
 
 

 

 

 
บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จาํกดั (มหาชน) 

บมจ. ������������� 

ที� 084/2560 
  17  สงิหาคม  2560 

 

เรื�อง  ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2560  

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2560 

 2.  สารสนเทศรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยก์ารลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ย  
 3. รายงานความเหน็ของที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ 
  4. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เกี�ยวกบัการประชมุ 

 5.  เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้รว่มประชมุ 

   วธิกีารลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 6. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 
  7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  
  8. แผนที�แสดงสถานที�จดัประชมุ 
  

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครั �งที� 1/2560 ในวนัที� 8 กนัยายน 2560 ตั �งแต่เวลา 9.00 น. ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ีเลขที� 99 ถนนปญัญาอนิทรา 
แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 เพื�อพจิารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ

ดงัต่อไปนี�: 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2560 
และไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะ 

เวลาที�กฎหมายกาํหนด พรอ้มทั �งไดเ้ผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ แลว้ และไดแ้นบสาํเนารายงานการประชมุฯ มา
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครั �งนี�ดว้ย (สิ�งที�สง่มาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:    

ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ควรรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมต:ิ   

มตสิาํหรบัวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทั �งหมด                                

ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  



 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมติัให้สตัยาบนัการลงทุนสร้างโครงการคารนิ์วลัเมจิกของบริษทัย่อย  

ตามที�ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที� 7/2557 เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2557 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั 
ภูเกต็แฟนตาซ ี จาํกดั (มหาชน) (“ภูเกต็แฟนตาซ”ี) บรษิทัย่อยที�บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 ของทุนจดทะเบยีน  
จดัตั �งบรษิทั คารน์วิลัเมจกิ จาํกดั (“คารน์ิวลัเมจกิ”) เพื�อสรา้งและดาํเนินธุรกจิโครงการธมีปารค์แหง่ใหม ่ (“โครงการ
คารน์ิวลัเมจกิ”) ที�จงัหวดัภเูกต็ ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริ�มแรก 1 ลา้นบาท และต่อมาเมื�อวนัที� 16 กุมภาพนัธ ์2558 ที�ประชมุ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครั �งที� 1/2558 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ เพิ�มทนุจดทะเบยีนจาํนวน 666.65 ลา้นบาท เพื�อนําเงนิ
สว่นหนึ�งจาํนวน 516 ลา้นบาท ไปลงทนุเพิ�มในภเูกต็แฟนตาซ ี เพื�อใหภ้เูกต็แฟนตาซนํีาไปขยายธุรกจิลงทนุในโครงการ
คารน์ิวลัเมจกิดว้ยการเพิ�มทนุจาํนวน 406 ลา้นบาท และอกีจาํนวน 110 ลา้นบาทนําไปซื�อที�ดนิเนื�อที� 12 ไรพ่รอ้ม
อาคารที�พกัพนกังานของภเูกต็แฟนตาซ ีซึ�งเมื�อวนัที� 23 มนีาคม 2558 คารน์ิวลัเมจกิไดเ้พิ�มทนุจดทะเบยีนจากเดมิ 1 

ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 50 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยภเูกต็แฟน
ตาซถีอืหุน้ในคารน์ิวลัเมจกิรอ้ยละ 99.0 ของทนุจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้  

ต่อมาเมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2558 ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที� 5/2558 ไดม้มีตริบัทราบความ
คบืหน้าการลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิว่าไดม้ขีนาดการลงทนุ 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วมมลูคา่ที�ดนิ) คาํนวณตาม
เกณฑก์ารไดม้าซึ�งสนิทรพัยฯ์ ไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 36.50 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มนีาคม 
2558 ถอืเป็นรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยป์ระเภทที� 2 มขีนาดเกนิกว่ารอ้ยละ 15 แต่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผย
สารสนเทศการไดม้าซึ�งสนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุและประกาศที�เกี�ยวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และไดส้ง่รายงานสารสนเทศดงักล่าวใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันบัแตว่นัที�
เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้  

เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2558 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครั �งที� 2/2558 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิ�มทนุ
จดทะเบยีนอกีครั �งหนึ�งจาํนวน 555.28 ลา้นบาท เพื�อนําเงนิสว่นหนึ�งจาํนวน 471.20 ลา้นบาท ไปลงทนุเพิ�มในภเูกต็
แฟนตาซ ีเพื�อจดัซื�อที�ดนิขนาด 33 ไรเ่ศษที�จะใชใ้นการสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิจาํนวน 205 ลา้นบาท, สรา้งอาคาร
ที�พกัพนักงานหลงัใหม่เพื�อรองรบัพนกังานของคารน์ิวลัเมจกิจาํนวน 170 ลา้นบาท และกอ่สรา้งปรบัปรงุกจิกรรมของ
ภเูกต็แฟนตาซ ี96.10 ลา้นบาท ซึ�งภเูกต็แฟนตาซไีดใ้ชเ้งนิที�ไดร้บัจากการเพิ�มทนุตามวตัถุประสงคด์งักล่าวแลว้  

อนึ�ง การที�ภูเกต็แฟนตาซไีดซ้ื�อที�ดนิเนื�อที�ประมาณ 33 ไรเ่ศษดงักล่าวนี� ทาํใหไ้มจ่าํเป็นตอ้งเชา่ที�ดนิเพื�อ
ใชก้อ่สรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิจากบุคคลภายนอก  จงึทาํใหก้ารพฒันาที�ดนิเพื�อใชใ้นโครงการสามารถทาํไดอ้ยา่งอสิระ
เตม็ที� และหลงัจากที�ฝา่ยบรหิารของคารน์ิวลัเมจกิไดท้าํการปรบัปรงุรปูแบบของโครงการใหม้คีวามเหมาะสมและสมบรูณ์
แบบ โดยการขยายพื�นที�ของโครงการเพิ�มจากเดมิ 63 ไร ่เป็นประมาณ 82 ไรเ่ศษ และขยายขนาดอาคารการแสดงและ
ภตัตาคารซึ�งเป็นสิ�งปลูกสรา้งหลกัของโครงการใหม้ขีนาดใหญ่ขึ�น เพื�อใหส้ามารถรองรบันักท่องเที�ยวได้มากขึ�นและ 
สามารถเขา้เที�ยวชมไดต้ลอดทกุฤดกูาล, การเพิ�มจาํนวนและขยายขนาดสิ�งปลกูสรา้งและกจิกรรมต่างๆ ภายในโครงการ
ใหส้อดคลอ้งกบัขนาดพื�นที�ที�ใหญ่ขึ�นและอุตสาหกรรมท่องเที�ยวที�ขยายตวัเพิ�มขึ�น, พฒันาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ใหม้ี
ความทนัสมยัและสามารถรองรบันกัทอ่งเที�ยวที�จะเพิ�มขึ�นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ, เพิ�มเตมิรายละเอยีดของการตกแต่ง 
งานสถาปตัยกรรมทั �งภายในอาคารและโดยรอบโครงการใหม้คีวามยิ�งใหญ่และตระการตาอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
โครงการ, การพฒันารปูแบบและเทคนิคการแสดงของแสงไฟใหว้จิติร งดงาม ยิ�งใหญ่ เพื�อความเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรม
ท่องเที�ยว และเป็นแหล่งท่องเที�ยวธมีปาร์คอนัดบัหนึ�งของประเทศไทย และเป็นแห่งเดยีวในโลก จงึไดข้อ้สรุปว่างบ 
ประมาณการลงทุนจะตอ้งเพิ�มขึ�นจาก 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วมมลูคา่ที�ดนิ) เป็นงบลงทนุ 3,570 ลา้นบาท โดยนบัรวม
ที�ดนิที�ภเูกต็แฟนตาซไีดซ้ื�อเมื�อเดอืนมนีาคม 2558 เพื�อใชใ้นการดาํเนินโครงการคารน์ิวลัเมจกิ เนื�อที�รวม 33-3-92.4 ไร่ 
มลูคา่ 205 ลา้นบาท, ที�ดนิแปลงเนื�อที� 12 ไร ่พรอ้มอาคารที�พกัพนกังานของภเูกต็แฟนตาซ ีมลูคา่ 110 ลา้นบาท และ
การกอ่สรา้งอาคารที�พกัพนักงานของภเูกต็แฟนตาซเีพิ�มเตมิบนที�ดนิแปลงดงักล่าว มลูคา่ 170 ลา้นบาทดว้ย   

 



 

ที�ประชมุคณะกรรมการคารน์ิวลัเมจกิ ครั �งที� 6/2560 และที�ประชมุคณะกรรมการภเูกต็แฟนตาซ ีครั �งที� 7/2560 

เมื�อวนัที� 30 มถิุนายน 2560 ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของรายการดงักล่าว โดยพจิารณาจากการศกึษาขอ้มลูทางดา้น

การตลาดและการลงทนุของธุรกจิคูแ่ขง่ในจงัหวดัภเูกต็และจงัหวดัใกลเ้คยีงทั �งทางตรงและทางออ้ม ภาวะการแขง่ขนัของ
ธุรกจิทอ่งเที�ยวที�เกดิขึ�นในปจัจุบนัและที�จะเกดิขึ�นในอนาคต รวมถงึสถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัแลว้ มคีวามเหน็วา่
การขยายขนาดการลงทนุของโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิ�มขึ�นจาก 1,450 ลา้นบาท เป็น 3,570 ลา้นบาทนั �นมคีวามเหมาะสม
และจะกอ่ประโยชน์สงูสดุใหแ้กก่ลุ่มบรษิทั อกีทั �งยงัจะเป็นการเพิ�มความแขง็แกรง่ของกลุ่มบรษิทัในการแขง่ขนัในธุรกจิ
ทอ่งเที�ยวที�จะทวคีวามรนุแรงยิ�งขึ�น เพื�อการเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรมทอ่งเที�ยวในจงัหวดัภเูกต็และในประเทศไทย และจะ
ก่อใหเ้กดิรายไดส้งูสดุอย่างยั �งยนืแก่กลุ่มบรษิทัต่อไปในอนาคต  รายละเอยีดของการลงทุนในโครงการคารน์ิวลัเมจกิ

ปรากฎตามสารสนเทศรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยก์ารลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ย ซึ�งไดแ้นบมาพรอ้ม 
กบัหนงัสอืเชญิประชมุในครั �งนี�ดว้ย (สิ�งที�สง่มาดว้ย 2) 

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที� 8/2560 เมื�อวนัที� 30 มถิุนายน 2560 ไดม้มีตใิหค้วามเหน็ชอบการที� 
คารน์ิวลัเมจกิจะขยายขนาดการลงทุนสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิ�มเตมิจากที�กาํหนดไวเ้ดมิ 1,450 ลา้นบาท เป็น 
3,570 ลา้นบาท และใหนํ้าความเหน็ของคณะกรรมการเสนอต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัใิหส้ตัยาบนัการเขา้

ทาํรายการดงักล่าว เนื�องจากการลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิถอืเป็นรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยฯ์ ตามประกาศคณะ 
กรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มนียัสาํคญัที�เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ (รวมถงึประกาศที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 

(รวมถงึประกาศที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ) เมื�อคาํนวณขนาดของรายการตามเกณฑก์ารไดม้าซึ�งสนิทรพัยแ์ลว้ไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 

103.34 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มนีาคม 2558 (สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย ณ วนัที� 31 มนีาคม 2558 มจีาํนวน 3,972.15 ลา้นบาท เมื�อหกัดว้ยเงนิเพิ�มทนุครั �งที� 1/2558 เฉพาะสว่นที�นําไป
ลงทนุในภเูกต็แฟนตาซจีาํนวน 516.80 ลา้นบาท ซึ�งประกอบดว้ย คา่ซื�อที�ดนิขนาด 12 ไรพ่รอ้มอาคารที�พกัพนกังาน
ของภเูกต็แฟนตาซจีาํนวน 110 ลา้นบาท และเงนิลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิจาํนวน 406 ลา้นบาท เนื�องจากปจัจุบนั
จาํนวนเงนิดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นมลูคา่การลงทนุของโครงการคารน์ิวลัเมจกิแลว้) ถอืเป็นรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยป์ระเภท
ที� 4 หรอืการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยออ้ม (Backdoor Listing) กล่าวคอื มขีนาดของรายการเท่ากบั

รอ้ยละ 100 หรอืสงูกว่า บรษิทัฯ มหีน้าที�ตอ้งจดัทาํรายงานสารสนเทศการไดม้าซึ�งสนิทรพัยเ์ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และจดัใหม้กีารประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาใหส้ตัยาบนัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน รวมถงึตอ้งจดัใหม้ี
ที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) แสดงความเหน็เกี�ยวกบัรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยด์ว้ย  อนึ�ง ในเรื�องดงักลา่วนี�บรษิทัฯ 
ไดแ้ต่งตั �งบรษิทั สลีมแอด๊ไวเซอรี� จาํกดั เป็นที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) เพื�อใหค้วามเหน็ต่อการเขา้ทาํรายการ   

อยา่งไรกต็าม เรื�องการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยออ้ม (Backdoor Listing) นั �น บรษิทัฯ มี
คณุสมบตัเิขา้ขา่ยไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งยื�นขออนุญาตจดทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ต่อตลาดหลกัทรพัยอ์กีครั �งหนึ�ง (Relisting) เนื�องจากการไดม้าซึ�งสนิทรพัยโ์ครงการคารน์ิวลัเมจกิเขา้เงื�อนไขตามขอ้ 24 

ของประกาศการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ ทกุขอ้ ดงัต่อไปนี�  
1) ธุรกจิที�ไดม้ามลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

โครงการคารน์ิวลัเมจกิเป็นแหล่งทอ่งเที�ยวและนนัทนาการประเภทธมีปารค์ มลีกัษณะการประกอบ
ธุรกจิเช่นเดยีวกนักบัการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทั  ดงันั �น จงึเป็นการเสรมิธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัใหม้คีวาม
แขง็แกรง่ยิ�งขึ�น    

 



 
2) บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายจะเปลี�ยนแปลงธุรกจิหลกัที�สาํคญัของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ และภเูกต็แฟนตาซ ีไมม่นีโยบายที�จะเปลี�ยนแปลงลกัษณะการดาํเนนิธุรกจิแต่อยา่งใด  
กลุ่มบรษิทัยงัคงดาํเนินธุรกจิทอ่งเที�ยวและนนัทนาการต่อไป ควบคูไ่ปกบัการเปิดดาํเนินธุรกจิโครงการคารน์ิวลัเมจกิ 

3) กลุ่มบรษิทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซึ�งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ มคีณุสมบตัทิี�จะจดทะเบยีนกบัตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวถอืเป็นการได้มาซึ�งสนิทรพัยใ์นการประกอบธุรกจิการท่องเที�ยวของ 
กลุ่มบรษิทัเพิ�มขึ�นอกีแหง่หนึ�ง ซึ�งจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์แกบ่รษิทัฯ ในเรื�องการสรา้งรายไดแ้ละผลกาํไรในอนาคต ทั �งนี� 

จากการพจิารณาคณุสมบตัแิละความเหมาะสมของกลุ่มบรษิทัภายหลงัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวแลว้ เหน็ว่ากลุ่มบรษิทั
ยงัมคีณุสมบตัคิรบถว้นและมคีวามเหมาะสมตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4) ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงอยา่งมนียัสาํคญัในคณะกรรมการของบรษิทัและในอาํนาจการควบคมุบรษิทั
หรอืผูถ้อืหุน้ที�มอีาํนาจควบคมุของบรษิทั 

ภายหลงัจากการไดม้าซึ�งสนิทรพัยโ์ครงการคาร์นิวลัเมจกิ บรษิทัฯ และภูเกต็แฟนตาซมีไิด้มกีาร

เปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้  หรอืมกีารเปลี�ยนแปลงคณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  กลุ่มบรษิทัยงัคงมกีาร
บรหิารงานภายใตค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารชดุเดมิที�มอียูใ่นปจัจุบนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:     

การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยก์ารลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ยเพิ�มเตมิจากที�ได้
กาํหนดไวเ้ดมิ 1,450 ลา้นบาท เป็น 3,570 ลา้นบาทในครั �งนี�  เป็นโอกาสอนัดใีนการขยายธุรกจิของกลุ่มบรษิทั สามารถ
สรา้งโครงการธมีปารค์ที�ยิ�งใหญ ่ที�จะกอ่ประโยชน์สงูสดุใหแ้กก่ลุ่มบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และอยูภ่ายในเงื�อนไขที�สมเหตุ 
สมผล เพื�อเพิ�มความแขง็แกรง่ในการแขง่ขนัของกลุ่มบรษิทัในธุรกจิทอ่งเที�ยวที�จะทวคีวามรนุแรงยิ�งขึ�น เพื�อการเป็น

ผูนํ้าในอตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยวในจงัหวดัภเูกต็ ในประเทศ และประเทศใกลเ้คยีง อนัจะนํามาซึ�งรายไดแ้ละกาํไรที�
เพิ�มขึ�นของกลุ่มบรษิทัต่อไปในอนาคต ดงันั �น คณะกรรมการจงึเหน็ว่า ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2559 ควรมี
มตอินุมตัใิหส้ตัยาบนัการลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ย โดยมงีบประมาณการลงทนุ (รวมที�ดนิที�ใช้
ดาํเนินโครงการฯ) ประมาณ 3,570 ลา้นบาทตามที�เสนอ 

สรปุความเหน็ของที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ :  

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 8/2560 เมื�อวนัที� 30 มถิุนายน 2560 ไดม้มีตใิหแ้ต่งตั �งบรษิทั สลีม 
แอ๊ดไวเซอรี� จาํกดั เป็นที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (“ที�ปรกึษาฯ”) เพื�อจดัทาํรายงานความเหน็ต่อการเขา้ทาํรายการ
ลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิของบรษิทัยอ่ย โดยที�ปรกึษาฯ ไดม้คีวามเหน็ต่อการเขา้ทาํรายการดงักล่าวสรุปว่า  

กล่าวโดยสรปุคอื การเขา้ลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิในครั �งนี�จะชว่ยเพิ�มชอ่งทางในการสรา้งรายได้
ใหแ้กบ่รษิทัฯ กระจายความเสี�ยงในการลงทนุทางธุรกจิของบรษิทัฯ จากการประยกุตใ์ชป้ระสบการณ์และความพรอ้ม

ของบุคลากรและเครื�องมอืในการดาํเนินงานที�บรษิทัฯ มอียูใ่นปจัจุบนั โดยคาดว่าจะทาํใหบ้รษิทัฯ มภีาพรวมดา้นการ
ดาํเนินงานที�ดขี ึ�น อยา่งไรกต็าม ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อาจตอ้งพจิารณาถงึขอ้เสยีจากการเขา้ทาํรายการ เชน่ การแยง่
ชงิสว่นแบ่งทางการตลาดของตนเอง (Cannibalization) รวมทั �งความเสี�ยงจากการเขา้ลงทนุ เชน่ ความล่าชา้ของการ
กอ่สรา้ง จาํนวนนกัทอ่งเที�ยวลดลง และเงื�อนไขต่างๆ ในสญัญาเงนิกู ้ เพื�อประกอบการเขา้ทาํรายการในครั �งนี�  

 

 



 

เมื�อพิจารณาจากข้อดี-ข้อเสียและความเสี�ยงข้างต้น รวมทั �งผลกระทบและความเสียหายในกรณีที�ผู้ถือ

หุ้นของบริษทัฯ มีมติไม่ให้สตัยาบนัการเข้าทาํรายการได้มาซึ�งสินทรพัยด์งักล่าว ที�ปรึกษาฯ จึงสรปุว่าการเข้า

ทาํรายการในครั �งนี� มีความสมเหตุสมผล  

ในเรื�องความเหมาะสมของการเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว ที�ปรกึษาฯ ไดป้ระเมนิอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ โดยพจิารณา 1) มลูคา่ปจัจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Net Present Value : NPV) สาํหรบัโครงการ และผูถ้อืหุน้ 
2) อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) และผูถ้อืหุน้ (Equity IRR) โดยสามารถสรุปได้
ดงันี� 

การประเมินอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน โครงการ (Project) ผูถ้ือหุ้น (Equity) 

มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสด (NPV) 831.66 ลา้นบาท 481.83 ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทนุ (IRR)  10.43 %  13.30 % 
 

จากตารางขา้งตน้ สรปุไดว้่า โครงการคารน์ิวลัเมจกิม ีNPV เท่ากบั 831.66 ลา้นบาท และ IRR เท่ากบัรอ้ยละ 
10.43 ต่อปี ซึ�งมคี่าสงูกว่าค่าเฉลี�ยของต้นทุนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของทุน (WACC) ของโครงการภายหลงัปรบัปรุงแลว้ที�มี
คา่เทา่กบัรอ้ยละ 7.83 ต่อปี จงึมคีวามเหมาะสมสาํหรบัการเขา้ลงทุนในครั �งนี� นอกจากนี� เมื�อพจิารณาผลตอบ แทนที�คาด
ว่าจะไดร้บัจากโครงการดงักล่าวพบว่า ม ีEquity NPV เทา่กบั 481.83 ลา้นบาท โดยม ีEIRR เท่ากบัรอ้ยละ 13.30 ต่อปี 
ซึ�งมคีา่สงูกว่าคา่เฉลี�ยของตน้ทนุของผูถ้อืหุน้ (Ke) ภายหลงัปรบัปรงุแลว้ที�มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 12.50 ต่อปี  ดงันั �น การลงทุน
ในโครงการคาร์นิวลัเมจกิในครั �งนี� ที�ปรกึษาฯ เหน็ว่ามีความสมเหตุสมผลในด้านผลตอบแทนการลงทุน โดยสรุป  

ที�ปรกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า ผูถ้อืหุน้ควรให้สตัยาบนัในการเข้าทาํรายการได้มาซึ�งสินทรพัยใ์นครั �งนี�  

อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้ควรพจิารณาความสมเหตุสมผลและความเหน็ของที�ปรกึษาฯ ซึ�งอยู่บนสมมตฐิานว่า
ขอ้มลู เอกสาร และรา่งเอกสารที�ไดร้บั การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งเป็นความจรงิ สมบูรณ์และถูกตอ้ง รวมทั �ง
พจิารณาเงื�อนไขและขอ้กาํหนดของการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ที�ปรกึษาฯ พจิารณาว่าสมมตฐิานที�ใชใ้นการจดัเตรยีม
ประมาณการทางการเงนิมคีวามสมเหตุสมผล เป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิและขอ้มลูที�มอียู่ในช่วงเวลาที�ศกึษาเท่านั �น 

การเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�เกดิขึ�นในอนาคตอาจจะเป็นปจัจยัที�สง่ผลกระทบต่อความเหน็ของที�ปรกึษาฯ ทั �งนี� การตดัสนิใจ
ที�จะอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตักิารเขา้ทาํรายการในครั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 

ขอ้มลูโดยละเอยีดปรากฏในรายงานของที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี�ยวกบัรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัย์ที�แนบ
มาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ (สิ�งที�สง่มาดว้ย �) 

การลงมต:ิ   

มตสิาํหรบัวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของ    

ผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   

                                      

วาระที� 3 พิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายเงินรางวลัประจาํปีให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึ�งเป็น

ผู้บริหารระดบัสงู ประจาํปี 2559 

เนื�องดว้ยผลประกอบการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มกีาํไร 

คณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึไดพ้จิารณาอนุมตักิารจะจ่ายเงนิรางวลัประจาํปี 2559 ใหแ้กค่ณะกรรมการ และ

กรรมการซึ�งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัยอ่ย ตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาจ่ายเงนิรางวลัประจาํปีซึ�งไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 

บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย กล่าวคอื: 

 



ก. เงนิรางวลัประจาํปีของคณะกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ในหมวดที� 4 คณะกรรมการ ไดก้าํหนดไวว้่า “…กรรมการของบรษิทัมี

สทิธไิดร้บัคา่ตอบแทน ดงัเชน่ เบี�ยประชมุ เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ และบาํเหน็จ เป็นตน้ และใหค้ณะกรรมการมสีทิธิ

ไดร้บัเงนิรางวลัประจาํปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละสามของกาํไรสทุธ”ิ 

ข. เงนิรางวลัประจาํปีของกรรมการซึ�งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

ดว้ยเป็นขอ้ตกลงการว่าจา้งผูบ้รหิารระดบัสงูที�ไดก้าํหนดไวต้ั �งแต่ในอดตี ซึ�งเดมิระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั
และบรษิทัยอ่ย แต่ภายหลงัไดม้กีารแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื�องดงักล่าว เพื�อที�จะแยกสทิธใินการไดร้บัเงนิรางวลัประจาํปี

ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูออกจากกนัใหช้ดัเจน จงึไดก้าํหนดเพยีงการจ่ายเงนิรางวลัประจาํปีของคณะกรรมการ
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัเทา่นั �น สว่นหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวลัประจาํปีใหแ้กก่รรมการซึ�งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที� 2/2553 เมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ ์2553 และครั �งที� 9/2553  

เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2553 และที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัยอ่ย ครั �งที� 3/2553 เมื�อวนัที� 24 มนีาคม 2553 ไดม้มีติ
ไวว้่า “หากบรษิทัฯ มกีาํไรใหผู้บ้รหิารระดบัสงูมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจาํปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของ
กาํไรกอ่นจ่ายภาษ”ี   

บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึคา่ตอบแทนเงนิรางวลัประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัยอ่ยรวม  4.05 ลา้นบาท 
และเงนิรางวลัประจาํปีของกรรมการที�เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัยอ่ยรวม 22.37 ลา้นบาท รวมทั �งสิ�น 26.42 ลา้น
บาท ไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2560 แลว้ หากแต่มไิดเ้สนอวาระพจิารณาอนุมตักิารจะจ่ายเงนิรางวลัประจาํปี 2559 ใหแ้กค่ณะ 
กรรมการและกรรมการซึ�งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูต่อที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ดงัมรีายละเอยีดดงันี�:   

ประเภทของ
คา่ตอบแทน 

จาํนวนคา่ตอบแทน  ปี 2559 หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา 

บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย 

เงนิรางวลัประจําปี 
ของคณะกรรมการ 
 

0.97 ลา้นบาท 3.08 ลา้นบาท ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของกําไรสุทธปีิ 2559 จดัสรรตามการ
ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน ประกอบดว้ย 
กรรมการบรษิทัฯ 12 ท่าน และกรรมการบรษิทัยอ่ย     
13 ท่าน 

เงนิรางวลัประจําปี 
ของกรรมการซึ�งเป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

ไมม่ ี(�)  22.37 ลา้นบาท  ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของกําไรก่อนจา่ยภาษขีองปี 2559 
จดัสรรตามลกัษณะการบรหิารงานของกรรมการซึ�ง     
เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัยอ่ย 2 ท่าน คอื 
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

รวมคา่ตอบแทน 0.97 ลา้นบาท 25.45 ลา้นบาท  

หมายเหตุ : 
(�)

 ยอดการขายของบรษิทัฯ ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนด บรษิทัฯ จงึมไิดจ้่ายเงนิโบนสัใหแ้ก่พนักงาน คณะกรรมการบรหิารจงึเสนอให้

งดการพจิารณาจ่ายเงนิรางวลัประจําปี 2559 ใหแ้ก่กรรมการซึ�งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูดว้ย  

ความเหน็ของคณะกรรมการ:    

ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ควรอนุมตัใิหส้ตัยาบนัการจะจ่ายเงนิรางวลัประจาํปี 2559 ใหแ้กค่ณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ และกรรมการซึ�งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัยอ่ย ตามรายละเอยีดที�กล่าวขา้งตน้ 

 

 



การลงมต:ิ   

มตสิาํหรบัวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยกรรมการที�เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูท้ี�มสีว่นไดเ้สยีจะงด
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี�  

 
วาระที� 4. พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินรางวลัประจาํปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึ�ง

เป็นผู้บริหารระดบัสงู  

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ในหมวดที� 4 คณะกรรมการ กาํหนดให ้ “...กรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทน 
ดงัเชน่ เบี�ยประชมุ เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ และบาํเหน็จ เป็นตน้ และใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจาํปีใน
วงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละสามของกาํไรสทุธ”ิ และ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บญัญตัวิ่า 
“หา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื�นใดใหแ้กก่รรมการเวน้แต่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ในกรณีที�ขอ้บงัคบัของบรษิทัมไิดก้าํหนดไว ้ การจา่ยคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ�งใหเ้ป็นไปตามมตขิองที�ประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ ซึ�งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ” 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2560 คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ี�ประชมุ
พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 เพยีงเฉพาะคา่เบี�ยประชมุของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ในอตัราเดยีวกนักบัที�เคยไดร้บัอนุมตัใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 แต่มไิดเ้สนอใหพ้จิารณากาํหนดการ
จ่ายเงนิรางวลัประจาํปี 2560 ใหแ้กค่ณะกรรมการและกรรมการซึ�งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู ตามหลกัเกณฑท์ี�ไดก้าํหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยดงัที�กล่าวในวาระที� 3. ดงันั �น เพื�อความถกูตอ้งและครบถว้นของขั �นตอนการ
อนุมตัริายการ คณะกรรมการจงึขอเสนอใหท้ี�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2560 พจิารณากาํหนดหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาจ่ายเงนิรางวลัประจาํปีใหแ้กค่ณะกรรมการและกรรมการซึ�งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู  

ความเหน็ของคณะกรรมการ:    

เหน็สมควรเสนอที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 1/2560 เพื�อพจิารณาอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวลั
ประจาํปี 2560 รวมถงึในอนาคตเฉพาะในปีที�บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมกีาํไร  ใหแ้กค่ณะกรรมการและกรรมการซึ�งเป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตามหลกัเกณฑท์ี�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ
ของทั �งสองบรษิทั กล่าวคอื: 

ก. เงนิรางวลัประจาํปีของคณะกรรมการ:  หากบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย มกีาํไร (ตามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ) ใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจาํปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของกาํไรสทุธ ิ โดยให้
คณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรจาํนวนเงนิรางวลัใหแ้ก่กรรมการแต่ละทา่นตามความเหมาะสมของการดาํรงตําแหน่งกรรมการ   

ข. เงนิรางวลัประจาํปีของกรรมการซึ�งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู:   หากบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย มกีาํไร 
(ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ) ใหก้รรมการที�เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู คอื ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

มสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจาํปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของกาํไรกอ่นจ่ายภาษ ี โดยใหค้ณะกรรมการเป็น
ผูพ้จิารณาการจดัสรรจํานวนเงนิรางวลัตามความเหมาะสมของภาระหน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการที�เป็นผู ้
บรหิารนั �น 

 

 

 

 



อยา่งไรกต็าม หากบรษิทัฯ มกีาํไรและจะมกีารจ่ายเงนิรางวลัประจาํปีใหแ้กก่รรมการตามหลกัเกณฑท์ี�กล่าว
ขา้งตน้  คณะกรรมการจะเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัวิงเงนิที�จะใชใ้นการจ่ายเงนิรางวลัประจาํปีดงักล่าว

กอ่นการจ่ายทกุครั �ง    

การลงมต:ิ   

มตสิาํหรบัวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  โดยกรรมการที�เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูท้ี�มสีว่นไดเ้สยีจะงด

ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี�  

 

วาระที� 5 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอื�นๆ นอกเหนือจากวาระที�กาํหนดในหนังสอืเชญิประชุม จะตอ้งมคีะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดสนับสนุน เพื�อใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุ้น
พจิารณาเรื�องนั �นๆ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้เพื�อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้
ในวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื�อรวบรวมรายชื�อผูถ้อืหุน้ในวนัที� 1 สงิหาคม 2560 

 หากท่านไม่อาจเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื�นซึ�งบรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้
ประชมุ และออกเสยีงแทนในการประชมุกไ็ด ้ ในกรณีมอบฉนัทะ กรณุาส่งหนังสอืมอบฉันทะซึ�งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ใหแ้กป่ระธานกรรมการหรอืผูท้ี�ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที�ประชมุกอ่นผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชมุ ในการนี�
ทา่นและผูร้บัมอบฉนัทะของท่านจะตอ้งกรอกขอ้มลู แลว้สง่หลกัฐานและเอกสารตามรายละเอยีดที�ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาดว้ย 

5 หรอืทา่นอาจมอบฉนัทะให ้นายสเุมธ สงัขศิ์ริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ประชมุแทน

กไ็ด ้ โดยใหท้า่นสง่หลกัฐานและเอกสารตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นสิ�งที�สง่มาดว้ย 5 ทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึนายสเุมธ 
สงัขศ์ริ ิณ ที�ทาํการของบรษิทัฯ กอ่นวนัที� 8 กนัยายน 2560 

 นายสเุมธ  สงัขศิ์ริ อาย ุ56 ปี อยู่บา้นเลขที� 99/196 หมู่บา้นชวนชื�นรามอินทรา ซอยรามอินทรา 65 

แยก 4  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร เป็นกรรมการอสิระ เป็นผูท้ี�ไม่มสีว่นไดเ้สยีในวาระใดๆ มไิด้

เป็นญาตกิบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย ไมเ่ป็นผูท้ี�มสีว่นรว่มในการบรหิารงาน ไม่เป็นผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพี และไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

จงึขอเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ  

 ขอแสดงความนบัถอื 
  

 

 (อาภา   คิ�วคชา) 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

 


