บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จํากัด (มหาชน)
บมจ.
ที 084/2560
17 สิงหาคม 2560

เรือง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2560

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิงทีส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เมือวันที 24 เมษายน 2560
สารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรัพย์การลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อย
รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ เกียวกับการประชุม
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
วิธกี ารลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
8. แผนทีแสดงสถานทีจัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้มมี ติให้เชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครังที 1/2560 ในวันที 8 กันยายน 2560 ตังแต่เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที 99 ถนนปญั ญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี:
วาระที 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
บริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันที 24 เมษายน 2560
และได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะ
เวลาทีกฎหมายกําหนด พร้อมทังได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้ว และได้แนบสําเนารายงานการประชุมฯ มา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังนีด้วย (สิงทีส่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ:
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ:
มติสาํ หรับวาระนีจะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที 2 พิ จารณาอนุมตั ิ ให้สตั ยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิ กของบริ ษทั ย่อย
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที 7/2557 เมือวันที 30 กรกฎาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั
ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) บริษทั ย่อยทีบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียน
จัดตังบริษทั คาร์นวิ ลั เมจิก จํากัด (“คาร์นิวลั เมจิก”) เพือสร้างและดําเนินธุรกิจโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่ (“โครงการ
คาร์นิวลั เมจิก”) ทีจังหวัดภูเก็ต ด้วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 1 ล้านบาท และต่อมาเมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทีประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครังที 1/2558 ได้มมี ติให้บริษทั ฯ เพิมทุนจดทะเบียนจํานวน 666.65 ล้านบาท เพือนําเงิน
ส่วนหนึงจํานวน 516 ล้านบาท ไปลงทุนเพิมในภูเก็ตแฟนตาซี เพือให้ภเู ก็ตแฟนตาซีนําไปขยายธุรกิจลงทุนในโครงการ
คาร์นิวลั เมจิกด้วยการเพิมทุนจํานวน 406 ล้านบาท และอีกจํานวน 110 ล้านบาทนําไปซือทีดินเนือที 12 ไร่พร้อม
อาคารทีพักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี ซึงเมือวันที 23 มีนาคม 2558 คาร์นิวลั เมจิกได้เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1
ล้านบาท เป็ น 500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยภูเก็ตแฟน
ตาซีถอื หุน้ ในคาร์นิวลั เมจิกร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ต่อมาเมือวันที 27 พฤษภาคม 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที 5/2558 ได้มมี ติรบั ทราบความ
คืบหน้าการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกว่าได้มขี นาดการลงทุน 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าทีดิน) คํานวณตาม
เกณฑ์การได้มาซึงสินทรัพย์ฯ ได้เท่ากับร้อยละ 36.50 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม
ํ าร้อยละ 50 บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผย
2558 ถือเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ประเภทที 2 มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ตากว่
สารสนเทศการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศทีเกียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้สง่ รายงานสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
เมือวันที 20 ตุลาคม 2558 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครังที 2/2558 ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิมทุน
จดทะเบียนอีกครังหนึงจํานวน 555.28 ล้านบาท เพือนําเงินส่วนหนึงจํานวน 471.20 ล้านบาท ไปลงทุนเพิมในภูเก็ต
แฟนตาซี เพือจัดซือทีดินขนาด 33 ไร่เศษทีจะใช้ในการสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกจํานวน 205 ล้านบาท, สร้างอาคาร
ทีพักพนักงานหลังใหม่เพือรองรับพนักงานของคาร์นิวลั เมจิกจํานวน 170 ล้านบาท และก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมของ
ภูเก็ตแฟนตาซี 96.10 ล้านบาท ซึงภูเก็ตแฟนตาซีได้ใช้เงินทีได้รบั จากการเพิมทุนตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว
อนึง การทีภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอที
ื ดินเนือทีประมาณ 33 ไร่เศษดังกล่าวนี ทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องเช่าทีดินเพือ
ใช้กอ่ สร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกจากบุคคลภายนอก จึงทําให้การพัฒนาทีดินเพือใช้ในโครงการสามารถทําได้อย่างอิสระ
เต็มที และหลังจากทีฝา่ ยบริหารของคาร์นิวลั เมจิกได้ทาํ การปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้มคี วามเหมาะสมและสมบูรณ์
แบบ โดยการขยายพืนทีของโครงการเพิมจากเดิม 63 ไร่ เป็ นประมาณ 82 ไร่เศษ และขยายขนาดอาคารการแสดงและ
ภัตตาคารซึงเป็ นสิงปลูกสร้างหลักของโครงการให้มขี นาดใหญ่ขนึ เพือให้สามารถรองรับนักท่องเทียวได้มากขึนและ
สามารถเข้าเทียวชมได้ตลอดทุกฤดูกาล, การเพิมจํานวนและขยายขนาดสิงปลูกสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ
ให้สอดคล้องกับขนาดพืนทีทีใหญ่ขนและอุ
ึ
ตสาหกรรมท่องเทียวทีขยายตัวเพิมขึน, พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ม ี
ความทันสมัยและสามารถรองรับนักท่องเทียวทีจะเพิมขึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพิมเติมรายละเอียดของการตกแต่ง
งานสถาปตั ยกรรมทังภายในอาคารและโดยรอบโครงการให้มคี วามยิงใหญ่และตระการตาอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
โครงการ, การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงของแสงไฟให้วจิ ติ ร งดงาม ยิงใหญ่ เพือความเป็ นผูน้ ําในอุตสาหกรรม
ท่องเทียว และเป็ นแหล่งท่องเทียวธีมปาร์คอันดับหนึงของประเทศไทย และเป็ นแห่งเดียวในโลก จึงได้ขอ้ สรุปว่างบ
ประมาณการลงทุนจะต้องเพิมขึนจาก 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าทีดิน) เป็ นงบลงทุน 3,570 ล้านบาท โดยนับรวม
ทีดินทีภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอเมื
ื อเดือนมีนาคม 2558 เพือใช้ในการดําเนินโครงการคาร์นิวลั เมจิก เนือทีรวม 33-3-92.4 ไร่
มูลค่า 205 ล้านบาท, ทีดินแปลงเนือที 12 ไร่ พร้อมอาคารทีพักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี มูลค่า 110 ล้านบาท และ
การก่อสร้างอาคารทีพักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีเพิมเติมบนทีดินแปลงดังกล่าว มูลค่า 170 ล้านบาทด้วย

ทีประชุมคณะกรรมการคาร์นิวลั เมจิก ครังที 6/2560 และทีประชุมคณะกรรมการภูเก็ตแฟนตาซี ครังที 7/2560
เมือวันที 30 มิถุนายน 2560 ได้พจิ ารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าว โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลทางด้าน
การตลาดและการลงทุนของธุรกิจคูแ่ ข่งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงทังทางตรงและทางอ้อม ภาวะการแข่งขันของ
ธุรกิจท่องเทียวทีเกิดขึนในปจั จุบนั และทีจะเกิดขึนในอนาคต รวมถึงสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั แล้ว มีความเห็นว่า
การขยายขนาดการลงทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิมขึนจาก 1,450 ล้านบาท เป็ น 3,570 ล้านบาทนันมีความเหมาะสม
และจะก่อประโยชน์สงู สุดให้แก่กลุ่มบริษทั อีกทังยังจะเป็ นการเพิมความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษทั ในการแข่งขันในธุรกิจ
ท่องเทียวทีจะทวีความรุนแรงยิงขึน เพือการเป็ นผูน้ ําในอุตสาหกรรมท่องเทียวในจังหวัดภูเก็ตและในประเทศไทย และจะ
ก่อให้เกิดรายได้สงู สุดอย่างยังยืนแก่กลุ่มบริษทั ต่อไปในอนาคต รายละเอียดของการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิก
ปรากฎตามสารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรัพย์การลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อย ซึงได้แนบมาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครังนีด้วย (สิงทีส่งมาด้วย 2)
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที 8/2560 เมือวันที 30 มิถุนายน 2560 ได้มมี ติให้ความเห็นชอบการที
คาร์นิวลั เมจิกจะขยายขนาดการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิมเติมจากทีกําหนดไว้เดิม 1,450 ล้านบาท เป็ น
3,570 ล้านบาท และให้นําความเห็นของคณะกรรมการเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการเข้า
ทํารายการดังกล่าว เนืองจากการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกถือเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ (รวมถึงประกาศทีแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมถึงประกาศทีแก้ไขเพิมเติม) เมือคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์การได้มาซึงสินทรัพย์แล้วได้เท่ากับร้อยละ
103.34 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2558 (สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2558 มีจาํ นวน 3,972.15 ล้านบาท เมือหักด้วยเงินเพิมทุนครังที 1/2558 เฉพาะส่วนทีนําไป
ลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซีจาํ นวน 516.80 ล้านบาท ซึงประกอบด้วย ค่าซือทีดินขนาด 12 ไร่พร้อมอาคารทีพักพนักงาน
ของภูเก็ตแฟนตาซีจาํ นวน 110 ล้านบาท และเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกจํานวน 406 ล้านบาท เนืองจากปจั จุบนั
จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมอยูใ่ นมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกแล้ว) ถือเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ประเภท
ที 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือ มีขนาดของรายการเท่ากับ
ร้อยละ 100 หรือสูงกว่า บริษทั ฯ มีหน้าทีต้องจัดทํารายงานสารสนเทศการได้มาซึงสินทรัพย์เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาให้สตั ยาบันการเข้าทํารายการดังกล่าว โดยต้องได้รบั คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงต้องจัดให้ม ี
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) แสดงความเห็นเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ดว้ ย อนึง ในเรืองดังกล่าวนีบริษทั ฯ
ได้แต่งตังบริษทั สีลมแอ๊ดไวเซอรี จํากัด เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการ
อย่างไรก็ตาม เรืองการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) นัน บริษทั ฯ มี
คุณสมบัตเิ ข้าข่ายได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งยืนขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ต่อตลาดหลักทรัพย์อกี ครังหนึง (Relisting) เนืองจากการได้มาซึงสินทรัพย์โครงการคาร์นิวลั เมจิกเข้าเงือนไขตามข้อ 24
ของประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ทุกข้อ ดังต่อไปนี
1) ธุรกิจทีได้มามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษทั ฯ
โครงการคาร์นิวลั เมจิกเป็ นแหล่งท่องเทียวและนันทนาการประเภทธีมปาร์ค มีลกั ษณะการประกอบ
ธุรกิจเช่นเดียวกันกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดังนัน จึงเป็ นการเสริมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ให้มคี วาม
แข็งแกร่งยิงขึน

2) บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายจะเปลียนแปลงธุรกิจหลักทีสําคัญของบริษทั ฯ

บริษทั ฯ และภูเก็ตแฟนตาซี ไม่มนี โยบายทีจะเปลียนแปลงลักษณะการดําเนินธุรกิจแต่อย่างใด
กลุ่มบริษทั ยังคงดําเนินธุรกิจท่องเทียวและนันทนาการต่อไป ควบคูไ่ ปกับการเปิ ดดําเนินธุรกิจโครงการคาร์นิวลั เมจิก
ุ สมบัตทิ จะจดทะเบี
ี
ยนกับตลาด
3) กลุ่มบริษทั อันเป็ นผลจากการได้มาซึงโครงการคาร์นิวลั เมจิก มีคณ
หลักทรัพย์ฯ ต่อไป
การเข้าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นการได้มาซึงสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจการท่องเทียวของ
กลุ่มบริษทั เพิมขึนอีกแห่งหนึง ซึงจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั ฯ ในเรืองการสร้างรายได้และผลกําไรในอนาคต ทังนี
จากการพิจารณาคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมของกลุ่มบริษทั ภายหลังการเข้าทํารายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ากลุ่มบริษทั
ยังมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและมีความเหมาะสมตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4) ไม่มกี ารเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในคณะกรรมการของบริษทั และในอํานาจการควบคุมบริษทั
หรือผูถ้ อื หุน้ ทีมีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
ภายหลังจากการได้มาซึงสินทรัพย์โครงการคาร์นิวลั เมจิก บริษทั ฯ และภูเก็ตแฟนตาซีมไิ ด้มกี าร
เปลียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ หรือมีการเปลียนแปลงคณะกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อย กลุ่มบริษทั ยังคงมีการ
บริหารงานภายใต้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารชุดเดิมทีมีอยูใ่ นปจั จุบนั

ความเห็นของคณะกรรมการ:
การเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์การลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อยเพิมเติมจากทีได้
กําหนดไว้เดิม 1,450 ล้านบาท เป็ น 3,570 ล้านบาทในครังนี เป็ นโอกาสอันดีในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั สามารถ
สร้างโครงการธีมปาร์คทียิงใหญ่ ทีจะก่อประโยชน์สงู สุดให้แก่กลุ่มบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และอยูภ่ ายในเงือนไขทีสมเหตุ
สมผล เพือเพิมความแข็งแกร่งในการแข่งขันของกลุ่มบริษทั ในธุรกิจท่องเทียวทีจะทวีความรุนแรงยิงขึน เพือการเป็ น
ผูน้ ําในอุตสาหกรรมการท่องเทียวในจังหวัดภูเก็ต ในประเทศ และประเทศใกล้เคียง อันจะนํามาซึงรายได้และกําไรที
เพิมขึนของกลุ่มบริษทั ต่อไปในอนาคต ดังนัน คณะกรรมการจึงเห็นว่า ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2559 ควรมี
มติอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อย โดยมีงบประมาณการลงทุน (รวมทีดินทีใช้
ดําเนินโครงการฯ) ประมาณ 3,570 ล้านบาทตามทีเสนอ
สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ :
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 8/2560 เมือวันที 30 มิถุนายน 2560 ได้มมี ติให้แต่งตังบริษทั สีลม
แอ๊ดไวเซอรี จํากัด เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ทีปรึกษาฯ”) เพือจัดทํารายงานความเห็นต่อการเข้าทํารายการ
ลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกของบริษทั ย่อย โดยทีปรึกษาฯ ได้มคี วามเห็นต่อการเข้าทํารายการดังกล่าวสรุปว่า
กล่าวโดยสรุปคือ การเข้าลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกในครังนีจะช่วยเพิมช่องทางในการสร้างรายได้
ให้แก่บริษทั ฯ กระจายความเสียงในการลงทุนทางธุรกิจของบริษทั ฯ จากการประยุกต์ใช้ประสบการณ์และความพร้อม
ของบุคลากรและเครืองมือในการดําเนินงานทีบริษทั ฯ มีอยูใ่ นปจั จุบนั โดยคาดว่าจะทําให้บริษทั ฯ มีภาพรวมด้านการ
ดําเนินงานทีดีขนึ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อาจต้องพิจารณาถึงข้อเสียจากการเข้าทํารายการ เช่น การแย่ง
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเอง (Cannibalization) รวมทังความเสียงจากการเข้าลงทุน เช่น ความล่าช้าของการ
ก่อสร้าง จํานวนนักท่องเทียวลดลง และเงือนไขต่างๆ ในสัญญาเงินกู้ เพือประกอบการเข้าทํารายการในครังนี

เมือพิ จารณาจากข้อดี-ข้อเสียและความเสียงข้างต้น รวมทังผลกระทบและความเสียหายในกรณี ทีผู้ถือ
หุ้นของบริ ษทั ฯ มีมติ ไม่ให้สตั ยาบันการเข้าทํารายการได้มาซึงสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ที ปรึกษาฯ จึงสรุปว่าการเข้า
ทํารายการในครังนี มีความสมเหตุสมผล
ในเรืองความเหมาะสมของการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ทีปรึกษาฯ ได้ประเมินอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน โดยพิจารณา 1) มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Net Present Value : NPV) สําหรับโครงการ และผูถ้ อื หุน้
2) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) และผูถ้ อื หุน้ (Equity IRR) โดยสามารถสรุปได้
ดังนี
การประเมิ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสด (NPV)
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)

โครงการ (Project)

831.66 ล้านบาท
10.43 %

ผูถ้ ือหุ้น (Equity)

481.83 ล้านบาท
13.30 %

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่า โครงการคาร์นิวลั เมจิกมี NPV เท่ากับ 831.66 ล้านบาท และ IRR เท่ากับร้อยละ
10.43 ต่อปี ซึงมีค่าสูงกว่าค่าเฉลียของต้นทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของทุน (WACC) ของโครงการภายหลังปรับปรุงแล้วทีมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 7.83 ต่อปี จึงมีความเหมาะสมสําหรับการเข้าลงทุนในครังนี นอกจากนี เมือพิจารณาผลตอบ แทนทีคาด
ว่าจะได้รบั จากโครงการดังกล่าวพบว่า มี Equity NPV เท่ากับ 481.83 ล้านบาท โดยมี EIRR เท่ากับร้อยละ 13.30 ต่อปี
ซึงมีคา่ สูงกว่าค่าเฉลียของต้นทุนของผูถ้ อื หุน้ (Ke) ภายหลังปรับปรุงแล้วทีมีค่าเท่ากับร้อยละ 12.50 ต่อปี ดังนัน การลงทุน
ในโครงการคาร์นิวลั เมจิกในครังนี ทีปรึกษาฯ เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในด้านผลตอบแทนการลงทุน โดยสรุป
ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ ควรให้สตั ยาบันในการเข้าทํารายการได้มาซึงสิ นทรัพย์ในครังนี
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของทีปรึกษาฯ ซึงอยู่บนสมมติฐานว่า
ข้อมูล เอกสาร และร่างเอกสารทีได้รบั การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและผูท้ เกี
ี ยวข้องเป็ นความจริง สมบูรณ์และถูกต้อง รวมทัง
พิจารณาเงือนไขและข้อกําหนดของการเข้าทํารายการดังกล่าว ทีปรึกษาฯ พิจารณาว่าสมมติฐานทีใช้ในการจัดเตรียม
ประมาณการทางการเงินมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลทีมีอยู่ในช่วงเวลาทีศึกษาเท่านัน
การเปลียนแปลงใดๆ ทีเกิดขึนในอนาคตอาจจะเป็ นปจั จัยทีส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาฯ ทังนี การตัดสินใจ
ทีจะอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารเข้าทํารายการในครังนีขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ
ข้อมูลโดยละเอียดปรากฏในรายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ทแนบ
ี
มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้วย )
การลงมติ:
มติสาํ หรับวาระนีจะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 3 พิ จารณาให้สตั ยาบันการจ่ายเงิ นรางวัลประจําปี ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึงเป็ น
ผู้บริ หารระดับสูง ประจําปี 2559
เนืองด้วยผลประกอบการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 มีกาํ ไร
คณะกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจะจ่ายเงินรางวัลประจําปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการ และ
กรรมการซึงเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจําปี ซงได้
ึ ระบุไว้ในข้อ
บังคับของบริษทั และบริษทั ย่อย กล่าวคือ:

ก. เงินรางวัลประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริษทั และบริษทั ย่อย ในหมวดที 4 คณะกรรมการ ได้กาํ หนดไว้ว่า “…กรรมการของบริษทั มี
สิทธิได้รบั ค่าตอบแทน ดังเช่น เบียประชุม เบียเลียง ค่าพาหนะ และบําเหน็จ เป็ นต้น และให้คณะกรรมการมีสทิ ธิ
ได้รบั เงินรางวัลประจําปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกําไรสุทธิ”
ข. เงินรางวัลประจําปี ของกรรมการซึงเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้วยเป็ นข้อตกลงการว่าจ้างผูบ้ ริหารระดับสูงทีได้กาํ หนดไว้ตงแต่
ั ในอดีต ซึงเดิมระบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั
และบริษทั ย่อย แต่ภายหลังได้มกี ารแก้ไขข้อบังคับในเรืองดังกล่าว เพือทีจะแยกสิทธิในการได้รบั เงินรางวัลประจําปี
ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงออกจากกันให้ชดั เจน จึงได้กาํ หนดเพียงการจ่ายเงินรางวัลประจําปี ของคณะกรรมการ
ไว้ในข้อบังคับของบริษทั เท่านัน ส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจําปี ให้แก่กรรมการซึงเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที 2/2553 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2553 และครังที 9/2553
เมือวันที 29 กันยายน 2553 และทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ย่อย ครังที 3/2553 เมือวันที 24 มีนาคม 2553 ได้มมี ติ
ไว้ว่า “หากบริษทั ฯ มีกาํ ไรให้ผบู้ ริหารระดับสูงมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจําปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของ
กําไรก่อนจ่ายภาษี”
บริษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าตอบแทนเงินรางวัลประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อยรวม 4.05 ล้านบาท
และเงินรางวัลประจําปี ของกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อยรวม 22.37 ล้านบาท รวมทังสิน 26.42 ล้าน
บาท ไว้ในงบการเงินสําหรับปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
เมือวันที 24 เมษายน 2560 แล้ว หากแต่มไิ ด้เสนอวาระพิจารณาอนุมตั กิ ารจะจ่ายเงินรางวัลประจําปี 2559 ให้แก่คณะ
กรรมการและกรรมการซึงเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี:
ประเภทของ
ค่าตอบแทน
เงินรางวัลประจําปี
ของคณะกรรมการ

จํานวนค่าตอบแทน ปี 2559
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย
0.97 ล้านบาท
3.08 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 3 ของกําไรสุทธิปี 2559 จัดสรรตามการ
ดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริษทั ฯ 12 ท่าน และกรรมการบริษทั ย่อย
13 ท่าน

เงินรางวัลประจําปี
ของกรรมการซึงเป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูง

ไม่ม ี ( )

รวมค่าตอบแทน

0.97 ล้านบาท

หมายเหตุ :

()

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

ยอดการขายของบริษทั ฯ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนด บริษทั ฯ จึงมิได้จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน คณะกรรมการบริหารจึงเสนอให้
งดการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจําปี 2559 ให้แก่กรรมการซึงเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ:
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการจะจ่ายเงินรางวัลประจําปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการ
ของบริษทั ฯ และกรรมการซึงเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อย ตามรายละเอียดทีกล่าวข้างต้น

การลงมติ:
มติสาํ หรับวาระนีจะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และผูท้ มีี สว่ นได้เสียจะงด
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี
วาระที 4. พิ จารณาอนุมตั ิ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นรางวัลประจําปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึง
เป็ นผู้บริ หารระดับสูง
ข้อบังคับของบริษทั ในหมวดที 4 คณะกรรมการ กําหนดให้ “...กรรมการของบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน
ดังเช่น เบียประชุม เบียเลียง ค่าพาหนะ และบําเหน็จ เป็ นต้น และให้คณะกรรมการมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจําปี ใน
วงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกําไรสุทธิ” และ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัตวิ ่า
“ห้ามมิให้บริษทั จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั
ในกรณีทข้ี อบังคับของบริษทั มิได้กาํ หนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึงให้เป็ นไปตามมติของทีประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ซึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม”
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เมือวันที 24 เมษายน 2560 คณะกรรมการได้เสนอให้ทประชุ
ี ม
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 เพียงเฉพาะค่าเบียประชุมของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ในอัตราเดียวกันกับทีเคยได้รบั อนุมตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 แต่มไิ ด้เสนอให้พจิ ารณากําหนดการ
จ่ายเงินรางวัลประจําปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึงเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ทได้
ี กาํ หนดไว้
ในข้อบังคับของบริษทั และบริษทั ย่อยดังทีกล่าวในวาระที 3. ดังนัน เพือความถูกต้องและครบถ้วนของขันตอนการ
อนุมตั ริ ายการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ทประชุ
ี มวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2560 พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจําปี ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึงเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2560 เพือพิจารณาอนุมตั หิ ลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล
ประจําปี 2560 รวมถึงในอนาคตเฉพาะในปี ทบริ
ี ษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาํ ไร ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึงเป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์ทได้
ี กาํ หนดไว้ในข้อบังคับและมติทประชุ
ี มคณะกรรมการ
ของทังสองบริษทั กล่าวคือ:
ก. เงินรางวัลประจําปี ของคณะกรรมการ: หากบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย มีกาํ ไร (ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจําปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกําไรสุทธิ โดยให้
คณะกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรจํานวนเงินรางวัลให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมของการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ข. เงินรางวัลประจําปี ของกรรมการซึงเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง: หากบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย มีกาํ ไร
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง คือ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
มีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจําปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกําไรก่อนจ่ายภาษี โดยให้คณะกรรมการเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาการจัดสรรจํานวนเงินรางวัลตามความเหมาะสมของภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการทีเป็ นผู้
บริหารนัน

อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯ มีกาํ ไรและจะมีการจ่ายเงินรางวัลประจําปี ให้แก่กรรมการตามหลักเกณฑ์ทกล่
ี าว
ข้างต้น คณะกรรมการจะเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั วิ งเงินทีจะใช้ในการจ่ายเงินรางวัลประจําปีดงั กล่าว
ก่อนการจ่ายทุกครัง
การลงมติ:
มติสาํ หรับวาระนีจะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และผูท้ มีี สว่ นได้เสียจะงด
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี
วาระที 5 เรืองอืนๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอืนๆ นอกเหนือจากวาระทีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดสนับสนุ น เพือให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุ้น
พิจารณาเรืองนันๆ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ เพือสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ในวันที 31 กรกฎาคม 2560 และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือรวบรวมรายชือผูถ้ อื หุน้ ในวันที 1 สิงหาคม 2560
หากท่านไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึงบรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้า
ประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึงปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ประธานกรรมการมอบหมาย
ี
ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนี
ท่านและผูร้ บั มอบฉันทะของท่านจะต้องกรอกข้อมูล แล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดทีปรากฏในสิงทีส่งมาด้วย
5 หรือท่านอาจมอบฉันทะให้ นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการอิ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมแทน
ก็ได้ โดยให้ทา่ นส่งหลักฐานและเอกสารตามทีได้กาํ หนดไว้ในสิงทีส่งมาด้วย 5 ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงนายสุเมธ
สังข์ศริ ิ ณ ทีทําการของบริษทั ฯ ก่อนวันที 8 กันยายน 2560
นายสุเมธ สังข์ศิริ อายุ 56 ปี อยูบ่ า้ นเลขที 99/196 หมู่บา้ นชวนชืนรามอิ นทรา ซอยรามอิ นทรา 65
แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูท้ ไม่
ี มสี ว่ นได้เสียในวาระใดๆ มิได้
เป็ นญาติกบั ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ไม่เป็ นผูท้ มีี สว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็ นผู้
ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
จึงขอเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คิวคชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

