าวว่า ในรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ส่วนที ่
3 หน้า 8 ถงึหน้า 10 ไดม้รีายละเอยีดขอบเขตการออกแบบโครงการคารน์ิวลัเมจกิของกรรมการบรหิาร 3 ทา่น คอื คณุ
ผนิ คุณกติตกิร และคุณสมหวงั คิว้คชา  ซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตัง้แต่เริม่ออกแบบกระทัง่เปิดด าเนินโครงการฯ 
เป็นภาระหน้าทีท่ีเ่ยอะมาก ขอชืน่ชมในสว่นนี้ว่าทุกท่านมคีวามสามารถมากจรงิๆ และอยากขอทราบว่างานออกแบบ
ในปจัจุบนัตดิปญัหาอะไรหรอืไม ่ 

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบว่า การออกแบบโครงการคารน์ิวลัเมจกิของกรรมการบรหิาร 
มใิชเ่ป็นเพยีงการออกแบบสรา้งอาคารหรอืธุรกจิทัว่ไป แต่เป็นการออกแบบโครงการแหลง่ทอ่งเทีย่วธมีปารค์ จงึมงีาน
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ส าคญัเฉพาะดา้นเยอะมาก ทกุขัน้ตอนตอ้งมกีารออกแบบแนวคดิ ออกแบบระบบต่างๆ เพื่อใหไ้ดโ้ครงการทีย่ ิง่ใหญ่ 
ซึง่ตอ้งใชผู้ท้ีม่คีวามสามารถในการออกแบบและม ีKnow how พเิศษ ทีผ่่านมา คณะกรรมการคารนิ์วลัเมจกิได้อนุมตัิ
ใหจ้่ายเงนิเดอืนพเิศษเพือ่ตอบแทนคา่ออกแบบใหแ้กก่รรมการบรหิารทัง้ 3 คน แต่ภายหลงัไดย้กเลกิไป คงเหลอืเพยีง
สว่นทีไ่ดจ้่ายไปแลว้จ านวน 73.5 ลา้นบาท ซึง่ไดบ้นัทกึอยูใ่นงบประมาณของโครงการฯ แต่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทัง้หมด
ยงัคงมอียูแ่ละด าเนินต่อไปตามเดมิ จนกว่าโครงการจะเปิดใหบ้รกิาร หากโครงการประสบความส าเรจ็แลว้ ขอผูถ้อืหุน้
กรณุาพจิารณาในสว่นนี้เพือ่เป็นก าลงัใจตอบแทนใหแ้กท่มีงานคนอืน่ๆ ดว้ย  ส าหรบัเรือ่งการออกแบบตามทีผู่ถ้อืหุน้
ถามนัน้ สว่นใหญ่ไดด้ าเนินการเสรจ็แลว้ เพราะทมีงานไดใ้ชเ้วลาเตรยีมการ ศกึษาขอ้มลู ส าหรบัการออกแบบมานาน
มากแลว้   

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุปรบมอืเพือ่ชืน่ชม และขอบคณุ นายผนิ คิว้คชา นายกติตกิร คิว้คชา และนาย
สมหวงั คิว้คชา รวมถงึทมีงานของภเูกต็แฟนตาซแีละคารน์ิวลัเมจกิ ทีไ่ดช้ว่ยกนัคดิคน้ออกแบบโครงการคารน์ิวลัเมจกิ
ในอนัทีจ่ะสรา้งรายไดแ้ละเป็นคณุประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัตอ่ไป และไดส้อบถามว่าจะมผีูใ้ดตอ้งการใหช้ีแ้จงหรอืซกัถาม
เกีย่วกบัโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิม่เตมิอกีหรอืไม ่ เมือ่ปรากฎว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ  ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี่
ประชมุพจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี้ ซึง่จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ในวาระนี้ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่อกี 8 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้2,520,833 หุน้ รวมมจี านวนหุน้ทีเ่ขา้
ประชมุทัง้หมด 1,494,730,969 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.30 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ ดงันัน้ คะแนนเสยีงทีจ่ะ
ถอืว่าใหส้ตัยาบนัในวาระนี้จะตอ้งไมน้่อยกว่า 1,112,148,227 เสยีง  

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหส้ตัยาบนัการลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ยซึง่ม ี  
มลูคา่การลงทนุ 3,570 ลา้นบาทตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้:  

อนุมตั ิ 1,491,847,636 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.81 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 2,383,333 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.16 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

วาระท่ี 3 พิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายเงินรางวลัประจ าปีให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซ่ึงเป็นผู้บริหาร

ระดบัสงู ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยต่างมกี าไร คณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึ
ไดพ้จิารณาอนุมตักิารจะจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2559 ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเป็นจ านวนเงนิรวม 4.05 

ลา้นบาท ซึง่เป็นการจ่ายตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของทัง้สองบรษิทัว่า “…กรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทน 
ดงัเช่น เบี้ยประชุม เบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ และบ าเหน็จ เป็นตน้ และใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีใน
วงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละสามของก าไรสทุธ”ิ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยอ่ยยงัไดพ้จิารณาอนุมตักิารจะจ่าย 
เงนิรางวลัประจ าปี 2559 ใหแ้กก่รรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ าคญัของบรษิทัยอ่ยเป็นจ านวนเงนิรวม 22.37 ลา้น
บาท ซึง่เป็นไปตามขอ้ตกลงการว่าจา้งผูบ้รหิารทีก่ าหนดไวต้ัง้แต่ในอดตีดว้ยว่า “หากบรษิทัมกี าไรใหผู้บ้รหิารระดบัสงู
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มสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของก าไรกอ่นจ่ายภาษ”ี รวมเป็นเงนิรางวลัประจ าปี
ของคณะกรรมการและกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวน 26.42 ลา้นบาท ซึง่ในการประชมุสามญัประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่24 

เมษายน 2560 คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและทีป่ระชมุไดอ้นุมตังิบการเงนิส าหรบัปี 2559 แลว้ หากแต่
มไิดเ้สนอวาระพจิารณาอนุมตักิารจะจา่ยเงนิรางวลัประจ าปี 2559 ใหแ้กค่ณะกรรมการและกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงูเป็นวาระเฉพาะ ดงันัน้ เพือ่ความถูกตอ้ง ครบถว้น ตามวรรค 2 ของมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ทีก่ าหนดใหก้ารจ่ายคา่ตอบแทนแกก่รรมการทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ คณะกรรม การ
จงึมมีตใิหเ้สนอใหท้ีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหส้ตัยาบนัการจะจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2559 ใหแ้กค่ณะ 
กรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ าคญัของบรษิทัยอ่ย ตามรายละเอยีด   
ทีก่ล่าวขา้งตน้ 

ประธานฯ ได้ถามทีป่ระชุมว่าจะมผีูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ซึง่ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้มี
ความเหน็เป็นอยา่งอืน่ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี้ ซึง่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไดแ้ยกการ
พจิารณาออกเป็น 2 ขอ้ คอื:  

ก. เงนิรางวลัประจ าปีของคณะกรรมการ:  ซึง่กรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรวม 16 ราย ถอืหุน้
รวมจ านวน 1,036,077,601 หุน้ เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรงจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   

ข.   เงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู: ซึง่ในวาระนี้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
รวม 3 ราย ถอืหุน้รวมจ านวน  231,016,864 หุน้ เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรงจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตดิงันี้: 

ก. ใหส้ตัยาบนัการจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2559 ใหแ้กค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในวงเงนิ
ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสุทธ ิเป็นจ านวนเงนิรวม 4.05 ลา้นบาท ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ โดยไมน่บัเสยีงของ
กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 16 ราย ถอืหุน้รวมจ านวน 1,036,077,601 หุน้ ท าใหจ้ านวนเสยีง
สทุธทิีม่สีทิธพิจิารณาและลงคะแนนในวาระนี้มจี านวนรวม 458,653,368 เสยีง 

อนุมตั ิ 455,770,035 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.37 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 2,883,333 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.63 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

ข. ใหส้ตัยาบนัการจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2559 ใหแ้กก่รรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ าคญัของบรษิทั
ยอ่ย ในวงเงนิไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของก าไรกอ่นจ่ายภาษ ีเป็นจ านวนเงนิรวม 22.37 ลา้นบาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
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โดยไมน่บัเสยีงของกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้ 3 ราย ถอืหุน้รวมจ านวน 231,016,864 หุน้   
ท าใหจ้ านวนเสยีงสทุธทิีม่สีทิธพิจิารณาและลงคะแนนในวาระนี้มจี านวนรวม 1,263,714,105 เสยีง 

อนุมตั ิ 1,263,214,105 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซ่ึง

เป็นผู้บริหารระดบัสงู  

ประธานฯ ไดก้ล่าวว่า เพื่อความถูกตอ้งในหลกัการบนัทกึบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในเรือ่งการจะจ่าย 
เงนิรางวลัประจ าปีใหแ้กก่รรมการและกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอใหท้ีป่ระชมุวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2560 รวมถงึในอนาคตเฉพาะในปีทีบ่รษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยมกี าไรใหแ้ก่คณะกรรมการและกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดงันี้: 

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) ให้กรรมการที่เป็นผู้บรหิารระดบัสูงที่ส าคญั คอื ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ มสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของก าไรก่อนจ่ายภาษี  โดยใหค้ณะ 
กรรมการเป็นผู้พจิารณาการจดัสรรจ านวนเงนิรางวลัตามความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของ
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารนัน้  

 หากจะมกีารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้ก่กรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่กล่าวขา้งต้นในปีใด คณะกรรมการจะ
เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิอ่นการจ่ายทกุครัง้    

ประธานฯ ไดถ้ามทีป่ระชมุว่าจะมผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอยา่งอืน่หรอืไม ่ซึง่ไดม้ผีูถ้อืหุน้แสดงความเหน็และ
ซกัถาม ดงันี้: 

นายสุวทิย ์ เลาหะพลวฒันา  ผูถ้อืหุน้ ได้สอบถามว่า เรื่องการจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีของคณะกรรมการ
ตามทีร่ะบุในขอ้บงัคบัหมวดที ่4 คณะกรรมการ ว่า “...กรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทน ดงัเชน่ เบีย้ประชมุ 
เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ และบ าเหน็จ เป็นตน้ และใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไม่
เกนิรอ้ยละสามของก าไรสุทธ”ิ นัน้ เป็นการระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัใดบา้ง และกลุ่มบรษิทัไดก้ าหนดการพจิารณา
เกีย่วกบักรรมการทีอ่าจจะรบัเงนิรางวลัซ ้าซอ้นกนัจากการเป็นกรรมการของทัง้ 3 บรษิทัไวห้รอืไม ่ 

ประธานฯ ไดต้อบวา่ นโยบายการจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้กก่รรมการนัน้ ไดถ้กูก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของทัง้ 3 บรษิทั คอื ซาฟารเีวลิด ์ภเูกต็แฟนตาซ ีและคารน์ิวลัเมจกิ ซึง่ในการพจิารณาจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้ก่
กรรมการเป็นการพจิารณาของแต่ละบรษิทั ส่วนการทีก่รรมการจะไดร้บัเงนิรางวลัซ ้าซอ้นเพราะการด ารงต าแหน่ง
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กรรมการในบรษิทัอืน่ดว้ยนัน้ ไมค่วรน ามาเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา เพราะการทีก่รรมการทา่นหนึ่งเป็นกรรมการ   
ในบรษิทัอืน่ดว้ย กรรมการทา่นนัน้ยอ่มมภีาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในบรษิทันัน้  

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดใ้หค้วามเหน็ว่า ไมม่ขีอ้ขดัขอ้งในการจ่ายเงนิรางวลักรรมการในวงเงนิ
ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสทุธ ิตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ แต่การจะจ่ายเงนิรางวลัของกรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 15% ของก าไรก่อนจ่ายภาษนีัน้ ในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีอ่ยูใ่นกลุ่มฟ้ืนฟูกจิการมานานกว่า 10 ปี 
และบรษิทัฯ ไมม่กีารจ่ายเงนิปนัผล  ขอเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาเปลีย่นหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเงนิรางวลัประจ าปี
ใหแ้ก่กรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูจาก 15% ของก าไรก่อนจ่ายภาษ ีเป็น 15% ของเงนิปนัผลทีจ่ะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
จะไดห้รอืไม ่เพราะการจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีกอ่นภาษนีี้ จะสง่ผลกระทบท าใหก้ าไรสทุธสิ าหรบัปีทีจ่ะน ามาพจิารณา
จ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ลดลง หรอือาจจะไม่เหลอืเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผล ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนรวมถงึ
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงมสีทิธิไ์ด้รบัผลตอบแทนพรอ้มกนั นอกจากนี้ ขอเสนอใหก้ารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี
ใหแ้ก่กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูที ่15% ของเงนิปนัผลนี้ เป็นการจ่ายจากเงนิปนัผลของซาฟารเีวลิด์เพยีงแห่ง
เดยีว ขอใหค้ณุผนิพจิารณาในเรือ่งนี้ดว้ย  

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดก้ล่าวว่า ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีในฐานะผูม้สีว่น
ได้เสยีไม่ควรใหค้วามเหน็ในเรื่องนี้ แต่เนื่องดว้ยจ าเป็นตอ้งตอบค าถามในฐานะของกรรมการบรษิทัและบรษิทัย่อย 
จงึขอตอบว่า การจะจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ าคญั 15% จากเงนิปนัผลนัน้ หาก
เป็นการจ่ายจากเงนิปนัผลของแต่ละบรษิทัเป็นเรื่องทีส่ามารถพจิารณาได ้แต่การจะใหจ้่ายเงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการ
ของบรษิทัยอ่ยจากเงนิปนัผลของบรษิทัใหญ่ซึง่เป็นคนละนติบิุคคลกนันัน้ ไมส่ามารถกระท าได ้เพราะจะไมถ่กูตอ้ง
ตามหลกัการบญัช ี 

ประธานฯ ไดก้ล่าวว่า เรือ่งการจ่ายเงนิรางวลักรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ าคญั 15% นี้ ถอืเป็น
เรื่องของแต่ละนิตบิุคคลทีค่ณะกรรมการของแต่ละบรษิทัจะพจิารณาตามความเหมาะสมของก าไรหรอืของเงนิปนัผล
ของกจิการของตนเอง แลว้แต่หลกัเกณฑท์ีจ่ะก าหนดขึน้  แตก่ารจะใหน้ าเงนิรางวลัทีบ่รษิทัยอ่ยจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการ
ของตนมารว่มพจิารณาจากก าไรหรอืจากเงนิปนัผลของบรษิทัใหญ่นัน้ ไมน่่าจะถกูตอ้ง 

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดก้ล่าวว่า โดยทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะไดร้บั
เงนิรางวลัประจ าปีในอตัรา 3% ของก าไรสทุธขิองแต่ละปีอยูแ่ลว้ ดงันัน้ ในสว่นของเงนิรางวลักรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงูในอตัรา 15% นี้ จงึอยากทีจ่ะใหจ้่ายจากเงนิปนัผลของบรษิทัใหญ่เพยีงแห่งเดยีว เพราะการจ่าย 15% จากก าไร
หรอืจากเงนิปนัผลของคารน์ิวลัเมจกิและภเูกต็แฟนตาซนีัน้ ผูท้ีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนนี้จะเป็นกรรมการเทา่นัน้ ผูถ้อืหุน้
ซาฟารคีนอืน่ๆ จะยงัไม่ไดร้บัจนกว่าจะมกีารจ่ายเงนิปนัผล  อกีประการหนึ่งคดิว่าอตัราเงนิรางวลัประจ าปีทีเ่สนอ 15% นี้
คอ่นขา้งสงู เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการจ่ายคา่ตอบแทน Basic Management ในธรุกจิอืน่ เชน่ ในธรุกจิโรงแรมจะประมาณ 
1-2% สว่นคา่ตอบแทนพเิศษจะประมาณ 3-5% เทา่นัน้  และหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการเสนอใหพ้จิาณานี้มไิดร้ะบวุนั
สิน้สดุว่าจะจา่ยเงนิรางวลันี้ไปจนถงึเมือ่ไหร ่หลกัเกณฑท์ีไ่ดร้บัการอนุมตักิจ็ะมกี าหนดใชต้่อไปอนาคต ซึง่เท่ากบัว่า 
ในทกุปีทีม่กี าไร กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บั 15% จากก าไรก่อนหกัภาษ ีในขณะทีผู่ถ้อืหุน้อาจจะไมไ่ดร้บั
เงนิปนัผล ดงันัน้ สิง่ทีเ่สนอทัง้หมดนัน้ หากสามารถลดอตัราการจ่ายเงนิรางวลักรรมการลงได ้กจ็ะท าใหค้า่ใชจ้่ายลดลง 
ก าไรของแต่ละบรษิทัจะเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ กส็ามารถจ่ายเงนิปนัผล และเมื่อหุน้ซาฟารกีลบัเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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งบการเงนิแสดงผลประกอบการทีด่ ีบวกกบัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลทีด่ ีราคาหุน้ในตลาดกจ็ะสงูขึน้ และภาพลกัษณ์
ของบรษิทัฯ ต่อผูล้งทนุกจ็ะด ีถอืว่าเป็นการไดป้ระโยชน์ดว้ยกนัทกุฝา่ย  

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดย้กตวัอยา่งธุรกจิยกัษ์ใหญ่ในต่างประเทศ มบีรษิทัยอ่ย 100 
บรษิทัทัว่โลก บรษิทัยอ่ยทีต่ัง้อยูใ่นประเทศหนึ่งก าไร แต่บรษิทัยอ่ยในอกีประเทศหนึ่งขาดทนุ บรษิทัยอ่ยทีก่ าไรจะจ่าย 
เงนิรางวลัตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของตน จะตอ้งน ามาพจิารณาจ่ายจากเงนิปนัผลของบรษิทัใหญ ่หากบรษิทัใหญไ่มม่ี
ก าไรกจ็ะไม่สามารถทีจ่ะจ่ายได้ เช่นนี้เป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกต้อง กรรมการแต่ละบรษิทัควรจะไดร้บัผลตอบแทนทีจ่่ายจาก
บรษิทัทีต่นสงักดั หากใหจ้่ายจากบรษิทัใหญ่ ในการบนัทกึบญัชคีา่ใชจ้่าย และภาษตี่างๆ จะจดัการอยา่งไร  

นายภากร มกรานนท ์ผูถ้อืหุน้ ไดก้ล่าวว่า การจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีในอตัรารอ้ยละ 3 ของก าไรสทุธ ิใหแ้ก่
กรรมการนัน้ สว่นตวัไมม่ขีอ้ขดัขอ้ง  แต่ในสว่นของเงนิรางวลัรอ้ยละ 15 ของก าไรกอ่นภาษ ีทีจ่ะจ่ายใหแ้กก่รรมการซึง่
เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูนัน้ เป็นตวัเลขทีส่งูเกนิไป ซึ่งเงนิรางวลัทีจ่ะจา่ยใหก้รรมการบรหิารนี้บรษิทัจดทะเบยีนโดยทัว่ไป
กม็กีารจ่าย แต่มไิดม้อีตัราเปอรเ์ซน็ตท์ีส่งูเชน่นี้  นอกจากนี้ ขอใหอ้ธบิายเพิม่เตมิว่าเงนิรางวลักรรมการ 15% นี้ ใชฐ้าน
จากก าไรเฉพาะกจิการ หรอืค านวณจากงบการเงนิรวม  

นายผนิ  คิว้คชา  ประธานกรรมการบรหิาร  ไดก้ล่าววา่ ในธุรกจิธมีปารค์ในลกัษณะเดยีวกบัซาฟารเีวลิด ์
ภเูกต็แฟนตาซ ีและคารน์ิวลัเมจกิ ในประเทศไทยยงัไมม่ ีจงึไมส่ามารถทีจ่ะน ามาเปรยีบเทยีบกบักรรรมการทีบ่รหิาร 
ธุรกจิโรงแรม หรอือสงัหารมิทรพัยท์ัว่ไป แต่หากจะเปรยีบเทยีบกบั CEO ของกลุ่มบรษิทั Disney ซึง่จะไดร้บัทัง้เงนิเดอืน 
โบนสั เงนิรางวลั และสวสัดกิารต่างๆ ทีส่งูกว่านี้อกีหลายเท่า ผูบ้รหิารงานแหล่งทอ่งเทีย่วธมีปารค์ทีม่ที ัง้สตัว ์ทัง้การ
แสดง และการบรกิารเชน่นี้ถอืเป็นความสามารถพเิศษเฉพาะบุคคล การจะเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการบรหิาร
ธมีปารค์ กบัธุรกจิอืน่ทีเ่พยีงบรหิารงานในส านกังานคงไมส่ามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนัได ้สว่นเรือ่งฐานในการค านวณ
เงนิรางวลัตามทีเ่สนอคอื พจิารณาจากผลการด าเนนิงานตามทีป่รากฎในงบเฉพาะกจิการของแต่ละบรษิทั 

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดก้ล่าวว่า เนื่องดว้ยเนื้อหาของวาระที ่4 ในหนงัสอืเชญิประชมุวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ ระบุขอ้มลูไมช่ดัเจน ผูถ้อืหุน้อา่นแลว้อาจเขา้ใจคลาดเคลื่อน และยงัมผีูถ้อืหุน้อกีหลายรายไมเ่หน็ดว้ย
กบัหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการเสนอ ประกอบกบัการพจิารณาในวาระนี้ เป็นเพยีงการอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารจะจา่ยเงนิ
รางวลัประจ าปีเทา่นัน้ ยงัมไิดน้ าผลก าไรทีแ่ทจ้รงิมาพจิารณาดว้ย จงึขอเสนอใหค้ณะกรรมการน าเรื่องนี้เสนอใหท้ีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอกีครัง้ในการประชมุสามญัประจ าปี 2561 หรอืภายหลงัจากทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ไดก้ลบัเขา้ซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้  

นายศกัดิช์ยั  สกลุศรมีนตร ี ไดเ้สนอว่า หากจะมกีารเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการ
ในคราวต่อไป ขอใหค้ณะกรรมการก าหนดวงเงนิเป็นจ านวนสงูสดุไวด้ว้ย 

ประธานฯ ไดก้ล่าวว่า การก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีดว้ยเปอรเ์ซน็ตข์องก าไรในแต่ละปี
นัน้ กเ็พือ่ทีจ่ะตอบแทนความวริยิะอตุสาหะและความสามารถของผูบ้รหิารระดบัสงู ทีบ่รหิารงานใหก้จิการมกี าไรสงูสดุ 
และไดก้ล่าวต่อไปว่า เนื่องดว้ยการพจิารณาวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เสนอใหเ้ปลีย่นหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเงนิรางวลัประจ าปี
จากทีค่ณะกรรมการเสนอใหพ้จิารณาจ่ายจากก าไรของแต่ละบรษิทั เป็นการจ่ายจากเงนิปนัผลของบรษิทัใหญ่ ซึง่ไดม้ี
ผูถ้อืหุน้เหน็ดว้ยและไม่เหน็ด้วย อกีทัง้การจะพจิารณาเรื่องทีจ่ะเปลีย่นแปลงนัน้ มไิดร้ะบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุมที่
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน ดงันัน้ จงึเหน็ว่าเพื่อใหไ้ด้ขอ้สรุปในวาระนี้ ขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนเป็นการ
ตดัสนิ โดยพจิารณาตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการเสนอในหนงัสอืเชญิประชมุ  
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ประธานฯ ไดถ้ามทีป่ระชมุว่าจะมคีวามเหน็เป็นอยา่งอืน่หรอืไม ่หากไม่มผีูใ้ดเหน็เป็นอยา่งอืน่ กข็อใหท้ี่
ประชมุพจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี้ ซึง่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ  
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน การพจิารณาวาระนี้ม ี2 ประเดน็ คอื:  

ก. เงนิรางวลัประจ าปีของคณะกรรมการ: ซึง่กรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรวม 16 ราย ถอืหุน้
รวมจ านวน 1,036,077,601 หุน้ เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรงจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   

ข. เงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู: ซึง่ในวาระนี้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
รวม 3 ราย ถอืหุน้รวมจ านวน  231,016,864 หุน้ เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรงจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตดิงันี้: 

ก. ไมอ่นุมตัหิลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2560 ใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ เนื่องจากไดร้บัคะแนนเสยีงต ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชมุ โดยไมน่บัรวมเสยีงของกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 16 ราย ถอืหุน้รวมจ านวน 
1,036,077,601 หุน้ ท าใหจ้ านวนเสยีงสทุธทิีม่สีทิธพิจิารณาและลงคะแนนในวาระนี้มจี านวนรวม 
458,653,368 เสยีง    

อนุมตั ิ 179,180,069 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 39.07 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 279,473,299 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 60.93 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

ข. อนุมตัหิลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 2560 รวมถงึในอนาคตเฉพาะในปีทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
มกี าไร ใหแ้กก่รรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ในวงเงนิรวมไม่เกนิ
รอ้ยละ 15 ของก าไรก่อนจ่ายภาษขีองแต่ละบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม โดยไม่นบัรวมเสยีงของกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 3 ราย ถอื
หุน้รวมจ านวน 231,016,864 หุน้ ท าใหจ้ านวนเสยีงสุทธทิีม่สีทิธพิจิารณาและลงคะแนนในวาระนี้มี
จ านวนรวม 1,263,714,105 เสยีง 

อนุมตั ิ 984,244,944 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 77.89 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 279,469,161 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 22.11 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

 

วาระท่ี 5. เร่ืองอ่ืนๆ  

 -ไมม่-ี  
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 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอืน่ๆ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น และไดก้ลา่ว
ปิดการประชมุเมือ่เวลา 12.40 น.      

 
 
 
 

ณรงค ์จุลชาต 
(ณรงค ์จุลชาต) 
ประธานทีป่ระชมุ 

 
นฤมล  ศขุวนิท ุ

 (นฤมล  ศขุวนิท)ุ 
เลขานุการบรษิทั 

 


