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บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จาํกดั (มหาชน) 

บมจ. 0107537000351 

ท ี028/2560 

  24  มนีาคม  2560 

 

เรอืง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

สงิทสี่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559  

 2.  รายงานประจาํปี 2559 ของบรษิทัฯ 

 3.  ประวตักิรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชอืกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งใหม ่

 4. นิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ  

  5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เกยีวกบัการประชุม 

6.   เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

 วธิกีารลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

7. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชุม) 

  8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  

  9. แผนทแีสดงสถานทจีดัประชุม 

 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2560 ในวนัท ี24 เมษายน 2560 ตงัแต่เวลา 9.00 น. ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ี เลขท ี99 ถนนปัญญาอนิทรา แขวงสามวา

ตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพอืพจิารณาเรอืงต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน:ี 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผ ู้ถือหุ้นประจาํปี 2559  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซงึประชุมเมอืวนัท ี 25 เมษายน 2559 และได้

จดัสง่สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลา 

ทกีฎหมายกาํหนด พรอ้มทงัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ แลว้ และไดแ้นบสาํเนารายงานการประชุมฯ มาพรอ้ม

กบัหนงัสอืเชญิประชุมในครงันดีว้ย (สงิทสี่งมาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทปีระชุมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

วาระที 2  รบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทปีระชุมควรรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ดงัมรีายละเอยีด

ปรากฎในรายงานประจาํปี 2559 (สงิทสี่งมาดว้ย 2) 
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วาระที 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ทีผ ูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปี สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2559 ซงึผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รบัรองจากผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จํากดั และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไดพ้จิารณา

แลว้ ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในรายงานประจาํปี 2559 (สงิทสี่งมาดว้ย 2)       

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ทปีระชุมควรอนุมตังิบการเงนิดงักล่าว 

วาระที 4 พิจารณาการจดัสรรเงินกาํไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2559 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายทจีะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่ตํากว่ารอ้ยละ 60 ของกําไรสทุธหิลงัจากหกัภาษี

เงนิไดนิ้ตบุิคคลของแต่ละปี นอกจากบรษิทัฯ จะมคีวามจําเป็นต้องสาํรองเงนิไวใ้ชใ้นการขยายธุรกจิ และตามพระราช-

บญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหบ้รษิทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปี

ส่วนหนึงเป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธปิระจาํปี หกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุน

สาํรองนีจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีาํไรสะสมยกมา 161.32 ลา้นบาท และมกีาํไรเบด็เสรจ็รวม

สาํหรบัปี 37.07 ลา้นบาท  แต่เนืองดว้ยบรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิลงทุนสรา้งธมีปารค์แห่งใหมใ่นจงัหวดัภูเกต็ และยงัมี

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงกจิกรรมของบรษิทัฯ หลายรายการ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งสาํรองเงนิสดไวห้มุนเวยีน

และเสรมิสภาพคล่องของบรษิทัฯ คณะกรรมการจงึมมีตใิหข้ออนุมตัทิปีระชมุใหง้ดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559 และ

จดัสรรกาํไรตามรายการขา้งล่างนี 

    หน่วย : บาท  

(1) ณ วนัท ี1 มกราคม 2559 มกีาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรยกมา 161,322,422  

(2) บวก กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2559 37,072,856 

(3) หกั    สาํรองตามกฎหมาย      (1,600,000) 

(4) กาํไรสะสมยกไป 196,795,278 

   

วาระที 5 พิจารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทีจะต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ในอตัราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทงัหมด ซงึในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปีครงันี มกีรรมการทตีอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่  

1)  นายณรงค ์ จุลชาต ประธานกรรมการ 

2)  นายผนิ   ควิคชา ประธานกรรมการบรหิาร 

3)  นางอาภา ควิคชา  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

4)  นายธนะ ควิคชา  กรรมการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: บรษิทัฯ ยงัไม่มคีณะกรรมการสรรหา อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทั ซงึไม่รวม

กรรมการทคีรบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมทจีะ

ก่อประโยชน์สงูสดุต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ แลว้ ใหนํ้าเสนอทปีระชุมพจิารณาเลอืกตงักรรมการทคีรบกําหนด

ออกตามวาระทงั 4 ท่าน ไดแ้ก ่ นายณรงค ์ จุลชาต, นายผนิ ควิคชา, นางอาภา ควิคชา  และนายธนะ ควิคชา  

กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง  
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วาระที 6 พิจารณาอนุมตัิค ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: บรษิทัฯ ยงัไมม่คีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทั 

ได้พจิารณาความเหมาะสมในการทาํหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการแลว้ มมีติให้เสนอทปีระชุมกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการโดยใหเ้หมาจ่ายเป็นรายเดอืน ในอตัราเดยีวกนักบัทไีดจ้่ายในปี 2559 ดงันี: ประธานกรรมการ 

90,000 บาท รองประธานกรรมการ 37,500 บาท กรรมการท่านละ 25,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ 

25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาท นอกเหนือจากค่าเบยีประชุมกรรมการดงักล่าวขา้งตน้  

วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณาและไดม้มีตใิหนํ้าเสนอทปีระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชตีามรายชอืต่อไปนี จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัฯ ประจาํปี 2560   

(1)  นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี4054  ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ         

ในปี 2552-2557 หรอื   

(2) นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี3500 ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ในปี 2548-2552 และปี 2555-2559 หรอื   

(3)  นายเสถยีร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี3495 ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ตงัแต่ปี 2553 หรอื  

(4)  นางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล ผู้สอบบญัชทีะเบยีนเลขท ี5946 ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ตงัแต่ปี 2555 หรอื  

(5) นายยุทธพงษ์ เชอืเมอืงพาน ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี9445 ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีอง          

บรษิทัฯ ตงัแต่ปี 2558 

และควรกาํหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นเงนิ 1,400,000 บาท เพมิขนึจากปี 2559 เป็นจํานวน 90,000 บาท 

ซงึคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่าค่าสอบบญัชทีเีพมิขนึนีเหมาะสมกบั

ปรมิาณงานทตีอ้งตรวจสอบเพมิขนึ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทอีอกและปรบัปรุงใหม่ และการขยายธุรกจิ

ของกลุ่มบรษิทั 

 ในรอบปีทผี่านมา บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่เคยรบับรกิารอนืจากสํานักงานสอบบญัชทีผีู้สอบบญัชีสงักดั 

บุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีผู้สอบบญัชตีามรายชอืดงักล่าวขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นได้

เสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

วาระที 8 เรอืงอ ืนๆ  (ถ้ามี) 

หมายเหต :ุ ในการเสนอวาระอนืๆ นอกเหนือจากวาระทกีาํหนดในหนงัสอืเชญิประชุม จะตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าหนึงในสามของจาํนวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดสนับสนุน เพอืใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรอืงนนัๆ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดวนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้เพอืสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ในวนัท ี

22 มนีาคม 2560 และวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพอืรวบรวมรายชอืผูถ้อืหุน้ในวนัท ี23 มนีาคม 2560 
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 หากท่านไม่อาจเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอนืซงึบรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้ประชุม และ

ออกเสยีงแทนในการประชุมกไ็ด ้ ในกรณีมอบฉนัทะ กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซงึปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ใหแ้ก่ประธาน

กรรมการหรอืผูท้ปีระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทปีระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม ในการนีท่านและผูร้บัมอบ

ฉันทะของท่านจะตอ้งกรอกขอ้มลู แลว้ส่งหลกัฐานและเอกสารตามรายละเอยีดทปีรากฏในสงิทสี่งมาดว้ย 6 หรอืท่านอาจมอบฉนัทะ

ใหน้ายสนุทร พจน์ธนมาศ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ประชุมแทนกไ็ด ้โดยใหท้่านส่งหลกัฐานและเอกสาร

ตามทไีดก้าํหนดไวใ้นสงิทสี่งมาดว้ย 6 ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนถงึนายสุนทร พจน์ธนมาศ ณ ททีาํการของบรษิทัฯ ก่อนวนัท ี

24 เมษายน 2560 

 นายสุนทร พจน์ธนมาศ อายุ 62 ปี อยู่บา้นเลขท ี29/9 ซอยลาดพรา้ว 23 แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพ-

มหานคร เป็นผูท้ไีม่มสีว่นไดเ้สยีในการพจิารณาวาระใดๆ มไิดเ้ป็นญาตกิบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่เป็นผูท้มีสีว่นร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี และไม่มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

จงึขอเรยีนมาเพอืโปรดทราบ  

 ขอแสดงความนบัถอื 

  

 

 

 (อาภา   ควิคชา) 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
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บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน)  

รายงานการประชมุสามญัผ ูถ้อืห ุ้นประจาํปี 2559 

เมอืวนัที  25  เมษายน  2559 

ณ  ภตัตาคารริเวอรซ์าฟาร ี เลขที 99  ถนนปัญญาอินทรา  แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรงุเทพมหานคร 

เรมิประชุมเวลา 09.05 น.  

 นายณรงค ์จุลชาต  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในทปีระชุม 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัทุกท่านทไีดเ้ขา้ร่วมประชุมและไดแ้จง้ใหท้ปีระชุมทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง

จํานวน 75 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้1,241,344,170 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมจาํนวน 66 ราย นับจาํนวน

หุน้ได ้168,524,900 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมดว้ยตนเองและผู้รบัมอบฉนัทะทงัสนิ 141 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้1,409,869,070 

หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 63.48 ของจาํนวนหุน้ทอีอกและชาํระแลว้จาํนวน  2,221,108,600 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ  และเพอืความสะดวกในการประชุมจะเรยีกผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รวมกนัว่า “ผูถ้อืหุน้” 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และไดแ้นะนํากรรมการบรษิทัฯ กรรมการบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) ซงึ

เป็นบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทปีรกึษาทางการเงนิ และผูส้อบบญัชผีูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน ี: 

1.  กรรมการบรษิทัฯ  

1) นายณรงค ์ จุลชาต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2) นายไพศาล  เตชะรตันไชย รองประธานกรรมการ 

3) ดร. ผนิ  ควิคชา ประธานกรรมการบรหิาร 

4)     นายสุนทร  พจน์ธนมาศ  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5) นายสมศกัด ิ มนัแดง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

6) นายสุเมธ  สงัขศ์ริ ิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

7) นางอาภา  ควิคชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

8) นายฤทธ ิ  ควิคชา กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (การตลาดและพฒันาธรุกจิ) 

9)  นางสาวอมัพรศร ี ควิคชา กรรมการ และกรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซอื) 

10) นางสุเนตร  ควิคชา กรรมการ 

11) นายอํานาจ  ควิคชา กรรมการ 

12)  นายธนะ  ควิคชา กรรมการ 

2. กรรมการของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) (บรษิทัย่อย) 

1) นายอุดม  วชิยาภยั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2) พลเอกวฒันา  สรรพานิช รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3) ดร.ผนิ  ควิคชา ประธานกรรมการบรหิาร 

4) พลเอกสุพทิย ์ วรอุทยั กรรมการอสิระ 

5) พลตํารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

6) นายสุนทร  พจน์ธนมาศ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

7) นายฤทธ ิ ควิคชา กรรมการ 

8) นายเดช  ควิคชา กรรมการ 

3. ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

1) นายประทปี   ภู่ทองสขุ รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทวัไป) 

2) MR.VINCENT CHUA ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (การแสดง) 

3) น.สพ.ฉตัรมงคล  ปรชัเจรญิวนชิย ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว)์ 

สิงทีส ่งมาด้วย 2. 
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4) นางสาววรรณี   ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทวัไป สายบญัช ี  

5) นางสาวนฤมล   ศขุวนิท ุ เลขานุการบรษิทั  

4. ผูส้อบบญัช:ี  

1) นายเสถยีร  วงคส์นันท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 

2) นางสาวปณิตา  โชตแิสงมณกีุล ผูช้่วยผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 

3) นางสาวณิชาภา  แซ่องึ ผูช้่วยผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 

5. ทปีรกึษาทางการเงนิ: 

1) นางสาวดารณี  หวัใจ ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร บรษิทัเงนิทุน แอด็วานซ ์จาํกดั (มหาชน) 

2) นายนิรนัดร ์ จาํรูญรตัน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายทปีรกึษาทางการเงนิ บรษิทัเงนิทุน แอด็วานซ ์จาํกดั 

(มหาชน) 

3) นางสาวฑณิดา  หงษม์งักร เจา้หน้าทวีเิคราะหฝ่์ายทปีรกึษาทางการเงนิ บรษิทัเงนิทุน แอด็วานซ ์

จํากดั (มหาชน) 

ประธานฯ ไดช้แีจงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงว่า ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีง

เท่ากบัจาํนวนหุน้ทมีหีรอืทไีดร้บัมอบฉนัทะ โดยนับหนงึหุน้เป็นหนึงเสยีง และเพอืความสะดวกและประหยดัเวลาของการประชุม

ในการพจิารณาเรอืงในแต่ละวาระ ถ้ามผีูไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหผู้น้นัแจง้ชอืและจาํนวนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีง

ส่งใหเ้จา้หน้าทเีพอืทจีะรวบรวมและนําจํานวนเสยีงของผูไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงไปหกัออกจากจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ และผู้

ทไีดร้บัมอบฉนัทะทเีขา้ร่วมประชุมทงัหมด ไดค้ะแนนเสยีงสทุธเิท่าไรถอืเป็นคะแนนเสยีงในการพจิารณาวาระนนั นอกจากนนั 

ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทมีขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ แนะนําตวัโดยแจง้ชอื-นามสกุล เพอืทจีะบนัทกึในรายงานการประชุม 

และเพอืความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเสนอใหท้ปีระชุมแต่งตงันายเสถยีร วงคส์นนั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผูส้งัเกตการณ์

การประชุมและการนับคะแนนเสยีงดว้ย  

ทปีระชุมรบัทราบ และเหน็ดว้ยกบัการแต่งตงัผูส้งัเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสยีงตามทปีระธานฯ เสนอ 

ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี : 

 

วาระที 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผ ูถ้ือหุ้นครงัที 2/2558 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ปีระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี2/2558 เมอืวนัท ี20 ตุลาคม 

2558 ซงึไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนด 

พรอ้มทงัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และไดส้ง่สาํเนารายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม

แลว้  

ประธานฯ ไดส้อบถามทปีระชมุว่า จะมผีูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชมุ หรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนืหรอืไม่ หากไม่

มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอนื กข็อใหท้ปีระชุมพจิารณาลงมตใินวาระน ี  

ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี2/2558 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ  

ผูท้มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน:ี  

รบัรอง 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่รบัรอง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที 2. รบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ปีระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 ซงึมรีายละเอยีดปรากฎในรายงานประจาํปี 

2558 ทไีดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ และไดก้ล่าวโดยสรุปว่า เศรษฐกจิของประเทศน่าจะขยายตวัได้

เพยีงประมาณรอ้ยละ 2.8 อนัเป็นผลมาจากการส่งออกทตีกตําอย่างมาก ซงึสบืเนืองมาจากเศรษฐกจิของโลกและของประเทศ

คู่คา้ทยีงัเปราะบาง อกีทงัเศรษฐกจิภายในประเทศกม็ปัีญหา ทงัภยัแลง้ทรุีนแรง กอปรกบัสนิคา้เกษตรทมีรีาคาตกตํา และหนีสนิ

ภาคครวัเรอืนทสีงู ฯลฯ แต่ดว้ยสถานการณ์ทางการเมอืงภายในประเทศทสีงบ มนัคง และการประชาสมัพนัธเ์พอืกระตุน้การ

ท่องเทยีวทงัของภาครฐัและเอกชน และความนิยมในสายการบนิตน้ทุนตาํ ทาํใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเทยีวของไทยเจรญิเตบิโต

อย่างมนียัสาํคญั ส่งผลใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถสรา้งผลประกอบการทมีกีาํไร 164.56 ลา้นบาท และ 136.52 ลา้นบาท 

ตามลําดบั ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในการวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการในหน้า 48 ถงึหน้า 50 และในงบแสดงฐานะ

การเงนิและงบกาํไรขาดทุนในหน้า 56 ถงึหน้า 63 ของรายงานประจําปี และไดแ้จง้ดว้ยว่าคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ทปีระชุม

ควรรบัทราบผลการดําเนินงานประจาํปี 2558 ของบรษิทัฯ แต่หากจะมผีูใ้ดตอ้งการใหอ้ธบิายเรอืงดงักล่าวเพมิเตมิ กรรมการ  

และผูบ้รหิารกพ็รอ้มทจีะอธบิายใหท้ราบ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามความคบืหน้าการแกไ้ขเหตุอาจถูกเพกิถอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

ตามทปีระธานกรรมการบรหิารไดแ้จง้ไวใ้นทปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี2/2558 เมอืวนัท ี20 ตุลาคม 2558 ว่าบรษิทัฯ อยูใ่น

ระหว่างเตรยีมเอกสารตามความต้องการของตลาดหลกัทรพยฯ์ คาดว่าจะสามารถกลบัเขา้ไปซอืขายไดไ้ม่เกนิเดอืนมนีาคม 2559 

นนั ปัจจุบนัเรอืงดงักล่าวอยู่ในขนัตอนใด มคีาํตอบจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืสาํนักงาน กลต. แลว้หรอืไม่ และมปีระเดน็ปัญหาใด

ททีาํใหเ้กดิความล่าชา้กว่าทกีาํหนด  

ประธานฯ ไดช้แีจงว่า บรษิทัฯ ไดย้นืคําขอพน้เหตุเพกิถอนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตงัแต่กลางเดอืนพฤศจกิายน 2558 

และเมอืวนัท ี31 มนีาคม 2559 ไดย้นืเอกสารเพมิเตมิครบถ้วนแลว้ อย่างไรกต็าม ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสาํนักงาน กลต. กไ็ด้

ตดิต่อสอบถามขอขอ้มูลเพมิเตมิอกีเป็นระยะๆ คาดว่าอกีไม่นานคงจะไดร้บัคําตอบทชีดัเจน  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ไดส้อบถามความคบืหน้าการดําเนินงานโครงการเมอืงไฟ (Carnival Magic)  

นายผนิ ควิคชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้แีจงว่าการดาํเนินงานโครงการเมอืงไฟไดม้คีวามคบืหน้าไปมาก

พอสมควรแลว้ ดงัมรีายละเอยีดปรากฎตามภาพถ่ายงานระหว่างก่อสรา้งโครงการเมอืงไฟทไีดนํ้าเสนอใหท้ปีระชุมทราบ กล่าวคอื 

ในช่วงแรกจะเป็นงานฐานรากและปรบัพนืทดีนิ โดยไดข้ดุดนิจากพนืปกตลิกึลงไปประมาณ 7-12 เมตร ตอกเสาเขม็ไปแลว้

ประมาณ 1,400 กว่าตน้ รวมถงึไดก้่อกาํแพงต่างๆ ไปส่วนหนึงแลว้ ไดเ้ร่งดาํเนินการงานก่อสรา้งอย่างเตม็ทใีหเ้สรจ็ทนัภายใน

เดอืนมถุินายน 2559 ตามทสีาํนกังานส่งเสรมิการลงทุน (BOI) กาํหนด เพอืทจีะไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีเพมิเตมิจากทไีดร้บั

แลว้  

นายเกรกิ สามนต์ธรรม ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ตามทมีขี่าวว่าจะมกีลุ่มทุนรายใหญ่ลงทุนสรา้งโครงการ  London Eye 

ทจีงัหวดัภูเกต็นนั ขอทราบว่าโครงการดงักล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินโครงการของกลุ่มบรษิทัทกีล่าวมาหรอืไม ่

ประธานกรรมการบรหิารไดช้แีจงว่า โครงการนนัมลีกัษณะการประกอบธุรกจิทแีตกต่างจากภูเกต็แฟนตาซแีละ

เมอืงไฟ จงึมนัใจว่าจะไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั  

นายเกรกิ สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ในปี 2558 ไดม้นีกัท่องเทยีวต่างชาตเิดนิทางเขา้ประเทศไทยเป็น

จํานวนมาก แต่เหตุใดกาํไรของบรษิทัฯ จงึไม่เพมิขนึเท่าทคีวร 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้แีจงว่า จาํนวนนักท่องเทยีวของประเทศทเีพมิขนึนนั สว่นใหญ่เป็นนักท่องเทยีวจนี    

ซงึมใิช่กลุ่มลกูคา้ของซาฟารเีวลิด ์กลุ่มนกัท่องเทยีวหลกัของซาฟารเีวลิดค์อือนิเดยี เวยีดนาม มาเลเซยี และตะวนัออกกลาง ซงึ

เป็นกลุ่มทสีามารถจ่ายค่าบตัรเขา้ชมในราคาสงูได ้ แตกต่างจากทวัรจ์นีซงึเป็นกลุ่มทมีกีารใชจ่้ายตํา เช่น กลุ่มทวัรศ์นูยเ์หรยีญ 

เป็นตน้ การเพมิขนึของทวัรจ์นีจงึไม่สง่ผลใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ เพมิขนึ ส่วนภูเกต็แฟนตาซ ี กลุ่มนักท่องเทยีวหลกัเดมิคอื

รสัเซยี แต่โดยทใีนช่วงทผี่านมา รสัเซยีไดป้ระสบปัญหาเศรษฐกจิภายในประเทศตกตําจากปัญหาค่าเงนิรเูบลิ และการเกดิสงคราม
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ในทอ้งถนิ ทาํใหน้กัท่องเทยีวรสัเซยีลดลงเหลอืประมาณรอ้ยละ 10 แต่ดว้ยมตีลาดจนีเขา้มาเสรมิประมาณรอ้ยละ 35 ทาํให้

ภูเกต็แฟนตาซสีามารถรกัษาระดบัรายไดไ้วไ้ด ้ 

นายสุวทิย ์ เลาหะพลวฒันา ไดส้อบถามว่า ตามทบีรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเกยีวกบับรษิทั ซาฟารไีวดไ์ลฟ์ปารค์ 

จํากดั ว่าปัจจุบนัยงัมไิดเ้ปิดดาํเนินการ แต่ไดใ้ชเ้ป็นสถานทเีลยีงสตัวส์ว่นเกนิ และเพาะพนัธุส์ตัวข์องซาฟารเีวลิดน์นั  มคีวาม

คบืหน้าอย่างไร และจะสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายสตัวไ์ดเ้มอืไร   

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้แีจงว่า บรษิทั ซาฟารไีวดไ์ลฟ์ปารค์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนจดัตงัเป็นสวนสตัว ์ ปัจจุบนั

ใชเ้ป็นสถานทเีลยีงสตัวส์่วนเกนิของซาฟารเีวลิด ์ เมอืเรว็ๆ นี บรษิทัฯ ไดล้งทุนซอืทดีนิเพมิอกี 600 ไร่ เพอืเตรยีมปรบัปรุง

ใชเ้ป็นสถานทเีพาะพนัธุ ์คาดว่าอกีประมาณ 2 ปี กจ็ะช่วยสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ไดเ้พมิขนึ 

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ได้สอบถามต่อว่า ทดีนิ 600 ไร่ ตงัอยู่ตดิกบัทดีนิของบรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จาํกดั หรอืไม ่

ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบว่า ทดีนิแปลงดงักล่าวตงัอยู่ตดิกบัทดีนิของจงัเกลิดเ์วลิด ์เมอืครบกาํหนดสญัญา

การเช่าในอกี 2 ปีขา้งหน้า กจ็ะยา้ยสตัวม์าเลยีงและเพาะพนัธุบ์นทดีนิของบรษิทัฯ ทซีอืใหม่นี  

นายโอภาส สนัตพิงษ์สกุล  ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามราคาประเมนิทดีนิของซาฟารเีวลิดใ์นปัจจบุนั  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบว่า ราคาประเมนิทดีนิอย่างเป็นทางการน่าจะอยู่ทปีระมาณไร่ละ 4-5 ลา้นบาท หาก

เป็นราคาตลาดคาดว่าจะประมาณไร่ละ 12 ลา้นบาท ซาฟารเีวลิดม์ทีดีนิเกอืบ 500 ไร่ จงึเป็นราคาตลาดประมาณ 5,000-6,000 

ลา้นบาท  

ประธานฯ ไดส้อบถามทปีระชุมว่า มผีูใ้ดต้องการใหช้แีจงหรอืซกัถามเรอืงผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 อกีหรอืไม่ 

ปรากฎว่าไมม่ผีูซ้กัถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึไดถ้อืว่าทปีระชุมไดร้บัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 แลว้ 

 

วาระที 3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 ทีผ ูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2558 ดงัมี

รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 (หน้า 53 ถึงหน้า 109) ทไีดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

ซงึคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแลว้ มมีติให้นําเสนอทปีระชุมเพอืพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิ

ดงักล่าว และได้แจ้งด้วยว่าหากผู้ใดประสงค์ทจีะให้มกีารชแีจงรายละเอยีดของรายการใดในงบการเงนิเพมิเติม กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชกีย็นิดทีจีะอธบิายใหท้ราบ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผู้ถอืหุน้ ไดส้อบถามว่า ในรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต หน้า 55 ของรายงาน

ประจําปี ผู้สอบบญัชีได้ให้ขอ้สงัเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 และขอ้ 9 เกยีวกบัเรอืงการลดมูลค่าหุ้นของบรษิทั 

ภูเกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) เป็นการลดราคาทุนของเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวใหเ้ป็นราคาทุนใหม่ ตามสดัส่วนเดยีวกบั

มูลค่าหุน้ทลีดลงนนั หมายความว่าอย่างไร ขอใหผู้ส้อบบญัชอีธบิายในเรอืงดงักล่าว  

นายเสถยีร วงศส์นันท ์ผูส้อบบญัช ี ไดอ้ธบิายว่า เรอืงดงักล่าว สบืเนืองมาจากการทบีรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในภูเกต็

แฟนตาซ ีซงึในอดตีเมอืครงัทภีูเกต็แฟนตาซยีงัมผีลขาดทุนจากการดาํเนินงานและมผีลขาดทนุสะสม บรษิทัฯ ไดต้งัค่าเผอืการ

ดอ้ยค่าของเงนิลงทุนไว ้ ครนัในช่วง 2-3 ปีทผี่านมา ภูเกต็แฟนตาซมีผีลประกอบการกาํไรและมกีาํไรสะสม บรษิทัฯ จงึไดก้ลบั

รายการค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในภูเกต็แฟนตาซเีท่ากบัจาํนวนกาํไรทภีูเกต็แฟนตาซทีําไดใ้นแต่ละงวดบญัช ี และเมอื

พจิารณาถงึทุนจดทะเบยีนของภูเกต็แฟนตาซ ี ซงึเมอืปี 2547 ไดม้กีารลดลงจาก 1,900 ลา้นบาท เหลอื 190 ลา้นบาท เพอืชดเชย

ผลขาดทุนสะสมแลว้ จงึไดม้กีารปรบัปรุงมลูค่าเงนิลงทุนในภูเกต็แฟนตาซใีหเ้ท่ากบัมลูค่าจรงิ ดว้ยการตงัค่าเผอืการดอ้ยค่าเงนิ

ลงทุนในหุน้สามญัของภูเกต็แฟนตาซเีป็นจาํนวน 1,709.6 ลา้นบาท เพอืใหเ้งนิลงทุนในบรษิทัย่อยมมีลูค่าเท่ากบัทุนจดทะเบยีน

ทลีดลง 
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นายสุวทิย ์ เลาหะพลวฒันา ได้สอบถามว่า รายการดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและมูลค่าสนิทรพัย์

ของภูเกต็แฟนตาซหีรอืของบรษิทัฯ หรอืไม่  

นายเสถยีร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัช ี ไดช้แีจงว่า การปรบัปรุงนนัไม่กระทบต่อผลการดาํเนินงานในปี 2558 ของ

บรษิทัใด เพราะเป็นการปรบัปรุงมลูค่าเงนิลงทุนและกาํไรสะสมเท่านนั  

นายวนิยั คล่องประกจิ ผูถ้อืหุน้ ไดข้อใหอ้ธบิายเรอืงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 4 รายการบญัชกีบับุคคล

หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั ทปีรากฎในหน้า 76-77 ของรายงานประจาํปี ทกีล่าวว่า “ทปีระชุมคณะกรรมการของบรษิทั คารนิ์วลั

เมจกิ จาํกดั บรษิทัย่อยของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) ครงัท ี3/2558 เมอืวนัท ี25 พฤศจกิายน 2558 ไดอ้นุมตัจิ่าย

ค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมอืงไฟใหก้บักรรมการของบรษิทั คารน์วิลัเมจกิ จาํกดั 3 ท่าน เป็นจํานวนเงนิรวมเดอืนละ 

10.5 ลา้นบาท นบัตงัแต่เดอืนตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป กาํหนดจ่ายรวมเป็นเวลาไม่เกนิ 24 เดอืน รวมเป็นจาํนวนเงนิทงัสนิ 252 

ลา้นบาท ซงึอยู่ระหว่างการนําเสนอในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพอืใหส้ตัยาบนั  โดยไดร้บัรูเ้ป็นสว่นหนงึของงานระหว่าง

ก่อสรา้ง สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2558 เป็นจาํนวนเงนิ 31.5  ลา้นบาท (หมายเหตุ 12) และมภีาระผูกพนัคงเหลอืเป็น

จํานวนเงนิ 220.5 ลา้นบาท” นัน ว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร 

ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า เรอืงนีเป็นเรอืงทเีกยีวกบับรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จาํกดั ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ภูเกต็แฟน-

ตาซ ีจาํกดั (มหาชน) โดยตรง จงึขอใหก้รรมการของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) เป็นผู้ชแีจง 

นายสุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการตรวจสอบของภูเกต็แฟนตาซ ีไดช้แีจงว่า บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จาํกดั เป็นบรษิทั

ทจีดัตงัขนึเพอืดาํเนินธุรกจิการท่องเทยีวและนันทนาการประเภทธมีปารค์การแสดงแสงสขีองดวงไฟทนํีาสมยั ใชช้อืว่าโครงการ

เมอืงไฟ (Carnival Magic) ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการก่อสรา้งโครงการ  โดยทวัไป การจะสรา้งธมีปารค์หรอืแหล่ง

ท่องเทยีวแห่งหนึง ไม่ว่าจะเป็น Disney Land, Universal หรอื Sentosa จะตอ้งมผีูอ้อกแบบวางคอนเซป็ตท์างธุรกจิ (Business 

Concept) เพอืกาํหนดรูปแบบว่าจะทาํธมีปารค์ในรปูใด มกีารแสดงอะไร จุดเด่นของโปรดกัสค์อือะไร กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคอื

ใคร พรอ้มทงัวางผงัและวางระบบของโครงการ การพฒันาโครงการ รวมถงึการทาํแผนโฆษณา การขายและการตลาด ฯลฯ 

ไวใ้หเ้รยีบรอ้ย ภูเกต็แฟนตาซเีมอืประมาณ 20 ปีทแีลว้กเ็ช่นกนั ไดต้กลงว่าจา้งผูเ้ชยีวชาญชาวต่างชาตมิาออกแบบเฉพาะโชว์

ทงัหมด 11 ฉากเป็นจาํนวนเงนิค่าจา้งถงึ 720 ลา้นบาท หากแต่ผูเ้ชยีวชาญต่างชาตไิดอ้อกแบบใหเ้พยีง 8 ฉากแลว้ทงิงานไป 

นายกติตกิร ควิคชา จงึตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการออกแบบต่ออกี 3 ฉากทเีหลอื โดยมผีูช้่วยประมาณ 25 คน ส่วน Script 

การแสดง รวมถงึการออกแบบอาคารโรงละคร ภตัตาคาร และสงิปลูกสรา้งอนืๆ ทงัปารค์ ตลอดจนการวางระบบงาน IT เป็น

ความคดิและความรบัผดิชอบของนายกติตกิรทงัสนิ สาํหรบัในส่วนงาน IT ซงึในขณะนนัไดต้งัใจจะจา้งบรษิทัคอมพวิเตอรจ์าก

ประเทศสงิคโปรใ์หม้าเป็นผูอ้อกแบบวางระบบ แต่ดว้ยบรษิทันนัไดเ้สนอขอค่าจา้งประมาณ 200 ลา้นบาท กําหนดเวลาแลว้

เสรจ็ใน 10 เดอืน แต่ภูเกต็แฟนตาซใีนชว่งนนัมเีงนิไม่เพยีงพอทจีะจา้งได ้จงึไดม้อบใหน้ายกติตกิรซงึมคีวามรู ้ จบปรญิญาโท

จากมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์และจบ Computer Engineering จากมหาวทิยาลยั Imperial ประเทศองักฤษ รูเ้รอืง IT เป็นอย่างด ี

ร่วมกบัลกูน้องประมาณ 6-7 คน คดิคน้และวางระบบ Computer ขนึเอง ซงึไดผ้ลเป็นทน่ีาพอใจเพราะเป็นระบบททีนัสมยัและ

ใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจนถงึทุกวนัน ี

การออกแบบโครงการทกีล่าวถงึขา้งต้นนนั ในวงการถอืว่าเป็น Know-How พเิศษ การออกแบบสรา้งธมีปารค์ หรอื

แหล่งท่องเทยีว ไม่เหมอืนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพอืสรา้งบา้นหรอืโรงงาน สรา้งเสรจ็แลว้กย็า้ยของเขา้ไปอยู่เลย แต่

การออกแบบธมีปารค์เป็นการออกแบบเพอืสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ธุรกจิ ตอ้งนําความคดิทแีปลกใหมไ่ม่เหมอืนใครไปขายทาํเงนิใหไ้ด้

ทงัปี และต้องมมีลูค่าเพมิสงูขนึเรอืยๆ คุณค่าของความคดิจากมนัสมองจงึมคี่าจา้งไม่เหมอืนการออกแบบปกตธิรรมดาทวัไป โดย 

เฉพาะโครงการเมอืงไฟนีจะเป็นโปรดกัสห์นงึเดยีวในโลกสาํหรบัทวัรไ์ฮเอนด ์ และจะเป็นแม่เหลก็สาํคญัอกีชนิหนึงของจงัหวดัภูเกต็ 

ทจีะดงึดดูนักท่องเทยีวจากทวัโลกมาภูเกต็ อกีทงัเมอืเปิด AEC ในปี 2560 จะมนีกัท่องเทยีวจาก 10 ประเทศสมาชกิ เดนิทาง

มาท่องเทยีวภูเกต็มากขนึ จงึเป็นโอกาสอนัดทีโีครงการเมอืงไฟจะเสรมิสรา้งรายไดเ้พมิใหแ้ก่กลุม่บรษิทัอกีมาก 

โครงการเมอืงไฟจะมกีารลงทุนมากกว่า 2,000 ลา้นบาท นายผนิ นายกติติกร และนายสมหวงั ควิคชา จะเป็น

ผู้รบัผดิชอบและดําเนินการหลกัของโครงการนี คาดว่าจะใชเ้วลาประมาณ 2 ปี โดยบรษิัทไม่ต้องจา้งผู้เชยีวชาญภายนอก เพราะ

ทงั 3 ท่านมปีระสบการณ์มากพอทจีะออกแบบและควบคุมการก่อสรา้งเองได ้และทสีาํคญักค็อื เป็นผูท้อียู่ในธุรกจินันทนาการ
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มานานมากพอทีจะทราบว่าควรจะสร้างสินค้าอะไรให้ตรงกบัความต้องการของนักท่องเทียว จึงเป็นทมีนัใจได้ว่าโครงการนีจะ

เป็นธมีปารค์ในเรอืงแสงไฟหนึงเดยีวไม่เหมอืนทใีดในโลก ทจีะสรา้งความตนืตะลงึใหแ้ก่นกัท่องเทยีวทุกชาตอิย่างมาก  

คณะกรรมการบรษิทั คารน์ิวลัเมจกิ จาํกดั ไดพ้จิารณาคุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ทาํงานของนายผนิ นายกติตกิร และนายสมหวงั ควิคชา แลว้เหน็ว่าทงั 3 ท่านเป็นผูท้มีคุีณสมบตัเิหมาะสม มปีระสบการณ์

เรอืงการออกแบบและบรหิารงานธมีปารค์มายาวนาน เช่น นายกติตกิร ควิคชา มปีระสบการณ์ในการออกแบบและบรหิารงาน

ธมีปารค์ภูเกต็แฟนตาซมีาแลว้เกอืบ 20 ปี อกีทงัยงัเคยเป็นผูร้บังานออกแบบสรา้งธมีปารค์ทยีงิใหญ่ แห่งเมอืงคุนหมงิ ประเทศ

จนี มลูค่าโครงการประมาณ 8,000 ลา้นบาท มพีนืทปีารค์ประมาณ 4,000 ไร่ โดยนายกติตกิรจะไดร้บัค่าจา้งรอ้ยละ 15 ของ

มูลค่าเงนิลงทุนซงึจะเป็นเงนิประมาณ 1,200 ลา้นบาท แต่น่าเสยีดายทโีครงการมอีนัตอ้งลม้เลกิไป นอกจากนนั ยงัเคยไดร้บั

การว่าจา้งใหอ้อกแบบธมีปารค์ทลีงักาว ีประเทศมาเลเซยี มมีลูค่าเงนิลงทุนกว่า 2,000 ลา้นบาท และทกีาํแพงเมอืงจนี ประเทศจนี 

มมีลูค่าเงนิลงทุนประมาณ 2,000 ลา้นบาท สาํหรบันายผนิ ควิคชา มปีระสบการณ์ในการออกแบบและบรหิารงานธมีปารค์

ซาฟารเีวลิดม์าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี และภูเกต็แฟนตาซอีกี 20 ปี และทุกคนในครอบครวัต่างมปีระสบการณ์จากการ     

ดงูานและศกึษางานทางดา้นนีมานบัเป็นรอ้ยแหง่ทวัโลก ตลอดเวลาทผี่านมา ไม่ว่าจะมคีวามลาํบาก วกิฤต ิ ปัญหามากมาย

เพยีงไร ทงัสามท่านกจ็ะเป็นผูเ้สยีสละเพอืพยุงรกัษาแกไ้ขใหก้จิการอยู่รอดมาจนถงึทุกวนันี เป็นผูบ้รหิารทผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

หลายพนัคนรกัใคร่นบัถอืมาก  ทงัสามท่านไดแ้สดงผลงานเป็นทปีระจกัษข์องคณะกรรมการบรษิทัในกลุ่มมาโดยตลอด  เมอื

พจิารณาในเรอืงการรกัษาความลบัทางธุรกจิ กม็นัใจไดว้่าจะไม่รวัไหลออกไปยงับุคคลภายนอก ซงึหากจา้งชาวต่างชาตหิรอื

บุคคลภายนอกเป็นผูอ้อกแบบ นอกจากจะตอ้งเสยีค่าจา้งทสีงูมากแลว้ ยงัไม่สามารถควบคุมในเรอืงการรกัษาความลบัไดอ้ย่าง

มนัใจ และหากในอนาคตมคีวามจาํเป็นจะตอ้งมกีารปรบัปรุง เปลยีนแปลง หรอืแกไ้ข หรอืหากเกดิอุปสรรคอย่างกะทนัหนั กจ็ะ 

ตอ้งเชญิผูอ้อกแบบมาแกไ้ขด่วน เสยีเวลานาน ยุ่งยาก เสยีค่าใชจ่้ายสงู และจะกระทบต่อการแสดงซงึหยุดไม่ไดด้ว้ย  

คณะกรรมการคารน์ิวลัเมจกิ และภูเกต็แฟนตาซ ีไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบแลว้ เหน็ว่านายผนิ นายกติตกิร และนาย

สมหวงั ควิคชา เป็นผูท้มีคีวามรูค้วามสามารถสงู และมปีระสบการณ์เพยีงพอ เหมาะสมทจีะรบังานออกแบบและบรหิารงาน

การสรา้งโครงการเมอืงไฟตามทกีล่าวขา้งตน้ จงึไดอ้นุมตัใิหจ่้ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการใหแ้กท่งั 3 ท่าน ในวงเงนิ

รวม 252 ลา้นบาท โดยใหน้ายกติตกิร ควิคชา ไดร้บัเดอืนละ 6.00 ลา้นบาท นายผนิ ควิคชา ไดร้บัเดอืนละ 3.00 ล้านบาท และ

นายสมหวงั ควิคชา ไดร้บัเดอืนละ 1.50 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิ 10.50 ลา้นบาทต่อเดอืน เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 24 เดอืน และ

ถึงวนัท ี 31 ธนัวาคม 2558 บรษิัท คารน์ิวลัเมจกิ จาํกดั ไดจ้่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการใหท้งั 3 ท่านไปแลว้เป็น

จํานวนเงนิ 31.50 ลา้นบาท  อนึง โดยทรีายการนีเป็นรายการทเีกยีวโยงกบับุคคลทเีกยีวขอ้งกนั หากทปีระชุมไม่ขดัขอ้ง กใ็คร่

ขอใหท้ปีระชุมพจิารณาใหส้ตัยาบนัการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนทไีดจ้่ายไปแลว้จาํนวน 31.50 ลา้นบาท และอนุมตัใินส่วนทตีอ้ง

จ่ายต่อไปในอนาคตอกีไมเ่กนิ 220.50 ลา้นบาทดว้ย  

ประธานฯ ไดส้อบถามทปีระชุมว่า มผีูใ้ดจะต้องการใหช้แีจงหรอืซกัถามเพมิเตมิอกีหรอืไม่  

เมอืไมม่ผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชุมลงมตใินวาระน ี  

ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตดิงันี   

1) ใหส้ตัยาบนัการทบีรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จาํกดั ไดจ่้ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมอืงไฟใหแ้ก่กรรมการ 

บรหิาร  3  ท่าน  คอื  นายกติตกิร  ควิคชา  นายผนิ  ควิคชา  และนายสมหวงั ควิคชา เป็นเงนิรวม 31.50 

ลา้นบาท  

2) อนุมตัใิหบ้รษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จาํกดั จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมอืงไฟใหแ้ก่กรรมการบรหิารทงั 3 

ท่านของบรษิทั คารน์ิวลัเมจกิ จาํกดั ต่อไปอกี เป็นจาํนวนรวมไม่เกนิ 220.50 ลา้นบาท โดยแบ่งจ่ายใหแ้ต่ละ

ท่านในอตัราเดมิ คอื นายกติตกิร  ควิคชา เดอืนละ 6.00 ลา้นบาท นายผนิ  ควิคชา เดอืนละ 3.00 ลา้นบาท 

และนายสมหวงั  ควิคชา  เดอืนละ 1.50 ลา้นบาท  

3) อนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2558 ทผีูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้ 
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ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน:ี 

อนุมตั ิ 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุม           

และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุม     

และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุม     

และออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที 4. พิจารณาการจดัสรรเงินกาํไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2558 

ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า แมว้่าบรษิทัฯ จะมนีโยบายทจีะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่ตํากว่ารอ้ยละ 60 ของกาํไรสุทธิ

หลงัจากหกัภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลของแต่ละปี  ในปี 2558 บรษิัทฯ มกีําไรสะสมยกมา 60.22 ลา้นบาท และมกีําไรสุทธ ิ164.55 

ล้านบาท แต่เนืองด้วยบรษิัทฯ ได้มกีารขยายธุรกิจลงทุนสร้างธมีปาร์คแห่งใหม่ในจงัหวดัภูเกต็ และมโีครงการก่อสร้างและ

ปรบัปรุงกจิกรรมของบรษิัทฯ หลายรายการ จงึมคีวามจําเป็นต้องสาํรองเงนิสดไวเ้พอืลงทุนและใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนและเสรมิ

สภาพคล่องของบรษิทัฯ คณะกรรมการจงึมมีตใิหข้ออนุมตัทิปีระชุมใหจ้ดัสรรกาํไร  เป็นสาํรองตามกฎหมายเป็นเงนิ 11.00 ลา้น

บาท และงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 จงึขอใหท้ปีระชุมพจิารณา  

ประธานฯ ไดส้อบถามทปีระชุมว่า จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอนืหรอืไม่  

เมอืไมม่ผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชุมลงมตใินวาระน ี

ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงานของปี 2558 จาํนวน 11 ลา้นบาทเป็น

เงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 ตามทคีณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้

ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน:ี  

อนุมตั ิ 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที 5. พิจารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทีจะต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทปีระชุมว่า ในการประชุมสามญัประจาํปี 2559 นี มกีรรมการทจีะตอ้งพน้จากตําแหน่งตาม

วาระตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จาํนวน 4 ท่าน  คอื นายไพศาล  เตชะรตันไชย  รองประธานกรรมการ  นายสุเมธ  สงัขศ์ริ ิ

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ นายสมศกัด ิ มนัแดง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ และนางสาวอมัพรศร ี 

ควิคชา กรรมการ ซงึคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า เพอืใหก้ารบรหิารงานดาํเนินไปอย่างต่อเนือง ทปีระชุมควรเลอืกกรรมการ

ทงั 4 ท่าน ซงึมปีระวตัปิรากฏในเอกสารทไีดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการของบรษิทัฯ ต่ออกีวาระหนึง โดยไดเ้สนอใหท้ปีระชุมพจิารณาเป็นรายบุคคล 

ทปีระชุมไดพ้จิารณาเป็นรายบุคคลแลว้ เลอืกกรรมการทงั 4 ท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน:ี 
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(1) นายไพศาล  เตชะรตันไชย   รองประธานกรรมการ 

อนุมตั ิ 1,408,583,570  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตั ิ 85,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 1,200,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

(2) นายสุเมธ  สงัขศ์ริ ิ   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อนุมตั ิ 1,408,583,570  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 1,285,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

(3) นายสมศกัด ิ มนัแดง  กรรมการ 

อนุมตั ิ 1,408,583,570  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 1,285,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

(4) นางสาวอมัพรศร ี ควิคชา กรรมการ 

อนุมตั ิ 1,408,583,570  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 1,285,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที 6. พิจารณาอนุมตัิค ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า คณะกรรมการมคีวามเหน็ใหเ้สนอต่อทปีระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทน กรรมการและ

กรรมการตรวจสอบประจําปี 2559 ดงันี: 

(1)   ใหจ่้ายเบยีประชุมกรรมการเป็นรายเดอืนในลกัษณะเหมาจ่าย  แก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท          

รองประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการ 25,000 บาท ซงึเท่ากบัอตัราททีปีระชุมผูถ้อืหุน้          

ไดอ้นุมตัไิวเ้มอืปี 2558  

(2) ใหจ่้ายเบยีประชุมกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืนในลกัษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบยีประชุม

กรรมการขา้งตน้ แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการ 15,000 บาท ซงึเท่ากบั   

อตัราททีปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัไิวเ้มอืปี 2558 
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 ประธานฯ ไดส้อบถามทปีระชุมว่า จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอนืหรอืไม่ หากไมม่ผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอนื             

กข็อใหท้ปีระชุมพจิารณาลงมตใินวาระนี   

ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามทคีณะกรรมการเสนอ ทงัน ีตงัแต่

เดอืนพฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน:ี 

อนุมตั ิ 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที 7. พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ มมีตใิหนํ้าเสนอทปีระชุมพจิารณา

แต่งตงัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั คอื นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี3500 

หรอื นายเสถยีร วงศส์นันท ์  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี 3495 หรอืนางสาวกุลธดิา ภาสรุกุล ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี 5946  

หรอืนายยุทธพงษ์ เชอืเมอืงพาน ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี9445 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจาํปี 2559 และควรกาํหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจาํปี 2559 เป็นจาํนวน 1,310,000 บาท เพมิขนึจากปี 2558 อกีจาํนวน 260,000 บาท เนอืงจากมี

ปรมิาณงานทตีอ้งตรวจสอบเพมิขนึจากการจะขยายงานและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทอีอกและปรบัปรุงใหม่ และ

ไดแ้จง้ดว้ยว่า ผูส้อบบญัชทีงั 4 ท่าน มไิดม้คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแต่อย่างใด  

 ประธานฯ ไดส้อบถามทปีระชุมว่า จะมผีู้ใดเหน็เป็นอย่างอนืหรอืไม่ หากไม่มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอนื กข็อให้ที

ประชุมพจิารณาลงมตใินวาระนี   

ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตแิต่งตงัผูส้อบบญัชทีงั 4 ท่าน  ตามทคีณะกรรมการเสนอ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ประจาํปี 2559 และอนุมตัคิ่าสอบบญัชเีป็นเงนิ 1,310,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ่้ายอนืทจี่ายตามทจี่ายจรงิ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูท้มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน:ี 

อนุมตั ิ 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที 8. พิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจาํปี 2558 เพิมเติม 

ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดจ่้ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชใีหแ้ก่ผูส้อบบญัชแีหง่บรษิทั เอเอน็เอส 

ออดทิ จํากดั เพมิเตมิจากทไีดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงนิ 700,000 บาท ซงึเป็นคา่

ตรวจสอบบญัชสีาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี 31 มนีาคม 2558 เพอืประกอบการยนืคาํขอพน้เหตุอาจถูกเพกิถอนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คณะกรรมการจงึมมีตใิหนํ้าเสนอทปีระชมุเพอืพจิารณาใหส้ตัยาบนัการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชดีงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามทปีระชุมว่า จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอนืหรอืไม่ หากไมม่ผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอนื กข็อใหท้ี

ประชุมพจิารณาลงมตใินวาระนี   
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ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตใิหส้ตัยาบนัการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจาํปี 2558 เพมิเตมิอกีจํานวน 

700,000 บาท ตามทคีณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน:ี 

อนุมตั ิ 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูม้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนนม 

 

วาระที 9. เรอืงอ ืนๆ   

 ไม่มผีูเ้สนอเรอืงอนืๆ 

  

 เมอืไมม่ผีูใ้ดเสนอเรอืงอนืๆ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และไดก้ล่าวปิดการประชุมเมอื

เวลา 11.15 น.      

 
 

    

 

 

(ณรงค ์จุลชาต) 

ประธานทปีระชุม 

 (นฤมล  ศุขวนิทุ) 

เลขานุการบรษิทั 
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ประวตัิกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รบัการเสนอชือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 ชือสกลุ นายณรงค ์จลุชาต  

 ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ    

 วนั/เด ือน/ปีเกิด 8 มกราคม 2481 

 อาย ุ 79 ปี 

 การถือหุ้นในบริษทัฯ 388,886 หุน้   (0.02%) 

 เข้าดาํรงตาํแหน่งตงัแต่ ปี 2534  

    

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ไม่ม ี- 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

  - Master of Public Administration, Syracuse University. U.S.A. 

- รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- รฐัศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมบทบาทหน้าทีของกรรมการ 

 - หลกัสตูร Chairman 2000 ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 - หลกัสตูร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 - หลกัสตูร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) 

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน 

ปี 2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั ซสัโก ้จํากดั (มหาชน) 

ปี 2536 - ต.ค. 2556  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนทีไม ่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ปี 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั อลอินัซ ์ซ.ีพ.ี ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซสัโก ้ดลีเลอรส์ จาํกดั  

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จาํกดั  

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สริเิจรญิวฒันา จาํกดั 

ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซสัโก ้รเีทล จาํกดั 

ปี 2550 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัชวีติ  

   จํากดั (มหาชน) 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2559 

- การประชุมคณะกรรมการ  14/14 ครงั 

คณุสมบตัิต ้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 

- ไม่ม ี- 

 

สิงทีส ่งมาด้วย 3. 
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ประวตัิกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รบัการเสนอชือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
 

 

 ชือสกลุ นายผิน  คิวคชา  

 ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบรหิาร 

 วนั/เด ือน/ปีเกิด 25 กรกฎาคม 2487  

 อาย ุ 76 ปี 

 การถือหุ้นในบริษทัฯ 366,666 หุน้  (0.02%) 

 เข้าดาํรงตาํแหน่งตงัแต่ ปี 2529  

    

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร 

เป็นสามขีองนางสุเนตร ควิคชา  นางอาภา ควิคชา  และเป็นบดิาของนางสาวอมัพรศร ี ควิคชา  

นายธนะ ควิคชา  นายอํานาจ ควิคชา  และนายฤทธ ิ ควิคชา 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

-   ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิสาขาวชิาศลิปะการจดัการแสดง มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

-   ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง   

-   ประกาศนียบตัรสาขาการบญัชแีละกฎหมาย จากกรุงเทพการบญัชวีทิยาลยั  

การอบรมบทบาทหน้าทีของกรรมการ 

 - หลกัสตูร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 - หลกัสตูร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) 

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอนื 

- ไม่ม ี-  

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอนืทไีม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

ปี 2559 - ปัจจุบนั นายกสมาคมสวนสตัวแ์ละสถานแสดงพนัธุส์ตัวนํ์า (TZAA) 

ปี 2557 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั คารนิ์วลั เมจกิ จาํกดั  

ปี 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จาํกดั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จาํกดั  

ปี 2547 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2559 

- การประชุมคณะกรรมการ  13/14 ครงั 

คณุสมบตัิต ้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 

- ไม่ม ี- 
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ประวตัิกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รบัการเสนอชือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 ชือสกลุ นางอาภา  คิวคชา  

 ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

 วนั/เด ือน/ปีเกิด 19 พฤศจกิายน 2496  

 อาย ุ 64 ปี 

 การถือหุ้นในบริษทัฯ 70,366,666 หุน้  (3.17%) 

 เข้าดาํรงตาํแหน่งตงัแต่ ปี 2529  
    

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร 

เป็นภรรยาของ ดร. ผนิ ควิคชา   

คณุวฒุิทางการศึกษา 

-  ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

-  Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign Trade U.K. 

การอบรมบทบาทหน้าทีของกรรมการ 

- หลกัสตูร DAP (Directors Accreditation Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 - หลกัสตูร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     

 - หลกัสตูร Chairman  ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 - หลกัสตูร Finance for Non -Finance Director ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2559) 

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอนื 

- ไม่ม ี-  

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอนืทไีม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จาํกดั  

การเข้ารว่มประชมุในปี 2559 

- การประชุมคณะกรรมการ  13/14 ครงั 

คณุสมบตัิต ้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 

- ไม่ม ี- 
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ประวตัิกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รบัการเสนอชือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 ชือสกลุ นายธนะ  คิวคชา  

 ตาํแหน่ง กรรมการ 

 วนั/เด ือน/ปีเกิด 24 ตุลาคม 2515  

 อาย ุ 44 ปี 

 การถือหุ้นในบริษทัฯ - ไม่ม ี-  

 เข้าดาํรงตาํแหน่งตงัแต่ ปี 2552  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร 

เป็นบุตรของนายผนิ ควิคชา กบั นางสุเนตร  ควิคชา  

คณุวฒุิทางการศึกษา 

 -  ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบ์ณัฑติ สาขาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ Daito Bunka University, Japan. 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2559) 

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอนื 

- ไม่ม ี-  

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอนืทไีม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

 ปี 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ศนูยป์ลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จาํกดั 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2559 

- การประชุมคณะกรรมการ  14/14 ครงั 

คณุสมบตัิต ้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 

- ไม่ม ี- 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระตามทตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ดงันี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื          

นิตบุิคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้   

2. ไม่เป็นกรรมการทมีสีว่นร่วมบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ทปีรกึษาทไีดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ผูม้อีาํนาจควบคุม

ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทเีป็นบดิามารดา คู่สมรส พน้ีอง และบุตร 

รวมทงัคู่สมรสของบตุร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอชอื

เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทขีดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ    

5. ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซงึเป็นผูเ้กยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

6. ไม่มลีกัษณะอนืใดททีาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

7. สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพอืตดัสนิใจในกจิกรรมทสีาํคญัของบรษิทัฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงทีส ่งมาด้วย 4. 
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ข้อบงัคบั 

บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน) 

(เฉพาะทีเกียวกบัการประชุมผ ูถ้ือหุ้น) 
 

1. การเรียกประชมุ 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสเีดอืนนบัแต่วนัสนิสดุ 

ของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ 

 การประชุมผู้ถือหุ ้นคราวอนืนอกจากทกีล่าวแล้ว ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจํานวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า

หนึงในหา้ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมด หรอืเมอืผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่ายสีบิห้าคน ซงึมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 

หนึงในสบิของจาํนวนหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมด จะเขา้ชอืกนัทําหนังสอืขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าว

ดว้ย ในกรณีเช่นนกีรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึงเดอืนนับแต่วนัทไีดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนัดประชุม ระบุสถานท ี วนั เวลา ระเบยีบ

วาระการประชุม และเรอืงทจีะเสนอต่อทปีระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรอืงทจีะ

เสนอเพอืทราบ เพอือนุมตั ิ หรอืเพอืพจิารณา แลว้แต่กรณ ี รวมทงัความเหน็ของคณะกรรมการในเรอืงดงักล่าว และ

จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ทงันี ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนั

สามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั 

 ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดวนั เวลา และสถานททีจีะประชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีปกตสิถานททีจีะใชเ้ป็นที

ประชุมผูถ้อืหุน้นนัจะอยู่ในทอ้งทอีนัเป็นทตีงัสาํนักงานใหญ่ หรอืสาํนกังานสาขา หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง แต่ในกรณีทคีณะ 

กรรมการเหน็สมควร คณะกรรมการอาจกาํหนดสถานททีจีะประชุมในจงัหวดัอนืกไ็ด ้

2. องคป์ระชมุ 

ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถอืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้(ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายสีบิหา้คน 

หรอืไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนผู้ถอืหุน้ทงัหมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ที

จําหน่ายไดท้งัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีทปีรากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นครงัใด เมอืล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึงชวัโมง จํานวนผูถ้ือหุน้ซงึมา 

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทกีําหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นันไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอใหก้าร

ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้ือหุน้นนัมใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และให้

ส่งหนังสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครงัหลงันีไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์

ประชุม 

ขอ้ 34. ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอนืซงึบรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสยีง

แทนตนในการประชุมกไ็ด ้หนังสอืมอบฉันทะจะต้องลงวนัทแีละลายมอืชอืของผู้ถอืหุน้ทมีอบฉันทะ และให้เป็นตามแบบที

นายทะเบียนกําหนด หนังสอืมอบฉันทะนีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรอืผู้ทีประธานกรรมการกําหนด ณ 

สถานททีปีระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
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3. คะแนนเสียง 

ขอ้ 35.   ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหหุ้น้หนึงหุน้มเีสยีงหนึงเสยีง และมตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสยีงดงัต่อไปน ี

(1) ในกรณปีกตใิหถ้อืเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน        

ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทปีระชุมเป็นผูช้ขีาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้        

ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทงัหมดหรอืบางส่วนทสีาํคญัใหแ้ก่บุคคลอนื 

(ข) การซอืหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอนืหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัฯ 

(ค)  การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกยีวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัฯ ทงัหมด  

 หรอืบางสว่นทสีาํคญั 

(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอนืเขา้มาจดัการธรุกจิของบรษิทัฯ 

(จ) การรวมกจิการกบับุคคลอนื โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ฉ) การแกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

(ช) การเพมิทุน การลดทุนของบรษิทั การออกหุน้กู ้

(ซ) การควบบรษิทัฯ การเลกิบรษิทัฯ   
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 เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผ ูแ้ทนของผู้ถือหุ้น ทีม ีสิทธิเข้าร ่วมประชุม 

วิธ ีการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผ ูถ้ือหุ้น   

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรอืง ขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบัการประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิัท

จดทะเบยีน ลงวนัท ี19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืให้บรษิัทจดทะเบยีนถอืเป็นแนวทางปฏบิตัิทดี ีซงึจะเป็น

การสร้างความเชือมนัให้เกดิขนึแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย และเพือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท        

จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จงึเหน็ควรกําหนดให้มกีารตรวจสอบ

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชุม เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป 

ทงันี เนืองจากผูถ้อืหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พงึปฏบิตัทินํีามาใช ้บรษิัทฯ จงึขอสงวนสทิธทิจีะผ่อนผนัการยนืแสดง

เอกสารหรอืหลกัฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรอืผู้แทนของผู้ถือหุ้นทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบรษิัทฯ จะ

พจิารณาเหน็เหมาะสม 

 บรษิัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบยีนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวนัจนัทรท์ ี24 เมษายน 2560 ตงัแต่

เวลา 8.00 น. ณ สถานททีกีําหนดในหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2560 และจะลงทะเบยีนด้วยระบบบาร์โค้ด

และเพือความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน ขอให้ผ ู้ถือหุ้น หรือ ผ ู้ร บัมอบฉันทะ นําแบบฟอร ์มลงทะเบียน       

ซึงแสดงบารโ์ค้ดเลขทะเบียนผ ูถ้ือห ุ้น (สิงทีส่งมาด้วย 7)  พรอ้มกบัเอกสารประกอบการลงทะเบยีน ดงันี 

1. บุคคลธรรมดา 

1) ผูถ้ือหุ้นทีม ีสญัชาติไทย 

(1) บตัรประจาํตวัประชาชนของผูถ้อืหุน้ 

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนังสอื

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2) ผูถ้ือหุ้นชาวต่างชาติ 

(1) หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ หนังสอืเดนิทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 

1) นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(1) หนงัสอืรบัรองบรษิทั/หา้งหุน้สว่นนิตบุิคคล ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์

(2) บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีาํนาจทไีดล้ง

นามใน หนังสอืมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2) นิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(1) หนงัสอืรบัรองบรษิทั/หา้งหุน้สว่นนิตบุิคคล/กองทุนรวม 

(2) บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีาํนาจทไีด ้      

ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะ พรอ้มบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ในกรณีมอบฉนัทะจะต้องมสีาํเนาเอกสารทรีบัรองความถูกตอ้งของทงัผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และหากเป็น

เอกสารทจีดัทําขนึในต่างประเทศ ควรมกีารรบัรองลายมอืชอืโดยโนตารพีบับลคิ 

สิงทีส ่งมาด้วย 6. 
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 3.  การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม 

  3.1  หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีงในทปีระชมุ  
  วาระทวัไป  

1.  การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยใหน้ับหนึงเสยีงต่อหนึงหุน้ ซงึผูถ้อืหุน้หรอื
ผู้รบัมอบฉันทะ ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออก
เสยีง ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian)  

2.  ในกรณีมอบฉันทะ  
2.1  ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทผีูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะเท่านนั 

การลงคะแนนเสยีง ของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืว่า
การลงคะแนนเสยีงนนัไมถู่กต้อง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  

2.2  หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบ
ฉันทะ หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีททีปีระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจาก
ทรีะบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถงึกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บั
มอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทเีหน็สมควร 

  วาระเลอืกตงักรรมการ  

ขอ้บงัคบัของบรษิทักาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนงึเสยีงต่อหนงึหุน้และมี
วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนดงัน ี
1.  ในการเลอืกตงักรรมการใหใ้ชว้ธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล และผูถ้อืหุน้มสีทิธิ

เลอืกตงับุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการไดไ้ม่เกนิจํานวนกรรมการทจีะเลอืกตงัในครงันนั โดยจะ
แบ่งคะแนนเสยีงไม่ได ้ 

2. กรณีทบีุคคลซงึไดร้บัเลอืกตงัในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัอนัจะทาํใหเ้กนิจาํนวนกรรมการทจีะ
เลอืกตงัในครงันนั ให้ประธานในทปีระชุมลงคะแนนเสยีงอกีเสยีงหนึงเป็นเสยีงชขีาด เพอืใหไ้ดจ้าํนวน
กรรมการทจีะเลอืกตงัในครงันนั 

 

  3.2 วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

(1)  ประธานทปีระชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถามทลีะ
วาระจากทปีระชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใด ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

(2)  หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ใหช้มูอืขนึเมอืประธานฯ สอบถาม
ความเหน็ โดยใหม้ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความเหน็เพยีงอย่างใดอย่างหนึง 
(เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ทใีนหนงัสอืมอบฉนัทะกาํหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได)้   

  3.3 มตขิองทปีระชมุผถ้อืหุน้จะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี  

กรณปีกต ิ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทปีระชมุ 
กรณีอนืๆ ซงึมกีฏหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองทปีระชุมจะเป็นไปตามที
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบันนักาํหนด โดยประธานในทปีระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทปีระชุมรบัทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว  
(1)  หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอกีหนึงเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชขีาด  
(2)  ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรอืงใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรอืงนนั 

และประธานทปีระชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนนัออกนอกทปีระชุมชวัคราวกไ็ด ้   
เวน้แต่จะเป็นการออกเสยีงคะแนนเพอืเลอืกตงักรรมการ 

 

 4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

  ประธานทปีระชุมจะชแีจงวธิกีารนบัคะแนนเสยีงใหท้ปีระชุมทราบก่อนเรมิวาระการประชุมว่าบรษิทัฯ จะนบั
คะแนนเสยีงแต่ละวาระจากการลงคะแนนทผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และจะแจง้ผล     
การนบัคะแนนใหท้ปีระชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สนิการประชุม 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  

(แบบทกีาํหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉนัทะทลีะเอยีดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรอืง กาํหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท ี5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนท ี...................................................................

วนัท ี........... เดอืน........................... พ.ศ. .............. 

1. ขา้พเจา้ ......................................................................... สญัชาต ิ..................... อยู่บา้นเลขท ี....................... 

ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ................................................ 

จงัหวดั .............................................. รหสัไปรษณีย ์.................................... 

 2. เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จาํนวนรวมทงัสนิ ..................................... หุน้  

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................. เสยีง 

 3. ขอมอบฉนัทะให ้

 (1) ................................................................................. อาย ุ................. ปี อยู่บา้นเลขท ี.............................   

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต................................................ 

จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย.์................................... หรอื 

 (2) ................................................................................. อาย ุ................. ปี อยู่บา้นเลขท ี.............................   

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต................................................ 

จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย.์................................... หรอื 
 

 

คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพอืเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ในวนัที 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ีเลขท ี99 ถนนปัญญา

อนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

  4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงัน ีดงันี 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559 เมอืวนัที 25 เมษายน 2559 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ทีผ ูส้อบบญัชี              

ได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

ติดอากร

แสตมป์ 

20 บาท 

สิงทีส ่งมาด้วย 8. 
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วาระที 4 พิจารณาการจดัสรรเงินกาํไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2559 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที 5 พิจารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทีจะต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

(1) นายณรงค ์ จุลชาต  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

(2) นายผนิ  ควิคชา    ประธานกรรมการบรหิาร 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

(3) นางอาภา  ควิคชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 (4) นายธนะ  ควิคชา กรรมการ  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที 6 พิจารณาอนุมตัิค ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที  พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที 8 เรอืงอ ืนๆ  (ถ้ามี) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

 5. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน ีใหถ้อืว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนนัไมถู่กต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 6. ในกรณีทขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอื 

ในกรณทีทีปีระชมุมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลง   

หรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
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กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทผีูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุไว้

ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

ลงชอื  ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
 

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
 

 

 
หมายเหต ุ

1. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตงักรรมการ สามารถเลอืกตงักรรมการทงัชุด หรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณทีมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิไดใ้นใบประจาํต่อ 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560       

ในวนัท ี 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬกิา ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ี เลขท ี 99 ถนนปัญญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก      

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
 

วาระท ี.................. เรอืง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท ี.................. เรอืง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท ี.................. เรอืง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท ี.................. เรอืง ................................................................................................................................................... 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ ดงันี 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท ี.................. เรอืง เลอืกตงักรรมการ (ต่อ) 

ชอืกรรมการ  ................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชอืกรรมการ  ................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชอืกรรมการ  ................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชอืกรรมการ  ................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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แผนทีของสถานทีจดัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
บริษัท ซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน) 
99 ถนนปัญญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  10510 
โทรศพัท ์ : 0-2518-1000-19, 0-2914-4100-19  
โทรสาร : 0-2518-1022, 0-2914-2959 
Website: www.safariworld.com  E-mail: info@safariworld.com 

 

สิงทีส ่งมาด้วย 9. 


