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บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2557 
เมื่อวนัท่ี  28  เมษายน  2557 

ณ  ห้องประชุมริเวอรซ์าฟารี เลขท่ี 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 
 
เริม่ประชมุเวลา 09.02 น.  

 นายณรงค ์จุลชาต  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวต้อนรบัทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม และไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมดว้ย
ตนเองจ านวน 46 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้76,954,681 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมจ านวน 24 ราย นับ
จ านวนหุ้นได้ 23,204,605 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะทัง้สิ้น 70 ราย นับจ านวนหุ้นได ้
100,158,886 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.08 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้จ านวน 200,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

หลงัจากนัน้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่อกี 3 ราย นับจ านวนหุน้ได ้19,027,100 หุน้ รวมเป็นผูถ้อืหุน้
ที่มาประชุมด้วยตนเองและรบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 73 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 119,184,986 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
59.59 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชผีูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี้: 

กรรมการ 
1. นายณรงค ์   จุลชาต ประธานกรรมการ  
2. ดร. ผนิ    คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นางอาภา    คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4.    นายเมธ ี   ภมรานนท ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมศกัดิ ์   มัน่แดง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางประจวบ    คลา้ยอุบล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอ านาจ    คิว้คชา กรรมการ 
8.  นายธนะ    คิว้คชา กรรมการ 
9. นายฤทธิ ์   คิว้คชา กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (การตลาดและพฒันาธรุกจิ) 
10.  นางสาวอมัพรศร ี   คิว้คชา กรรมการ และกรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซือ้) 
ผูบ้รหิาร 
1. นางสาววรนัธร   ดลิกมธุรส รองผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) 
2. นายประทปี   ภู่ทองสขุ รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) 
3. Mr.Vincent   Chua ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (การแสดง)  
4. น.สพ.ฉตัรมงคล  ปรชัเจรญิวนิชย ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว)์ 
5. นางสาววรรณี   ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายบญัช ี  
6. นางสาวนฤมล   ศขุวนิท ุ เลขานุการบรษิทั  
ผูส้อบบญัช ี
1. นายวชิยั   รุจติานนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ว่าผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีง
เท่ากบัจ านวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ  โดยนบัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง  และเพื่อความสะดวกและประหยดัเวลาของการประชุม 
ในการพจิารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถา้มผีูไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหผู้น้ัน้แจง้ชื่อและจ านวนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีง    
สง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พื่อทีจ่ะรวบรวม  และน าจ านวนเสยีงของผูไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงไปหกัออกจากจ านวนเสยีงของผูเ้ขา้ร่วม 

 



 

ประชุมทัง้หมด ไดค้ะแนนเสยีงสุทธเิท่าไรกจ็ะถอืเป็นคะแนนเสยีงในการพจิารณาวาระนัน้ แลว้แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ นอกจากนี้ 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืจะแสดงความคดิเหน็ แนะน าตวัโดยแจง้ชื่อ-นามสกุล เพื่อทีจ่ะบนัทกึลงในรายงานการ
ประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมแต่งตัง้นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผู้
สงัเกตการณ์การประชุมดว้ย  

ทีป่ระชมุรบัทราบ และเหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้ผูส้งัเกตการณ์การประชุมตามทีป่ระธานฯ เสนอ 
ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ : 
 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่
22 เมษายน 2556 ที่ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมแล้ว และได้แจ้งด้วยว่า 
คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

นายสมเกยีรต ิ ปินตารกัษ์  ผูถ้อืหุน้  ไดแ้จง้ว่า รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม ว่าจะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่  
เมื่อไม่มผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูเ้ขา้ประชมุทัง้หมด ดงันี้:  
รบัรอง 116,589,286 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  97.8 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
ไม่รบัรอง 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
 

วาระท่ี 2. รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ซึง่มรีายละเอยีดปรากฎในรายงานประจ าปี 
2556 ทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ และไดก้ล่าวโดยสรุปว่า แมว้า่ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ
ในช่วงครึง่หลงัของปี 2556 จะชะลอตวัลงจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก และผลกระทบจากเหตุการณ์ชมุนุมทางการเมอืง
ภายในประเทศ และการประกาศใชก้ฎหมายคุม้ครองนกัท่องเทีย่วของรฐับาลจนี ทีส่ง่ผลทางดา้นลบต่อธุรกจิท่องเทีย่วทัง้สิน้ 
แต่ดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะสรา้งรายไดใ้หเ้พิม่ขึน้อย่างเตม็ความสามารถ จงึสง่ผลใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถสรา้งผลประกอบ 
การทีม่กี าไรรวมทัง้สิน้ 183.13 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 เป็นจ านวน 81.93 ลา้นบาท   

ประธานฯ ไดแ้จง้ดว้ยว่า คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมควรรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ของ
บรษิทัฯ แต่หากจะมผีูใ้ดตอ้งการใหอ้ธบิายเรื่องดงักล่าวเพิม่เตมิ กรรมการและผู้บรหิารกพ็รอ้มทีท่ีจ่ะอธบิายใหท้ราบ  

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเรื่องในหน้า 9 ของรายงานประจ าปี ซึง่ได้
เขยีนไวว้่า “...หากไม่มเีหตุการณ์ใดมากระทบเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วของประเทศ บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถท าก าไรใน
งวดปีต่อๆ ไป และจะสามารถจา่ยเงนิปนัผลไดจ้ากผลประกอบการของปี 2558...” นัน้ หมายความว่า บรษิทัฯ จะยงัไม่สามารถ
จ่ายเงนิปนัผลจากผลประกอบการของปี 2557 ใชห่รอืไม่  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า ในปี 2557 บรษิทัฯ ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการเมอืงภายในประเทศทีย่ดืเยือ้มา
ตัง้แต่ปลายปี 2556 ท าใหใ้นช่วงสีเ่ดอืนแรกของปี 2557 ผูม้าทอ่งเทีย่วไดล้ดลงจากปีก่อนประมาณรอ้ยละ 30-40 ผลประกอบ 
การของบรษิทัฯ จงึไดล้ดลงอยา่งมนียัส าคญั อย่างไรกต็าม หากสถานการณ์ทางการเมอืงสามารถคลีค่ลายเขา้สูภ่าวะปกตไิด้
ภายในครึง่แรกของปี 2557 กค็าดว่าธุรกจิการท่องเทีย่วจะฟ้ืนกลบัคนืมาไดภ้ายในตน้ปี 2558 หากเป็นเช่นนัน้ บรษิทัฯ กจ็ะ
สามารถสรา้งผลประกอบการทีม่กี าไรจนน่าจะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเรื่องความเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
ทีร่ะบุไวใ้นหน้า 4 ของรายงานประจ าปีว่า การทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาระบบงานภายในและระบบคอมพวิเตอรน์ัน้ บรษิทัฯ 
ไดใ้ชเ้งนิลงทุนไปเท่าไร และจะสง่ผลดใีนดา้นการประหยดัค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ อย่างไร 



 
ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า การพฒันาระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด าเนินการตัง้แต่ต้นปี 2556 

โดยเน้นพฒันาระบบคอมพวิเตอรข์องส่วนงานทีส่ าคญัก่อนตามล าดบั เช่น ระบบงานบญัช ีการขาย การจดัซือ้ และการพสัดุ 
เป็นต้น และโดยที่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มลีกัษณะเฉพาะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูปซึ่งมจี าหน่ายทัว่ไปไม่
ครอบคลุมและไม่รองรบัระบบงานตามทีบ่รษิทัฯ ตอ้งการ จงึตอ้งพฒันาระบบเองไปทีล่ะขัน้  การด าเนินการทีผ่่านมาไดใ้ชเ้งนิ
ลงทุนประมาณ 3 ลา้นบาท ซึง่กไ็ดช้่วยใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามถูกตอ้ง แม่นย า สะดวก และรวดเรว็มากขึน้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดตอ้งการใหช้ีแ้จงหรอืซกัถามเรื่องเกีย่วกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 
อกีหรอืไม ่

เมื่อไมม่ผีูซ้กัถาม ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
2556 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูเ้ขา้ประชุมทัง้หมด ดงันี้:  

รบัทราบ 116,589,286 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  97.8 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
ไม่รบัทราบ 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแลว้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมควรพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ทีผู่ส้อบบญัชไีดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณา
แลว้ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 41 ถงึหน้า 81 ของรายงานประจ าปี 2556 ทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสอื
เชญิประชุมแลว้  

ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า หากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงรายละเอียดของรายการใดในงบการเงนิเพิ่มเติม 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชกีย็นิดทีีจ่ะอธบิายใหท้ราบ 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวฒันา ผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่อง “เงินสนับสนุนส่งเสริมการขายรับ
ล่วงหน้า” ในหน้า 47 ของรายงานประจ าปีว่า ในปี 2555 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิสนับสนุนส่งเสรมิการขายรบัล่วงหน้าจ านวน 10 
ลา้นบาท แต่ไม่ปรากฎรายการดงักล่าวอกีในปี 2556 จงึขอทราบว่า เงนิสนับสนุนน้ีไดร้บัจากผูส้นับสนุนรายใด และเหตุใดในปี 
2556 จงึไม่มรีายการดงักล่าว   

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิสนบัสนุนสง่เสรมิการขายจากบรษิทัผูผ้ลติเครื่องดื่มรายใหญ่
รายหนึ่ง ส าหรบัในปี 2556 บรษิทันัน้ไดม้นีโยบายการใหเ้งนิสนบัสนุนแบบรายปี บรษิทัฯ จงึบนัทกึเงนิสนบัสนุนสง่เสรมิการ
ขายไวเ้ป็นรายไดใ้นปี 2556 แทน จงึไม่ปรากฎในรายการเงนิสนบัสนุนสง่เสรมิการขายรบัล่วงหน้า  

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเรื่อง “สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช”ี      
ในหน้า 72 ของรายงานประจ าปี  หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 20. ว่าหมายถงึอะไร 

นายวชิยั รุจติานนท ์ ผูส้อบบญัช ีไดช้ีแ้จงว่า สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีเป็นมาตรฐานการบญัชใีหม่ทีเ่ริม่ใช้
ในปี 2556 การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12  ระบุให ้บรษิทัต้องเปลีย่นแปลงการบนัทกึภาษีเงนิไดจ้าก
เดมิบนัทกึตามภาษีเงนิไดท้ี่จ่ายจรงิตามแบบ ภงด. 50  ซึ่งก าไรสุทธทิางบญัชจีะต้องปรบัปรุงให้เป็นก าไรสุทธทิางภาษีตามที่
ประมวลรษัฎากรก าหนด ท าใหอ้าจมผีลแตกต่างชัว่คราว เช่น มรีายจ่ายทางบญัชทีีย่งัถอืเป็นรายจ่ายต้องหา้มทางภาษีในปี 2556  
แต่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษไีดใ้นอนาคต  ท าใหบ้รษิทัตอ้งเสยีภาษีเงนิไดจ้ากฐานก าไรทางภาษีทีส่งูกว่าก าไรทางบญัชปีี 
2556 ซึง่ในอดตีใหบ้นัทึกตามภาษีเงนิไดท้ีจ่่ายจรงิจากฐานก าไรทางภาษี และในปี 2556 ให้บนัทกึตามภาษีเงนิไดจ้ากฐาน
ก าไรทางบญัช ีสว่นทีจ่่ายสงูกว่าใหถ้อืเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีหรอืส่วนทีจ่่ายต ่ากว่าใหถ้อืเป็นหนี้สนิภาษีเงนิ
ไดร้อการตดับญัช ีตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

ส าหรบัภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนงบการเงนิของบรษิทัฯ อกีรายการหนึ่งคอื “หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน” ซึง่
เกดิจากการตัง้ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ การบนัทกึค่าใชจ้่ายในงบการเงนิเป็นรายจ่ายในงบการเงนิ 



 
ทีไ่ม่สามารถน าไปใชเ้ป็นรายจ่ายทางภาษไีดจ้นกว่าจะมกีารจ่ายจรงิ เมื่อค านวณภาษกีจ็ะตอ้งน าค่าใชจ้่ายนัน้ไปบวกกลบั ท าให้
จ านวนภาษทีีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้ แต่หากในอนาคต บรษิทัมกีารจ่ายเงนิใหแ้ก่พนกังานทีเ่กษียณอายุ ทางบญัชจีะไม่บนัทกึรายจ่าย
นัน้เป็นค่าใชจ้่ายเพราะไดบ้นัทกึไวใ้นอดตีแลว้ แต่จะเป็นประโยชน์ในการใชเ้ป็นรายจา่ยทางภาษไีดใ้นอนาคต จงึเป็นสนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีช่นกนั  

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเกีย่วกบัหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 20. 
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีในหน้า 73 ของรายงานประจ าปี ที่ได้ระบุว่า “บรษิัทฯ มผีลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงัไม่ได้ใช ้     
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เป็นจ านวนเงนิ 372.9 ลา้นบาท ซึง่ฝ่ายบรหิารเหน็ว่ามคีวามไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษ ี จงึไม่ไดบ้นัทกึภาษเีงนิไดร้อตดับญัช”ี นัน้ ว่าจะมผีลดหีรอืผลเสยีอย่างไร  บรษิทัฯ จะใชป้ระโยชน์ในผลขาดทุนทางภาษี
จ านวน 372.9 ลา้นบาทนี้ไดอ้ย่างไร และจะใชป้ระโยชน์ทางภาษไีดภ้ายในก าหนดกีปี่ 

นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัช ีไดช้ีแ้จงว่า ในอดตี บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสะสมทางภาษีอยู่ ผลขาดทุนนี้สามารถ
น าไปใชเ้ป็นรายจ่ายทางภาษใีนอนาคตไดไ้ม่เกนิ 5 ปี ถา้บรษิทัฯ มกี าไรทีส่ามารถน าผลขาดทุนมาใชไ้ด ้ผลประโยชน์นี้จะเป็น
สนิทรพัยใ์นอนาคตประมาณ 20% ของผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกนิ 5 ปี ซึง่มาตรฐานการบญัชไีดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ พจิารณา
ว่า การจะบนัทกึผลขาดทุนสะสมทางบญัชมีารบัรูบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในอนาคตนัน้ 
บรษิัทจะต้องเหน็ว่ามคีวามแน่นอนจากการใช้ประโยชน์จากก าไรในอนาคต ในส่วนของบรษิัทฯ ที่ผ่านมามีผลขาดทุนอยู่  
หากแต่การจะท าก าไรในอนาคตยงัมคีวามไม่แน่นอน  ดงันัน้ สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลขาดทุนทางภาษีทีย่งั
ไม่ไดใ้ช ้ จงึยงัไม่ควรบนัทกึแต่ใหเ้ปิดเผยไว ้เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงนิไดท้ราบว่ายงัมสีนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีไ่ม่ได้
รบัรูข้องผลขาดทุนสะสมทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชอ้ยู่จ านวนเท่าไร 

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า การน าผลขาดทุนทางบญัชมีาเป็นรายจ่าย
ทางภาษไีดไ้ม่เกนิ 5 ปีนัน้ จะเริม่นบัจากปีใดถงึปีใด และในปี 2556 บรษิทัฯ ไดใ้ชป้ระโยชน์ในสว่นนี้แลว้เท่าไร 

นายวชิยั รุจติานนท ์ ผูส้อบบญัช ี ไดช้ีแ้จงว่า ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกนิ 5 ปี โดยพจิารณาปีต่อปี คอืภายในปี 
2551-2555 ส าหรบัการใชป้ระโยชน์ทางภาษขีองบรษิทัฯ ในปี 2556 ไดน้ าขาดทุนทางภาษมีาใชป้ระจ าโยชน์จ านวน 30.81
ลา้นบาท (เท่ากบัอตัราภาษเีงนิได ้20% ของผลขาดทุนสะสมทางภาษทีีน่ ามาใชป้ระโยชน์) 

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเรื่อง “สนิทรพัยส์ตัวแ์ละตน้ไม”้ ในหน้า 41 
ของรายงานประจ าปีว่า บรษิทัฯ มสีนิทรพัยส์ตัวแ์ละตน้ไมจ้ านวน 478.50 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 ประมาณ 144 ลา้น
บาท เป็นการเพิม่ขึน้ของรายการใด 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า รายการดงักล่าวเกดิจากการซือ้ยรีาฟเพิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัฯ มโีครงการทีจ่ะ
เพาะพนัธุส์ตัวเ์พื่อเสรมิรายได ้ โดยการจ าหน่ายใหแ้ก่สวนสตัวต่์างๆ โดยเฉพาะสวนสตัวใ์นประเทศจนี ซึง่มเีอเย่นตต์ดิต่อขอ
ซือ้ยรีาฟจากบรษิทัฯ เพื่อน าไปขายต่อใหแ้ก่สวนสตัวป์ระมาณ 150 แห่ง ในประเทศจนี   

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเรื่อง “เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สตัว”์ ในหน้า 41 
ของรายงานประจ าปีว่า ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิล่วงหน้าค่าซือ้สตัวไ์ป 98.98 ลา้นบาท เป็นการซือ้สตัวอ์ะไร 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า  รายการดงักล่าวเป็นการจา่ยเงนิล่วงหน้าคา่ซือ้ยรีาฟเป็นส าคญั เพื่อทีจ่ะน ามา
จ าหน่ายและเพาะพนัธุต์ามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ปจัจบุนัคงเหลอืเงนิล่วงหน้าค่าซือ้สตัว ์ 22 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารจ่ายเงนิมดัจ า
ของสตัวบ์างรายการแลว้ แต่ยงัอยู่ในระหว่างการจดัสง่จากต่างประเทศ ประกอบดว้ย มา้ลายเกรวี ่2 ตวั จงิโจ ้10 ตวั และหงษ์ 
90 ตวั 

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเรื่อง “ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร” ในหน้า 58 ของ
รายงานประจ าปีว่า ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็นจ านวน 68.15 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณ 29 
ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ไดช้ีแ้จงหลกัการพจิารณาจ่ายผลตอบแทนผูบ้รหิารไวใ้นหน้า 23 ของรายงานประจ าปีว่า “...จะพจิารณา
ตามความเหมาะสมของภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร รวมถงึ
จุดเด่นเฉพาะ และความดคีวามชอบพเิศษของแต่ละคน โดยมกีารก าหนดอตัราการจ่าย ค่าตอบแทน หรอืค่าจา้งทีเ่ป็นธรรมและ
ชดัเจน” จงึขอทราบหลกัการและนโยบายทีใ่ชใ้นการพจิารณาจ่ายผลตอบแทนผูบ้รหิารดงักล่าว 

 



 
ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บรหิาร จะพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานและ

ภาระหน้าทีข่องผูบ้รหิารแต่ละคนเป็นส าคญั รวมถึงผลประกอบการของบรษิทัฯ ในปีนัน้ๆ ดว้ย โดยประธานกรรมการบรหิารจะ
เป็นผูป้ระเมนิผลงานของผูบ้รหิารในต าแหน่งรองผูจ้ดัการใหญ่ลงมา ส่วนต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานกรรมการ 
บรหิาร คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณา โดยจะพจิารณาจากภาระหน้าที ่ผลการปฏบิตังิาน และผลประกอบการของบรษิทัฯ 
เป็นส าคญั การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีผ่่านมา เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการท างานใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่างเตม็
ก าลงั ทัง้เรื่องการบรหิารงาน การพฒันา ปรบัปรุง และเพิม่เตมิกจิกรรมต่างๆ อกีทัง้การออกแบบสรา้งสรรค ์และควบคุมการ
ด าเนินการก่อสรา้ง ซึง่เป็นผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงูและทมีงาน โดยไม่ต้องจา้งผูร้บัเหมาจากภายนอก เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ค่าจา้งทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งจ่ายใหบ้รษิทัรบัเหมา ค่าตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จ่ายใหแ้ก่ผูบ้รหิารและทมีงานจงึประหยดัและคุม้ค่ากว่ามาก 
และทีส่ าคญัทีส่ดุ เป็นเรื่องการรกัษาความลบัภายในองคก์ร ไม่ใหร้ัว่ไหลไปสูคู่่แขง่ 

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเพิม่เตมิว่า ในปี 2557 บรษิทัฯ คาดว่าจะจ่าย
ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารเป็นเงนิจ านวนเท่าไร 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2557 นี้ บริษัทฯ น่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้น้อยลง เนื่องจากผล
ประกอบการดอ้ยลง แต่หากจะมกีจ็ะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารในส่วนของภูเกต็แฟนตาซใีนการท า “เมอืงไฟ” ซึง่เป็น
โครงการใหม่ ทีข่ณะนี้อยู่ในขัน้ตอนของการออกแบบ คาดว่าจะใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 2 ปี จะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 1,200 
ลา้นบาท และจะเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 2559 

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามต่อไปว่า โครงการดงักล่าวจะใช้ระยะเวลากีปี่จงึ
จะคนืทุน และในระหว่างการก่อสรา้งโครงการจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิหรอืไม่ 

ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชีแ้จงว่า บรษิทัย่อยมเีป้าหมายในการท าโครงการเมอืงไฟว่า จะใชเ้วลาในการคนืทุน
ประมาณ 4 ปี ส่วนเรื่องการช าระหน้ีคืนสถาบนัการเงนินัน้ ไม่น่าจะมปีญัหา เพราะสถาบนัการเงนิจะก าหนดเงื่อนไขให้มี
ระยะเวลาปลอดการช าระเงนิตน้ในช่วงของการก่อสรา้ง โดยใหช้ าระเฉพาะดอกเบีย้ หลงัจากไดเ้ปิดด าเนินการทางธุรกจิแลว้ จงึให้
เริม่จ่ายเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้   

นายสุวทิย์ เลาหะพลวฒันา ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงความคบืหน้าเรื่องการแก้ไขเหตุอาจถูก   
เพกิถอนหลกัทรพัยอ์อกจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่าบรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการไปแลว้อย่างไร 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดป้ระกาศใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เขา้ข่ายอาจ
ถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขใหพ้น้เหตุอาจถูกเพกิถอน
ภายใน 3 ปี ได้ครบก าหนดไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2557  ซึ่งบรษิัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการจะยื่นค าขอต่อ ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เพื่อพจิารณาใหพ้น้เหตุอาจถูกเพกิถอน แต่ดว้ยบรษิทัฯ ยงัมคีวามไม่พรอ้มในเรื่องของผลประกอบการทีย่งัไม่ดี
นัก อนัเน่ืองมาแต่ปญัหาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้กล่าวแล้วในขา้งต้น  จงึไดย้ื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ พจิารณา
ขยายระยะเวลาการแกไ้ขเหตุอาจถูกเพกิถอนออกไปอกี 1 ปี 

นายเกรกิ  สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้ ไดแ้นะน าว่า  บรษิทัฯ มสีนิทรพัยจ์ านวน  3,527.30  ลา้นบาท  และโดยทีบ่รษิทัฯ 
มทีีด่นิอยู่ในแหล่งความเจรญิ ปจัจบุนัทีด่นิของบรษิทัฯ มรีาคาตลาดเพิม่ขึน้มาก  จงึขอเสนอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาลงทุนพฒันา
ธุรกจิเพิม่เตมิ  เพื่อเพิม่รายไดแ้ละเป็นการใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยท์ีม่อียูใ่หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดข้อบคุณนายเกรกิทีใ่หข้อ้คดิเหน็ดงักล่าว  แต่โดยทีป่จัจุบนั บรษิทัฯ ยงัมหีนี้สนิอยู่อกี
มาก การจะพฒันาธุรกจิโดยการลงทุนเพิม่จงึยงัไม่ใช่โอกาสทีเ่หมาะสม 

นายสเุมธ สงัขศ์ริ ิ ผูถ้อืหุน้ ไดเ้สนอว่า ทีป่ระชุมไดใ้ชเ้วลาในการพจิารณาเรื่องในวาระนี้มานานพอสมควรแลว้ จงึ
ขออนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่าจะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 
 เมื่อไม่มผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ทีผู่ส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูเ้ขา้ประชุม ดงันี้:  
 



 
อนุมตั ิ 116,589,286 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  97.8 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
ไม่อนุมตั ิ 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
   

วาระท่ี 4. พิจารณาการจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2556 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ แมว้่าบรษิทัฯ จะมกี าไรสะสมยกมา 204.23 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธจิากการ
ด าเนินงานในปี 2556 เป็นจ านวน 183.10 ลา้นบาท แต่ดว้ยก าไรดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ แต่เกดิ
จากการกลบัรายการการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และมรีายไดอ้ื่นเป็นส าคญัตามรายละเอยีดซึง่ปรากฎในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ ในหน้า 44 ของรายงานประจ าปี คณะกรรมการจงึมมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุใหพ้จิารณาจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธ ิเป็นเงนิ 9.20 ลา้นบาท และงดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2556 เพื่อส ารองเงนิสดไวเ้ป็นทุน
หมุนเวยีนและเสรมิสภาพคล่องของบรษิทัฯ 

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่าจะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 
เมื่อไม่มผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรเงนิก าไร

จากผลการด าเนินงานของปี 2556 เป็นส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2556 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูเ้ขา้ประชมุ ดงันี้:  

อนุมตั ิ 116,589,286 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  97.8 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
ไม่อนุมตั ิ 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
 

วาระท่ี 5.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 มกีรรมการทีจ่ะตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม
วาระตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จ านวน 4 คน คอื นายณรงค ์ จุลชาต ประธานกรรมการ ดร. ผนิ คิว้คชา ประธาน
กรรมการบรหิาร  นางอาภา คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และนายธนะ คิว้คชา กรรมการ ซึง่คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า
เพื่อใหก้ารบรหิารงานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทีป่ระชมุควรเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 คน ซึง่มปีระวตัปิรากฏ ในเอกสารทีไ่ดส้ง่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่ออกีวาระหนึ่ง  

นายเกรกิ สามนต์ธรรม ผูถ้ือหุน้ ได้ขอให้กรรมการซึง่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระแสดงวสิยัทศัน์ในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคตดว้ย 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดเ้สนอขอเป็นผูแ้ทนของกรรมการทัง้ 4 ท่าน กล่าวถงึวสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิว่า 
นอกจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหน้า 1 ของรายงานประจ าปีแลว้ บรษิทัฯ ยงัมเีป้าหมายในการทีจ่ะสรา้งรายไดใ้หเ้พิม่ขึน้ดว้ยการเพาะพนัธุ์
สตัวเ์พื่อจ าหน่ายใหแ้ก่สวนสตัวต่์างๆ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศเป็นรายไดเ้สรมิทีส่ าคญั อกีทัง้จะท าฟารม์ผลติอาหาร
สตัวท์ีจ่งัหวดัปราจนีบุร ี เพื่อช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นอาหารสตัวข์องบรษิทัฯ ลง เมื่อโครงการส าเรจ็คาดว่าจะช่วยใหบ้รษิทัฯ มี
ก าไรเพิม่ขึน้อกีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 70   

ส าหรบับรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย กม็โีครงการจะขยายการลงทุนสรา้งโครงการใหม่ 
ดงัที่ได้กล่าวแลว้ เพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซี่ยนในปี 2558 ที่คาดว่าจะมนีักท่องเที่ยวต่างชาตเิดนิทางเขา้มา
ท่องเที่ยวในประเทศเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั ส าหรบัภูเกต็แฟนตาซไีด้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะรองรบันักท่องเทีย่วใหไ้ดค้นืละ 15,000 
คน จากเดมิรบัไดป้ระมาณ 6,000 คน เมื่อเปิดโครงการเมอืงไฟแลว้คาดว่าจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้อกีประมาณ 800-1,000 ลา้นบาท
ต่อปี 

ประธานฯ ไดข้อความเหน็จากทีป่ระชุมในการพจิารณาการเลอืกตัง้กรรมการ ว่าจะเลอืกเป็นคณะคราวเดยีวหรอืจะ
เลอืกเป็นรายบุคคล 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตใิหเ้ลอืกเป็นรายบุคคล และใหเ้ลอืกกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูเ้ขา้ประชุม ดงันี้ : 



(1) นายณรงค ์ จุลชาต   ประธานกรรมการ   
อนุมตั ิ               116,589,286 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.8 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 
ไม่อนุมตั ิ                  0   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 

 (2)  นายผนิ   คิว้คชา  ประธานกรรมการบรหิาร 
อนุมตั ิ               116,589,286 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.8 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 
ไม่อนุมตั ิ                  0   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 

 (3)  นางอาภา  คิว้คชา    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
อนุมตั ิ               116,589,286 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.8 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 
ไม่อนุมตั ิ                  0   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 

 (4) นายธนะ  คิว้คชา    กรรมการ   
อนุมตั ิ               116,589,286 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.8 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 
ไม่อนุมตั ิ                  0   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเสยีงของผูม้ารว่มประชุม 
 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่เดิมคณะกรรมการได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 เพิม่ขึน้จากปี 2556 อกีต าแหน่งละ 10,000 บาท ดงัทีป่รากฎรายละเอยีดในหนังสอืเชญิ
ประชุมทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้นัน้ ต่อมาคณะกรรมการเหน็ว่า ธุรกจิการท่องเทีย่วตัง้แต่ปลายปี 2556 กระทัง่ปจัจุบนั
ไดซ้บเซาลงอย่างมนียัส าคญั คณะกรรมการจงึขอเสนอต่อทีป่ระชุมใหพ้จิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ดว้ย
การเหมาจ่ายเป็นรายเดอืนเช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมา และจ่ายในอตัราเดยีวกบัทีไ่ดจ้่ายในปี 2556  โดยยงัไม่มกีารปรบัเพิม่ขึน้ 
กล่าวคอื ใหป้ระธานกรรมการไดร้บัเดอืนละ 90,000 บาท รองประธานกรรมการเดอืนละ 37,500 บาท และกรรมการเดอืนละ 
25,000 บาท ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2557 และไดส้อบถามทีป่ระชุมว่าจะมผีูใ้ดมคีวามเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

เมื่อไมม่ผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2557 ในอตัราเดยีวกบัปี 2556 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ทัง้นี้ ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูเ้ขา้ประชมุ ดงันี้:  

อนุมตั ิ 116,589,286 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  97.8 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
ไม่อนุมตั ิ 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
  

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ มมีตใิหน้ าเสนอต่อที่
ประชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั คอื นายวชิยั รุจติานนท ์ทะเบยีนเลขที ่4054 
หรอืนายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กุล ทะเบยีนเลขที ่ 3500 หรอืนายเสถยีร วงศส์นนัท ์ ทะเบยีนเลขที ่ 3495 หรอื นางสาวกุลธดิา     
ภาสรุกุล ทะเบยีนเลขที ่5946 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2557  

ส าหรบัการก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้
พจิารณาแลว้ มมีตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมพจิารณาก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจ าปี 2557 เป็นจ านวน 750,000 บาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2556 อกีจ านวน 100,000 บาท เนื่องจากมปีรมิาณงานทีต่้องตรวจสอบเพิม่ขึน้จากการขยายธุรกจิ และธุรกรรม   
ทีต่อ้งมเีพิม่ขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ อกีทัง้ในช่วงระยะเวลาสองปีทีผ่่านมา กม็ไิดเ้พิม่ค่า 



สอบบญัช ีอย่างไรกต็าม เมื่อผูส้อบบญัชไีดท้ราบถงึปญัหาของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในปี 2557 จงึไดท้บทวนค่าตอบแทนใหม ่ 
แลว้มคีวามเหน็ว่า การด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ในช่วงทีผ่่านมา ไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการณ์ทางการเมอืงดงัทีก่ล่าวแลว้
ในวาระที ่6. จงึไดเ้สนอทีจ่ะลดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2557 ลงจากทีไ่ดเ้สนอไวเ้ดมิคอืจ านวน 750,000 บาท เป็น
จ านวน 20,000 บาท เหลอื 730,000 บาท  ซึง่คณะกรรมการกต็อบรบัดว้ยความยนิดแีละขอบคุณ และไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุดว้ย
ว่าผูส้อบบญัชทีัง้ 4 ท่าน มไิดม้คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และผูส้อบบญัชทีัง้ 4 ท่านจะเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยดว้ย 

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ 
จ ากดั และได้ขอให้ทีป่ระชุมปรบมอืแสดงความขอบคุณในความมนี ้าใจอนัดต่ีอบรษิัทฯ และได้สอบถามทีป่ระชุมว่า จะมผีู้ใดมี
ความเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่  

เมื่อไมม่ผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีัง้ 4 
ท่านเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2557 และอนุมตัคิ่าสอบบญัชเีป็นเงนิ 730,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นทีจ่่ายตามที่
จ่ายจรงิ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูเ้ขา้ประชมุ ดงันี้:  

อนุมตั ิ 116,589,286 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  97.8 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
ไม่อนุมตั ิ 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
 

วาระท่ี 8 เรือ่งอ่ืนๆ  

 นางสาวปิยะรตัน์ ขนุจติ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดแ้จง้ว่ามคี าถามจากสมาคมฯ  
ฝากถามบรษิทัฯ 4 ขอ้ ดงันี้ 

(1) บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการต่อดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไวห้รอืไม่ ถา้ยงัไมม่โีปรดใหเ้หตุผล พรอ้มแผนการ
ด าเนินการในอนาคต  

(2) บรษิทัมกีารวางแผนโครงสรา้งการบรหิารจดัการรองรบันโยบายการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไวห้รอืไม่ 
(3) บรษิทัไดด้ าเนินการประเมนิความเสีย่งของธุรกจิเกีย่วกบัการทุจรติหรอืไม่ 
(4) บรษิทัไดเ้ขา้โครงการหรอืแสดงเจตนารมณ์เกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่หรอืไม่  ถา้ไม่                 

โปรดใหเ้หตุผลทีไ่ม่ด าเนินการ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ยนืยนัว่า เรื่องการต่อตา้นและป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นปญัหาใหญ่ระดบัชาตทิีทุ่กหน่วยงาน
และองคก์รต่างๆ ตอ้งใหค้วามส าคญั ในสว่นของบรษิทัฯ กไ็ดใ้หค้วามส าคญัและเหน็ถงึความจ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อต่อต้าน
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดม้รีะเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานและผูบ้รหิารในแต่ละส่วน
งาน ใหถ้อืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัในการทีจ่ะต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผูอ้ื่นโดยมชิอบ 
และไดก้ าหนดใหม้นีโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในหน้า 31 ของรายงานประจ าปี 2556  

ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

 เมื่อไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ อกี ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณทุกทา่นทีไ่ดม้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชมุเวลา 10.50 น. 
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ประธานทีป่ระชุม 

 (นฤมล  ศุขวนิทุ) 
เลขานุการบรษิทั 

 


