สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1.
บริษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอิ นทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เริม่ ประชุมเวลา 09.05 น.
นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วย
ตนเองจานวน 45 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 150,091,762 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุมจานวน 39 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 49,241,522 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ สิน้ 84 ราย นับจานวนหุน้ ได้
199,333,284 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 59.83 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน 333,166,290 หุน้ ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีผเู้ ข้าร่วมประชุม ดังนี้ :
กรรมการ
1. นายณรงค์ จุลชาต
ประธานกรรมการ
2. ดร. ผิน คิว้ คชา
ประธานกรรมการบริหาร
3. นายเมธี ภมรานนท์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางประจวบ คล้ายอุบล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมศักดิ ์ มั ่นแดง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสุเนตร คิว้ คชา
กรรมการ
7. นายฤทธิ ์ คิว้ คชา
กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
8. นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา
กรรมการ และกรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (จัดซือ้ )
9. นายอานาจ คิว้ คชา
กรรมการ
10. นายธนะ คิว้ คชา
กรรมการ
ผูบ้ ริหาร
1. นางสาววรันธร ดิลกมธุรส
รองผูจ้ ดั การใหญ่ (บริหาร)
2. นายประทีป ภู่ทองสุข
รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
่
3. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)
4. นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ สายบัญชี
5. นางสาวนฤมล ศุขวินทุ
เลขานุการบริษทั
ผูส้ อบบัญชี
1. นายวิชยั รุจติ านนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
2. นายเสถียร วงค์สนันท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับจานวนหุ้นที่มหี รือที่ได้รบั มอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของการประชุม
ในการพิจารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถ้ามีผไู้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผนู้ นั ้ แจ้งชื่อและจานวนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
ส่งให้เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทีจ่ ะรวบรวม และนาจานวนเสียงของผูไ้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจานวนเสียงของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมทัง้ หมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรก็จะถือเป็นคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนัน้ แล้วแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ นอกจากนี้
ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ สงสัยจะซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น แนะนาตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อทีจ่ ะบันทึกลงในรายงานการ
ประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมแต่งตัง้ นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เป็น
ผูส้ งั เกตการณ์การประชุมด้วย
1

ทีป่ ระชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตัง้ ผูส้ งั เกตการณ์การประชุมตามทีป่ ระธานฯ เสนอ
หลังจากทีป่ ระธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมเพิม่ อีก 11 ราย นับจานวนหุ้นได้ 6,489,604 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ทัง้ สิน้ 95 ราย นับจานวนหุ้นได้ 205,822,888 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.78 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว ประกอบด้วยผูถ้ อื หุน้
มาร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 52 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 152,697,533 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุม
จานวน 43 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,125,355 หุน้
ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ :
วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่าน
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ดังนี้:
หน้า 7 บรรทัดที่ 2 จากข้อความทีว่ ่า “...สาหรับเรือ่ งการจ่ายเงินโบนัสและเงินรางวัลตอบแทนให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหารนัน้ บริษทั ฯ จะนาไปหารือ” แก้ไขเป็น “...สาหรับเรื่องการจ่ายเงินโบนัสและเงินรางวัลตอบแทนให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหารนัน้ บริษทั ฯ จะนาไปพิจารณา”
หน้า 7 ย่อหน้าที่ 2 จากข้อความทีว่ ่า “...อีกทัง้ ห้องเช่าในภูเก็ตก็แพงและหายากมาด้วย” แก้ไขเป็น “...อีกทัง้
ห้องเช่าในภูเก็ตก็แพงและหายากมากด้วย”
หน้า 10 ย่อหน้าสุดท้าย จากข้อความทีว่ ่า “...ซึง่ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน” แก้ไขเป็น “...ซึง่ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงของผูท้ ม่ี า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน” และแก้ไขข้อความในลักษณะเดียวกันนี้ในหน้า 11 ย่อหน้าสุดท้าย และหน้า 14 ย่อ
หน้าที่ 5 ด้วย
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่าจะมีผใู้ ดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเรื่องค่าตอบแทนการออกแบบโครงการใหม่ท่ไี ด้บนั ทึกไว้ใน
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ว่า “...ค่าตอบแทนการออกแบบโครงการใหม่ยงั คงจะมีอยู่ แต่จะเป็นเงิน
จานวนเท่าไรนัน้ ยังไม่สามารถกาหนดแน่นอนได้ เพราะโครงการยังไม่สน้ิ สุด อาจจะประมาณร้อยละ 15 ของค่าจ้างออกแบบ
ทัวไป...”
่
หมายความว่าบริษทั ฯ จะไม่ว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผูอ้ อกแบบใช่หรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า การออกแบบโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่ ในส่วนทีจ่ ะเกีย่ วข้องกับความลับ
ทางเทคนิค และ Know-how ต่างๆ จะดาเนินการโดยผูบ้ ริหารและทีมงานของบริษทั ย่อย ซึง่ อาจมีค่าตอบแทนประมาณร้อยละ
15 ของค่าจ้างออกแบบทัวไป
่ ตามที่ได้กล่าวแล้ว และจะไม่ว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดาเนินการ เพราะเกรงความลับจะรัวไหล
่
ยกเว้นเป็นการออกแบบโครงสร้างของอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างทัวไป
่ ทีจ่ าเป็นต้องให้วศิ วกรเฉพาะด้านเป็นผูด้ าเนินการ จึงจะ
ว่าจ้างบุคคลภายนอก
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่าจะมีผใู้ ดขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
รับรอง

203,227,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
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ไม่รบั รอง
งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน ผูท้ ง่ี ดออกเสียงนี้เป็นผูแ้ ทนของบริษทั
บริหารสินทรัพย์สขุ ุมวิท จากัด ทีง่ ดออกเสียงในทุกวาระ

วาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ซึง่ มีรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจาปี 2557 ทีไ่ ด้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า ในปี 2557 เศรษฐกิจ
ของประเทศเกือบจะหยุดชะงัก โดยมีอตั ราการเติบโตไม่ถึงร้อยละ 1.0 เนื่องมาจากการส่งออกทีล่ ดลง การท่องเทีย่ วทีย่ งั ไม่
ฟื้นตัว การลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีช่ ะงักงัน ราคาสินค้าการเกษตรทีต่ กต่า และปญั หาความไม่สงบทางการเมืองภายใน
ประเทศทีต่ ่อเนื่องมาตัง้ แต่ปลายปี 2556 แม้จะยุตลิ งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แล้ว แต่กม็ กี ารใช้กฎอัยการศึก หนี้สนิ
ภาคครัวเรือนของประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ ปญั หาเศรษฐกิจของโลกที่ตกต่ า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มประเทศยุโรปและรัสเซีย
ซึง่ เป็นประเทศคู่คา้ ทางการท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของประเทศ ส่งผลให้จานวนนักท่องเทีย่ วในกลุ่มประเทศดังกล่าวเดินทางเข้า
ประเทศลดลงอย่างมีนยั สาคัญ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 24.38 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฎในการวิเคราะห์
และคาอธิบายของฝา่ ยจัดการ ในหน้า 42 และรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน หน้า 47-49 ของรายงาน
ประจาปี โดยจะเห็นว่ารายได้รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยลดลง 369.42 ล้านบาท มากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง
161.91 ล้านบาท รายได้ท่ลี ดลงเป็นผลมาจากจานวนผู้เข้าชมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ
20.3 อันมีผลมาจากปจั จัยลบทางด้านเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและนอกประเทศดังทีก่ ล่าวข้างต้น
ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมควรรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี
2557 ของบริษทั ฯ แต่หากจะมีผใู้ ดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิม่ เติม กรรมการและผูบ้ ริหารก็พร้อมทีจ่ ะอธิบายให้ทราบ
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ได้กล่าวชื่นชมการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2557 ทีถ่ งึ แม้จะมีวกิ ฤตการณ์
ทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ แต่บริษทั ฯ ก็สามารถรักษาผลการดาเนินงานไม่ให้มผี ลขาดทุนมากนัก และได้เชิญชวน
ให้ทป่ี ระชุมปรบมือให้กาลังใจแก่กรรมการ ฝา่ ยบริหาร รวมถึงพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ คี วามตัง้ ใจดีทจ่ี ะสร้างรายได้และมีผล
ขาดทุนน้อยลง จากนัน้ นายเกริก สามนต์ธรรม ได้สอบถามถึงแนวโน้มผลประกอบการในปี 2558 และการสร้างรายได้จากการ
ขายสัตว์ในอนาคต
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในไตรมาสแรกของปี 2558 มี
ทิศทางทีด่ ขี น้ึ และมีแนวโน้มทีจ่ ะดียงิ่ ขึน้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า สาเหตุทด่ี ขี น้ึ มิใช่เป็นเพราะตลาดนักท่องเทีย่ วรัสเซียหรือยุโรป
ฟื้นกลับคืนมา แต่เป็ นเพราะมีทวั ร์จนี เข้ามาทดแทนเป็ นจานวนมาก ถึงแม้รายได้จากทัวร์จนี จะไม่ดี แต่กเ็ ข้ามาช่วยเสริมรายได้
ทีข่ าดหายไปได้พอสมควร ส่วนเรื่องการขายสัตว์นนั ้ บริษทั ฯ มีประสบการณ์ดา้ นการซือ้ ขายสัตว์มานานเกือบ 30 ปี จึงพอจะ
ทราบทิศทางของตลาดซือ้ ขายสัตว์ในต่างประเทศได้ว่าเป็ นอย่างไร ปจั จุบนั มีสวนสัตว์เกิดขึ้นใหม่และมีความต้องการซือ้ สัตว์
มาก บริษทั ฯ เป็นสวนสัตว์เอกชนเพียงแห่งเดียวทีม่ สี ตั ว์หลายชนิดจานวนมาก สามารถทีจ่ ะขายได้ ทีผ่ ่านมามีสวนสัตว์จาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ติดต่อขอซือ้ สัตว์หลายชนิดและเป็นจานวนมาก แต่บริษทั ฯ ยังไม่สามารถที่จะขายได้มากนัก
เพราะจะต้องเก็บสัตว์ไว้เพาะพันธุเ์ พื่อขายในอีก 2 ปีขา้ งหน้า ซึง่ ราคาสัตว์จะปรับสูงขึน้ อีก จึงมันใจว่
่ าในอนาคตโอกาสทีจ่ ะ
ทากาไรจากการขายสัตว์จะมีค่อนข้างสูง
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า รายได้จากการดาเนินงานในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนประมาณ
370 ล้านบาท นอกจากจะมีสาเหตุมาจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจตามที่ประธานฯ ได้กล่าวแล้ว ยังมี
ปจั จัยหรือข้อจากัดอื่นใดอีกหรือไม่ ทีท่ าให้รายได้ของบริษทั ฯ ไม่เติบโตต่อเนื่อง ในการนี้ บริษทั ฯ จาเป็นต้องเปลีย่ นแปลง
หรือเพิม่ เติมกิจกรรมการแสดงหรืออื่นๆ เพือ่ กระตุ้นให้นกั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วชมเพิม่ ขึน้ หรือไม่
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ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า ธุรกิจการท่องเทีย่ วเป็นธุรกิจทีส่ ร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศ แต่สาเหตุท่ี
การท่องเทีย่ วไทยไม่เติบโตอย่างต่อเนื่องนัน้ เพราะมีปญั หาเศรษฐกิจ การเมือง และวิกฤตการณ์ต่างๆ ทัง้ ในและนอกประเทศ
มากระทบอยู่ตลอด ในระยะเวลา 15 ปีทผ่ี ่านมา ซาฟารีเวิลด์และภูเก็ตแฟนตาซีต้องประสบกับวิกฤตทัง้ เล็กและใหญ่กว่า 24
ครัง้ เกิดขึ้นเกือบจะปีเว้นปี ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท่เี ดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมีจานวนขึน้ ๆ ลงๆ ทุกปี
อีกทัง้ ปญั หาเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศที่ไม่นิ่ง ก็เป็ นอีกจุดอ่อนสาคัญที่ทาให้การท่องเที่ยวไทยไม่เติบโต และ
ภาครัฐก็มไิ ด้ดูแลผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วเท่าทีค่ วร ทาให้ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ ต้องดิน้ รนและฟนั ฝา่ วิกฤตต่างๆ ด้วยตนเอง หาก
ไม่มวี กิ ฤตการณ์ใดมากระทบ รายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะพุ่งขึ้นอย่างแน่ นอน สาหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิม่ เติมการแสดงหรือกิจกรรมใหม่ๆ นัน้ จากสถิตจิ านวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ข้าชมซาฟารีเวิลด์กว่าร้อยละ 90 มิได้มาเทีย่ ว
ซ้าอีก ดังนัน้ การจะเปลีย่ นการแสดงและกิจกรรมใหม่ๆ หรือไม่ มิได้มผี ลต่อการเพิม่ ขึน้ ของจานวนนักท่องเทีย่ วอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ยังคงมีแผนงานที่จะเพิม่ เติม ปรับปรุงการแสดง และกิจกรรมต่างๆ ซึง่ จะขึน้ อยู่กบั รายได้ของบริษทั ฯ
และความต้องการของตลาดด้วย ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ได้พยายามทีจ่ ะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ โดยทา Road Show
ส่งเสริมการตลาดในหลายประเทศ เพื่อทีจ่ ะดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เพิม่ ขึน้ มาโดยตลอด
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามอีกว่า จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติคดิ เป็นสัดส่วนเท่าไรของจานวน
นักท่องเทีย่ วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และรายได้จากการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้จากการ
ดาเนินงานรวมของบริษทั ฯ
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า นักท่องเทีย่ วต่างชาติของซาฟารีเวิลด์มสี ดั ส่วนไม่แน่ นอน ปกติมปี ระมาณ
ร้อยละ 80 ของจานวนนักท่องเทีย่ วทัง้ หมด ส่วนภูเก็ตแฟนตาซีประมาณร้อยละ 90 ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ฤดูกาลท่องเทีย่ ว บริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยมีกลุ่มนักท่องเทีย่ วต่างชาติเป็นลูกค้าหลัก ส่วนรายได้จากการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนัน้ มีสดั ส่วนประมาณ
ร้อยละ 20 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
น.ส.สิรพิ ร สงบธรรม ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามเกีย่ วกับเรื่องนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ถือเป็นนโยบายระดับประเทศและภาคเอกชนก็ได้เห็นถึงความสาคัญ ว่าบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเข้าร่วม
ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่
ประธานฯ ได้กล่าวว่า เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตถือเป็นวาระทีส่ าคัญของประเทศ และจาเป็นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
ดาเนินการ เพื่อช่วยให้สงั คมและประเทศชาติเจริญเติบโตได้อย่างมันคง
่ แข็งแกร่ง และยังยื
่ น ซึง่ ในส่วนของบริษทั ฯ ก็ ได้มี
นโยบายและได้ดาเนินการในแนวทางเดียวกัน
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเรื่อง “ข้อพิพาททางกฎหมาย” หน้า 13 ของรายงานประจาปี
ทีไ่ ด้กล่าวว่า “บริษทั ฯ มีคดีความฟ้องร้องบริษทั ผูร้ บั จัดหาสัตว์ ซึง่ บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์ไปประมาณ 21
ล้านบาท แต่ไม่สามารถนาส่งสัตว์ให้แก่บริษทั ฯ ได้...” นัน้ คดีความดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร มีแนวโน้มทีบ่ ริษทั ฯ จะ
ได้เงินล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์คนื หรือไม่
ประธานกรรมการบริหารได้ชแ้ี จงว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ศาลแพ่งธนบุร ี ได้ตดั สินให้บริษทั ฯ ชนะคดี และ
ให้บริษทั ผู้รบั จัดหาสัตว์ชาระเงินมัดจาค่าซื้อสัตว์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ได้ย่นื ฟ้อง (วันที่ 17
พฤศจิกายน 2557) ให้แก่บริษทั ฯ ปจั จุบนั อยู่ในระหว่างดาเนินการติดตามหนี้ จึงยังไม่สามารถทราบได้ว่าจะได้รบั เงินคืน
เป็นจานวนเท่าไร
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเรื่อง “ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร” หน้า 21 ของรายงานประจาปี
ว่าตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัลประจาปีให้แก่ผบู้ ริหารในปี 2557 เป็น
จานวนเงิน 25.82 ล้านบาทนัน้ เนื่องด้วยตัวเลขค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลรวม จึงไม่ทราบว่าบริษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน
ในแต่ละประเภทเป็ นจานวนเงินเท่าไร หากเป็นไปได้ขอเสนอให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลค่าตอบแทนผูบ้ ริหารแยกตามประเภท
ของค่าตอบแทน และขอทราบด้วยว่าในปี 2557 บริษทั ฯ มีการจ่ายโบนัส และเงินรางวัลประจาปีให้แก่ผบู้ ริหารหรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี เป็นผูช้ แ้ี จง
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นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชีได้ชแ้ี จงว่า ในปี 2557 บริษทั ฯ มิได้มกี ารจ่ายโบนัสและเงินรางวัลประจาปีให้แก่
ผูบ้ ริหาร โดยได้เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการจ่ายเงินโบนัสและเงินรางวัลประจาปีให้แก่ผบู้ ริหารไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4 รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ ระบุว่า “ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2558 เห็นชอบให้งดจ่ายเงินโบนัสและเงินรางวัลผูบ้ ริหารสาหรับปี 2557”
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่ามีผใู้ ดต้องการให้ช้แี จงหรือซักถามเรื่องเกีย่ วกับผลการดาเนินงานประจาปี
2557 อีกหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
เมื่อไม่มผี ซู้ กั ถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั ทราบ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
รับทราบ
ไม่รบั ทราบ
งดออกเสียง

203,227,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ้สู อบบัญชีได้ตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2557 (หน้า 45 ถึงหน้า 89) ทีไ่ ด้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงิน
ดังกล่าว และได้แจ้งด้วยว่าหากผู้ใดประสงค์ท่จี ะให้มกี ารชี้แจงรายละเอียดของรายการใดในงบการเงินเพิม่ เติม กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีกย็ นิ ดีทจ่ี ะอธิบายให้ทราบ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต หน้า 46 ของรายงาน
ประจาปี ผูส้ อบบัญชีได้กล่าวถึงข้อมูลและเหตุการณ์ทเ่ี น้น ว่า “...ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
บริษทั ฯ มีรายการบัญชีทส่ี าคัญกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้องกัน และมียอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดังกล่าวเป็นจานวนมาก รายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามสัญญาและเกณฑ์ทต่ี กลงร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ กับ
บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน” นัน้ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งการจะสื่ออะไรถึงผูถ้ อื หุน้ เป็นสาคัญหรือไม่
นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชแ้ี จงว่า การเปิดเผยข้อมูลและเหตุการณ์ทเ่ี น้นดังกล่าวนัน้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการรายงานความเห็นของผูส้ อบบัญชี ซึง่ กาหนดให้ผู้สอบบัญชีพจิ ารณาว่ามีรายการที่มสี าระสาคัญต่องบการเงินที่ควร
เปิดเผยให้ผใู้ ช้งบการเงินได้ทราบหรือไม่ ในส่วนของบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตุเกีย่ วกับรายการบัญชีกบั บุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 ซึง่ เป็นเรื่องปกติของรายการโดยทีม่ ไิ ด้กระทบต่อ
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีทม่ี ตี ่องบการเงินแต่อย่างใด
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเรื่องค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร หน้า 63 ของรายงานประจาปี ว่า
“ผลประโยชน์ระยะสัน้ ” ทีจ่ ่ายให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง หมายถึงผลประโยชน์อะไร และใครเป็นผูพ้ จิ ารณาการจ่ายผลประโยชน์
ดังกล่าว
นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชแ้ี จงว่า คาว่าผลประโยชน์ระยะสัน้ หมายถึง ค่าตอบแทนทีไ่ ด้มกี ารจ่าย
ระหว่างปี เช่น เงินเดือน เบีย้ ประชุม โบนัส และเงินรางวัล เป็นต้น
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงเกีย่ วกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัล
ประจาปีให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ดังนี้
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1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย:
- ค่าเบี้ยประชุม ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ
- เงินรางวัลประจาปี คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ ตามข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กาหนดให้
คณะกรรมการมีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลประจาปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกาไร
2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย:
- เงินเดือนและโบนัสผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ติ ามผลประกอบการ
ในแต่ละปี ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูง และความสามารถของบริษทั ฯ ในการทารายได้ตาม
เป้าทีก่ าหนด
- เงินรางวัลประจาปีผบู้ ริหารระดับสูง ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ ตามหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง ซึง่ กาหนดไว้ตงั ้ แต่เริม่ เปิดดาเนินกิจการว่า ให้ผบู้ ริหารระดับสูงมี
สิทธิได้รบั เงินรางวัลประจาปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกาไร
- เงินเดือนและโบนัสผูบ้ ริหารระดับรองลงมา ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะเป็นผูพ้ จิ ารณาตามผลประกอบการ
ในแต่ละปี ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร และความสามารถในการทารายได้ตามเป้าทีก่ าหนด
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้ขอให้อธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่อง “เงินทดรองจ่ายเพื่อโครงการในประเทศ
จีน” ซึง่ เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื -สุทธิ ในหน้า 66 ของรายงานประจาปี
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า รายการจ่ายเงินทดรองเพื่อโครงการในประเทศจีน เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ เมื่อ
ปี 2551-2552 ซึง่ บริษทั ย่อยได้รบั เชิญจากองค์การการท่องเทีย่ วของรัฐบาลเมืองคุนหมิงให้ไปร่วมลงทุนสร้างธุรกิจท่องเทีย่ ว
ขนาดใหญ่ ทีอ่ าเภอเซอะหลิน เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยให้บริษทั ย่อยรวมลงทุนประมาณ 100 ล้านบาทเศษ และให้เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบออกแบบ ซือ้ สัตว์ และบริหารโครงการ โดยจะให้ค่าตอบแทนการบริหารโครงการรวมประมาณ 4,000 ล้านบาท
ในระหว่างเริม่ ดาเนินงานในช่วง 2 ปีแรก ได้มคี ่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการออกแบบ การทาแบบ Model การทารายงานศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อไปร่วมงานฉลองเปิดโครงการ
ตามคาเชิญของรัฐบาล รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 24 ล้านบาทเศษ ซึง่ บริษทั ย่อยได้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปก่อน ภายหลังจากทีไ่ ด้
เริม่ ก่อสร้างโครงการประมาณ 3-4 เดือน ได้เกิดปญั หาเรื่องการตอกเสาเข็มลงในเขตพืน้ ทีเ่ ซอะหลิง (Stone Forest) ทีจ่ าเป็น
ต้องขุดหินขึน้ มาจากพืน้ ดินเพื่อให้สามารถตอกเสาเข็มลงไปได้ การขุดหินขึน้ มาจากพืน้ ดินถือเป็นการทาผิดกฎหมาย ทาลาย
เขตมรดกโลก รัฐบาลจีนจึงสังระงั
่ บการก่อสร้าง โครงการดังกล่าวจึงได้ถูกยกเลิก ในการนี้ บริษทั ย่อยได้รบั คืนเงินลงทุนประมาณ
100 ล้านบาททัง้ จานวน แต่เงินทดรองจ่ายค่าออกแบบและค่าใช้จ่ายต่างๆ ประมาณ 24 ล้านบาทนัน้ ไม่ได้รบั คืน บริษทั ย่อย
จึงได้บนั ทึกค่าเผื่อผลเสียหายจากเงินทดรองเพือ่ โครงการในประเทศจีนไว้ทงั ้ จานวน โดยในทางบัญชีได้บนั ทึกค้างจ่ายมาเป็น
เวลาประมาณ 7 ปี แล้ว ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยต้องการให้งบการเงินสะท้อนถึงฐานะที่แท้จริง จึงให้ตดั จาหน่ ายรายการเงิน
ทดรองดังกล่าวออกจากบัญชี
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเรื่อง “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-สัตว์และต้นไม้สุทธิ” หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 10 หน้า 69 ของรายงานประจาปี ว่าในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื สัตว์เพิม่ ระหว่างปีเป็นเงิน 133.85 ล้าน
บาท และได้ตดั จาหน่ ายระหว่างปีจานวน 42.61 ล้านบาท ขอทราบว่าเป็นการซือ้ สัตว์ชนิดใด และตัดจาหน่ายสัตว์เนื่องจาก
สาเหตุใด และเป็นสัตว์ชนิดใด
ประธานฯ ได้ขอให้ น.ส.วรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบั
่
ญชี เป็นผูช้ แ้ี จง
น.ส.วรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบั
่
ญชี ได้ชแ้ี จงว่า สัตว์ทซ่ี อ้ื เพิม่ ระหว่างปีคอื ยีราฟจานวน 107 ตัว
ส่วนการตัดจาหน่ ายสัตว์ระหว่างปี เป็นการตัดจาหน่ายสัตว์ตาย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นยีราฟ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารตรวจสอบจานวนสัตว์เกิดใหม่ซง่ึ อยู่นอกบัญชีของ
บริษทั ฯ ว่ามีการเพิม่ ขึน้ หรือลดจานวนลงอย่างไร
น.ส.วรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบั
่
ญชี ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ฯ ได้จดั ทาบัญชีควบคุมจานวนสัต ว์เกิดใหม่
ทุกประเภท โดยในทางปฏิบตั ิ เจ้าหน้าทีด่ แู ลสัตว์ในพืน้ ทีต่ ่างๆ จะทารายงานการเพิม่ ขึน้ -ลดลงของสัตว์เมื่อมีกรณีสตั ว์เกิดและ
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สัตว์ตายให้บริษทั ฯ ทราบเพื่อบันทึกรายการในทันที สาหรับการตรวจนับจานวนสัตว์นนั ้ จะดาเนินการโดยฝา่ ยตรวจรับทรัพย์สนิ
ของบริษทั ฯ ซึง่ จะดาเนินการเป็นประจาทุกไตรมาสและรายงานผลการตรวจนับให้บริษทั ฯ ทราบ และทุกสิน้ ปีฝา่ ยบัญชีและ
ผูต้ รวจสอบบัญชีจะร่วมตรวจสอบด้วยกันอีกครัง้ หนึ่ง
นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ผูส้ อบบัญชีจะเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจนับสัตว์ปีละ 1 ครัง้
โดยร่วมกับฝา่ ยบัญชีและผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั ฯ ในการนับจานวนสัตว์ทถ่ี ูกปล่อยอยู่ในพืน้ ทีก่ ว้างหลายร้อยไร่อย่างอิสระ ซึง่
สัตว์จะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ฉะนัน้ ในการตรวจนับสัตว์แต่ละประเภท ผูส้ อบบัญชีจะใช้วธิ กี ารนับหลายครัง้ เพือ่ ให้ได้
จานวนทีใ่ กล้เคียงหรือมีความเป็นไปได้กบั จานวนสัตว์ทบ่ี นั ทึกไว้ในบัญชีมากทีส่ ุด สาหรับสัตว์ทม่ี มี ลู ค่า จะใช้วธิ สี ุ่มตรวจนับ
โดยทีม่ ลู ค่ารวมของการตรวจนับจะต้องเกินกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่ารวมของสัตว์ทงั ้ หมด ซึง่ เป็นมูลค่าทีผ่ สู้ อบบัญชีสามารถ
ใช้ดุลยพินิจได้
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า สัตว์ของบริษทั ฯ กว่าร้อยละ 90 ขึน้ ทะเบียนควบคุมปริมาณสัตว์ไว้กบั กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื และกรมประมง แล้วแต่ประเภทของสัตว์และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กรณีทม่ี สี ตั ว์เกิด
และสัตว์ตาย หรือมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ (กรณีขายสัตว์) บริษทั ฯ จะต้องรายงานให้หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องทราบก่อน
และผูซ้ อ้ื จะต้องเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตให้จดั ตัง้ สวนสัตว์ หรือใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์จากกรมป่าไม้ หรือกรมประมง
เท่านัน้ ดังนัน้ จานวนสัตว์ของบริษทั ฯ จึงรัวไหลไปไหนไม่
่
ได้
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุ้น ได้สอบถามเรื่อง “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ”
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 ในหน้า 70 ของรายงานประจาปีว่า ในปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีโครงการระหว่าง
ก่อสร้างและอื่นๆ 49.79 ล้านบาท และมีการจาหน่าย/โอนออกระหว่างปี 22.00 ล้านบาท การรับเข้าและโอนออกดังกล่าวเป็น
การลงทุนในโครงการใด
น.ส.วรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบั
่
ญชี ได้ชแ้ี จงว่า การซือ้ เพิม่ /โอนเข้าระหว่างปีจานวน 49.79 ล้านบาท
ประกอบด้วย รายการก่อสร้าง ซ่อมแซมเวทีการแสดงของบริษทั ฯ ประมาณ 14.84 ล้านบาท และอีก 34.95 ล้านบาท เป็นงาน
ระหว่างก่อสร้างของบริษทั ย่อย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงานเป็นสาคัญ ส่วนการจาหน่ าย/โอนออกจานวน
22.00 ล้านบาท เป็นการบันทึกงานระหว่างก่อสร้างทีไ่ ด้สร้างเสร็จแล้วเป็นรายการสินทรัพย์ ประกอบด้วย อาคารและสิง่ ปลูก สร้างฯ 15.15 ล้านบาท บ่อกักและกรงเลีย้ งสัตว์ 3.71 ล้านบาท และอื่นๆ ทีเ่ ป็นงานก่อสร้างอีกเล็กน้อย
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้ขอให้ประธานกรรมการบริหารให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายการก่อสร้าง
อาคารทีพ่ กั พนักงานของบริษทั ย่อย
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า บริษทั ย่อยเคยมีโครงการทีจ่ ะสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงานเป็นอาคารสูง 7 ชัน้
จานวน 2 อาคาร บนทีด่ นิ ของบริษทั ย่อย เพื่อให้พนักงานของบริษทั ย่อยได้มที พ่ี กั อาศัยแทนอาคารทีพ่ กั พนักงาน หลังเดิมที่
ได้ทาสัญญาเช่าจากบริษทั แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต และสัญญาจะครบกาหนดในสิน้ ปี 2557 การดาเนินการก่อสร้างอาคารที่
พักพนักงานดังกล่าวได้เริม่ ขึน้ ทันที่ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานท้องทีแ่ ล้ว โดยได้ตอกเสาเข็มไปจานวนหนึ่ง แต่ภายหลังกฎของ
EIA มีการเปลีย่ นแปลงใหม่จงึ ต้องหยุดการก่อสร้างลง ทาให้เกิดความเสียหายจากค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยบริษทั ย่อยได้บนั ทึก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรไว้จานวน 15 ล้านบาท ปจั จุบนั ได้หยุดการก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว เนื่องจากบริษทั
ย่อยสามารถเจรจาขอซือ้ ทีด่ นิ 12 ไร่ พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงานหลังเดิมได้ในราคา 110 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดตามทีไ่ ด้
รายงานแล้วในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเรื่อง “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์-สุทธิ” หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 12 ในหน้า 72 ของรายงานประจาปีว่า ในปี 2557 บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์จานวน 21.07 ล้านบาท
เป็นการซือ้ สัตว์ชนิดใด
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า เป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อจองซือ้ โลมาจานวน 12 ตัว เดิมบริษทั ฯ มีโลมา
อยู่ประมาณ 8 ตัว ซึง่ มีอายุมาก มีโอกาสทีจ่ ะป่วยและตายได้ จึงจาเป็นต้องสังจองซื
่
อ้ โลมาเพิม่ ขึน้ เพื่อสารองไว้ทาการแสดง
และเพาะพันธุ์
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นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเรื่อง “เงินมัดจาค่าซือ้ ทรัพย์สนิ ” หน้า 73 ของรายงานประจาปี
เกีย่ วกับการทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จ่ายเงินมัดจาค่าซือ้ ทรัพย์สนิ จานวน 15.00 ล้านบาท ว่าเป็นการซือ้ ทรัพย์สนิ อะไร
น.ส.วรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบั
่
ญชี ได้ชแ้ี จงว่า เป็นเงินมัดจาค่าซือ้ ทีด่ นิ ประมาณ 32 ไร่ ทีบ่ ริษทั
ย่อยได้จ่ายให้กบั เจ้าของทีด่ นิ ในจังหวัดภูเก็ต เพือ่ จะใช้สร้างโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวมประมาณ
1,986 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ขอทราบว่าในปี 2558 บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะลดหนี้สนิ ลงอีกหรือไม่และอย่างไร
ประธานกรรมการบริหารได้ชแ้ี จงว่า เหตุทห่ี นี้สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2557 ไม่ลดลงเท่าทีค่ วรนัน้
เนื่องจากธุรกิจไม่ดี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจาเป็นต้องรักษาสภาพคล่องไว้ แต่กไ็ ด้ชาระหนี้ให้แก่ธนาคารผูเ้ ป็นเจ้าหนี้เป็นราย
เดือนตามปกติ มิได้ผดิ นัดชาระหนี้ ส่วนหนี้สนิ ในปี 2558 นัน้ คงจะไม่ลดลงแต่จะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ย่อยมีโครงการ
สร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ ซึง่ ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 1,450 ล้านบาท
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามความคืบหน้าเกีย่ วกับการยื่นคาขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน
ประธานกรรมการบริหารได้ช้แี จงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้บริษทั ฯ แก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอน และยื่นคาขอ
พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยบริษทั ฯ จะต้องมีกาไรสุทธิในงบการเงินรวมสาหรับปีก่อนยื่นคาขอ
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2557 มีผลขาดทุน 24.38 ล้านบาท ไม่เข้าเกณฑ์การ
ขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน บริษทั ฯ จึงได้ย่นื คาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาขยายระยะเวลาแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอน
ออกไปอีก 1 ปี ปจั จุบนั อยู่ในระหว่างการพิจารณาของตลาดหลักทรัยพ์ฯ อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดขี ้นึ
ได้ส่งผลให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในไตรมาสแรกของปี 2558 มีกาไร โดยคาดว่าจะเกินกว่า 30 ล้าน
บาท เข้าเกณฑ์การขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน และขอย้ายเข้าซือ้ ขายในหมวดอุตสาหกรรมปกติได้ โดยบริษทั ฯ จะยื่นขอให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาภายหลังจากการนาส่งงบการเงินไตรมาสแรกของปี 2558 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 แล้ว
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้ขอให้ผบู้ ริหารฝา่ ยบัญชีอธิบายเกีย่ วกับ “กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น” ใน
เรื่องกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
น.ส.วรรณี ลาภอาภารัตน์ ผู้จดั การทัวไปสายบั
่
ญชี ได้ช้แี จงว่า กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็ นการบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่บริษทั ฯ จะต้องจ่ายเมื่อพนักงาน
เกษียณอายุ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ประมาณการและบันทึกเป็น
หนี้สนิ ไว้ แต่ภายหลังได้มกี ารว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นผูป้ ระเมินผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวใหม่ ทาให้เกิด
ส่วนต่างจากประมาณการทีบ่ นั ทึกไว้เดิม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงได้กลับรายการในปี 2557 เป็นกาไรจากการประมาณการฯ
จานวน 23.09 ล้านบาท
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่าในปี 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการจัดงานรวม
23.04 ล้านบาท แต่ในปี 2557 มีเพียง 9.99 ล้านบาท คือรายได้จากการจัดงานอะไร
น.ส.วรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบั
่
ญชี ได้ชแ้ี จงว่า รายได้ดงั กล่าวเป็นรายได้ในส่วนของบริษทั ย่อย ซึง่
ในปี 2556 ได้ปิดปาร์คเพื่อให้บริการจัดงานอีเว้นท์ให้แก่บริษทั ต่างชาติแห่งหนึ่ง จึงมีรายได้ในการจัดงานทีส่ งู ในขณะทีใ่ นปี
2557 ก็มรี ายได้จากการจัดงานอีเว้นท์ให้แก่บริษทั ต่างชาติเช่นกัน แต่เป็นบริษทั ทีม่ ขี นาดเล็กกว่ามาก
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุ้น ได้สอบถามว่า รายได้จากการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2557 มีประมาณ 1,000
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย ถือว่าเป็นรายได้ทน่ี ้อยเกินไปหรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้แี จงว่า รายได้จานวน 1,000 ล้านบาทนัน้ เป็นเพียงรายได้จากการจาหน่ายบัตร แต่
รายได้รวมของบริษทั ฯ มีประมาณ 2,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับธุรกิจการท่องเทีย่ วหลายแห่งในประเทศไทย รายได้ของบริษทั ฯ
ถือว่าสูงมากแล้ว และถ้าไม่มวี กิ ฤตการณ์มากระทบ รายได้ของบริษทั ฯ ในปี 2557 ก็จะมีมากกว่านี้
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นายสุเมธ สังข์ศริ ิ ผูถ้ อื หุน้ ได้กล่าวขอบคุณประธานฯ และคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับงบการเงิน
ของบริษทั ฯ อย่างเต็มที่ เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย และได้ใช้เวลาไปพอสมควรแล้ว จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมมีมติอนุมตั ิ
งบการเงินของบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่าจะมีผใู้ ดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
เมื่อไม่มผี ซู้ กั ถามหรือให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บการเงิน
ของบริษทั ฯ สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน ดังนี้:
์
อนุมตั ิ
203,060,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
ไม่อนุมตั ิ
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
2,762,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4. พิ จารณางดการจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนิ นงานของปี 2557
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า แม้ว่าบริษทั ฯ จะมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
แต่ดว้ ยในปี 2557 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานเป็นจานวน 24.38 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่
ประชุมพิจารณางดการจัดสรรเงินกาไรเป็นสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2557
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่าจะมีผใู้ ดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้งดการจัดสรรเงิน
กาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2557 เป็นสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2557 ตามทีค่ ณะกรรมการ
เสนอ ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
อนุมตั ิ
203,227,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมตั ิ
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 มีกรรมการทีจ่ ะต้องพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ จานวน 4 ท่าน คือ นางประจวบ คล้ายอุบล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาง
สุเนตร คิว้ คชา กรรมการ นายอานาจ คิ้วคชา กรรมการ และนายฤทธิ ์ คิว้ คชา กรรมการ ซึง่ คณะกรรมการมีความเห็นว่า
เพื่อให้การบริหารงานดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทีป่ ระชุมควรเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ซึง่ มีประวัตปิ รากฏในเอกสารทีไ่ ด้ส่ง
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้
เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล
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น.ส.สิรพิ ร ทรงธรรม ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ในปีต่อไปบริษทั ฯ ควร
จะจัดทาบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตัง้ กรรมการกลับเข้าดารงตาแหน่งแยกเป็นรายบุคคล และได้แจ้งว่าในจานวน
กรรมการทีจ่ ะต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางประจวบ คล้ายอุบล ซึง่ ดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษทั ฯ มาตัง้ แต่ปี 2548 รวม 11 ปี ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เรื่องการดารงตาแหน่งและ
วาระของกรรมการอิสระว่าไม่ควรเกินกว่า 3 วาระต่อเนื่องกัน หรือเป็นเวลา 9 ปี สมาคมฯ จึงขอออกเสียงไม่เห็นด้วยในการ
เลือกตัง้ นางประจวบ คล้ายอุบล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ จึงได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาเป็นรายบุคคลแล้ว เลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ อีก
วาระหนึ่ง ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
(1) นางประจวบ คล้ายอุบล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อนุมตั ิ
202,455,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.36 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
ไม่อนุมตั ิ
100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
งดออกเสียง
(2) นางสุเนตร
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง
(3) นายอานาจ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง
(4) นายฤทธิ ์
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

3,367,033* เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
คิว้ คชา
กรรมการ
203,227,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
คิว้ คชา
กรรมการ
188,102,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.39 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
17,720,174* เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.61 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
คิว้ คชา
กรรมการ
187,771,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.23 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์
18,050,999* เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนน
์

หมายเหตุ: * จานวนเสียงของผูง้ ดออกเสียงข้างต้น ได้รวมเสียงของกรรมการทีง่ ดออกเสียงเพือ่ ตนเองไว้ดว้ ย
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วาระที่ 6. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าคณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทน กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2558 ดังนี้:
(1) ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่ายแก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท รองประธาน
กรรมการ 37,500 บาท และกรรมการ 25,000 บาท ซึง่ เท่ากับอัตราทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ไิ ว้เมื่อปี 2557
(2) ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ข้างต้นแก่ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการ 15,000 บาท ซึง่ เท่ากับอัตราทีท่ ป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ไิ ว้เมื่อปี 2557
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่าจะมีผใู้ ดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาลงมติในวาระนี้
เมื่อไม่มผี ู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2558 ในอัตราเดียวกับปี 2557 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

203,227,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิ จารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นาเสนอที่ประชุม
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2558 และควรกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2558 เป็นจานวน 1,050,000 บาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 อีกจานวน 20,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานทีต่ ้องตรวจสอบเพิม่ ขึน้ จากการจะขยายงานและตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ และได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมด้วยว่า ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่าจะมีผใู้ ดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็นอย่างอื่นขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 4
ท่าน ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2558 และอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,050,000 บาท
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ ่ายตามทีจ่ ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

203,227,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
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2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิ จารณาให้สตั ยาบันการจ่ายค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชีประจาปี 2557 เพิ่ มเติ ม
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า กฎหมายแพ่งฯ ได้ระบุไว้ว่า ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชีจะต้องให้ทป่ี ระชุมใหญ่เป็น
ผู้อนุ มตั ิ แต่ดว้ ยในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้แก่บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เพิม่ เติม
จากที่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 เป็นจานวนเงิน 440,000 บาท ซึง่ เป็นค่าสอบทานและตรวจสอบ
บัญชีรายไตรมาสตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุม เพือ่ พิจารณาให้สตั ยาบัน
การจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดงั กล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุม ว่าจะมีผใู้ ดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สตั ยาบันการจ่ายค่า
ธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2557 เพิม่ เติมอีกจานวน 440,000 บาท ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
อนุมตั ิ
203,227,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมตั ิ
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิ ์ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ
ไม่มผี เู้ สนอเรื่องอื่นๆ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุม
เมื่อเวลา 10.50 น.

นฤมล ศุขวินทุ
(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุการบริษทั
(ณรงค์ จุลชาต)
ประธานทีป่ ระชุม
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