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สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. 

บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เม่ือวนัท่ี  27  เมษายน  2558 
ณ ห้องประชุมริเวอรซ์าฟารี เลขท่ี 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 
 

เริม่ประชุมเวลา 09.05 น.  

 นายณรงค ์จุลชาต  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในทีป่ระชุม 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวต้อนรบัทุกท่านที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมดว้ย
ตนเองจ านวน 45 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้150,091,762 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมจ านวน 39 ราย    
นบัจ านวนหุน้ได ้49,241,522 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้สิน้ 84 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้
199,333,284 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.83 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้จ านวน 333,166,290 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม  
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
 ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และได้แนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชผีูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี : 

กรรมการ 
1. นายณรงค ์   จุลชาต ประธานกรรมการ  
2. ดร. ผนิ    คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร 
3.    นายเมธ ี   ภมรานนท ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางประจวบ    คลา้ยอุบล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมศกัดิ ์   มัน่แดง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสุเนตร    คิว้คชา กรรมการ 
7. นายฤทธิ ์   คิว้คชา กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (การตลาดและพฒันาธุรกจิ) 
8.  นางสาวอมัพรศร ี   คิว้คชา กรรมการ และกรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซือ้) 
9. นายอ านาจ    คิว้คชา กรรมการ 
10.  นายธนะ    คิว้คชา กรรมการ 

ผูบ้รหิาร 
1. นางสาววรนัธร   ดลิกมธุรส รองผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) 
2. นายประทปี   ภู่ทองสุข รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) 
3. น.สพ.ฉตัรมงคล  ปรชัเจรญิวนิชย ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว)์ 
4. นางสาววรรณ ี  ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายบญัช ี  
5. นางสาวนฤมล   ศุขวนิทุ เลขานุการบรษิทั  

ผูส้อบบญัช ี
1. นายวชิยั   รุจติานนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
2. นายเสถยีร  วงคส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ว่าผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีง
เท่ากบัจ านวนหุ้นที่มหีรอืที่ไดร้บัมอบฉันทะ โดยนบัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีง และเพื่อความสะดวกและประหยดัเวลาของการประชุม  
ในการพจิารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถ้ามผีูไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหผู้น้ัน้แจง้ชื่อและจ านวนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีง
ส่งใหเ้จา้หน้าทีเ่พื่อทีจ่ะรวบรวม และน าจ านวนเสยีงของผูไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงไปหกัออกจากจ านวนเสยีงของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทัง้หมด ได้คะแนนเสยีงสุทธเิท่าไรกจ็ะถอืเป็นคะแนนเสยีงในการพจิารณาวาระนัน้ แลว้แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ นอกจากน้ี 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืจะแสดงความคดิเหน็ แนะน าตวัโดยแจง้ชื่อ-นามสกุล เพื่อทีจ่ะบนัทกึลงในรายงานการ
ประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมแต่งตัง้นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เป็น
ผูส้งัเกตการณ์การประชุมดว้ย  
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ทีป่ระชุมรบัทราบ และเหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้ผูส้งัเกตการณ์การประชุมตามทีป่ระธานฯ เสนอ 

หลงัจากทีป่ระธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมแลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุมเพิม่อีก 11 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้6,489,604 หุน้ รวมเป็นผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม
ทัง้สิน้ 95 ราย นับจ านวนหุ้นได ้205,822,888 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.78 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้
มาร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 52 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้152,697,533 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุม
จ านวน 43 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,125,355 หุน้ 

ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปน้ี : 
 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นคร ัง้ท่ี 1/2558 

ประธานฯ ได้เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 ประชุมเมื่อวนัที ่16 
กุมภาพนัธ ์2558 ซึง่ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่าน
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดข้อแกไ้ขรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 ดงัน้ี: 
หน้า 7 บรรทดัที ่2 จากขอ้ความทีว่่า “...ส าหรบัเรือ่งการจ่ายเงนิโบนสัและเงนิรางวลัตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและ

ผูบ้รหิารนัน้ บรษิทัฯ จะน าไปหารอื” แกไ้ขเป็น “...ส าหรบัเรื่องการจ่ายเงนิโบนสัและเงนิรางวลัตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้รหิารนัน้ บรษิทัฯ จะน าไปพจิารณา”  

หน้า 7 ย่อหน้าที ่2 จากขอ้ความทีว่่า  “...อกีทัง้หอ้งเชา่ในภูเกต็กแ็พงและหายากมาดว้ย”  แกไ้ขเป็น  “...อกีทัง้  
หอ้งเช่าในภูเกต็กแ็พงและหายากมากดว้ย”   

หน้า 10 ย่อหน้าสุดทา้ย จากขอ้ความทีว่่า “...ซึง่จะต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน” แกไ้ขเป็น “...ซึง่จะต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงของผูท้ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน” และแกไ้ขขอ้ความในลกัษณะเดยีวกนัน้ีในหน้า 11 ย่อหน้าสุดทา้ย และหน้า 14 ย่อ
หน้าที ่5 ดว้ย 

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม ว่าจะมผีูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอื่นอกีหรอืไม่ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามเรื่องค่าตอบแทนการออกแบบโครงการใหม่ที่ไดบ้นัทกึไวใ้น
รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 ว่า  “...ค่าตอบแทนการออกแบบโครงการใหม่ยงัคงจะมอียู่ แต่จะเป็นเงนิ
จ านวนเท่าไรนัน้ ยงัไม่สามารถก าหนดแน่นอนได ้เพราะโครงการยงัไม่สิน้สุด อาจจะประมาณรอ้ยละ 15 ของค่าจา้งออกแบบ
ทัว่ไป...”  หมายความว่าบรษิทัฯ จะไม่ว่าจา้งบุคคลภายนอกเขา้มาเป็นผูอ้อกแบบใช่หรอืไม่ 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า การออกแบบโครงการธมีปารค์แห่งใหม่ ในส่วนทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัความลบั
ทางเทคนิค และ Know-how ต่างๆ จะด าเนินการโดยผูบ้รหิารและทมีงานของบรษิทัยอ่ย ซึง่อาจมค่ีาตอบแทนประมาณรอ้ยละ 
15 ของค่าจา้งออกแบบทัว่ไป ตามที่ได้กล่าวแลว้ และจะไม่ว่าจ้างบุคคลภายนอกเขา้มาด าเนินการ เพราะเกรงความลบัจะรัว่ไหล 
ยกเวน้เป็นการออกแบบโครงสรา้งของอาคารหรอืสิง่ปลกูสรา้งทัว่ไป ทีจ่ าเป็นต้องใหว้ศิวกรเฉพาะดา้นเป็นผูด้ าเนินการ จงึจะ
ว่าจา้งบุคคลภายนอก  

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม ว่าจะมผีูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชุม หรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอื่นอกีหรอืไม่ 
หากไม่มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอื่น ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตใินวาระน้ี   

เมื่อไม่มผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

รบัรอง 203,227,188 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.74 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม           
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 
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ไม่รบัรอง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม              
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.26 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม             
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ผูท้ีง่ดออกเสยีงน้ีเป็นผูแ้ทนของบรษิทั 
บรหิารสนิทรพัยส์ขุุมวทิ จ ากดั ทีง่ดออกเสยีงในทุกวาระ 

 
วาระท่ี 2. รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ซึง่มรีายละเอยีดปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2557 ทีไ่ดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ และไดก้ล่าวโดยสรุปว่า ในปี 2557 เศรษฐกจิ 
ของประเทศเกอืบจะหยุดชะงกั โดยมอีตัราการเตบิโตไม่ถึงรอ้ยละ 1.0 เน่ืองมาจากการส่งออกทีล่ดลง การท่องเทีย่วทีย่งัไม่ 
ฟ้ืนตวั การลงทุนทัง้ภาครฐัและเอกชนทีช่ะงกังนั ราคาสนิคา้การเกษตรทีต่กต ่า และปญัหาความไม่สงบทางการเมอืงภายใน 
ประเทศทีต่่อเน่ืองมาตัง้แต่ปลายปี 2556 แมจ้ะยุตลิงเมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม 2557 แลว้ แต่กม็กีารใช้กฎอยัการศกึ หน้ีสนิ 
ภาคครวัเรอืนของประเทศทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ปญัหาเศรษฐกจิของโลกที่ตกต ่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มประเทศยุโรปและรสัเซยี 
ซึง่เป็นประเทศคู่คา้ทางการท่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศ  ส่งผลใหจ้ านวนนกัท่องเทีย่วในกลุ่มประเทศดงักล่าวเดนิทางเขา้
ประเทศลดลงอย่างมนียัส าคญั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุนสุทธ ิ24.38 ลา้นบาท ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในการวเิคราะห ์
และค าอธบิายของฝา่ยจดัการ ในหน้า 42 และรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน้า 47-49 ของรายงาน
ประจ าปี โดยจะเหน็ว่ารายไดร้วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยลดลง 369.42 ล้านบาท มากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
161.91 ลา้นบาท รายไดท้ี่ลดลงเป็นผลมาจากจ านวนผู้เขา้ชมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ลดลงจากปี 2556 ประมาณรอ้ยละ 
20.3 อนัมผีลมาจากปจัจยัลบทางดา้นเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและนอกประเทศดงัทีก่ล่าวขา้งต้น   

ประธานฯ ไดแ้จง้ดว้ยว่า คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมควรรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 
2557 ของบรษิทัฯ แต่หากจะมผีูใ้ดต้องการใหอ้ธบิายเรื่องดงักล่าวเพิม่เตมิ กรรมการและผูบ้รหิารกพ็รอ้มทีจ่ะอธบิายใหท้ราบ 

นายเกรกิ สามนต์ธรรม ผูถ้อืหุน้ ไดก้ล่าวชื่นชมการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2557 ทีถ่งึแมจ้ะมวีกิฤตการณ์
ทางการเมอืงและวกิฤตเศรษฐกจิต่างๆ แต่บรษิทัฯ กส็ามารถรกัษาผลการด าเนินงานไม่ใหม้ผีลขาดทุนมากนัก และไดเ้ชญิชวน
ใหท้ีป่ระชุมปรบมอืใหก้ าลงัใจแก่กรรมการ ฝา่ยบรหิาร รวมถงึพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่คีวามตัง้ใจดทีีจ่ะสรา้งรายไดแ้ละมผีล
ขาดทุนน้อยลง จากนัน้นายเกรกิ สามนต์ธรรม ไดส้อบถามถงึแนวโน้มผลประกอบการในปี 2558 และการสรา้งรายไดจ้ากการ
ขายสตัวใ์นอนาคต  

นายผนิ  คิว้คชา  ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า ผลประกอบการของบรษิทัฯ ในไตรมาสแรกของปี 2558 มี
ทศิทางทีด่ขี ึน้และมแีนวโน้มทีจ่ะดยีิง่ขึน้ในอกี 3 เดอืนขา้งหน้า สาเหตุทีด่ขี ึน้มใิช่เป็นเพราะตลาดนกัท่องเทีย่วรสัเซยีหรอืยุโรป
ฟ้ืนกลบัคนืมา แต่เป็นเพราะมทีวัรจ์นีเขา้มาทดแทนเป็นจ านวนมาก ถงึแมร้ายไดจ้ากทวัรจ์นีจะไม่ด ีแต่กเ็ข้ามาช่วยเสรมิรายได้
ทีข่าดหายไปไดพ้อสมควร  ส่วนเรื่องการขายสตัวน์ัน้ บรษิทัฯ มปีระสบการณ์ดา้นการซือ้ขายสตัวม์านานเกอืบ 30 ปี จงึพอจะ
ทราบทศิทางของตลาดซือ้ขายสตัว์ในต่างประเทศไดว้่าเป็นอย่างไร ปจัจุบนัมสีวนสตัว์เกดิขึ้นใหม่และมคีวามต้องการซือ้สตัว์
มาก  บรษิทัฯ เป็นสวนสตัวเ์อกชนเพยีงแห่งเดยีวทีม่สีตัวห์ลายชนิดจ านวนมาก สามารถทีจ่ะขายได ้ทีผ่่านมามสีวนสตัวจ์าก
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจนี ตดิต่อขอซือ้สตัวห์ลายชนิดและเป็นจ านวนมาก แต่บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถที่จะขายไดม้ากนัก 
เพราะจะต้องเกบ็สตัวไ์วเ้พาะพนัธุเ์พื่อขายในอกี 2 ปีขา้งหน้า ซึง่ราคาสตัวจ์ะปรบัสงูขึน้อกี จงึมัน่ใจว่าในอนาคตโอกาสทีจ่ะ  
ท าก าไรจากการขายสตัวจ์ะมค่ีอนขา้งสงู 

นายเกรกิ สามนต์ธรรม ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า รายไดจ้ากการด าเนินงานในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนประมาณ 
370 ล้านบาท นอกจากจะมสีาเหตุมาจากวกิฤตการณ์ทางการเมอืงและวกิฤตเศรษฐกจิตามที่ประธานฯ ได้กล่าวแลว้ ยงัมี
ปจัจยัหรอืขอ้จ ากดัอื่นใดอกีหรอืไม่ ทีท่ าใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ ไม่เตบิโตต่อเน่ือง ในการน้ี บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง   
หรอืเพิม่เตมิกจิกรรมการแสดงหรอือื่นๆ เพือ่กระตุ้นใหน้กัท่องเทีย่วมาเทีย่วชมเพิม่ขึน้หรอืไม่   
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ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า ธุรกจิการท่องเทีย่วเป็นธุรกจิทีส่รา้งรายไดห้ลกัใหแ้ก่ประเทศ แต่สาเหตุที่
การท่องเทีย่วไทยไม่เตบิโตอย่างต่อเน่ืองนัน้ เพราะมปีญัหาเศรษฐกจิ การเมอืง และวกิฤตการณ์ต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศ
มากระทบอยู่ตลอด ในระยะเวลา 15 ปีทีผ่่านมา  ซาฟารเีวลิดแ์ละภูเกต็แฟนตาซตี้องประสบกบัวกิฤตทัง้เลก็และใหญ่กว่า 24 
ครัง้ เกดิขึ้นเกอืบจะปีเว้นปี ส่งผลใหจ้ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่เดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศมจี านวนขึน้ๆ ลงๆ ทุกปี  
อีกทัง้ปญัหาเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศที่ไม่น่ิง กเ็ป็นอีกจุดอ่อนส าคญัที่ท าให้การท่องเที่ยวไทยไม่เติบโต และ
ภาครฐักม็ไิดดู้แลผูป้ระกอบการท่องเทีย่วเท่าทีค่วร  ท าใหท้ีผ่่านมาบรษิทัฯ ต้องดิน้รนและฟนัฝา่วกิฤตต่างๆ ดว้ยตนเอง หาก
ไม่มวีกิฤตการณ์ใดมากระทบ รายได้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะพุ่งขึ้นอย่างแน่นอน ส าหรบัเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรอื
เพิม่เตมิการแสดงหรอืกจิกรรมใหม่ๆ นัน้ จากสถติจิ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ข้าชมซาฟารเีวลิด์กว่ารอ้ยละ 90 มไิด้มาเทีย่ว
ซ ้าอกี  ดงันัน้ การจะเปลีย่นการแสดงและกจิกรรมใหม่ๆ หรอืไม่ มไิดม้ผีลต่อการเพิม่ขึน้ของจ านวนนกัท่องเทีย่วอย่างมนียัส าคญั 
อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ยงัคงมแีผนงานที่จะเพิม่เตมิ ปรบัปรุงการแสดง และกจิกรรมต่างๆ ซึง่จะขึน้อยู่กบัรายไดข้องบรษิทัฯ 
และความต้องการของตลาดดว้ย  ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้พยายามทีจ่ะขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มประเทศต่างๆ โดยท า Road Show 
ส่งเสรมิการตลาดในหลายประเทศ เพื่อทีจ่ะดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้พิม่ขึน้มาโดยตลอด 

นายเกรกิ สามนต์ธรรม ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามอกีว่า จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตคิดิเป็นสดัส่วนเท่าไรของจ านวน
นกัท่องเทีย่วทัง้หมดของบรษิทัฯ  และรายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคดิเป็นสดัส่วนเท่าไรของรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานรวมของบรษิทัฯ 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า นกัท่องเทีย่วต่างชาตขิองซาฟารเีวลิดม์สีดัส่วนไม่แน่นอน ปกตมิปีระมาณ
รอ้ยละ 80 ของจ านวนนกัท่องเทีย่วทัง้หมด ส่วนภูเกต็แฟนตาซปีระมาณรอ้ยละ 90 ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัฤดกูาลท่องเทีย่ว บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยมกีลุ่มนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิป็นลกูคา้หลกั ส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนัน้ มสีดัส่วนประมาณ 
รอ้ยละ 20 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

น.ส.สริพิร สงบธรรม ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามเกีย่วกบัเรื่องนโยบายการต่อต้าน
ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ซึง่ถอืเป็นนโยบายระดบัประเทศและภาคเอกชนกไ็ดเ้หน็ถงึความส าคญั ว่าบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเขา้ร่วม
ในโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติหรอืไม่  

ประธานฯ ได้กล่าวว่า เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจรติถือเป็นวาระทีส่ าคญัของประเทศ และจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้อง
ด าเนินการ เพื่อช่วยให้สงัคมและประเทศชาตเิจรญิเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง แขง็แกร่ง และยัง่ยนื ซึง่ในส่วนของบรษิทัฯ ก็ได้มี
นโยบายและได้ด าเนินการในแนวทางเดยีวกนั 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามเรื่อง “ขอ้พพิาททางกฎหมาย” หน้า 13 ของรายงานประจ าปี 
ทีไ่ด้กล่าวว่า “บรษิทัฯ มคีดคีวามฟ้องรอ้งบรษิทัผูร้บัจดัหาสตัว ์ ซึง่บรษิทัฯ ไดจ่้ายเงนิล่วงหน้าค่าซือ้สตัวไ์ปประมาณ 21 
ลา้นบาท แต่ไม่สามารถน าส่งสตัวใ์หแ้ก่บรษิทัฯ ได.้..” นัน้ คดคีวามดงักล่าวมคีวามคบืหน้าอย่างไร มแีนวโน้มทีบ่รษิทัฯ จะ
ไดเ้งนิล่วงหน้าค่าซือ้สตัวค์นืหรอืไม่  

ประธานกรรมการบรหิารไดช้ีแ้จงว่า เมื่อวนัที ่16 มนีาคม 2558 ศาลแพ่งธนบุร ีไดต้ดัสนิใหบ้รษิทัฯ ชนะคด ีและ
ให้บรษิทัผู้รบัจดัหาสตัว์ช าระเงนิมดัจ าค่าซื้อสตัว์พรอ้มดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัที่ได้ยื่นฟ้อง (วนัที่ 17 
พฤศจกิายน 2557) ใหแ้ก่บรษิทัฯ  ปจัจุบนัอยู่ในระหวา่งด าเนินการตดิตามหน้ี จงึยงัไม่สามารถทราบไดว้่าจะไดร้บัเงนิคนื      
เป็นจ านวนเท่าไร  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามเรื่อง “ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร” หน้า 21 ของรายงานประจ าปี               
ว่าตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนเงนิเดอืน โบนสั และเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้ก่ผูบ้รหิารในปี 2557 เป็น
จ านวนเงนิ 25.82 ลา้นบาทนัน้  เน่ืองดว้ยตวัเลขค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลรวม จงึไม่ทราบว่าบรษิทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน    
ในแต่ละประเภทเป็นจ านวนเงนิเท่าไร หากเป็นไปไดข้อเสนอให้บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนผูบ้รหิารแยกตามประเภท 
ของค่าตอบแทน และขอทราบดว้ยว่าในปี 2557 บรษิทัฯ มกีารจ่ายโบนสั และเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้ก่ผูบ้รหิารหรอืไม่  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดข้อใหน้ายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัช ีเป็นผูช้ีแ้จง 
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นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัชไีดช้ีแ้จงว่า ในปี 2557 บรษิทัฯ มไิดม้กีารจ่ายโบนสัและเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่ายเงนิโบนัสและเงนิรางวลัประจ าปีให้แก่ผูบ้รหิารไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 4 รายการบญัชกีบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ซึง่ระบุว่า “ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที ่
28 มกราคม 2558 เหน็ชอบใหง้ดจ่ายเงนิโบนสัและเงนิรางวลัผูบ้รหิารส าหรบัปี 2557”   

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม ว่ามผีูใ้ดต้องการใหช้ี้แจงหรอืซกัถามเรื่องเกีย่วกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2557 อกีหรอืไม่ หากไม่มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอื่น ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตใินวาระน้ี   

เมื่อไม่มผีูซ้กัถาม หรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัทราบ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

รบัทราบ 203,227,188 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.74 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม           
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

ไม่รบัทราบ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม      
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.26 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม               
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ดงัมี
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 (หน้า 45 ถงึหน้า 89) ทีไ่ดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้พจิารณาแลว้ มมีติให้น าเสนอทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ
ดงักล่าว และได้แจ้งด้วยว่าหากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มกีารชี้แจงรายละเอียดของรายการใดในงบการเงนิเพิม่เติม  กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชกีย็นิดทีีจ่ะอธบิายใหท้ราบ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ในรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต หน้า 46 ของรายงาน
ประจ าปี ผูส้อบบญัชไีดก้ล่าวถงึขอ้มลูและเหตุการณ์ทีเ่น้น ว่า “...ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
บรษิทัฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั และมยีอดคงเหลอืกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ดงักล่าวเป็นจ านวนมาก รายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงนิตามสญัญาและเกณฑท์ีต่กลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ กบั
บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั” นัน้  ผูส้อบบญัชตีอ้งการจะสื่ออะไรถงึผูถ้อืหุน้เป็นส าคญัหรอืไม่  

นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัช ีไดช้ีแ้จงว่า การเปิดเผยขอ้มลูและเหตุการณ์ทีเ่น้นดงักล่าวนัน้ เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของการรายงานความเหน็ของผูส้อบบญัช ีซึง่ก าหนดให้ผู้สอบบญัชพีจิารณาว่ามรีายการที่มสี าระส าคญัต่องบการเงนิที่ควร
เปิดเผยใหผู้ใ้ชง้บการเงนิไดท้ราบหรอืไม่  ในส่วนของบรษิทัฯ ผูส้อบบญัชไีดใ้หข้อ้สงัเกตุเกีย่วกบัรายการบญัชกีบับุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 4 ซึง่เป็นเรื่องปกตขิองรายการโดยทีม่ไิด้กระทบต่อ
ความเหน็ของผูส้อบบญัชทีีม่ต่ีองบการเงนิแต่อย่างใด  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ได้สอบถามเรื่องค่าตอบแทนผูบ้รหิาร หน้า 63 ของรายงานประจ าปีว่า 
“ผลประโยชน์ระยะสัน้” ทีจ่่ายใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงู หมายถงึผลประโยชน์อะไร และใครเป็นผูพ้จิารณาการจ่ายผลประโยชน์
ดงักล่าว 

นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัช ี ไดช้ีแ้จงว่า ค าว่าผลประโยชน์ระยะสัน้ หมายถงึ ค่าตอบแทนทีไ่ดม้กีารจ่าย
ระหว่างปี เช่น เงนิเดอืน เบีย้ประชุม โบนสั และเงนิรางวลั เป็นต้น   

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงเกีย่วกบัการพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั และเงนิรางวลั
ประจ าปีใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ดงัน้ี  
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1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย:  
- ค่าเบี้ยประชุม  ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาอนุมตัิ 
- เงนิรางวลัประจ าปี  คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ก าหนดให้

คณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของก าไร 
2) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย: 
- เงนิเดอืนและโบนสัผูบ้รหิารระดบัสงู  ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัติามผลประกอบการ  

ในแต่ละปี ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงู และความสามารถของบรษิทัฯ ในการท ารายไดต้าม
เป้าทีก่ าหนด  

- เงนิรางวลัประจ าปีผูบ้รหิารระดบัสงู  ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิตามหลกัเกณฑก์าร
จ่ายเงนิรางวลัใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่ก าหนดไวต้ัง้แต่เริม่เปิดด าเนินกจิการว่า ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูมี
สทิธไิดร้บัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของก าไร 

- เงนิเดอืนและโบนสัผูบ้รหิารระดบัรองลงมา  ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นผูพ้จิารณาตามผลประกอบการ  
ในแต่ละปี ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร และความสามารถในการท ารายไดต้ามเป้าทีก่ าหนด  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดข้อใหอ้ธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรื่อง “เงนิทดรองจ่ายเพื่อโครงการในประเทศ
จนี”  ซึง่เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 6 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น-สุทธ ิในหน้า 66 ของรายงานประจ าปี  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า รายการจ่ายเงนิทดรองเพื่อโครงการในประเทศจนี เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เมื่อ  
ปี 2551-2552 ซึง่บรษิทัย่อยได้รบัเชญิจากองค์การการท่องเทีย่วของรฐับาลเมอืงคุนหมงิให้ไปร่วมลงทุนสร้างธุรกจิท่องเทีย่ว
ขนาดใหญ่ ทีอ่ าเภอเซอะหลนิ เมอืงคุนหมงิ ประเทศจนี โดยใหบ้รษิทัย่อยรวมลงทุนประมาณ 100 ลา้นบาทเศษ และใหเ้ป็น
ผูร้บัผดิชอบออกแบบ ซือ้สตัว ์และบรหิารโครงการ โดยจะใหค่้าตอบแทนการบรหิารโครงการรวมประมาณ 4,000 ลา้นบาท   
ในระหว่างเริม่ด าเนินงานในช่วง 2 ปีแรก ไดม้ค่ีาใชจ้่ายเกีย่วกบัการออกแบบ การท าแบบ Model การท ารายงานศกึษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการ และค่าใชจ้่ายในการเดนิทางของคณะกรรมการบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อไปร่วมงานฉลองเปิดโครงการ
ตามค าเชญิของรฐับาล รวมทัง้สิน้ประมาณ 24 ลา้นบาทเศษ ซึง่บรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีไปก่อน ภายหลงัจากทีไ่ด้
เริม่ก่อสรา้งโครงการประมาณ 3-4 เดอืน ไดเ้กดิปญัหาเรื่องการตอกเสาเขม็ลงในเขตพืน้ทีเ่ซอะหลงิ (Stone Forest) ทีจ่ าเป็น 
ต้องขุดหนิขึน้มาจากพืน้ดนิเพื่อใหส้ามารถตอกเสาเขม็ลงไปได ้การขุดหนิขึน้มาจากพืน้ดนิถอืเป็นการท าผดิกฎหมาย ท าลาย
เขตมรดกโลก รฐับาลจนีจงึสัง่ระงบัการก่อสรา้ง โครงการดงักล่าวจงึไดถู้กยกเลกิ ในการนี้ บรษิทัย่อยไดร้บัคนืเงนิลงทุนประมาณ 
100 ลา้นบาททัง้จ านวน  แต่เงนิทดรองจ่ายค่าออกแบบและค่าใชจ้่ายต่างๆ ประมาณ 24 ลา้นบาทนัน้ไม่ไดร้บัคนื  บรษิทัยอ่ย
จงึไดบ้นัทกึค่าเผื่อผลเสยีหายจากเงนิทดรองเพือ่โครงการในประเทศจนีไวท้ัง้จ านวน  โดยในทางบญัชไีดบ้นัทกึค้างจ่ายมาเป็น
เวลาประมาณ 7 ปีแลว้ ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยต้องการใหง้บการเงนิสะทอ้นถึงฐานะที่แท้จรงิ จงึให้ตดัจ าหน่ายรายการเงนิ   
ทดรองดงักล่าวออกจากบญัช ี 

นายสุวทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามเรื่อง “สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน-สตัวแ์ละต้นไมสุ้ทธ”ิ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ 10 หน้า 69 ของรายงานประจ าปี ว่าในปี 2557 บรษิทัฯ ไดซ้ือ้สตัวเ์พิม่ระหว่างปีเป็นเงนิ 133.85 ลา้น
บาท และไดต้ดัจ าหน่ายระหว่างปีจ านวน 42.61 ลา้นบาท ขอทราบว่าเป็นการซือ้สตัวช์นิดใด และตดัจ าหน่ายสตัวเ์น่ืองจาก
สาเหตุใด และเป็นสตัวช์นิดใด  

ประธานฯ ไดข้อให ้น.ส.วรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไปสายบญัช ีเป็นผูช้ีแ้จง 
น.ส.วรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไปสายบญัช ี ไดช้ีแ้จงว่า สตัวท์ีซ่ือ้เพิม่ระหว่างปีคอืยรีาฟจ านวน 107 ตวั 

ส่วนการตดัจ าหน่ายสตัวร์ะหว่างปี เป็นการตดัจ าหน่ายสตัวต์าย ซึง่สว่นใหญ่เป็นยรีาฟ 

นายสุวทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบจ านวนสตัวเ์กดิใหม่ซึง่อยู่นอกบญัชขีอง
บรษิทัฯ ว่ามกีารเพิม่ขึน้หรอืลดจ านวนลงอย่างไร  

น.ส.วรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไปสายบญัช ีไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าบญัชคีวบคุมจ านวนสตัวเ์กดิใหม่
ทุกประเภท โดยในทางปฏบิตั ิเจา้หน้าทีด่แูลสตัวใ์นพืน้ทีต่่างๆ จะท ารายงานการเพิม่ขึน้-ลดลงของสตัวเ์มื่อมกีรณีสตัวเ์กดิและ
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สตัวต์ายใหบ้รษิทัฯ ทราบเพื่อบนัทกึรายการในทนัท ีส าหรบัการตรวจนบัจ านวนสตัวน์ัน้ จะด าเนินการโดยฝา่ยตรวจรบัทรพัยส์นิ
ของบรษิทัฯ ซึง่จะด าเนินการเป็นประจ าทุกไตรมาสและรายงานผลการตรวจนบัใหบ้รษิทัฯ ทราบ และทุกสิน้ปีฝา่ยบญัชแีละ     
ผูต้รวจสอบบญัชจีะรว่มตรวจสอบดว้ยกนัอกีครัง้หน่ึง 

นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัช ีไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ผูส้อบบญัชจีะเขา้ร่วมสงัเกตุการณ์ตรวจนบัสตัวปี์ละ 1 ครัง้  
โดยร่วมกบัฝา่ยบญัชแีละผูเ้ชีย่วชาญของบรษิทัฯ ในการนบัจ านวนสตัวท์ีถู่กปล่อยอยู่ในพืน้ทีก่วา้งหลายรอ้ยไร่อย่างอสิระ ซึง่
สตัวจ์ะมกีารเคลื่อนไหวตลอดเวลา  ฉะนัน้ ในการตรวจนบัสตัวแ์ต่ละประเภท ผูส้อบบญัชจีะใชว้ธิกีารนบัหลายครัง้ เพือ่ใหไ้ด้
จ านวนทีใ่กลเ้คยีงหรอืมคีวามเป็นไปไดก้บัจ านวนสตัวท์ีบ่นัทกึไวใ้นบญัชมีากทีสุ่ด ส าหรบัสตัวท์ีม่มีลูค่า จะใชว้ธิสีุ่มตรวจนบั 
โดยทีม่ลูค่ารวมของการตรวจนบัจะตอ้งเกนิกว่ารอ้ยละ 60 ของมลูค่ารวมของสตัวท์ัง้หมด ซึง่เป็นมลูค่าทีผู่ส้อบบญัชสีามารถ
ใชดุ้ลยพนิิจได ้ 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า สตัวข์องบรษิทัฯ กว่ารอ้ยละ 90 ขึน้ทะเบยีนควบคุมปรมิาณสตัวไ์วก้บักรม
อุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื และกรมประมง แลว้แต่ประเภทของสตัวแ์ละหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ กรณีทีม่สีตัวเ์กดิ
และสตัวต์าย หรอืมกีารเคลื่อนยา้ยสตัว ์(กรณีขายสตัว)์ บรษิทัฯ จะต้องรายงานใหห้น่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งทราบก่อน 
และผูซ้ือ้จะต้องเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้สวนสตัว ์หรอืใบอนุญาตใหค้รอบครองสตัวจ์ากกรมป่าไม ้หรอืกรมประมง
เท่านัน้  ดงันัน้ จ านวนสตัวข์องบรษิทัฯ จงึร ัว่ไหลไปไหนไม่ได ้ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุ้น ได้สอบถามเรื่อง “สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน - ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ”  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 11 ในหน้า 70 ของรายงานประจ าปีว่า ในปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมโีครงการระหว่าง
ก่อสรา้งและอื่นๆ 49.79 ลา้นบาท และมกีารจ าหน่าย/โอนออกระหว่างปี 22.00 ลา้นบาท การรบัเขา้และโอนออกดงักล่าวเป็น
การลงทุนในโครงการใด 

น.ส.วรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไปสายบญัช ีได้ชีแ้จงว่า การซือ้เพิม่/โอนเขา้ระหว่างปีจ านวน 49.79 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย รายการก่อสรา้ง ซ่อมแซมเวทกีารแสดงของบรษิทัฯ ประมาณ 14.84 ลา้นบาท และอกี 34.95 ลา้นบาท เป็นงาน
ระหว่างก่อสรา้งของบรษิทัย่อย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการก่อสรา้งอาคารทีพ่กัพนกังานเป็นส าคญั ส่วนการจ าหน่าย/โอนออกจ านวน 
22.00 ลา้นบาท เป็นการบนัทกึงานระหว่างก่อสรา้งทีไ่ดส้รา้งเสรจ็แลว้เป็นรายการสนิทรพัย ์ประกอบดว้ย อาคารและสิง่ปลกู-
สรา้งฯ 15.15 ลา้นบาท บ่อกกัและกรงเลีย้งสตัว ์3.71 ลา้นบาท และอื่นๆ ทีเ่ป็นงานก่อสรา้งอกีเลก็น้อย  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดข้อให้ประธานกรรมการบรหิารใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการก่อสรา้ง
อาคารทีพ่กัพนกังานของบรษิทัย่อย  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า บรษิทัย่อยเคยมโีครงการทีจ่ะสรา้งอาคารทีพ่กัพนักงานเป็นอาคารสงู 7 ชัน้ 
จ านวน 2 อาคาร บนทีด่นิของบรษิทัย่อย เพื่อใหพ้นกังานของบรษิทัย่อยไดม้ทีีพ่กัอาศยัแทนอาคารทีพ่กัพนกังาน  หลงัเดมิที่
ไดท้ าสญัญาเช่าจากบรษิทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเกต็ และสญัญาจะครบก าหนดในสิน้ปี 2557 การด าเนินการก่อสรา้งอาคารที่
พกัพนกังานดงักล่าวไดเ้ริม่ขึน้ทนัที่ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังานทอ้งทีแ่ลว้ โดยไดต้อกเสาเขม็ไปจ านวนหน่ึง แต่ภายหลงักฎของ 
EIA มกีารเปลีย่นแปลงใหม่จงึต้องหยุดการก่อสร้างลง ท าใหเ้กดิความเสยีหายจากค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยบรษิทัย่อยได้บนัทกึ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยถ์าวรไวจ้ านวน 15 ลา้นบาท ปจัจุบนัไดห้ยุดการก่อสรา้งอาคารดงักล่าวแลว้ เน่ืองจากบรษิทั
ย่อยสามารถเจรจาขอซือ้ทีด่นิ 12 ไร่ พรอ้มอาคารทีพ่กัพนกังานหลงัเดมิไดใ้นราคา 110 ลา้นบาท ดงัมรีายละเอยีดตามทีไ่ด้
รายงานแลว้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ได้สอบถามเรื่อง “เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สตัว์-สุทธ”ิ หมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ 12 ในหน้า 72 ของรายงานประจ าปีว่า  ในปี 2557 บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าซือ้สตัวจ์ านวน 21.07 ลา้นบาท 
เป็นการซือ้สตัวช์นิดใด 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า  เป็นการจ่ายเงนิล่วงหน้าเพื่อจองซือ้โลมาจ านวน 12 ตวั เดมิบรษิทัฯ มโีลมา
อยู่ประมาณ 8 ตวั ซึง่มอีายุมาก มโีอกาสทีจ่ะป่วยและตายได ้จงึจ าเป็นต้องสัง่จองซือ้โลมาเพิม่ขึน้ เพื่อส ารองไวท้ าการแสดง
และเพาะพนัธุ ์
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นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามเรื่อง “เงนิมดัจ าค่าซือ้ทรพัยส์นิ” หน้า 73 ของรายงานประจ าปี 
เกีย่วกบัการทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิมดัจ าค่าซือ้ทรพัยส์นิจ านวน 15.00 ลา้นบาท ว่าเป็นการซือ้ทรพัยส์นิอะไร 

น.ส.วรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไปสายบญัช ีไดช้ีแ้จงว่า เป็นเงนิมดัจ าค่าซือ้ทีด่นิประมาณ 32 ไร่ ทีบ่รษิทั
ย่อยไดจ้่ายใหก้บัเจา้ของทีด่นิในจงัหวดัภูเกต็ เพือ่จะใชส้รา้งโครงการธมีปารค์แห่งใหม่ 

นายสุวทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ในปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีน้ีสนิรวมประมาณ 
1,986 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย ขอทราบว่าในปี 2558 บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะลดหน้ีสนิลงอกีหรอืไม่และอย่างไร 

ประธานกรรมการบรหิารไดช้ีแ้จงว่า  เหตุทีห่น้ีสนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2557 ไม่ลดลงเท่าทีค่วรนัน้ 
เน่ืองจากธุรกจิไม่ด ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ าเป็นต้องรกัษาสภาพคล่องไว ้แต่กไ็ดช้ าระหน้ีให้แก่ธนาคารผูเ้ป็นเจา้หน้ีเป็นราย
เดอืนตามปกต ิ มไิดผ้ดินัดช าระหน้ี  ส่วนหน้ีสนิในปี 2558 นัน้ คงจะไม่ลดลงแต่จะเพิม่ขึน้  เน่ืองจากบรษิทัย่อยมโีครงการ
สรา้งธมีปารค์แห่งใหม่ ซึง่ต้องใชเ้งนิลงทุนประมาณ 1,450 ลา้นบาท  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามความคบืหน้าเกีย่วกบัการยื่นค าขอพน้เหตุอาจถูกเพกิถอน  
ประธานกรรมการบรหิารไดช้ี้แจงว่า ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขเหตุอาจถูกเพกิถอน และยื่นค าขอ 

พน้เหตุอาจถูกเพกิถอนภายในวนัที ่31 มนีาคม  2558  โดยบรษิทัฯ จะต้องมกี าไรสุทธใินงบการเงนิรวมส าหรบัปีก่อนยื่นค าขอ
ไม่น้อยกว่า 30 ลา้นบาท  งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2557 มผีลขาดทุน 24.38 ลา้นบาท ไม่เขา้เกณฑก์าร
ขอพ้นเหตุอาจถูกเพกิถอน  บรษิทัฯ จงึไดย้ื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ พจิารณาขยายระยะเวลาแก้ไขเหตุอาจถูกเพกิถอน
ออกไปอีก 1 ปี ปจัจุบนัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของตลาดหลกัทรยัพ์ฯ อย่างไรกต็าม ด้วยแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดขี ึ้น     
ไดส้่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในไตรมาสแรกของปี 2558 มกี าไร โดยคาดว่าจะเกนิกว่า 30 ลา้น
บาท เขา้เกณฑก์ารขอพน้เหตุอาจถูกเพกิถอน และขอยา้ยเขา้ซือ้ขายในหมวดอุตสาหกรรมปกตไิด ้โดยบรษิทัฯ จะยื่นขอให้
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาภายหลงัจากการน าส่งงบการเงนิไตรมาสแรกของปี 2558 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัช ี
ภายในวนัที ่15 พฤษภาคม 2558 แลว้ 

 นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดข้อใหผู้บ้รหิารฝา่ยบญัชอีธบิายเกีย่วกบั “ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น” ใน
เรื่องก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  
 น.ส.วรรณี ลาภอาภารตัน์ ผู้จดัการทัว่ไปสายบญัช ี ได้ชี้แจงว่า  ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั เป็นการบนัทกึประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่บรษิทัฯ จะต้องจ่ายเมื่อพนักงาน
เกษยีณอาย ุตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่  ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดป้ระมาณการและบนัทกึเป็น
หน้ีสนิไว ้แต่ภายหลงัไดม้กีารว่าจา้งนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัใหเ้ป็นผูป้ระเมนิผลประโยชน์พนกังานดงักล่าวใหม่ ท าใหเ้กดิ
ส่วนต่างจากประมาณการทีบ่นัทกึไวเ้ดมิ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึไดก้ลบัรายการในปี 2557 เป็นก าไรจากการประมาณการฯ 
จ านวน 23.09 ลา้นบาท   

 นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่าในปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการจดังานรวม 
23.04 ลา้นบาท แต่ในปี 2557 มเีพยีง 9.99 ลา้นบาท คอืรายไดจ้ากการจดังานอะไร 

น.ส.วรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไปสายบญัช ีไดช้ีแ้จงว่า รายไดด้งักล่าวเป็นรายไดใ้นส่วนของบรษิทัย่อย ซึง่
ในปี 2556 ไดปิ้ดปารค์เพื่อใหบ้รกิารจดังานอเีวน้ทใ์ห้แก่บรษิทัต่างชาตแิห่งหน่ึง จงึมรีายไดใ้นการจดังานทีส่งู ในขณะทีใ่นปี 
2557 กม็รีายไดจ้ากการจดังานอเีวน้ทใ์ห้แก่บรษิทัต่างชาตเิช่นกนั แต่เป็นบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็กว่ามาก  

นายเกรกิ สามนต์ธรรม ผูถ้อืหุ้น ได้สอบถามว่า รายได้จากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2557 มปีระมาณ 1,000 
ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิอื่นๆ ในประเทศไทย ถอืว่าเป็นรายไดท้ีน้่อยเกนิไปหรอืไม่  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี้แจงว่า รายไดจ้ านวน 1,000 ลา้นบาทนัน้ เป็นเพยีงรายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัร แต่
รายไดร้วมของบรษิทัฯ มปีระมาณ 2,000 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัธุรกจิการท่องเทีย่วหลายแห่งในประเทศไทย รายไดข้องบรษิทัฯ 
ถอืว่าสงูมากแลว้ และถ้าไม่มวีกิฤตการณ์มากระทบ รายไดข้องบรษิทัฯ ในปี 2557 กจ็ะมมีากกว่าน้ี   
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 นายสุเมธ สงัขศ์ริ ิผูถ้อืหุน้ ไดก้ล่าวขอบคุณประธานฯ และคณะกรรมการบรษิทั ทีไ่ดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบังบการเงนิ
ของบรษิทัฯ อย่างเตม็ที ่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย และไดใ้ชเ้วลาไปพอสมควรแลว้ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
งบการเงนิของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม ว่าจะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่  หากไม่มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอื่น ขอให ้           
ทีป่ระชุมพจิารณาลงมตใินวาระน้ี   

 เมื่อไม่มผีูซ้กัถามหรอืใหค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิ
ของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ทีผู่ส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุม
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

อนุมตั ิ 203,060,422 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.66 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตัิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 2,762,466 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.34 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน  

   
วาระท่ี 4. พิจารณางดการจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2557 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า แมว้่าบรษิทัฯ จะมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธ ิ
แต่ดว้ยในปี 2557 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นจ านวน 24.38 ลา้นบาท คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอต่อที่
ประชุมพจิารณางดการจดัสรรเงนิก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2557  
 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม ว่าจะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ หากไม่มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอื่น ขอใหท้ี่
ประชุมพจิารณาลงมตใินวาระน้ี   

 เมื่อไม่มผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหง้ดการจดัสรรเงนิ
ก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2557 เป็นส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2557 ตามทีค่ณะกรรมการ
เสนอ ดว้ยดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

อนุมตั ิ 203,227,188 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.74 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตัิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.26 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 5.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 มกีรรมการทีจ่ะต้องพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จ านวน 4 ท่าน  คอื นางประจวบ  คลา้ยอุบล  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ นาง 
สุเนตร  คิว้คชา  กรรมการ  นายอ านาจ  คิ้วคชา  กรรมการ และนายฤทธิ ์ คิว้คชา  กรรมการ  ซึง่คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า
เพื่อใหก้ารบรหิารงานด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง ทีป่ระชมุควรเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ซึง่มปีระวตัปิรากฏในเอกสารทีไ่ดส้่ง
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่ออกีวาระหน่ึง โดยได้
เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเป็นรายบุคคล 
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น.ส.สริพิร ทรงธรรม ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ในปีต่อไปบรษิทัฯ ควร
จะจดัท าบตัรลงคะแนนเสยีงในวาระการเลอืกตัง้กรรมการกลบัเข้าด ารงต าแหน่งแยกเป็นรายบุคคล และได้แจง้ว่าในจ านวน
กรรมการทีจ่ะต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน มกีรรมการอสิระ 1 ท่าน คอื นางประจวบ คลา้ยอุบล ซึง่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัฯ มาตัง้แต่ปี 2548 รวม 11 ปี ตามนโยบายของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย เรื่องการด ารงต าแหน่งและ
วาระของกรรมการอสิระว่าไม่ควรเกนิกว่า 3 วาระต่อเน่ืองกนั หรอืเป็นเวลา 9 ปี สมาคมฯ จงึขอออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยในการ
เลอืกตัง้นางประจวบ คลา้ยอุบล  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง  

ประธานฯ จงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเป็นรายบุคคลแลว้ เลอืกกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ อกี
วาระหน่ึง ดว้ยดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

 (1) นางประจวบ  คลา้ยอุบล  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
อนุมตั ิ 202,455,755 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.36 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 
ไม่อนุมตัิ 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 
 

งดออกเสยีง 3,367,033* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.64 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน  

(2)  นางสุเนตร   คิว้คชา  กรรมการ 
อนุมตั ิ 203,227,188 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.74 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 
ไม่อนุมตัิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.26 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน  

(3)  นายอ านาจ   คิว้คชา   กรรมการ    
อนุมตั ิ 188,102,714 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.39 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 
ไม่อนุมตัิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 17,720,174* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 8.61 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน  

 (4) นายฤทธิ ์  คิว้คชา  กรรมการ 
อนุมตั ิ 187,771,889 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.23 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 
ไม่อนุมตัิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 18,050,999* เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 8.77 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   

และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน  

หมายเหตุ:  * จ านวนเสยีงของผูง้ดออกเสยีงขา้งต้น ไดร้วมเสยีงของกรรมการทีง่ดออกเสยีงเพือ่ตนเองไวด้ว้ย 



11 

 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าคณะกรรมการมคีวามเหน็ใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทน กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 ดงัน้ี: 

(1)   ใหจ้่ายเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายเดอืนในลกัษณะเหมาจ่ายแก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท  รองประธาน
กรรมการ 37,500 บาท และกรรมการ 25,000 บาท ซึง่เท่ากบัอตัราทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัไิวเ้มื่อปี 2557  

(2) ใหจ้่ายเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืนในลกัษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ขา้งต้นแก่ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการ 15,000 บาท ซึง่เท่ากบัอตัราทีท่ีป่ระชุม   
ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัไิวเ้มื่อปี 2557 

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม ว่าจะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ หากไม่มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอื่น ขอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณาลงมตใินวาระน้ี   

เมื่อไม่มผีู้ให้ความเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2558 ในอตัราเดยีวกบัปี 2557 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ทัง้น้ี ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

อนุมตั ิ 203,227,188 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.74 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตัิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.26 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ มมีตใิหน้ าเสนอที่ประชุม
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั คอื นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่3500 หรอื นายเสถยีร วงศส์นนัท์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรอื นางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946  หรอืนายยุทธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่9445 เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2558 และควรก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจ าปี 2558 เป็นจ านวน 1,050,000 บาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2557 อกีจ านวน 20,000 บาท เน่ืองจากมปีรมิาณงานทีต่้องตรวจสอบเพิม่ขึน้จากการจะขยายงานและตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ และไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมดว้ยว่า ผูส้อบบญัชทีัง้ 4 ท่าน มไิดม้คีวามสมัพนัธห์รอื
ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม ว่าจะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ หากไม่มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอื่นขอใหท้ี่
ประชุมพจิารณาลงมตใินวาระน้ี   

เมื่อไม่มผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีัง้ 4 
ท่าน  ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2558 และอนุมตัค่ิาสอบบญัชเีป็นเงนิ 1,050,000 บาท 
ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นทีจ่่ายตามทีจ่่ายจรงิ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

อนุมตั ิ 203,227,188 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.74 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม  
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตัิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 
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งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.26 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 8. พิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2557 เพ่ิมเติม 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า กฎหมายแพ่งฯ ไดร้ะบุไวว้่า ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชจีะต้องใหท้ีป่ระชุมใหญ่เป็น
ผู้อนุมตั ิแต่ดว้ยในระหว่างปี 2557 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชใีห้แก่บรษิทั เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั เพิม่เติม 
จากที่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงนิ  440,000 บาท ซึง่เป็นค่าสอบทานและตรวจสอบ
บญัชรีายไตรมาสตามความต้องการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการจงึมมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชุม เพือ่พจิารณาใหส้ตัยาบนั
การจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชดีงักล่าว 

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม ว่าจะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ หากไม่มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอื่น ขอใหท้ี่
ประชุมพจิารณาลงมตใินวาระน้ี   

เมื่อไม่มผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึไดส้รุปว่า ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตใิหส้ตัยาบนัการจ่ายค่า 
ธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจ าปี 2557 เพิม่เตมิอกีจ านวน 440,000 บาท ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

อนุมตั ิ 203,227,188 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.74 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม 
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

ไม่อนุมตัิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 2,595,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.26 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าร่วมประชุม   
และมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 9. เรื่องอ่ืนๆ  

 ไม่มผีูเ้สนอเรื่องอื่นๆ 

 เมื่อไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุม 
เมื่อเวลา 10.50 น.      

 

 
 
 

 (ณรงค ์จุลชาต) 
ประธานทีป่ระชุม 

นฤมล  ศุขวนิท ุ
(นฤมล  ศุขวนิทุ) 
เลขานุการบรษิทั 

 
  


