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เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

สิงทีส่งมาด้วย

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
รายงานประจําปี 2559 ของบริษทั ฯ
ประวัตกิ รรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระและได้รบั การเสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ เกียวกับการประชุม
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
วิธกี ารลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. แผนทีแสดงสถานทีจัดประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้มมี ติให้เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2560 ในวันที 24 เมษายน 2560 ตังแต่เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที 99 ถนนปั ญญาอินทรา แขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี:
วาระที 1 พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2559
บริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ซึงประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2559 และได้
จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา
ทีกฎหมายกําหนด พร้อมทังได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้ว และได้แนบสําเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครังนีด้วย (สิงทีส่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2 รับทราบผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีประชุมควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ดังมีรายละเอียด
ปรากฎในรายงานประจําปี 2559 (สิงทีส่งมาด้วย 2)
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วาระที 3 พิ จ ารณาอนุม ตั ิ งบการเงิน ของบริษทั ฯ สํา หรับ ปี สิ นสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 ทีผูส้ อบบัญ ชี ได้ต รวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจ ารณาแล้ว
บริษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีแห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พจิ ารณา
แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2559 (สิงทีส่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: ทีประชุมควรอนุ มตั งิ บการเงินดังกล่าว
วาระที 4 พิ จ ารณาการจัด สรรเงิ น กําไรและงดการจ่ายเงิ น ปัน ผลจากผลการดํา เนิ น งานของปี 2559
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ตํากว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลของแต่ละปี นอกจากบริษทั ฯ จะมีความจําเป็ นต้องสํารองเงินไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ และตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้กาํ หนดให้บริษทั ฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึงเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ: ในปี 2559 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมยกมา 161.32 ล้านบาท และมีกาํ ไรเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี 37.07 ล้านบาท แต่เนืองด้วยบริษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจลงทุนสร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต และยังมี
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของบริษทั ฯ หลายรายการ จึงมีความจําเป็ นต้องสํารองเงินสดไว้หมุนเวียน
และเสริมสภาพคล่องของบริษทั ฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ขออนุมตั ทิ ประชุ
ี มให้งดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 และ
จัดสรรกําไรตามรายการข้างล่างนี
(1)
(2)
(3)
(4)

ณ วันที 1 มกราคม 2559 มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
บวก กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2559
หัก สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมยกไป

หน่ วย : บาท
161,322,422
37,072,856
(1,600,000)
196,795,278

วาระที 5 พิ จ ารณาเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีจะต้อ งพ้น จากตํา แหน่ งตามวาระ
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด ซึงในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี ครังนี มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นายณรงค์ จุลชาต
ประธานกรรมการ
2) นายผิน คิวคชา
ประธานกรรมการบริหาร
3) นางอาภา คิวคชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4) นายธนะ คิวคชา
กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ซึงไม่รวม
กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมทีจะ
ก่อประโยชน์สงู สุดต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ แล้ว ให้นําเสนอทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบกําหนด
ออกตามวาระทัง 4 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ จุลชาต, นายผิน คิวคชา, นางอาภา คิวคชา และนายธนะ คิวคชา
กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
2

วาระที 6 พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ค ่า ตอบแทนกรรมการประจํา ปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั
ได้พจิ ารณาความเหมาะสมในการทําหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว มีมติให้เสนอทีประชุมกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการโดยให้เหมาจ่ายเป็ นรายเดือน ในอัตราเดียวกันกับทีได้จ่ายในปี 2559 ดังนี: ประธานกรรมการ
90,000 บาท รองประธานกรรมการ 37,500 บาท กรรมการท่านละ 25,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาท นอกเหนือจากค่าเบียประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
วาระที 7 พิ จ ารณาแต่งตังและกํา หนดค่า ตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาและได้มมี ติให้นําเสนอทีประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีตามรายชือต่อไปนี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ ประจําปี 2560
(1) นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4054 ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ในปี 2552-2557 หรือ
(2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3500 ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ในปี 2548-2552 และปี 2555-2559 หรือ
(3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3495 ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ตังแต่ปี 2553 หรือ
(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 5946 ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ตังแต่ปี 2555 หรือ
(5) นายยุทธพงษ์ เชือเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 9445 ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ ตังแต่ปี 2558
และควรกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นเงิน 1,400,000 บาท เพิมขึนจากปี 2559 เป็ นจํานวน 90,000 บาท
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีทเพิ
ี มขึนนีเหมาะสมกับ
ปริมาณงานทีต้องตรวจสอบเพิมขึน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ และการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั
ในรอบปี ทผ่ี านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยรับบริการอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทผูี ้สอบบัญชีสงั กัด
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชือดังกล่าวข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้
เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
วาระที 8 เรืองอืนๆ (ถ้า มี)
หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอืนๆ นอกเหนือจากวาระทีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดสนับสนุน เพือให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเรืองนันๆ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ เพือสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที
22 มีนาคม 2560 และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือรวบรวมรายชือผูถ้ อื หุน้ ในวันที 23 มีนาคม 2560
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หากท่านไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึงบรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุม และ
ออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึงปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธาน
กรรมการหรือผูท้ ประธานกรรมการมอบหมาย
ี
ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนีท่านและผูร้ บั มอบ
ฉันทะของท่านจะต้องกรอกข้อมูล แล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดทีปรากฏในสิงทีส่งมาด้วย 6 หรือท่านอาจมอบฉันทะ
ให้นายสุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมแทนก็ได้ โดยให้ท่านส่งหลักฐานและเอกสาร
ตามทีได้กาํ หนดไว้ในสิงทีส่งมาด้วย 6 ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงนายสุนทร พจน์ธนมาศ ณ ทีทําการของบริษทั ฯ ก่อนวันที
24 เมษายน 2560
นายสุนทร พจน์ธนมาศ อายุ 62 ปี อยู่บา้ นเลขที 29/9 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เป็ นผูท้ ไม่
ี มสี ว่ นได้เสียในการพิจารณาวาระใดๆ มิได้เป็ นญาติกบั ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ไม่เป็ นผูท้ มีี สว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ และไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
จึงขอเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คิวคชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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สิ งทีส่งมาด้ว ย 2.
บริษทั ซาฟารีเวิ ล ด์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุม สามัญ ผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2559
เมือวัน ที 25 เมษายน 2559
ณ ภัต ตาคารริ เวอร์ซาฟารี เลขที 99 ถนนปัญ ญาอิ น ทรา แขวงสามวาตะวัน ตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เริมประชุมเวลา 09.05 น.
นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านทีได้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
จํานวน 75 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 1,241,344,170 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุมจํานวน 66 ราย นับจํานวน
หุน้ ได้ 168,524,900 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและผู้รบั มอบฉันทะทังสิน 141 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 1,409,869,070
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 63.48 ของจํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้วจํานวน 2,221,108,600 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ และเพือความสะดวกในการประชุมจะเรียกผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รวมกันว่า “ผูถ้ อื หุน้ ”
ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และได้แนะนํากรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) ซึง
เป็ นบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีปรึกษาทางการเงิน และผูส้ อบบัญชีผเู้ ข้าร่วมประชุม ดังนี :
1. กรรมการบริษทั ฯ
1) นายณรงค์ จุลชาต
2) นายไพศาล เตชะรัตนไชย
3) ดร. ผิน คิวคชา
4) นายสุนทร พจน์ธนมาศ
5) นายสมศักดิ มันแดง
6) นายสุเมธ สังข์ศริ ิ
7) นางอาภา คิวคชา
8) นายฤทธิ คิวคชา
9) นางสาวอัมพรศรี คิวคชา
10) นางสุเนตร คิวคชา
11) นายอํานาจ คิวคชา
12) นายธนะ คิวคชา

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
กรรมการ และกรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (จัดซือ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2. กรรมการของบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
1) นายอุดม วิชยาภัย
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) พลเอกวัฒนา สรรพานิช
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) ดร.ผิน คิวคชา
ประธานกรรมการบริหาร
4) พลเอกสุพทิ ย์ วรอุทยั
กรรมการอิสระ
5) พลตํารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6) นายสุนทร พจน์ธนมาศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7) นายฤทธิ คิวคชา
กรรมการ
8) นายเดช คิวคชา
กรรมการ
3. ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
1) นายประทีป ภู่ทองสุข
2) MR.VINCENT CHUA
3) น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์

รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (การแสดง)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)
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4)
5)

นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์
นางสาวนฤมล ศุขวินทุ

4. ผูส้ อบบัญชี:
1) นายเสถียร วงค์สนันท์
2) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล
3) นางสาวณิชาภา แซ่องึ
5. ทีปรึกษาทางการเงิน:
1) นางสาวดารณี หัวใจ
2) นายนิรนั ดร์ จํารูญรัตน์
3)

นางสาวฑิณดา หงษ์มงั กร

ผูจ้ ดั การทัวไป สายบัญชี
เลขานุ การบริษทั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทีปรึกษาทางการเงิน บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จํากัด
(มหาชน)
เจ้าหน้าทีวิเคราะห์ฝ่ายทีปรึกษาทางการเงิน บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์
จํากัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้ชแจงถึ
ี งวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงว่า ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับจํานวนหุน้ ทีมีหรือทีได้รบั มอบฉันทะ โดยนับหนึงหุน้ เป็ นหนึงเสียง และเพือความสะดวกและประหยัดเวลาของการประชุม
ในการพิจารณาเรืองในแต่ละวาระ ถ้ามีผไู้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผนู้ นแจ้
ั งชือและจํานวนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
ส่งให้เจ้าหน้าทีเพือทีจะรวบรวมและนําจํานวนเสียงของผูไ้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจํานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ และผู้
ทีได้รบั มอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุมทังหมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรถือเป็ นคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนัน นอกจากนัน
ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีมีขอ้ สงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แนะนําตัวโดยแจ้งชือ-นามสกุล เพือทีจะบันทึกในรายงานการประชุม
และเพือความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเสนอให้ทประชุ
ี มแต่งตังนายเสถียร วงค์สนัน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เป็ นผูส้ งั เกตการณ์
การประชุมและการนับคะแนนเสียงด้วย
ทีประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตังผูส้ งั เกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียงตามทีประธานฯ เสนอ
ประธานฯ ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี :
วาระที 1. พิ จ ารณารับรองรายงานการประชุม วิส ามัญ ผูถ้ ือ หุ้น ครังที 2/2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 2/2558 เมือวันที 20 ตุลาคม
2558 ซึงได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
พร้อมทังได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้สง่ สําเนารายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
แล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า จะมีผใู้ ดขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืนหรือไม่ หากไม่
มีผมู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอืน ก็ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาลงมติในวาระนี
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 2/2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูท้ มาประชุ
ี
มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
รับรอง
ไม่รบั รอง
งดออกเสียง

1,409,369,070 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที 2. รับทราบผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ซึงมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี
2558 ทีได้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า เศรษฐกิจของประเทศน่าจะขยายตัวได้
เพียงประมาณร้อยละ 2.8 อันเป็ นผลมาจากการส่งออกทีตกตําอย่างมาก ซึงสืบเนืองมาจากเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ
คู่คา้ ทียังเปราะบาง อีกทังเศรษฐกิจภายในประเทศก็มปี ั ญหา ทังภัยแล้งทีรุนแรง กอปรกับสินค้าเกษตรทีมีราคาตกตํา และหนีสิน
ภาคครัวเรือนทีสูง ฯลฯ แต่ดว้ ยสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศทีสงบ มันคง และการประชาสัมพันธ์เพือกระตุน้ การ
ท่องเทียวทังของภาครัฐและเอกชน และความนิยมในสายการบินต้นทุนตํา ทําให้อุตสาหกรรมการท่องเทียวของไทยเจริญเติบโต
อย่างมีนยั สําคัญ ส่งผลให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถสร้างผลประกอบการทีมีกาํ ไร 164.56 ล้านบาท และ 136.52 ล้านบาท
ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดปรากฎในการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการในหน้า 48 ถึงหน้า 50 และในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนในหน้า 56 ถึงหน้า 63 ของรายงานประจําปี และได้แจ้งด้วยว่าคณะกรรมการมีความเห็นว่า ทีประชุม
ควรรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ของบริษทั ฯ แต่หากจะมีผใู้ ดต้องการให้อธิบายเรืองดังกล่าวเพิมเติม กรรมการ
และผูบ้ ริหารก็พร้อมทีจะอธิบายให้ทราบ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ตามทีประธานกรรมการบริหารได้แจ้งไว้ในทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 2/2558 เมือวันที 20 ตุลาคม 2558 ว่าบริษทั ฯ อยูใ่ น
ระหว่างเตรียมเอกสารตามความต้องการของตลาดหลักทรพย์ฯ คาดว่าจะสามารถกลับเข้าไปซือขายได้ไม่เกินเดือนมีนาคม 2559
นัน ปั จจุบนั เรืองดังกล่าวอยู่ในขันตอนใด มีคาํ ตอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสํานักงาน กลต. แล้วหรือไม่ และมีประเด็นปั ญหาใด
ทีทําให้เกิดความล่าช้ากว่าทีกําหนด
ประธานฯ ได้ชแจงว่
ี า บริษทั ฯ ได้ยนคํ
ื าขอพ้นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตังแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2558
และเมือวันที 31 มีนาคม 2559 ได้ยนเอกสารเพิ
ื
มเติมครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน กลต. ก็ได้
ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิมเติมอีกเป็ นระยะๆ คาดว่าอีกไม่นานคงจะได้รบั คําตอบทีชัดเจน
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ได้สอบถามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการเมืองไฟ (Carnival Magic)
นายผิน คิวคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแจงว่
ี าการดําเนินงานโครงการเมืองไฟได้มคี วามคืบหน้าไปมาก
พอสมควรแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฎตามภาพถ่ายงานระหว่างก่อสร้างโครงการเมืองไฟทีได้นําเสนอให้ทประชุ
ี มทราบ กล่าวคือ
ในช่วงแรกจะเป็ นงานฐานรากและปรับพืนทีดิน โดยได้ขดุ ดินจากพืนปกติลกึ ลงไปประมาณ 7-12 เมตร ตอกเสาเข็มไปแล้ว
ประมาณ 1,400 กว่าต้น รวมถึงได้ก่อกําแพงต่างๆ ไปส่วนหนึงแล้ว ได้เร่งดําเนินการงานก่อสร้างอย่างเต็มทีให้เสร็จทันภายใน
เดือนมิถุนายน 2559 ตามทีสํานักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กําหนด เพือทีจะได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีเพิมเติมจากทีได้รบั
แล้ว
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ตามทีมีข่าวว่าจะมีกลุ่มทุนรายใหญ่ลงทุนสร้างโครงการ London Eye
ทีจังหวัดภูเก็ตนัน ขอทราบว่าโครงการดังกล่าวจะเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการของกลุม่ บริษทั ทีกล่าวมาหรือไม่
ประธานกรรมการบริหารได้ชแจงว่
ี า โครงการนันมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจทีแตกต่างจากภูเก็ตแฟนตาซีและ
เมืองไฟ จึงมันใจว่าจะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในปี 2558 ได้มนี กั ท่องเทียวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเป็ น
จํานวนมาก แต่เหตุใดกําไรของบริษทั ฯ จึงไม่เพิมขึนเท่าทีควร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแจงว่
ี า จํานวนนักท่องเทียวของประเทศทีเพิมขึนนัน ส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเทียวจีน
ซึงมิใช่กลุ่มลูกค้าของซาฟารีเวิลด์ กลุ่มนักท่องเทียวหลักของซาฟารีเวิลด์คอื อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย และตะวันออกกลาง ซึง
เป็ นกลุ่มทีสามารถจ่ายค่าบัตรเข้าชมในราคาสูงได้ แตกต่างจากทัวร์จนี ซึงเป็ นกลุ่มทีมีการใช้จา่ ยตํา เช่น กลุ่มทัวร์ศนู ย์เหรียญ
เป็ นต้น การเพิมขึนของทัวร์จนี จึงไม่สง่ ผลให้รายได้ของบริษทั ฯ เพิมขึน ส่วนภูเก็ตแฟนตาซี กลุ่มนักท่องเทียวหลักเดิมคือ
รัสเซีย แต่โดยทีในช่วงทีผ่านมา รัสเซียได้ประสบปั ญหาเศรษฐกิจภายในประเทศตกตําจากปั ญหาค่าเงินรูเบิล และการเกิดสงคราม
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ในท้องถิน ทําให้นกั ท่องเทียวรัสเซียลดลงเหลือประมาณร้อยละ 10 แต่ดว้ ยมีตลาดจีนเข้ามาเสริมประมาณร้อยละ 35 ทําให้
ภูเก็ตแฟนตาซีสามารถรักษาระดับรายได้ไว้ได้
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ได้สอบถามว่า ตามทีบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบริษทั ซาฟารีไวด์ไลฟ์ ปาร์ค
จํากัด ว่าปั จจุบนั ยังมิได้เปิ ดดําเนินการ แต่ได้ใช้เป็ นสถานทีเลียงสัตว์สว่ นเกิน และเพาะพันธุส์ ตั ว์ของซาฟารีเวิลด์นนั มีความ
คืบหน้าอย่างไร และจะสามารถสร้างรายได้จากการขายสัตว์ได้เมือไร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแจงว่
ี า บริษทั ซาฟารีไวด์ไลฟ์ ปาร์ค จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตังเป็ นสวนสัตว์ ปั จจุบนั
ใช้เป็ นสถานทีเลียงสัตว์ส่วนเกินของซาฟารีเวิลด์ เมือเร็วๆ นี บริษทั ฯ ได้ลงทุนซือทีดินเพิมอีก 600 ไร่ เพือเตรียมปรับปรุง
ใช้เป็ นสถานทีเพาะพันธุ์ คาดว่าอีกประมาณ 2 ปี ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ ได้เพิมขึน
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ได้สอบถามต่อว่า ทีดิน 600 ไร่ ตังอยู่ตดิ กับทีดินของบริษทั จังเกิลเวิลด์ จํากัด หรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ทีดินแปลงดังกล่าวตังอยู่ตดิ กับทีดินของจังเกิลด์เวิลด์ เมือครบกําหนดสัญญา
การเช่าในอีก 2 ปี ขา้ งหน้า ก็จะย้ายสัตว์มาเลียงและเพาะพันธุบ์ นทีดินของบริษทั ฯ ทีซือใหม่นี
นายโอภาส สันติพงษ์สกุล ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามราคาประเมินทีดินของซาฟารีเวิลด์ในปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ราคาประเมินทีดินอย่างเป็ นทางการน่ าจะอยู่ทประมาณไร่
ี
ละ 4-5 ล้านบาท หาก
เป็ นราคาตลาดคาดว่าจะประมาณไร่ละ 12 ล้านบาท ซาฟารีเวิลด์มที ดิี นเกือบ 500 ไร่ จึงเป็ นราคาตลาดประมาณ 5,000-6,000
ล้านบาท
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า มีผใู้ ดต้องการให้ชแจงหรื
ี
อซักถามเรืองผลการดําเนินงานประจําปี 2558 อีกหรือไม่
ปรากฎว่าไม่มผี ซู้ กั ถามเพิมเติม ประธานฯ จึงได้ถอื ว่าทีประชุมได้รบั ทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2558 แล้ว
วาระที 3. พิ จารณาอนุม ตั ิ งบการเงิ น ของบริษทั ฯ สําหรับปี สิ นสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2558 ทีผูส้ อบบัญชี ได้ต รวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 ดังมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 (หน้า 53 ถึงหน้า 109) ทีได้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นําเสนอทีประชุมเพือพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน
ดังกล่ าว และได้แจ้งด้ว ยว่าหากผู้ใดประสงค์ทจะให้
ี มกี ารชีแจงรายละเอียดของรายการใดในงบการเงินเพิมเติม กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีกย็ นิ ดีทจะอธิ
ี บายให้ทราบ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถอื หุน้ ได้สอบถามว่า ในรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต หน้า 55 ของรายงาน
ประจําปี ผู้สอบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และข้อ 9 เกียวกับเรืองการลดมูลค่าหุ้นของบริษ ทั
ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) เป็ นการลดราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทั ดังกล่าวให้เป็ นราคาทุนใหม่ ตามสัดส่วนเดียวกับ
มูลค่าหุน้ ทีลดลงนัน หมายความว่าอย่างไร ขอให้ผสู้ อบบัญชีอธิบายในเรืองดังกล่าว
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชี ได้อธิบายว่า เรืองดังกล่าว สืบเนืองมาจากการทีบริษทั ฯ มีเงินลงทุนในภูเก็ต
แฟนตาซี ซึงในอดีตเมือครังทีภูเก็ตแฟนตาซียงั มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม บริษทั ฯ ได้ตงค่
ั าเผือการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนไว้ ครันในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี านมา ภูเก็ตแฟนตาซีมผี ลประกอบการกําไรและมีกาํ ไรสะสม บริษทั ฯ จึงได้กลับ
รายการค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซีเท่ากับจํานวนกําไรทีภูเก็ตแฟนตาซีทําได้ในแต่ละงวดบัญชี และเมือ
พิจารณาถึงทุนจดทะเบียนของภูเก็ตแฟนตาซี ซึงเมือปี 2547 ได้มกี ารลดลงจาก 1,900 ล้านบาท เหลือ 190 ล้านบาท เพือชดเชย
ผลขาดทุนสะสมแล้ว จึงได้มกี ารปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซีให้เท่ากับมูลค่าจริง ด้วยการตังค่าเผือการด้อยค่าเงิน
ลงทุนในหุน้ สามัญของภูเก็ตแฟนตาซีเป็ นจํานวน 1,709.6 ล้านบาท เพือให้เงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีมลู ค่าเท่ากับทุนจดทะเบียน
ทีลดลง
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นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ได้สอบถามว่า รายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและมูลค่าสินทรัพย์
ของภูเก็ตแฟนตาซีหรือของบริษทั ฯ หรือไม่
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชแจงว่
ี า การปรับปรุงนันไม่กระทบต่อผลการดําเนินงานในปี 2558 ของ
บริษทั ใด เพราะเป็ นการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนและกําไรสะสมเท่านัน
นายวินยั คล่องประกิจ ผูถ้ อื หุน้ ได้ขอให้อธิบายเรืองในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 รายการบัญชีกบั บุคคล
หรือกิจการทีเกียวข้องกัน ทีปรากฎในหน้า 76-77 ของรายงานประจําปี ทีกล่าวว่า “ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาร์นิวลั
เมจิก จํากัด บริษทั ย่อยของบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2558 เมือวันที 25 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมตั จิ ่าย
ค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมืองไฟให้กบั กรรมการของบริษทั คาร์นวิ ลั เมจิก จํากัด 3 ท่าน เป็ นจํานวนเงินรวมเดือนละ
10.5 ล้านบาท นับตังแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป กําหนดจ่ายรวมเป็ นเวลาไม่เกิน 24 เดือน รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 252
ล้านบาท ซึงอยู่ระหว่างการนําเสนอในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือให้สตั ยาบัน โดยได้รบั รูเ้ ป็ นส่วนหนึงของงานระหว่าง
ก่อสร้าง สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวนเงิน 31.5 ล้านบาท (หมายเหตุ 12) และมีภาระผูกพันคงเหลือเป็ น
จํานวนเงิน 220.5 ล้านบาท” นัน ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร
ประธานฯ ได้แจ้งว่า เรืองนีเป็ นเรืองทีเกียวกับบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง จึงขอให้กรรมการของบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ชแจง
ี
นายสุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการตรวจสอบของภูเก็ตแฟนตาซี ได้ชแจงว่
ี า บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด เป็ นบริษทั
ทีจัดตังขึนเพือดําเนินธุรกิจการท่องเทียวและนันทนาการประเภทธีมปาร์คการแสดงแสงสีของดวงไฟทีนําสมัย ใช้ชอว่
ื าโครงการ
เมืองไฟ (Carnival Magic) ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการก่อสร้างโครงการ โดยทัวไป การจะสร้างธีมปาร์คหรือแหล่ง
ท่องเทียวแห่งหนึง ไม่ว่าจะเป็ น Disney Land, Universal หรือ Sentosa จะต้องมีผอู้ อกแบบวางคอนเซ็ปต์ทางธุรกิจ (Business
Concept) เพือกําหนดรูปแบบว่าจะทําธีมปาร์คในรูปใด มีการแสดงอะไร จุดเด่นของโปรดักส์คอื อะไร กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือ
ใคร พร้อมทังวางผังและวางระบบของโครงการ การพัฒนาโครงการ รวมถึงการทําแผนโฆษณา การขายและการตลาด ฯลฯ
ไว้ให้เรียบร้อย ภูเก็ตแฟนตาซีเมือประมาณ 20 ปี ทแล้
ี วก็เช่นกัน ได้ตกลงว่าจ้างผูเ้ ชียวชาญชาวต่างชาติมาออกแบบเฉพาะโชว์
ทังหมด 11 ฉากเป็ นจํานวนเงินค่าจ้างถึง 720 ล้านบาท หากแต่ผเู้ ชียวชาญต่างชาติได้ออกแบบให้เพียง 8 ฉากแล้วทิงงานไป
นายกิตติกร คิวคชา จึงต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการออกแบบต่ออีก 3 ฉากทีเหลือ โดยมีผชู้ ่วยประมาณ 25 คน ส่วน Script
การแสดง รวมถึงการออกแบบอาคารโรงละคร ภัตตาคาร และสิงปลูกสร้างอืนๆ ทังปาร์ค ตลอดจนการวางระบบงาน IT เป็ น
ความคิดและความรับผิดชอบของนายกิตติกรทังสิน สําหรับในส่วนงาน IT ซึงในขณะนันได้ตงใจจะจ้
ั
างบริษทั คอมพิวเตอร์จาก
ประเทศสิงคโปร์ให้มาเป็ นผูอ้ อกแบบวางระบบ แต่ดว้ ยบริษทั นันได้เสนอขอค่าจ้างประมาณ 200 ล้านบาท กําหนดเวลาแล้ว
เสร็จใน 10 เดือน แต่ภูเก็ตแฟนตาซีในช่วงนันมีเงินไม่เพียงพอทีจะจ้างได้ จึงได้มอบให้นายกิตติกรซึงมีความรู้ จบปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และจบ Computer Engineering จากมหาวิทยาลัย Imperial ประเทศอังกฤษ รูเ้ รือง IT เป็ นอย่างดี
ร่วมกับลูกน้องประมาณ 6-7 คน คิดค้นและวางระบบ Computer ขึนเอง ซึงได้ผลเป็ นทีน่าพอใจเพราะเป็ นระบบทีทันสมัยและ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงทุกวันนี
การออกแบบโครงการทีกล่าวถึงข้างต้นนัน ในวงการถือว่าเป็ น Know-How พิเศษ การออกแบบสร้างธีมปาร์ค หรือ
แหล่งท่องเทียว ไม่เหมือนการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมเพือสร้างบ้านหรือโรงงาน สร้างเสร็จแล้วก็ยา้ ยของเข้าไปอยู่เลย แต่
การออกแบบธีมปาร์คเป็ นการออกแบบเพือสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ ต้องนําความคิดทีแปลกใหม่ไม่เหมือนใครไปขายทําเงินให้ได้
ทังปี และต้องมีมลู ค่าเพิมสูงขึนเรือยๆ คุณค่าของความคิดจากมันสมองจึงมีค่าจ้างไม่เหมือนการออกแบบปกติธรรมดาทัวไป โดย
เฉพาะโครงการเมืองไฟนีจะเป็ นโปรดักส์หนึงเดียวในโลกสําหรับทัวร์ไฮเอนด์ และจะเป็ นแม่เหล็กสําคัญอีกชินหนึงของจังหวัดภูเก็ต
ทีจะดึงดูดนักท่องเทียวจากทัวโลกมาภูเก็ต อีกทังเมือเปิ ด AEC ในปี 2560 จะมีนกั ท่องเทียวจาก 10 ประเทศสมาชิก เดินทาง
มาท่องเทียวภูเก็ตมากขึน จึงเป็ นโอกาสอันดีทโครงการเมื
ี
องไฟจะเสริมสร้างรายได้เพิมให้แก่กลุม่ บริษทั อีกมาก
โครงการเมืองไฟจะมีการลงทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาท นายผิน นายกิตติกร และนายสมหวัง คิวคชา จะเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบและดําเนินการหลักของโครงการนี คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยบริษัทไม่ต้องจ้างผู้เชียวชาญภายนอก เพราะ
ทัง 3 ท่านมีประสบการณ์มากพอทีจะออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเองได้ และทีสําคัญก็คอื เป็ นผูท้ อยู
ี ่ในธุรกิจนันทนาการ
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มานานมากพอทีจะทราบว่ าควรจะสร้างสินค้าอะไรให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเทียว จึงเป็ นทีมันใจได้ว่าโครงการนีจะ
เป็ นธีมปาร์คในเรืองแสงไฟหนึงเดียวไม่เหมือนทีใดในโลก ทีจะสร้างความตืนตะลึงให้แก่นกั ท่องเทียวทุกชาติอย่างมาก
คณะกรรมการบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด ได้พจิ ารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ทํางานของนายผิน นายกิตติกร และนายสมหวัง คิวคชา แล้วเห็นว่าทัง 3 ท่านเป็ นผูท้ มีี คุณสมบัตเิ หมาะสม มีประสบการณ์
เรืองการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คมายาวนาน เช่น นายกิตติกร คิวคชา มีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารงาน
ธีมปาร์คภูเก็ตแฟนตาซีมาแล้วเกือบ 20 ปี อีกทังยังเคยเป็ นผูร้ บั งานออกแบบสร้างธีมปาร์คทียิงใหญ่ แห่งเมืองคุนหมิง ประเทศ
จีน มูลค่าโครงการประมาณ 8,000 ล้านบาท มีพนที
ื ปาร์คประมาณ 4,000 ไร่ โดยนายกิตติกรจะได้รบั ค่าจ้างร้อยละ 15 ของ
มูลค่าเงินลงทุนซึงจะเป็ นเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่น่าเสียดายทีโครงการมีอนั ต้องล้มเลิกไป นอกจากนัน ยังเคยได้รบั
การว่าจ้างให้ออกแบบธีมปาร์คทีลังกาวี ประเทศมาเลเซีย มีมลู ค่าเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท และทีกําแพงเมืองจีน ประเทศจีน
มีมลู ค่าเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท สําหรับนายผิน คิวคชา มีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์ค
ซาฟารีเวิลด์มาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี และภูเก็ตแฟนตาซีอกี 20 ปี และทุกคนในครอบครัวต่างมีประสบการณ์จากการ
ดูงานและศึกษางานทางด้านนีมานับเป็ นร้อยแห่งทัวโลก ตลอดเวลาทีผ่านมา ไม่ว่าจะมีความลําบาก วิกฤติ ปั ญหามากมาย
เพียงไร ทังสามท่านก็จะเป็ นผูเ้ สียสละเพือพยุงรักษาแก้ไขให้กจิ การอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี เป็ นผูบ้ ริหารทีผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
หลายพันคนรักใคร่นบั ถือมาก ทังสามท่านได้แสดงผลงานเป็ นทีประจักษ์ของคณะกรรมการบริษทั ในกลุ่มมาโดยตลอด เมือ
พิจารณาในเรืองการรักษาความลับทางธุรกิจ ก็มนใจได้
ั
ว่าจะไม่รวไหลออกไปยั
ั
งบุคคลภายนอก ซึงหากจ้างชาวต่างชาติหรือ
บุคคลภายนอกเป็ นผูอ้ อกแบบ นอกจากจะต้องเสียค่าจ้างทีสูงมากแล้ว ยังไม่สามารถควบคุมในเรืองการรักษาความลับได้อย่าง
มันใจ และหากในอนาคตมีความจําเป็ นจะต้องมีการปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไข หรือหากเกิดอุปสรรคอย่างกะทันหัน ก็จะ
ต้องเชิญผูอ้ อกแบบมาแก้ไขด่วน เสียเวลานาน ยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายสูง และจะกระทบต่อการแสดงซึงหยุดไม่ได้ดว้ ย
คณะกรรมการคาร์นิวลั เมจิก และภูเก็ตแฟนตาซี ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่านายผิน นายกิตติกร และนาย
สมหวัง คิวคชา เป็ นผูท้ มีี ความรูค้ วามสามารถสูง และมีประสบการณ์เพียงพอ เหมาะสมทีจะรับงานออกแบบและบริหารงาน
การสร้างโครงการเมืองไฟตามทีกล่าวข้างต้น จึงได้อนุมตั ใิ ห้จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการให้แก่ทงั 3 ท่าน ในวงเงิน
รวม 252 ล้านบาท โดยให้นายกิตติกร คิวคชา ได้รบั เดือนละ 6.00 ล้านบาท นายผิน คิวคชา ได้รบั เดือนละ 3.00 ล้านบาท และ
นายสมหวัง คิวคชา ได้รบั เดือนละ 1.50 ล้านบาท รวมเป็ นเงิน 10.50 ล้านบาทต่อเดือน เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน และ
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 บริษัท คาร์นิวลั เมจิก จํากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการให้ทงั 3 ท่านไปแล้วเป็ น
จํานวนเงิน 31.50 ล้านบาท อนึง โดยทีรายการนีเป็ นรายการทีเกียวโยงกับบุคคลทีเกียวข้องกัน หากทีประชุมไม่ขดั ข้อง ก็ใคร่
ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาให้สตั ยาบันการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนทีได้จ่ายไปแล้วจํานวน 31.50 ล้านบาท และอนุ มตั ใิ นส่วนทีต้อง
จ่ายต่อไปในอนาคตอีกไม่เกิน 220.50 ล้านบาทด้วย
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า มีผใู้ ดจะต้องการให้ชแจงหรื
ี
อซักถามเพิมเติมอีกหรือไม่
เมือไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มลงมติในวาระนี
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดงั นี
1) ให้สตั ยาบันการทีบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมืองไฟให้แก่กรรมการ
บริหาร 3 ท่าน คือ นายกิตติกร คิวคชา นายผิน คิวคชา และนายสมหวัง คิวคชา เป็ นเงินรวม 31.50
ล้านบาท
2) อนุ มตั ใิ ห้บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมืองไฟให้แก่กรรมการบริหารทัง 3
ท่านของบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด ต่อไปอีก เป็ นจํานวนรวมไม่เกิน 220.50 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายให้แต่ละ
ท่านในอัตราเดิม คือ นายกิตติกร คิวคชา เดือนละ 6.00 ล้านบาท นายผิน คิวคชา เดือนละ 3.00 ล้านบาท
และนายสมหวัง คิวคชา เดือนละ 1.50 ล้านบาท
3) อนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 ทีผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
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ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ มาประชุ
ี
มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
อนุ มตั ิ
ไม่อนุ มตั ิ
งดออกเสียง

1,409,369,070 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

- เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

500,000 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.96 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
- ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
0.04 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที 4. พิ จ ารณาการจัด สรรเงิ น กําไรและงดการจ่ายเงิ น ปัน ผลจากผลการดํา เนิ น งานของปี 2558
ประธานฯ ได้แจ้งว่า แม้ว่าบริษทั ฯ จะมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ตํากว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี ในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรสะสมยกมา 60.22 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 164.55
ล้านบาท แต่เนืองด้วยบริษัท ฯ ได้มกี ารขยายธุรกิจลงทุนสร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต และมีโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ หลายรายการ จึงมีความจําเป็ นต้องสํารองเงินสดไว้เพือลงทุนและใช้เป็ นทุนหมุนเวียนและเสริม
สภาพคล่องของบริษทั ฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ขออนุมตั ทิ ประชุ
ี มให้จดั สรรกําไร เป็ นสํารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 11.00 ล้าน
บาท และงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 จึงขอให้ทประชุ
ี มพิจารณา
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอืนหรือไม่
เมือไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มลงมติในวาระนี
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานของปี 2558 จํานวน 11 ล้านบาทเป็ น
เงินทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
อนุ มตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,409,369,070 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.96 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
- ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
0.04 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที 5. พิ จ ารณาเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีจะต้อ งพ้น จากตํา แหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจําปี 2559 นี มีกรรมการทีจะต้องพ้นจากตําแหน่ งตาม
วาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ จํานวน 4 ท่าน คือ นายไพศาล เตชะรัตนไชย รองประธานกรรมการ นายสุเมธ สังข์ศริ ิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายสมศักดิ มันแดง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนางสาวอัมพรศรี
คิวคชา กรรมการ ซึงคณะกรรมการมีความเห็นว่า เพือให้การบริหารงานดําเนินไปอย่างต่อเนือง ทีประชุมควรเลือกกรรมการ
ทัง 4 ท่าน ซึงมีประวัตปิ รากฏในเอกสารทีได้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึง โดยได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาเป็ นรายบุคคล
ทีประชุมได้พจิ ารณาเป็ นรายบุคคลแล้ว เลือกกรรมการทัง 4 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ มาประชุ
ี
มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
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(1) นายไพศาล เตชะรัตนไชย
รองประธานกรรมการ
อนุมตั ิ
1,408,583,570 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่อนุมตั ิ

85,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

(2) นายสุเมธ สังข์ศริ ิ
อนุ มตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
1,408,583,570 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.91 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,285,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.09 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายสมศักดิ มันแดง
อนุ มตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

กรรมการ

1,408,583,570 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.91 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,285,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.09 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(4) นางสาวอัมพรศรี คิวคชา
อนุ มตั ิ

99.91 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0.01 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0.08 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการ

1,408,583,570 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.91 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,285,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.09 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที 6. พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ค ่า ตอบแทนกรรมการประจํา ปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อทีประชุมพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทน กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบประจําปี 2559 ดังนี:
(1) ให้จ่ายเบียประชุมกรรมการเป็ นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย แก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท
รองประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการ 25,000 บาท ซึงเท่ากับอัตราทีทีประชุมผูถ้ อื หุน้
ได้อนุมตั ไิ ว้เมือปี 2558
(2) ให้จ่ายเบียประชุมกรรมการตรวจสอบเป็ นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบียประชุม
กรรมการข้างต้น แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการ 15,000 บาท ซึงเท่ากับ
อัตราทีทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ไิ ว้เมือปี 2558
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ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอืนหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอืน
ก็ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาลงมติในวาระนี
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามทีคณะกรรมการเสนอ ทังนี ตังแต่
เดือนพฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ มาประชุ
ี
มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
อนุ มตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,409,369,070 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.96 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
- ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
0.04 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที 7. พิ จ ารณาแต่งตังและกํา หนดค่า ตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นําเสนอทีประชุมพิจารณา
แต่งตังผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3500
หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 5946
หรือนายยุทธพงษ์ เชือเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 9445 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2559 และควรกําหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2559 เป็ นจํานวน 1,310,000 บาท เพิมขึนจากปี 2558 อีกจํานวน 260,000 บาท เนืองจากมี
ปริมาณงานทีต้องตรวจสอบเพิมขึนจากการจะขยายงานและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ และ
ได้แจ้งด้วยว่า ผูส้ อบบัญชีทงั 4 ท่าน มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็ นอย่างอืนหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอืน ก็ขอให้ท ี
ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตังผูส้ อบบัญชีทงั 4 ท่าน ตามทีคณะกรรมการเสนอ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ประจําปี 2559 และอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 1,310,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนทีจ่ายตามทีจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูท้ มาประชุ
ี
มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
อนุ มตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,409,369,070 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.96 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
- ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
0.04 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที 8. พิ จ ารณาให้ส ตั ยาบัน การจ่ายค่า ธรรมเนี ย มการสอบบัญชีประจํา ปี 2558 เพิ มเติ ม
ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีแห่งบริษทั เอเอ็นเอส
ออดิท จํากัด เพิมเติมจากทีได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 700,000 บาท ซึงเป็ นค่า
ตรวจสอบบัญชีสาํ หรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 มีนาคม 2558 เพือประกอบการยืนคําขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการจึงมีมติให้นําเสนอทีประชุมเพือพิจารณาให้สตั ยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดงั กล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอืนหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอืน ก็ขอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี
13

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สตั ยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2558 เพิมเติมอีกจํานวน
700,000 บาท ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ มาประชุ
ี
มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
อนุ มตั ิ

1,409,369,070 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

ไม่อนุ มตั ิ
งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.96 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
- ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
0.04 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนม

วาระที 9. เรืองอืนๆ
ไม่มผี เู้ สนอเรืองอืนๆ
เมือไม่มผี ใู้ ดเสนอเรืองอืนๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิ ดการประชุมเมือ
เวลา 11.15 น.

(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุการบริษทั
(ณรงค์ จุลชาต)
ประธานทีประชุม
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สิ งทีส่งมาด้ว ย 3.

ประวัติ ก รรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระ และได้ร บั การเสนอชื อกล บั เข้าดํา รงตําแหน่ งใหม่
ชือสกุล
ตํา แหน่ ง
วัน /เดือ น/ปี เกิ ด
อายุ
การถือ หุ้น ในบริ ษทั ฯ
เข้า ดํา รงตํา แหน่ งตังแต่

นายณรงค์ จุล ชาต
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
8 มกราคม 2481
79 ปี
388,886 หุน้ (0.02%)
ปี 2534

ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่า งผูบ้ ริหาร
- ไม่มี คุณ วุฒิ ทางการศึก ษา
- Master of Public Administration, Syracuse University. U.S.A.
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้ า ทีของกรรมการ
- หลักสูตร Chairman 2000 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ ก ารทํา งานย้อ นหล งั 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559)
ตํา แหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบีย นอืน
ปี 2556 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษทั ซัสโก้ จํากัด (มหาชน)
ปี 2536 - ต.ค. 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซัสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตํา แหน่ งกรรมการในบริษทั อืนทีไม่ใ ช่บริษทั จดทะเบีย น
ปี 2556 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บริษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ปี 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จํากัด
ปี 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จํากัด
ปี 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั สิรเิ จริญวัฒนา จํากัด
ปี 2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ซัสโก้ รีเทล จํากัด
ปี 2550 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ
จํากัด (มหาชน)
การเข้า ร่ว มประชุม ในปี 2559
- การประชุมคณะกรรมการ

14/14 ครัง

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญญัติ บ ริษทั มหาชนจํา กัด
- ไม่มี 15

ประวัติ ก รรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระ และได้ร บั การเสนอชื อกล บั เข้าดํา รงตําแหน่ งใหม่
ชือสกุล
ตํา แหน่ ง
วัน /เดือ น/ปี เกิ ด
อายุ
การถือ หุ้น ในบริ ษทั ฯ
เข้า ดํา รงตํา แหน่ งตังแต่

นายผิ น คิ วคชา
ประธานกรรมการบริหาร
25 กรกฎาคม 2487
76 ปี
366,666 หุน้ (0.02%)
ปี 2529

ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่า งผูบ้ ริหาร
เป็ นสามีของนางสุเนตร คิวคชา นางอาภา คิวคชา และเป็ นบิดาของนางสาวอัมพรศรี คิวคชา
นายธนะ คิวคชา นายอํานาจ คิวคชา และนายฤทธิ คิวคชา
คุณ วุฒิ ทางการศึก ษา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรสาขาการบัญชีและกฎหมาย จากกรุงเทพการบัญชีวทิ ยาลัย
การอบรมบทบาทหน้ า ทีของกรรมการ
- หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ ก ารทํา งานย้อ นหล งั 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559)
ตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน
- ไม่มี ตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืนทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ปี 2559 - ปั จจุบนั
นายกสมาคมสวนสัตว์และสถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นํา (TZAA)
ปี 2557 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด
ปี 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั จังเกิลเวิลด์ จํากัด
ปี 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จํากัด
ปี 2547 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน)
การเข้า ร่ว มประชุม ในปี 2559
- การประชุมคณะกรรมการ

13/14 ครัง

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญญัติ บ ริษทั มหาชนจํา กัด
- ไม่มี -
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ประวัติ ก รรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระ และได้ร บั การเสนอชื อกล บั เข้าดํา รงตําแหน่ งใหม่
ชือสกุล
ตํา แหน่ ง
วัน /เดือ น/ปี เกิ ด
อายุ
การถือ หุ้น ในบริ ษทั ฯ
เข้า ดํา รงตํา แหน่ งตังแต่

นางอาภา คิ วคชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
19 พฤศจิกายน 2496
64 ปี
70,366,666 หุน้ (3.17%)
ปี 2529

ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่างผูบ้ ริหาร
เป็ นภรรยาของ ดร. ผิน คิวคชา
คุณ วุฒิ ทางการศึก ษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign Trade U.K.
การอบรมบทบาทหน้ า ทีของกรรมการ
- หลักสูตร DAP (Directors Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Chairman
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Finance for Non -Finance Director ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ ก ารทํา งานย้อ นหล งั 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2559)
ตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน
- ไม่มี ตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืนทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ปี 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จํากัด
การเข้า ร่ว มประชุม ในปี 2559
- การประชุมคณะกรรมการ

13/14 ครัง

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญญัติ บ ริษทั มหาชนจํา กัด
- ไม่มี -
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ประวัติ ก รรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระ และได้ร บั การเสนอชื อกล บั เข้าดํา รงตําแหน่ งใหม่
ชือสกุล
ตํา แหน่ ง
วัน /เดือ น/ปี เกิ ด
อายุ
การถือ หุ้น ในบริ ษทั ฯ
เข้า ดํา รงตํา แหน่ งตังแต่

นายธนะ คิ วคชา
กรรมการ
24 ตุลาคม 2515
44 ปี
- ไม่มี ปี 2552

ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่า งผูบ้ ริหาร
เป็ นบุตรของนายผิน คิวคชา กับ นางสุเนตร คิวคชา
คุณ วุฒิ ทางการศึก ษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Daito Bunka University, Japan.
ประสบการณ์ ก ารทํา งานย้อ นหล งั 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2559)
ตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน
- ไม่มี ตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืนทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ปี 2548 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จํากัด
การเข้า ร่ว มประชุม ในปี 2559
- การประชุมคณะกรรมการ

14/14 ครัง

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญญัติ บ ริษทั มหาชนจํา กัด
- ไม่มี -
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สิ งทีส่งมาด้ว ย 4.

นิ ยามกรรมการอิ ส ระของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ดังนี
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา ผูม้ อี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร
รวมทังคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอชือ
เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
5. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั แต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึงเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
6. ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพือตัดสินใจในกิจกรรมทีสําคัญของบริษทั ฯ
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สิ งทีส่งมาด้ว ย 5.

ข้อ บังคับ
บริ ษทั ซาฟารีเวิ ล ด์ จํา กัด (มหาชน)
(เฉพาะทีเกียวกับ การประชุม ผูถ้ ือ หุ้น )
1. การเรีย กประชุม
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ฯ
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า
หนึงในห้าของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
หรือเมือผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้าคน ซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึงในสิบของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนีกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุ มตั ิ หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน
สามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดวัน เวลา และสถานทีทีจะประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีปกติสถานทีทีจะใช้เป็ นที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ นันจะอยู่ในท้องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง แต่ในกรณีทคณะ
ี
กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจกําหนดสถานทีทีจะประชุมในจังหวัดอืนก็ได้
2. องค์ป ระชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถอื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถอื หุน้ ทังหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ ที
จําหน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผู้ถอื หุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นันได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถอื หุ้น ผู้ถอื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึงบรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีและลายมือชือของผู้ถอื หุน้ ทีมอบฉันทะ และให้เป็ นตามแบบที
นายทะเบีย นกําหนด หนังสือมอบฉันทะนีจะต้ องมอบให้แ ก่ ประธานกรรมการหรือผู้ท ีประธานกรรมการกําหนด ณ
สถานทีทีประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
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3. คะแนนเสีย ง
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หนุ้ หนึงหุน้ มีเสียงหนึงเสียง และมติของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ นันให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติให้ถอื เสียงข้างมากของจํานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมเป็ นผูช้ ขาด
ี
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทั อืนหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ฯ
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ฯ ทังหมด
หรือบางส่วนทีสําคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิมเติมหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
(ช) การเพิมทุน การลดทุนของบริษทั การออกหุน้ กู้
(ซ) การควบบริษทั ฯ การเลิกบริษทั ฯ
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สิ งทีส่งมาด้ว ย 6.

เอกสารหรือ หลัก ฐานแสดงความเป็ น ผู้ถือ หุ้น หรือ ผูแ้ ทนของผู้ถือ หุ้น ทีมีสิ ท ธิ เข้าร่วมประชุม
วิ ธ ีก ารลงทะเบีย น และการออกเสีย งลงคะแนนในการประชุม ผูถ้ ือ หุ้น
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง ข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
จดทะเบียน ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทดีี ซึงจะเป็ น
การสร้างความเชือมันให้เกิด ขึนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้องทุก ฝ่ าย และเพือให้การประชุ มผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มกี ารตรวจสอบ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม เพือให้ผถู้ อื หุน้ ยึดถือปฏิบตั ติ ่อไป
ทังนี เนืองจากผูถ้ อื หุน้ บางรายอาจยังไม่คนุ้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ทิ นํี ามาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิทจะผ่
ี อนผันการยืนแสดง
เอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ ละรายตามทีบริษัท ฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม
บริษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันจันทร์ท ี 24 เมษายน 2560 ตังแต่
เวลา 8.00 น. ณ สถานทีทีกําหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560 และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด
และเพื อความสะดวกรวดเร็ว ในการลงทะเบี ย น ขอให้ ผ ้ถู ือ หุ้น หรื อ ผู้ร บั มอบฉั น ทะ นํ า แบบฟอร์ม ลงทะเบี ย น
ซึงแสดงบาร์โค้ด เลขทะเบีย นผูถ้ ือ หุ้น (สิ งทีส่งมาด้วย 7) พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี
1. บุค คลธรรมดา
1) ผูถ้ ือ หุ้น ทีมีส ญ
ั ชาติ ไทย
(1) บัตรประจําตัวประชาชนของผูถ้ อื หุน้
(2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

2) ผูถ้ ือ หุ้น ชาวต่า งชาติ
(1) หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้
(2) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

2. นิ ติ บ ุค คล
1) นิ ติ บ ุค คลที จดทะเบีย นในประเทศไทย
(1) หนังสือรับรองบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์
(2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีได้ลง
นามใน หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2) นิ ติ บ ุค คลที จดทะเบีย นในต่างประเทศ
(1) หนังสือรับรองบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล/กองทุนรวม
(2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

ในกรณีมอบฉันทะจะต้องมีสาํ เนาเอกสารทีรับรองความถูกต้องของทังผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และหากเป็ น
เอกสารทีจัดทําขึนในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชือโดยโนตารีพบั บลิค
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3. การออกเสีย งลงคะแนนในทีประชุม
3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในทีประชุม
วาระทัวไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ ซึงผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผู้รบั มอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน
การลงคะแนนเสียง ของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื ว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้อง และไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีททีี ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจาก
ทีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทมีี การเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั
มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนแทนได้ตามทีเห็นสมควร
วาระเลือกตังกรรมการ
ข้อบังคับของบริษทั กําหนดให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ และมี
วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนดังนี
1. ในการเลือกตังกรรมการให้ใช้วธิ กี ารออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
เลือกตังบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะเลือกตังในครังนัน โดยจะ
แบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีทบุี คคลซึงได้รบั เลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการทีจะ
เลือกตังในครังนัน ให้ประธานในทีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด เพือให้ได้จาํ นวน
กรรมการทีจะเลือกตังในครังนัน
3.2 วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธานทีประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละ
วาระจากทีประชุมว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
(2) หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ชมู อื ขึนเมือประธานฯ สอบถาม
ความเห็น โดยให้มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึง
(เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ทีในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
3.3 มติของทีประชุมผ้ถอื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
กรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
กรณีอนๆ
ื ซึงมีกฏหมายหรือข้อบังคับบริษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็ นไปตามที
กฎหมายหรือข้อบังคับนันกําหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ในทีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีขาด
(2) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรืองนัน
และประธานทีประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนันออกนอกทีประชุมชัวคราวก็ได้
เว้นแต่จะเป็ นการออกเสียงคะแนนเพือเลือกตังกรรมการ
4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานทีประชุมจะชีแจงวิธกี ารนับคะแนนเสียงให้ทประชุ
ี มทราบก่อนเริมวาระการประชุมว่าบริษทั ฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนทีผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจะแจ้งผล
การนับคะแนนให้ทประชุ
ี มทราบทุกวาระก่อนเสร็จสินการประชุม
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ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

สิ งทีส่งมาด้ว ย 8.
หนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ข
(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
เขียนที ...................................................................
วันที ........... เดือน........................... พ.ศ. ..............

1. ข้าพเจ้า ......................................................................... สัญชาติ ..................... อยู่บา้ นเลขที .......................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ................................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ....................................
2. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนรวมทังสิน ..................................... หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................. เสียง
3. ขอมอบฉันทะให้
(1) ................................................................................. อายุ ................. ปี อยู่บา้ นเลขที .............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย.์ ................................... หรือ
(2) ................................................................................. อายุ ................. ปี อยู่บา้ นเลขที .............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย.์ ................................... หรือ
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวัน ที 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิ ก า ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที 99 ถนนปั ญญา
อินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
วาระที 1 พิ จ ารณารับรองรายงานการประชุม สามัญ ผูถ้ ือ หุ้น ประจํา ปี 2559 เมือวัน ที 25 เมษายน 2559
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 2 รับทราบผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี 2559
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 3 พิ จ ารณาอนุม ตั ิ งบการเงิน ของบริษทั ฯ สํา หรับ ปี สิ นสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 ทีผูส้ อบบัญ ชี
ได้ต รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจ ารณาแล้ว
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที 4 พิ จ ารณาการจัด สรรเงิ น กําไรและงดการจ่ายเงิ น ปัน ผลจากผลการดํา เนิ น งานของปี 2559
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 5 พิ จ ารณาเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีจะต้อ งพ้น จากตํา แหน่ งตามวาระ
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 การแต่งตังกรรมการทังชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) นายณรงค์ จุลชาต
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(2) นายผิน คิวคชา
ประธานกรรมการบริหาร
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(3) นางอาภา คิวคชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(4) นายธนะ คิวคชา
กรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 6 พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ค ่า ตอบแทนกรรมการประจํา ปี 2560
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที

พิ จ ารณาแต่งตังและกํา หนดค่า ตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที 8 เรืองอืนๆ (ถ้ามี)
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
5. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
6. ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือ
ในกรณีททีี ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมีี การแก้ไขเปลียนแปลง
หรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
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กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผูี ร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ลงชือ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการ สามารถเลือกตังกรรมการทังชุด หรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทมีี วาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจํา ต่อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซาฟารีเวิ ล ด์ จํา กัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
ในวันที 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที 99 ถนนปั ญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
วาระที .................. เรือง ...................................................................................................................................................
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที .................. เรือง ...................................................................................................................................................
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที .................. เรือง ...................................................................................................................................................
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที .................. เรือง ...................................................................................................................................................
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที .................. เรือง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)
ชือกรรมการ ................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชือกรรมการ ................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชือกรรมการ ................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชือกรรมการ ................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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สิ งทีส่งมาด้ว ย 9.

แผนทีของสถานทีจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จํากัด (มหาชน)

99 ถนนปั ญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2518-1000-19, 0-2914-4100-19
โทรสาร : 0-2518-1022, 0-2914-2959
Website: www.safariworld.com E-mail: info@safariworld.com
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