สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.
บริษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอิ นทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เริม่ ประชุมเวลา 09.02 น.
นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่ า มีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วย
ตนเองจานวน 46 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 76,954,681 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุมจานวน 24 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ 23,204,605 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น ที่ม าประชุ มด้ว ยตนเองและผู้รบั มอบฉันทะทัง้ สิ้น 70 ราย นับจ านวนหุ้นได้
100,158,886 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50.08 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน 200,000,000 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ
หลังจากนัน้ ได้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ อีก 3 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 19,027,100 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้
ที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 73 ราย นับจานวนหุ้นได้ 119,184,986 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
59.59 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว
ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และได้แนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีผเู้ ข้าร่วมประชุม ดังนี้:
กรรมการ
1. นายณรงค์ จุลชาต
ประธานกรรมการ
2. ดร. ผิน คิว้ คชา
ประธานกรรมการบริหาร
3. นางอาภา คิว้ คชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. นายเมธี ภมรานนท์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมศักดิ ์ มันแดง
่
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางประจวบ คล้ายอุบล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายอานาจ คิว้ คชา
กรรมการ
8. นายธนะ คิว้ คชา
กรรมการ
9. นายฤทธิ ์ คิว้ คชา
กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
10. นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา
กรรมการ และกรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (จัดซือ้ )
ผูบ้ ริหาร
1. นางสาววรันธร ดิลกมธุรส
รองผูจ้ ดั การใหญ่ (บริหาร)
2. นายประทีป ภู่ทองสุข
รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
่
3. Mr.Vincent Chua
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (การแสดง)
4. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)
5. นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ สายบัญชี
6. นางสาวนฤมล ศุขวินทุ
เลขานุการบริษทั
ผูส้ อบบัญชี
1. นายวิชยั รุจติ านนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับจานวนหุน้ ทีม่ หี รือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของการประชุม
ในการพิจารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถ้ามีผไู้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผนู้ นั ้ แจ้งชื่อและจานวนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
ส่งให้เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทีจ่ ะรวบรวม และนาจานวนเสียงของผูไ้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจานวนเสียงของผูเ้ ข้าร่วม

ประชุมทัง้ หมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรก็จะถือเป็ นคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนัน้ แล้วแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ นอกจากนี้
ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ สงสัยจะซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น แนะนาตัวโดยแจ้งชื่อ -นามสกุล เพื่อทีจ่ ะบันทึกลงในรายงานการ
ประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมแต่งตัง้ นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เป็ นผู้
สังเกตการณ์การประชุมด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตัง้ ผูส้ งั เกตการณ์การประชุมตามทีป่ ระธานฯ เสนอ
ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ :
วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2556
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
22 เมษายน 2556 ที่ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้แจ้งด้วยว่า
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
นายสมเกียรติ ปิ นตารักษ์ ผูถ้ อื หุน้ ได้แจ้งว่า รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่าจะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูเ้ ข้าประชุมทัง้ หมด ดังนี้:
รับรอง
116,589,286 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.8 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
ไม่รบั รอง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
2,595,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
วาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2556
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ซึง่ มีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี
2556 ทีไ่ ด้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า แม้วา่ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ในช่วงครึง่ หลังของปี 2556 จะชะลอตัวลงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากเหตุการณ์ชมุ นุมทางการเมือง
ภายในประเทศ และการประกาศใช้กฎหมายคุม้ ครองนักท่องเทีย่ วของรัฐบาลจีน ทีส่ ง่ ผลทางด้านลบต่อธุรกิจท่องเทีย่ วทัง้ สิน้
แต่ดว้ ยความตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างรายได้ให้เพิม่ ขึน้ อย่างเต็มความสามารถ จึงส่งผลให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถสร้างผลประกอบ
การทีม่ กี าไรรวมทัง้ สิน้ 183.13 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 เป็ นจานวน 81.93 ล้านบาท
ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมควรรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ของ
บริษทั ฯ แต่หากจะมีผใู้ ดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิม่ เติม กรรมการและผู้บริหารก็พร้อมทีท่ จ่ี ะอธิบายให้ทราบ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องในหน้า 9 ของรายงานประจาปี ซึง่ ได้
เขียนไว้ว่า “...หากไม่มเี หตุการณ์ใดมากระทบเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วของประเทศ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถทากาไรใน
งวดปี ต่อๆ ไป และจะสามารถจ่ายเงินปนั ผลได้จากผลประกอบการของปี 2558...” นัน้ หมายความว่า บริษทั ฯ จะยังไม่สามารถ
จ่ายเงินปนั ผลจากผลประกอบการของปี 2557 ใช่หรือไม่
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า ในปี 2557 บริษทั ฯ ยังคงได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการเมืองภายในประเทศทีย่ ดื เยือ้ มา
ตัง้ แต่ปลายปี 2556 ทาให้ในช่วงสีเ่ ดือนแรกของปี 2557 ผูม้ าท่องเทีย่ วได้ลดลงจากปี ก่อนประมาณร้อยละ 30-40 ผลประกอบ
การของบริษทั ฯ จึงได้ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ทางการเมืองสามารถคลีค่ ลายเข้าสูภ่ าวะปกติได้
ภายในครึง่ แรกของปี 2557 ก็คาดว่าธุรกิจการท่องเทีย่ วจะฟื้นกลับคืนมาได้ภายในต้นปี 2558 หากเป็ นเช่นนัน้ บริษทั ฯ ก็จะ
สามารถสร้างผลประกอบการทีม่ กี าไรจนน่าจะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องความเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ทีร่ ะบุไว้ในหน้า 4 ของรายงานประจาปี ว่า การทีบ่ ริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาระบบงานภายในและระบบคอมพิวเตอร์นนั ้ บริษทั ฯ
ได้ใช้เงินลงทุนไปเท่าไร และจะส่งผลดีในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ อย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ ได้เริม่ ดาเนินการตัง้ แต่ต้นปี 2556
โดยเน้นพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนงานทีส่ าคัญก่อนตามลาดับ เช่น ระบบงานบัญชี การขาย การจัดซือ้ และการพัสดุ
เป็ นต้น และโดยที่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีลกั ษณะเฉพาะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปซึ่งมีจาหน่ ายทัวไปไม่
่
ครอบคลุมและไม่รองรับระบบงานตามทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการ จึงต้องพัฒนาระบบเองไปทีล่ ะขัน้ การดาเนินการทีผ่ ่านมาได้ใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท ซึง่ ก็ได้ช่วยให้การปฏิบตั งิ านมีความถูกต้อง แม่นยา สะดวก และรวดเร็วมากขึน้
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผใู้ ดต้องการให้ชแ้ี จงหรือซักถามเรื่องเกีย่ วกับผลการดาเนินงานประจาปี 2556
อีกหรือไม่
เมื่อไม่มผี ซู้ กั ถาม ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั ทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูเ้ ข้าประชุมทัง้ หมด ดังนี้:
รับทราบ
116,589,286 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.8 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
ไม่รบั ทราบ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
2,595,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผสู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมควรพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณา
แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 41 ถึงหน้า 81 ของรายงานประจาปี 2556 ทีไ่ ด้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า หากผู้ใดประสงค์ท่จี ะให้มีการชี้แจงรายละเอียดของรายการใดในงบการเงินเพิ่มเติม
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีกย็ นิ ดีทจ่ี ะอธิบายให้ทราบ
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒ นา ผู้ถือ หุ้น และผู้ร ับมอบฉัน ทะ ได้สอบถามเรื่อ ง “เงินสนับ สนุ นส่งเสริมการขายรับ
ล่วงหน้า” ในหน้า 47 ของรายงานประจาปี ว่า ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้รบั เงินสนับสนุ นส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า จานวน 10
ล้านบาท แต่ไม่ปรากฎรายการดังกล่าวอีกในปี 2556 จึงขอทราบว่า เงินสนับสนุ นนี้ได้รบั จากผูส้ นับสนุ นรายใด และเหตุใดในปี
2556 จึงไม่มรี ายการดังกล่าว
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ฯ ได้รบั เงินสนับสนุนส่งเสริมการขายจากบริษทั ผูผ้ ลิตเครื่องดื่มรายใหญ่
รายหนึ่ง สาหรับในปี 2556 บริษทั นัน้ ได้มนี โยบายการให้เงินสนับสนุนแบบรายปี บริษทั ฯ จึงบันทึกเงินสนับสนุนส่งเสริมการ
ขายไว้เป็ นรายได้ในปี 2556 แทน จึงไม่ปรากฎในรายการเงินสนับสนุนส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่อง “สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี”
ในหน้า 72 ของรายงานประจาปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20. ว่าหมายถึงอะไร
นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชแ้ี จงว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นมาตรฐานการบัญชีใหม่ทเ่ี ริม่ ใช้
ในปี 2556 การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้ บริษทั ต้องเปลีย่ นแปลงการบันทึกภาษีเงินได้จาก
เดิมบันทึกตามภาษีเงินได้ท่จี ่ายจริงตามแบบ ภงด. 50 ซึ่งกาไรสุทธิทางบัญชีจะต้องปรับปรุงให้เป็ นกาไรสุทธิทางภาษี ตามที่
ประมวลรัษฎากรกาหนด ทาให้อาจมีผลแตกต่างชัวคราว
่
เช่น มีรายจ่ายทางบัญชีทย่ี งั ถือเป็ นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีในปี 2556
แต่สามารถเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้ในอนาคต ทาให้บริษทั ต้องเสียภาษีเงินได้จากฐานกาไรทางภาษีทส่ี งู กว่ากาไรทางบัญชีปี
2556 ซึง่ ในอดีตให้บนั ทึกตามภาษีเงินได้ทจ่ี ่ายจริงจากฐานกาไรทางภาษี และในปี 2556 ให้บนั ทึกตามภาษีเงินได้จากฐาน
กาไรทางบัญชี ส่วนทีจ่ ่ายสูงกว่าให้ถอื เป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือส่วนทีจ่ ่ายต่ ากว่าให้ถอื เป็ นหนี้สนิ ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินของบริษทั ฯ อีกรายการหนึ่งคือ “หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน” ซึง่
เกิดจากการตัง้ ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ การบันทึกค่าใช้จ่ายในงบการเงินเป็ นรายจ่ายในงบการเงิน

ทีไ่ ม่สามารถนาไปใช้เป็ นรายจ่ายทางภาษีได้จนกว่าจะมีการจ่ายจริง เมื่อคานวณภาษีกจ็ ะต้องนาค่าใช้จ่ายนัน้ ไปบวกกลับ ทาให้
จานวนภาษีทต่ี อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ แต่หากในอนาคต บริษทั มีการจ่ายเงินให้แก่พนักงานทีเ่ กษียณอายุ ทางบัญชีจะไม่บนั ทึก รายจ่าย
นัน้ เป็ นค่าใช้จ่ายเพราะได้บนั ทึกไว้ในอดีตแล้ว แต่จะเป็ นประโยชน์ในการใช้เป็ นรายจ่ายทางภาษีได้ในอนาคต จึงเป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเช่นกัน
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเกีย่ วกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20.
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในหน้ า 73 ของรายงานประจาปี ที่ได้ระบุว่า “บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงั ไม่ได้ใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวนเงิน 372.9 ล้านบาท ซึง่ ฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่ นอนจากการใช้ประโยชน์ทาง
ภาษี จึงไม่ได้บนั ทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี” นัน้ ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร บริษทั ฯ จะใช้ประโยชน์ในผลขาดทุนทางภาษี
จานวน 372.9 ล้านบาทนี้ได้อย่างไร และจะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ภายในกาหนดกีป่ ี
นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชแ้ี จงว่า ในอดีต บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมทางภาษีอยู่ ผลขาดทุนนี้สามารถ
นาไปใช้เป็ นรายจ่ายทางภาษีในอนาคตได้ไม่เกิน 5 ปี ถ้าบริษทั ฯ มีกาไรทีส่ ามารถนาผลขาดทุนมาใช้ได้ ผลประโยชน์น้ีจะเป็ น
สินทรัพย์ในอนาคตประมาณ 20% ของผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ซึง่ มาตรฐานการบัญชีได้กาหนดให้บริษทั ฯ พิจารณา
ว่า การจะบันทึกผลขาดทุนสะสมทางบัญชีมารับรูบ้ นั ทึกเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตนัน้
บริษัทจะต้องเห็นว่ามีความแน่ นอนจากการใช้ประโยชน์ จากกาไรในอนาคต ในส่วนของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีผลขาดทุนอยู่
หากแต่การจะทากาไรในอนาคตยังมีความไม่แน่นอน ดังนัน้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั
ไม่ได้ใช้ จึงยังไม่ควรบันทึกแต่ให้เปิ ดเผยไว้ เพื่อให้ผใู้ ช้งบการเงินได้ทราบว่ายังมีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทไ่ี ม่ได้
รับรูข้ องผลขาดทุนสะสมทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้อยู่จานวนเท่าไร
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การนาผลขาดทุนทางบัญชีมาเป็ นรายจ่าย
ทางภาษีได้ไม่เกิน 5 ปี นนั ้ จะเริม่ นับจากปี ใดถึงปี ใด และในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้แล้วเท่าไร
นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชแ้ี จงว่า ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี โดยพิจารณาปี ต่อปี คือภายในปี
2551-2555 สาหรับการใช้ประโยชน์ทางภาษีของบริษทั ฯ ในปี 2556 ได้นาขาดทุนทางภาษีมาใช้ประจาโยชน์จานวน 30.81
ล้านบาท (เท่ากับอัตราภาษีเงินได้ 20% ของผลขาดทุนสะสมทางภาษีทน่ี ามาใช้ประโยชน์)
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่อง “สินทรัพย์สตั ว์และต้นไม้” ในหน้า 41
ของรายงานประจาปีว่า บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์สตั ว์และต้นไม้จานวน 478.50 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ประมาณ 144 ล้าน
บาท เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของรายการใด
ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า รายการดังกล่าวเกิดจากการซือ้ ยีราฟเพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีโครงการทีจ่ ะ
เพาะพันธุส์ ตั ว์เพื่อเสริมรายได้ โดยการจาหน่ายให้แก่สวนสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสวนสัตว์ในประเทศจีน ซึง่ มีเอเย่นต์ตดิ ต่อขอ
ซือ้ ยีราฟจากบริษทั ฯ เพื่อนาไปขายต่อให้แก่สวนสัตว์ประมาณ 150 แห่ง ในประเทศจีน
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่อง “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์” ในหน้า 41
ของรายงานประจาปีว่า ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์ไป 98.98 ล้านบาท เป็ นการซือ้ สัตว์อะไร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า รายการดังกล่าวเป็ นการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ้ ยีราฟเป็นสาคัญ เพื่อทีจ่ ะนามา
ั บนั คงเหลือเงินล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์ 22 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินมัดจา
จาหน่ายและเพาะพันธุต์ ามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ปจจุ
ของสัตว์บางรายการแล้ว แต่ยงั อยู่ในระหว่างการจัดส่งจากต่างประเทศ ประกอบด้วย ม้าลายเกรวี่ 2 ตัว จิงโจ้ 10 ตัว และหงษ์
90 ตัว
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่อง “ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร” ในหน้า 58 ของ
รายงานประจาปีว่า ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็ นจานวน 68.15 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนประมาณ 29
ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้ชแ้ี จงหลักการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนผูบ้ ริหารไว้ในหน้า 23 ของรายงานประจาปี ว่า “...จะพิจารณา
ตามความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร รวมถึง
จุดเด่นเฉพาะ และความดีความชอบพิเศษของแต่ละคน โดยมีการกาหนดอัตราการจ่าย ค่าตอบแทน หรือค่าจ้างทีเ่ ป็ นธรรมและ
ชัดเจน” จึงขอทราบหลักการและนโยบายทีใ่ ช้ในการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนผูบ้ ริหารดังกล่าว

ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านและ
ภาระหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารแต่ละคนเป็ นสาคัญ รวมถึงผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี นัน้ ๆ ด้วย โดยประธานกรรมการบริหารจะ
เป็ นผูป้ ระเมินผลงานของผูบ้ ริหารในตาแหน่ งรองผูจ้ ดั การใหญ่ลงมา ส่วนตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณา โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ผลการปฏิบตั งิ าน และผลประกอบการของบริษทั ฯ
เป็ นสาคัญ การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีผ่ ่านมา เป็ นการจ่ายเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการทางานให้แก่บริษทั ฯ อย่างเต็ม
กาลัง ทัง้ เรื่องการบริหารงาน การพัฒนา ปรับปรุง และเพิม่ เติมกิจกรรมต่างๆ อีกทัง้ การออกแบบสร้างสรรค์ และควบคุมการ
ดาเนินการก่อสร้าง ซึง่ เป็ นผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูงและทีมงาน โดยไม่ต้องจ้างผูร้ บั เหมาจากภายนอก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าจ้างทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องจ่ายให้บริษทั รับเหมา ค่าตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายให้แก่ผบู้ ริหารและทีมงานจึงประหยัดและคุม้ ค่ากว่ามาก
และทีส่ าคัญทีส่ ดุ เป็ นเรื่องการรักษาความลับภายในองค์กร ไม่ให้รวไหลไปสู
ั่
ค่ ่แู ข่ง
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามเพิม่ เติมว่า ในปี 2557 บริษทั ฯ คาดว่าจะจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหารเป็ นเงินจานวนเท่าไร
ประธานกรรมการบริห าร ได้ช้ีแจงว่า ในปี 2557 นี้ บริษัท ฯ น่ า จะมีค่ าใช้จ่า ยในส่วนนี้ น้ อยลง เนื่อ งจากผล
ประกอบการด้อยลง แต่หากจะมีกจ็ ะเป็ นการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในส่วนของภูเก็ตแฟนตาซีในการทา “เมืองไฟ” ซึง่ เป็ น
โครงการใหม่ ทีข่ ณะนี้อยู่ในขัน้ ตอนของการออกแบบ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,200
ล้านบาท และจะเปิ ดให้บริการได้ภายในปี 2559
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามต่อไปว่า โครงการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลากีป่ ีจงึ
จะคืนทุน และในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินหรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ย่อยมีเป้าหมายในการทาโครงการเมืองไฟว่า จะใช้เวลาในการคืนทุน
ประมาณ 4 ปี ส่วนเรื่องการชาระหนี้คืนสถาบันการเงินนัน้ ไม่น่าจะมีปญั หา เพราะสถาบันการเงินจะกาหนดเงื่อนไขให้มี
ระยะเวลาปลอดการชาระเงินต้นในช่วงของการก่อสร้าง โดยให้ชาระเฉพาะดอกเบีย้ หลังจากได้เปิ ดดาเนินการทางธุรกิจแล้ว จึงให้
เริม่ จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบีย้
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ ได้สอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขเหตุอาจถูก
เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษทั ฯ ได้มกี ารดาเนินการไปแล้วอย่างไร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าข่ายอาจ
ถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้บริษทั ฯ แก้ไขให้พน้ เหตุอาจถูกเพิกถอน
ภายใน 3 ปี ได้ครบกาหนดไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการจะยื่นคาขอต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาให้พน้ เหตุอาจถูกเพิกถอน แต่ดว้ ยบริษทั ฯ ยังมีความไม่พร้อมในเรื่องของผลประกอบการทีย่ งั ไม่ดี
นัก อันเนื่องมาแต่ปญั หาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น จึงได้ย่นื คาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา
ขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนออกไปอีก 1 ปี
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ได้แนะนาว่า บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์จานวน 3,527.30 ล้านบาท และโดยทีบ่ ริษทั ฯ
ั บนั ทีด่ นิ ของบริษทั ฯ มีราคาตลาดเพิม่ ขึน้ มาก จึงขอเสนอให้บริษทั ฯ พิจารณาลงทุนพัฒนา
มีทด่ี นิ อยู่ในแหล่งความเจริญ ปจจุ
ธุรกิจเพิม่ เติม เพื่อเพิม่ รายได้และเป็ นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทม่ี อี ยูใ่ ห้ได้มากทีส่ ดุ
ั บนั บริษทั ฯ ยังมีหนี้สนิ อยู่อกี
ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอบคุณนายเกริกทีใ่ ห้ขอ้ คิดเห็นดังกล่าว แต่โดยทีป่ จจุ
มาก การจะพัฒนาธุรกิจโดยการลงทุนเพิม่ จึงยังไม่ใช่โอกาสทีเ่ หมาะสม
นายสุเมธ สังข์ศริ ิ ผูถ้ อื หุน้ ได้เสนอว่า ทีป่ ระชุมได้ใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องในวาระนี้มานานพอสมควรแล้ว จึง
ขออนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูเ้ ข้าประชุม ดังนี้:

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

116,589,286 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.8 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
2,595,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม

วาระที่ 4. พิ จารณาการจัดสรรเงิ นกาไรจากผลการดาเนิ นงานของปี 2556
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า แม้ว่าบริษทั ฯ จะมีกาไรสะสมยกมา 204.23 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงานในปี 2556 เป็ นจานวน 183.10 ล้านบาท แต่ดว้ ยกาไรดังกล่าวมิได้เกิดจากการดาเนินงานปกติของบริษทั ฯ แต่เกิด
จากการกลับรายการการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และมีรายได้อ่นื เป็ นสาคัญตามรายละเอียดซึง่ ปรากฎในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ในหน้า 44 ของรายงานประจาปี คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมให้พจิ ารณาจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ เป็ นเงิน 9.20 ล้านบาท และงดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2556 เพื่อสารองเงินสดไว้เป็ นทุน
หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรเงินกาไร
จากผลการดาเนินงานของปี 2556 เป็ นสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2556 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูเ้ ข้าประชุม ดังนี้:
อนุมตั ิ
116,589,286 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.8 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
ไม่อนุมตั ิ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
2,595,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
วาระที่ 5. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 มีกรรมการทีจ่ ะต้องพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ จานวน 4 คน คือ นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ ดร. ผิน คิว้ คชา ประธาน
กรรมการบริหาร นางอาภา คิว้ คชา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และนายธนะ คิว้ คชา กรรมการ ซึง่ คณะกรรมการมีความเห็นว่า
เพื่อให้การบริหารงานดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทีป่ ระชุมควรเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 คน ซึง่ มีประวัตปิ รากฏ ในเอกสารทีไ่ ด้สง่
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ ือหุน้ ได้ขอให้กรรมการซึง่ จะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแสดงวิสยั ทัศน์ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคตด้วย
ประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอขอเป็ นผูแ้ ทนของกรรมการทัง้ 4 ท่าน กล่าวถึงวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจว่า
นอกจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในหน้า 1 ของรายงานประจาปี แล้ว บริษทั ฯ ยังมีเป้าหมายในการทีจ่ ะสร้างรายได้ให้เพิม่ ขึน้ ด้วยการเพาะพันธุ์
สัตว์เพื่อจาหน่ายให้แก่สวนสัตว์ต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศเป็ นรายได้เสริมทีส่ าคัญ อีกทัง้ จะทาฟาร์มผลิตอาหาร
สัตว์ทจ่ี งั หวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ ลง เมื่อโครงการสาเร็จคาดว่าจะช่วยให้บริษทั ฯ มี
กาไรเพิม่ ขึน้ อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
สาหรับบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ก็มโี ครงการจะขยายการลงทุนสร้างโครงการใหม่
ดังที่ได้กล่าวแล้ว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนในปี 2558 ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ สาหรับภูเก็ตแฟนตาซีได้ตงั ้ เป้าหมายทีจ่ ะรองรับนักท่องเทีย่ วให้ได้คนื ละ 15,000
คน จากเดิมรับได้ประมาณ 6,000 คน เมื่อเปิ ดโครงการเมืองไฟแล้วคาดว่าจะมีรายได้เพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 800-1,000 ล้านบาท
ต่อปี
ประธานฯ ได้ขอความเห็นจากทีป่ ระชุมในการพิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการ ว่าจะเลือกเป็ นคณะคราวเดียวหรือจะ
เลือกเป็ นรายบุคคล
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกเป็ นรายบุคคล และให้เลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูเ้ ข้าประชุม ดังนี้ :

(1) นายณรงค์ จุลชาต
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง
(2) นายผิน คิว้ คชา
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง
(3) นางอาภา คิว้ คชา
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง
(4) นายธนะ คิว้ คชา
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

ประธานกรรมการ
116,589,286 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
2,595,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ประธานกรรมการบริหาร
116,589,286 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
2,595,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
116,589,286 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
2,595,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
กรรมการ
116,589,286 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
2,595,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

97.8 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
2.2 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
97.8 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
2.2 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
97.8 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
2.2 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
97.8 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
2.2 ของจานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

วาระที่ 6. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
ประธานฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ตามที่เ ดิม คณะกรรมการได้มีม ติใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 อีกตาแหน่ งละ 10,000 บาท ดังทีป่ รากฎรายละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุมทีไ่ ด้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านแล้วนัน้ ต่อมาคณะกรรมการเห็นว่า ธุรกิจการท่องเทีย่ วตัง้ แต่ปลายปี 2556 กระทังป
่ จั จุบนั
ได้ซบเซาลงอย่างมีนยั สาคัญ คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อทีป่ ระชุมให้พจิ ารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 ด้วย
การเหมาจ่ายเป็ นรายเดือนเช่นเดียวกับปี ทผ่ี ่านมา และจ่ายในอัตราเดียวกับทีไ่ ด้จ่ายในปี 2556 โดยยังไม่มกี ารปรับเพิม่ ขึน้
กล่าวคือ ให้ประธานกรรมการได้รบั เดือนละ 90,000 บาท รองประธานกรรมการเดือนละ 37,500 บาท และกรรมการเดือนละ
25,000 บาท ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 และได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีผใู้ ดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2557 ในอัตราเดียวกับปี 2556 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูเ้ ข้าประชุม ดังนี้:
อนุมตั ิ
116,589,286 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.8 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
ไม่อนุมตั ิ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
2,595,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2557
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นาเสนอต่อที่
ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด คือ นายวิชยั รุจติ านนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054
หรือนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา
ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2557
สาหรับการกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ว มีมติให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมพิจารณากาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2557 เป็ นจานวน 750,000 บาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 อีกจานวน 100,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานทีต่ ้องตรวจสอบเพิม่ ขึน้ จากการขยายธุรกิจ และธุรกรรม
ทีต่ อ้ งมีเพิม่ ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ อีกทัง้ ในช่วงระยะเวลาสองปี ทผ่ี ่านมา ก็มไิ ด้เพิม่ ค่า

สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เมื่อผูส้ อบบัญชีได้ทราบถึงปญั หาของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในปี 2557 จึงได้ทบทวนค่าตอบแทนใหม่
แล้วมีความเห็นว่า การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในช่วงทีผ่ ่านมา ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองดังทีก่ ล่าวแล้ว
ในวาระที่ 6. จึงได้เสนอทีจ่ ะลดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2557 ลงจากทีไ่ ด้เสนอไว้เดิมคือจานวน 750,000 บาท เป็ น
จานวน 20,000 บาท เหลือ 730,000 บาท ซึง่ คณะกรรมการก็ตอบรับด้วยความยินดีและขอบคุณ และได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมด้วย
ว่าผูส้ อบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผูส้ อบบัญชีทงั ้ 4 ท่านจะเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยด้วย
ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้กล่าวขอบคุณผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท
จากัด และได้ขอให้ทป่ี ระชุมปรบมือแสดงความขอบคุณในความมีน้ าใจอันดีต่อบริษัทฯ และได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่า จะมีผู้ใดมี
ความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 4
ท่านเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2557 และอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 730,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ ่ายตามที่
จ่ายจริง ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูเ้ ข้าประชุม ดังนี้:
อนุมตั ิ
116,589,286 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.8 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
ไม่อนุมตั ิ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
2,595,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
วาระที่ 8 เรือ่ งอื่นๆ
นางสาวปิ ยะรัตน์ ขุนจิต ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้แจ้งว่ามีคาถามจากสมาคมฯ
ฝากถามบริษทั ฯ 4 ข้อ ดังนี้
(1) บริษทั ได้กาหนดนโยบายการต่อด้านการทุจริตคอร์รปั ชันไว้
่ หรือไม่ ถ้ายังไม่มโี ปรดให้เหตุผล พร้อมแผนการ
ดาเนินการในอนาคต
(2) บริษทั มีการวางแผนโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันไว้
่ หรือไม่
(3) บริษทั ได้ดาเนินการประเมินความเสีย่ งของธุรกิจเกีย่ วกับการทุจริตหรือไม่
(4) บริษทั ได้เข้าโครงการหรือแสดงเจตนารมณ์เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันหรื
่ อไม่ ถ้าไม่
โปรดให้เหตุผลทีไ่ ม่ดาเนินการ
ประธานฯ ได้แจ้งยืนยันว่า เรื่องการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นปญั หาใหญ่ระดับชาติทท่ี ุกหน่ วยงาน
และองค์กรต่างๆ ต้องให้ความสาคัญ ในส่วนของบริษทั ฯ ก็ได้ให้ความสาคัญและเห็นถึงความจาเป็ นในการดาเนินงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้มรี ะเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานและผูบ้ ริหารในแต่ละส่วน
งาน ให้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในการทีจ่ ะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
และได้กาหนดให้มนี โยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ดังมีรายละเอียดปรากฎในหน้า 31 ของรายงานประจาปี 2556
ทีป่ ระชุมรับทราบ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้มาร่วมประชุมและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10.50 น.

(ณรงค์ จุลชาต)
ประธานทีป่ ระชุม

(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุการบริษทั

