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บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 

เม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2559 
ณ ห้องประชุมริเวอรซ์าฟารี เลขท่ี 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 

เริม่ประชุมเวลา 09.05 น.  

 นายณรงค ์จุลชาต  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในทีป่ระชุม 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมและไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มาร่วมประชุม
ดว้ยตนเองจ านวน 75 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,241,344,170 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มารว่มประชุมจ านวน 
66 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้168,524,900 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้สิน้ 141 ราย นบั
จ านวนหุน้ได ้1,409,869,070 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 63.48 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้จ านวน  2,221,108,600 หุน้ 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  และเพือ่ความสะดวกในการประชุมจะเรยีกผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 
จากผูถ้อืหุน้รวมกนัวา่ “ผูถ้อืหุน้” 

 ประธานฯ ไดก้ลา่วเปิดการประชุม และไดแ้นะน ากรรมการบรษิทัฯ กรรมการบรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) 
ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีป่รกึษาทางการเงนิ และผูส้อบบญัชผีูเ้ขา้รว่มประชุม ดงัน้ี : 

1.  กรรมการบรษิทัฯ  
1) นายณรงค ์ จุลชาต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2) นายไพศาล  เตชะรตันไชย รองประธานกรรมการ 
3) ดร. ผนิ  คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร 
4)    นายสุนทร  พจน์ธนมาศ  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5) นายสมศกัดิ ์ มัน่แดง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
6) นายสุเมธ  สงัขศ์ริ ิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7) นางอาภา  คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
8) นายฤทธิ ์  คิว้คชา กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (การตลาดและพฒันาธุรกจิ) 
9)  นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการ และกรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซือ้) 
10) นางสุเนตร  คิว้คชา กรรมการ 
11) นายอ านาจ  คิว้คชา กรรมการ 
12)  นายธนะ  คิว้คชา กรรมการ 

2. กรรมการของบรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) (บรษิทัยอ่ย) 
1) นายอุดม  วชิยาภยั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2) พลเอกวฒันา  สรรพานิช รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) ดร.ผนิ  คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร 
4) พลเอกสุพทิย ์ วรอุทยั กรรมการอสิระ 
5) พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
6) นายสุนทร  พจน์ธนมาศ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7) นายฤทธิ ์ คิว้คชา กรรมการ 
8) นายเดช  คิว้คชา กรรมการ 
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3. ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
1) นายประทปี   ภูท่องสุข รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) 
2) MR.VINCENT CHUA ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (การแสดง) 
3) น.สพ.ฉตัรมงคล  ปรชัเจรญิวนิชย ์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว)์ 
4) นางสาววรรณี   ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายบญัช ี  
5) นางสาวนฤมล   ศุขวนิทุ เลขานุการบรษิทั  

4. ผูส้อบบญัช:ี  
1) นายเสถยีร  วงคส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
2) นางสาวปณิตา  โชตแิสงมณีกุล ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
3) นางสาวณิชาภา  แซ่อึง้ ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 

5. ทีป่รกึษาทางการเงนิ: 

1) นางสาวดารณี  หวัใจ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัเงนิทุน แอด็วานซ ์จ ากดั (มหาชน) 
2) นายนิรนัดร ์ จ ารญูรตัน์ ผูอ้ านวยการฝา่ยทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทัเงนิทุน แอด็วานซ ์

จ ากดั (มหาชน) 
3) นางสาวฑณิดา  หงษ์มงักร เจา้หน้าทีว่เิคราะหฝ์า่ยทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทัเงนิทุน แอด็วานซ์ 

จ ากดั (มหาชน) 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงวา่ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนน
เสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ โดยนบัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีง และเพือ่ความสะดวกและประหยดัเวลา 

ของการประชุมในการพจิารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถา้มผีูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหผู้น้ัน้แจง้ชื่อและจ านวนเสยีง
ในบตัรลงคะแนนเสยีงสง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พือ่ทีจ่ะรวบรวม และน าจ านวนเสยีงของผูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงไปหกัออก
จากจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้และผูท้ี่ไดร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมทัง้หมด ไดค้ะแนนเสยีงสุทธเิท่าไรก็จะถอืเป็น
คะแนนเสยีงในการพจิารณาวาระนัน้ นอกจากนัน้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็ แนะน า
ตวัโดยแจง้ชื่อ-นามสกุล เพื่อทีจ่ะบนัทกึในรายงานการประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเสนอใหท้ี่
ประชุมแต่งตัง้นายเสถยีร วงคส์นนั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผูส้งัเกตการณ์การประชุมและการนบัคะแนนเสยีงดว้ย  

ทีป่ระชุมรบัทราบ และเหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้ผูส้งัเกตการณ์การประชุมและการนบัคะแนนเสยีงตามทีป่ระธานฯ 
เสนอ 

ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปน้ี : 
 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 2/2558 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่
20 ตุลาคม 2558 ซึง่ไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา   
ทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และไดส้ง่ส าเนารายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกทา่น
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่า จะมผีูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชุม หรอืมคีวามเหน็เป็นอยา่งอื่นหรอืไม่ 
หากไมม่ผีูม้คีวามเหน็เป็นอยา่งอื่น กข็อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตใินวาระน้ี   
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ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2558 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

รบัรอง 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมร่บัรอง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2. รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ซึง่มรีายละเอยีดปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2558 ทีไ่ดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ และไดก้ลา่วโดยสรุปวา่ เศรษฐกจิของประเทศ
น่าจะขยายตวัไดเ้พยีงประมาณรอ้ยละ 2.8 อนัเป็นผลมาจากการสง่ออกทีต่กต ่าอยา่งมาก ซึ่งสบืเน่ืองมาจากเศรษฐกจิ
ของโลกและของประเทศคู่คา้ทีย่งัเปราะบาง อกีทัง้เศรษฐกจิภายในประเทศกม็ปีญัหา ทัง้ภยัแลง้ที่รุนแรง กอปรกบั
สนิคา้เกษตรทีม่รีาคาตกต ่า และหน้ีสนิภาคครวัเรอืนทีส่งู ฯลฯ แต่ดว้ยสถานการณ์ทางการเมอืงภายในประเทศ ทีส่งบ 
มัน่คง และการประชาสมัพนัธเ์พือ่กระตุน้การทอ่งเทีย่วทัง้ของภาครฐัและเอกชน และความนิยมในสายการบนิตน้ทุนต ่า 
ท าใหอุ้ตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของไทยเจรญิเตบิโตอยา่งมนียัส าคญั สง่ผลใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยสามารถสรา้งผล
ประกอบการทีม่กี าไร 164.56 ลา้นบาท และ 136.52 ลา้นบาท ตามล าดบั ดงัมรีายละเอยีดปรากฎใน การวเิคราะหแ์ละ
ค าอธบิายของฝา่ยจดัการในหน้า 48 ถงึหน้า 50 และในงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนในหน้า 56 ถงึหน้า 63 
ของรายงานประจ าปี และไดแ้จง้ดว้ยวา่ คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ที่ประชุมควรรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 
2558 ของบรษิทัฯ แต่หากจะมผีูใ้ดต้องการใหอ้ธบิายเรื่องดงักลา่วเพิม่เตมิ กรรมการและผูบ้รหิารกพ็รอ้มทีจ่ะอธบิาย
ใหท้ราบ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามความคบืหน้าการแกไ้ขเหตุอาจถูกเพกิถอนหลกัทรพัยข์อง 
บรษิทัฯ ตามทีป่ระธานกรรมการบรหิาร ไดแ้จง้ไวใ้นทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2558 
วา่บรษิทัฯ อยูใ่นระหว่างเตรยีมเอกสารตามความตอ้งการของตลาดหลกัทรพยฯ์ คาดวา่จะสามารถกลบัเขา้ไปซือ้ขาย
ไดไ้มเ่กนิเดอืนมนีาคม 2559 นัน้ ปจัจุบนัเรื่องดงักลา่วอยูใ่นขัน้ตอนใด มคี าตอบจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืส านกังาน 
กลต. แลว้หรอืไม ่และมปีระเดน็ปญัหาใดทีท่ าใหเ้กดิความลา่ชา้กวา่ทีก่ าหนด  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวา่ บรษิทัฯ ไดย้ืน่ค าขอพน้เหตุเพกิถอนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่กลางเดอืนพฤศจกิายน 
2558 และเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2559 ไดย้ืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นแลว้ อยา่งไรกต็ามตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน 
กลต. กไ็ดต้ดิต่อสอบถามขอขอ้มลูเพิม่เตมิอกีเป็นระยะๆ แต่คาดวา่อกีไมน่านคงจะไดร้บัค าตอบทีช่ดัเจน  

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ไดส้อบถามความคบืหน้าการด าเนินงานโครงการเมอืงไฟ (Carnival Magic)  

นายผนิ คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงวา่การด าเนินงานโครงการเมอืงไฟไดม้คีวามคบืหน้าไป
มากพอสมควรแลว้ ดงัมรีายละเอยีดปรากฎตามภาพถ่ายงานระหวา่งก่อสรา้งโครงการเมอืงไฟทีไ่ดน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุม
ทราบ กลา่วคอื ในชว่งแรกจะเป็นงานฐานรากและปรบัพืน้ทีด่นิ  โดยไดขุ้ดดนิจากพืน้ปกตลิกึลงไปประมาณ 7-12 เมตร 
ตอกเสาเขม็ไปแลว้ประมาณ 1,400 กว่าตน้  รวมถงึไดก้่อก าแพงต่างๆ ไปส่วนหน่ึงแลว้ ไดเ้ร่งด าเนินการงานก่อสรา้ง
อยา่งเตม็ทีใ่หเ้สรจ็ทนัภายในเดอืนมถุินายน 2559 ตามทีส่ านกังานสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ก าหนด เพือ่ทีจ่ะไดร้บัสทิธิ
พเิศษทางภาษเีพิม่เตมิจากทีไ่ดร้บัแลว้  
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นายเกรกิ สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ ตามทีม่ขีา่ววา่จะมกีลุม่ทนุรายใหญ่ลงทุนสรา้งโครงการ  
London Eye ทีจ่งัหวดัภเูกต็นัน้ ขอทราบวา่โครงการดงักลา่วจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการของกลุม่บรษิทัที่
กลา่วมาหรอืไม ่

ประธานกรรมการบรหิารไดช้ีแ้จงวา่ โครงการนัน้มลีกัษณะการประกอบธุรกจิทีแ่ตกต่างจากภเูกต็แฟนตาซี
และเมอืงไฟ จงึมัน่ใจวา่จะไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อการด าเนินธุรกจิของกลุม่บรษิทั  

นายเกรกิ สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ ในปี 2558 ไดม้นีกัทอ่งเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเขา้ประเทศไทย
เป็นจ านวนมาก แตเ่หตุใดก าไรของบรษิทัฯ จงึไม่เพิม่ขึน้เทา่ทีค่วร 

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงวา่ จ านวนนกัท่องเทีย่วของประเทศทีเ่พิม่ขึน้นัน้ สว่นใหญ่เป็นนกัทอ่งเทีย่ว
จนี ซึง่มใิชก่ลุม่ลกูคา้ของซาฟารเีวลิด ์กลุม่นกัทอ่งเทีย่วหลกัของซาฟารเีวลิดค์อือนิเดยี เวยีดนาม มาเลเซยี และตะวนั- 
ออกกลาง ซึง่เป็นกลุม่ทีส่ามารถจา่ยคา่บตัรเขา้ชมในราคาสงูได ้แตกต่างจากทวัรจ์นีซึ่งเป็นกลุม่ทีม่กีารใชจ้า่ยต ่า เชน่ 
กลุม่ทวัรศ์ูนยเ์หรยีญ เป็นตน้ การเพิม่ขึน้ของทวัรจ์นีจงึไมส่ง่ผลใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ สว่นภเูกต็แฟนตาซ ีกลุม่
นกัทอ่งเทีย่วหลกัเดมิคอืรสัเซยี แต่โดยทีใ่นชว่งทีผ่า่นมา รสัเซยีไดป้ระสบปญัหาเศรษฐกจิภายในประเทศตกต ่าจากปญัหา 
คา่เงนิรเูบลิ และการเกดิสงครามในทอ้งถิน่ ท าใหน้กัทอ่งเทีย่วรสัเซยีลดลงเหลอืประมาณรอ้ยละ 10 แต่ดว้ยมตีลาดจนี
เขา้มาเสรมิประมาณรอ้ยละ 35 ท าใหภ้เูกต็แฟนตาซสีามารถรกัษาระดบัรายไดไ้วไ้ด ้ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ไดส้อบถามวา่ ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบับรษิทั ซาฟารไีวดไ์ลฟ์
ปารค์ จ ากดั วา่ปจัจุบนัยงัมไิดเ้ปิดด าเนินการ แต่ไดใ้ชเ้ป็นสถานทีเ่ลีย้งสตัวส์ว่นเกนิ และเพาะพนัธุส์ตัวข์องซาฟารเีวลิด์
นัน้  มคีวามคบืหน้าอยา่งไร และจะสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายสตัวไ์ดเ้มื่อไร   

ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงวา่ บรษิทั ซาฟารไีวดไ์ลฟ์ปารค์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้เป็นสวนสตัว์
ปจัจุบนัใชเ้ป็นสถานทีเ่ลีย้งสตัวส์่วนเกนิของซาฟารเีวลิด์  เมื่อเรว็ๆ น้ี บรษิทัฯ ไดล้งทุนซื้อทีด่นิเพิม่อกี 600 ไร่ เพื่อ
เตรยีมปรบัปรุงใชเ้ป็นสถานทีเ่พาะพนัธุ ์คาดวา่อกีประมาณ 2 ปี กจ็ะชว่ยสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ขึน้ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ไดส้อบถามต่อวา่ ทีด่นิ 600 ไร ่ตัง้อยูต่ดิกบัทีด่นิของบรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั 
หรอืไม ่

ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบวา่ ทีด่นิแปลงดงักลา่วตัง้อยูต่ดิกบัทีด่นิของจงัเกลิดเ์วลิด ์เมื่อครบก าหนด
สญัญาการเชา่ในอกี 2 ปีขา้งหน้า กจ็ะยา้ยสตัวม์าเลีย้งและเพาะพนัธุบ์นทีด่นิของบรษิทัฯ ทีซ่ือ้ใหมน้ี่  

นายโอภาส สนัตพิงษ์สกุล  ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามราคาประเมนิทีด่นิของซาฟารเีวลิดใ์นปจัจุบนั  

ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบวา่ ราคาประเมนิทีด่นิอยา่งเป็นทางการน่าจะอยูท่ีป่ระมาณไรล่ะ 4-5 ลา้นบาท 
หากเป็นราคาตลาดคาดวา่จะประมาณไรล่ะ 12 ลา้นบาท ซาฟารเีวลิดม์ทีีด่นิเกอืบ 500 ไร ่จงึเป็นราคาตลาดประมาณ 
5,000-6,000 ลา้นบาท  

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมวา่ มผีูใ้ดตอ้งการใหช้ีแ้จงหรอืซกัถามเรื่องผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
อกีหรอืไม ่ปรากฎวา่ไมม่ผีูซ้กัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดถ้อืวา่ทีป่ระชุมไดร้บัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
แลว้ 
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วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผู้สอบบญัชีได้
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 ดงัมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 (หน้า 53 ถงึหน้า 109) ทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชุม ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ มมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมเพือ่
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิดงักลา่ว และไดแ้จง้ดว้ยวา่หากผูใ้ดประสงคท์ีจ่ะใหม้กีารชีแ้จงรายละเอยีดของรายการใดใน
งบการเงนิเพิม่เตมิ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชกีย็นิดทีีจ่ะอธบิายใหท้ราบ 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ผู้ถอืหุน้ ไดส้อบถามว่า ในรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต หน้า 55 ของ
รายงานประจ าปี ผูส้อบบญัชไีดใ้หข้อ้สงัเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 และขอ้ 9 เกีย่วกบัเรื่องการลดมลูคา่หุน้
ของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) เป็นการลดราคาทุนของเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวใหเ้ป็นราคาทุนใหม่ 
ตามสดัสว่นเดยีวกบัมลูคา่หุน้ทีล่ดลงนัน้ หมายความวา่อยา่งไร ขอใหผู้ส้อบบญัชอีธบิายในเรื่องดงักลา่ว  

นายเสถยีร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัช ีไดอ้ธบิายวา่ เรื่องดงักลา่ว สบืเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัฯ มเีงนิลงทุนใน
ภเูกต็แฟนตาซ ีซึง่ในอดตีเมื่อครัง้ทีภ่เูกต็แฟนตาซยีงัมผีลขาดทุนจากการด าเนินงานและมผีลขาดทุนสะสม บรษิทัฯ ได้
ตัง้คา่เผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนไว ้ ครัน้ในชว่ง 2-3 ปีทีผ่า่นมา ภูเกต็แฟนตาซมีผีลประกอบการก าไรและมกี าไรสะสม 
บรษิทัฯ จงึไดก้ลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในภเูกต็แฟนตาซเีทา่กบัจ านวนก าไรทีภ่เูกต็แฟนตาซที าได้
ในแต่ละงวดบญัช ีและเมื่อพจิารณาถงึทุนจดทะเบยีนของภเูกต็แฟนตาซ ี ซึ่งเมื่อปี 2547 ไดม้กีารลดลงจาก 1,900 ลา้น
บาท เหลอื 190 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแลว้ จงึไดม้กีารปรบัปรุงมูลค่าเงนิลงทุนในภูเกต็แฟนตาซใีห้
เท่ากบัมลูคา่จรงิ ดว้ยการตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในหุน้สามญัของภเูกต็แฟนตาซเีป็นจ านวน 1,709.6 ลา้นบาท 
เพือ่ใหเ้งนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมมีลูคา่เทา่กบัทุนจดทะเบยีนทีล่ดลง 

นายสุวทิย ์เลาหะพลวฒันา ไดส้อบถามวา่ รายการดงักลา่วจะมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานและมลูคา่
สนิทรพัยข์องภเูกต็แฟนตาซหีรอืของบรษิทัฯ หรอืไม ่ 

นายเสถยีร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัช ีไดช้ีแ้จงวา่ การปรบัปรุงนัน้ไมก่ระทบตอ่ผลการด าเนินงานในปี 2558 
ของบรษิทัใด เพราะเป็นการปรบัปรุงมลูคา่เงนิลงทุนและก าไรสะสมเทา่นัน้  

นายวนิยั คลอ่งประกจิ ผูถ้อืหุน้ ไดข้อใหอ้ธบิายเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 4 รายการบญัชกีบั
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทีป่รากฎในหน้า 76-77 ของรายงานประจ าปี ทีก่ลา่ววา่ “ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ
บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 
2558 ไดอ้นุมตัจิา่ยคา่ตอบแทนการออกแบบโครงการเมอืงไฟใหก้บักรรมการของบรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั 3 ทา่น 
เป็นจ านวนเงนิรวมเดอืนละ 10.5 ลา้นบาท นบัตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป ก าหนดจา่ยรวมเป็นเวลาไมเ่กนิ 24 
เดอืน รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 252 ลา้นบาท ซึง่อยูร่ะหวา่งการน าเสนอในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพือ่ใหส้ตัยา
บรรณ โดยไดร้บัรูเ้ป็นสว่นหน่ึงของงานระหวา่งก่อสรา้ง ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวนเงนิ 31.5  
ลา้นบาท (หมายเหตุ 12) และมภีาระผกูพนัคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิ 220.5 ลา้นบาท” นัน้ วา่มคีวามเป็นมาอยา่งไร 

ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ ดว้ยเรื่องน้ีเป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบับรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
ภูเก็ตแฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) โดยตรง จงึขอใหก้รรมการของบรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) เป็นผูช้ี้แจง 

นายสุนทร  พจน์ธนมาศ  กรรมการตรวจสอบของภเูกต็แฟนตาซ ีไดช้ีแ้จงวา่ บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั 
เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ด าเนินธุรกจิการทอ่งเทีย่วและนนัทนาการประเภทธมีปารค์การแสดงแสงสขีองดวงไฟทีน่ าสมยั 
ใชช้ื่อวา่โครงการเมอืงไฟ (Carnival Magic) ปจัจุบนัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการก่อสรา้งโครงการ  โดยทัว่ไป การจะสรา้ง 
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ธมีปาร์คหรอืแหล่งท่องเที่ยวแห่งหน่ึง ไม่ว่าจะเป็น Disney Land, Universal หรอื Sentosa จะต้องมผีูอ้อกแบบวาง  
คอนเซป็ต์ทางธุรกจิ (Business Concept) เพื่อก าหนดรูปแบบว่าจะท าธมีปารค์ในรูปใด มกีารแสดงอะไร จุดเด่นของ  
โปรดกัสค์อือะไร กลุม่ลกูคา้เป้าหมายคอืใคร พรอ้มทัง้วางผงัและวางระบบของโครงการ การพฒันาโครงการ รวมถงึ
การท าแผนโฆษณา การขายและการตลาด ฯลฯ ไวใ้หเ้รยีบรอ้ย  ภูเก็ตแฟนตาซเีมื่อประมาณ 20 ปีที่แลว้ก็เช่นกนั      
ไดต้กลงวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาออกแบบเฉพาะโชวท์ัง้หมด 11 ฉากเป็นจ านวนเงนิคา่จา้งถงึ 720 ลา้นบาท 
หากแต่ผูเ้ชี่ยวชาญต่างชาตไิดอ้อกแบบใหเ้พยีง 8 ฉากแลว้ทิ้งงานไป นายกติตกิร คิ้วคชา จงึต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ
ด าเนินการออกแบบต่ออกี 3 ฉากทีเ่หลอื โดยมผีูช้ว่ยประมาณ 25 คน สว่น Script การแสดง รวมถงึการออกแบบอาคาร
โรงละคร ภตัตาคาร และสิง่ปลกูสรา้งอื่นๆ ทัง้ปารค์ ตลอดจนการวางระบบงาน IT เป็นความคดิและความรบัผดิชอบ
ของนายกติตกิรทัง้สิน้ ส าหรบัในสว่นงาน IT ซึง่ในขณะนัน้ไดต้ัง้ใจจะจา้งบรษิทัคอมพวิเตอรจ์ากประเทศสงิคโปร์ใหม้า
เป็นผูอ้อกแบบวางระบบ แต่ดว้ยบรษิทันัน้ไดเ้สนอขอคา่จา้งประมาณ 200 ลา้นบาท ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ใน 10 เดอืน 
แต่ภเูกต็แฟนตาซใีนชว่งนัน้มเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะจา้งได ้จงึไดม้อบใหน้ายกติตกิรซึง่มคีวามรู ้จบปรญิญาโทจากมหา-
วทิยาลยัเคมบรดิจ ์และจบ Computer Engineering จากมหาวทิยาลยั Imperial ประเทศองักฤษ รูเ้รือ่ง IT เป็นอยา่งด ี
รว่มกบัลกูน้องประมาณ 6-7 คน คดิคน้และวางระบบ Computer ขึน้เอง ซึง่ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจเพราะเป็นระบบทีท่นัสมยั
และใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพจนถงึทุกวนัน้ี 

การออกแบบโครงการทีก่ลา่วถงึขา้งตน้นัน้ในวงการถอืวา่เป็น Know-How พเิศษ การออกแบบสรา้งธมีปารค์ 
หรอืแหลง่ทอ่งเทีย่ว ไมเ่หมอืนการออกแบบทางสถาปตัยกรรมเพือ่สรา้งบา้นหรอืโรงงาน สรา้งเสรจ็แลว้กย็า้ยของเขา้ไป
อยูเ่ลย แต่การออกแบบธมีปารค์เป็นการออกแบบเพือ่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ธุรกจิ ตอ้งน าความคดิทีแ่ปลกใหมไ่มเ่หมอืนใคร
ไปขายท าเงนิใหไ้ดท้ัง้ปี และตอ้งมมีลูคา่เพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ คุณคา่ของความคดิจากมนัสมองจงึมคีา่จา้งไมเ่หมอืนการ
ออกแบบปกตธิรรมดาทัว่ไป โดยเฉพาะโครงการเมอืงไฟน้ีจะเป็นโปรดกัสห์น่ึงเดยีวในโลกส าหรบัทวัรไ์ฮเอนด ์และจะ
เป็นแมเ่หลก็ส าคญัอกีชิน้หน่ึงของจงัหวดัภเูกต็ ทีจ่ะดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกมาภเูกต็ อกีทัง้เมื่อเปิด AEC ในปี 
2560 จะมนีกัทอ่งเทีย่วจาก 10 ประเทศสมาชกิ เดนิทางมาทอ่งเทีย่วภเูกต็มากขึน้ จงึเป็นโอกาสอนัด ีทีโ่ครงการเมอืง
ไฟจะเสรมิสรา้งรายไดเ้พิม่ใหแ้ก่กลุม่บรษิทัอกีมาก 

โครงการเมอืงไฟจะมกีารลงทุนมากกวา่ 2,000 ลา้นบาท นายผนิ นายกติตกิร และนายสมหวงั คิว้คชา จะ
เป็นผูร้บัผดิชอบและด าเนินการหลกัของโครงการน้ี  คาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 2 ปี โดยบรษิทัไมต่อ้งจา้งผูเ้ชีย่วชาญ
ภายนอก เพราะทัง้ 3 ทา่นมปีระสบการณ์มากพอทีจ่ะออกแบบและควบคมุการก่อสรา้งเองได ้และทีส่ าคญักค็อื เป็นผูท้ี่
อยูใ่นธุรกจินนัทนาการมานานมากพอทีจ่ะทราบวา่ควรจะสรา้งสนิคา้อะไรใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว จงึ
เป็นทีม่ ัน่ใจไดว้า่โครงการน้ีจะเป็นธมีปารค์ในเรื่องแสงไฟหน่ึงเดยีวไมเ่หมอืนทีใ่ดในโลก ทีจ่ะสรา้งความตื่นตะลงึใหแ้ก่
นกัทอ่งเทีย่วทุกชาตอิยา่งมาก  

คณะกรรมการบรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ไดพ้จิารณาคุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์  
ในการท างานของนายผนิ นายกติตกิร และนายสมหวงั คิ้วคชา แลว้ เหน็ว่าทัง้ 3 ท่านเป็นผูท้ี่มคีุณสมบตัเิหมาะสม 
มปีระสบการณ์เรื่องการออกแบบและบรหิารงานธมีปารค์มายาวนาน เช่น นายกติตกิร คิว้คชา มปีระสบการณ์ในการ
ออกแบบและบรหิารงานธมีปารค์ภเูกต็แฟนตาซมีาแลว้เกอืบ 20 ปี อกีทัง้ยงัเคยเป็นผูร้บังานออกแบบสรา้งธมีปารค์ที่
ยิง่ใหญ่ แห่งเมอืงคุนหมงิ ประเทศจนี มูลค่าโครงการประมาณ 8,000 ลา้นบาท มพีืน้ทีป่ารค์ประมาณ 4,000 ไร่ โดย
นายกติตกิรจะไดร้บัคา่จา้งรอ้ยละ 15 ของมลูคา่เงนิลงทุนซึง่จะเป็นเงนิประมาณ 1,200 ลา้นบาท แต่น่าเสยีดายทีโ่ครงการ 
มอีนัตอ้งลม้เลกิไป นอกจากนัน้ ยงัเคยไดร้บัการวา่จา้งใหอ้อกแบบธมีปารค์ทีล่งักาว ีประเทศมาเลเซยี มมีลูคา่เงนิลงทุน
กว่า 2,000 ลา้นบาท และทีก่ าแพงเมอืงจนี ประเทศจนี มมีูลค่าเงนิลงทุนประมาณ 2,000 ลา้นบาท ส าหรบันายผนิ 
คิว้คชา มปีระสบการณ์ในการออกแบบและบรหิารงานธมีปารค์ซาฟารเีวลิด ์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี และภูเกต็
แฟนตาซอีกี 20 ปี และทุกคนในครอบครวัต่างมปีระสบการณ์จากการดูงานและศกึษางานทางดา้นน้ีมานับเป็นรอ้ย
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แห่งทัว่โลก ตลอดเวลาทีผ่า่นมา ไม่ว่าจะมคีวามล าบาก วกิฤต ิปญัหามากมายเพยีงไร ทัง้สามทา่นกจ็ะเป็นผูเ้สยีสละ
เพือ่พยงุรกัษาแกไ้ขใหก้จิการอยูร่อดมาจนถงึทุกวนัน้ี เป็นผูบ้รหิารทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา หลายพนัคนรกัใครน่บัถอืมาก  
ทัง้สามทา่นไดแ้สดงผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ของคณะกรรมการบรษิทัในกลุม่มาโดยตลอด  เมื่อพจิารณาในเรื่องการรกัษา
ความลบัทางธุรกจิ กม็ัน่ใจไดว้า่จะไมร่ัว่ไหลออกไปยงับุคคลภายนอก ซึง่หากจา้งชาวต่างชาตหิรอืบุคคลภายนอกเป็น
ผูอ้อกแบบ นอกจากจะตอ้งเสยีคา่จา้งทีส่งูมากแลว้ ยงัไมส่ามารถควบคุมในเรื่องการรกัษาความลบัไดอ้ยา่งมัน่ใจ และ
หากในอนาคตมคีวามจ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข หรอืหากเกดิอุปสรรคอยา่งกะทนัหนั กจ็ะ 
ตอ้งเชญิผูอ้อกแบบมาแกไ้ขดว่น เสยีเวลานาน ยุง่ยาก เสยีคา่ใชจ้า่ยสงู และจะกระทบต่อการแสดงซึง่หยดุไมไ่ดด้ว้ย  

คณะกรรมการคารนิ์วลัเมจกิ และภเูกต็แฟนตาซ ีไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบแลว้ เหน็วา่นายผนิ นายกติตกิร 
และนายสมหวงั คิว้คชา เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถสงู และมปีระสบการณ์เพยีงพอ เหมาะสมทีจ่ะรบังานออกแบบ
และบรหิารงานการสรา้งโครงการเมอืงไฟตามทีก่ลา่วขา้งตน้ จงึไดอ้นุมตัใิหจ้า่ยคา่ตอบแทนการออกแบบโครงการใหแ้ก่
ทัง้ 3 ทา่น ในวงเงนิรวม 252 ลา้นบาท โดยใหน้ายกติตกิร คิว้คชา ไดร้บัเดอืนละ 6.00 ลา้นบาท นายผนิ คิว้คชา ไดร้บั
เดอืนละ 3.00 ลา้นบาท และนายสมหวงั คิว้คชา ไดร้บัเดอืนละ 1.50 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิ 10.50 ลา้นบาทต่อเดอืน 
เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 24 เดอืน และถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ไดจ้่ายค่าตอบแทนการ
ออกแบบโครงการใหท้ัง้ 3 ทา่นไปแลว้เป็นจ านวนเงนิ 31.50 ลา้นบาท  อน่ึง โดยทีร่ายการน้ีเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกบั
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั หากทีป่ระชุมไมข่ดัขอ้ง กใ็ครข่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหส้ตัยาบนัการจา่ยคา่ตอบแทนในส่วนทีไ่ด้
จา่ยไปแลว้จ านวน 31.50 ลา้นบาท และอนุมตัใินสว่นทีต่อ้งจา่ยต่อไปในอนาคตอกีไมเ่กนิ 220.50 ลา้นบาทดว้ย  

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมวา่ มผีูใ้ดจะตอ้งการใหช้ีแ้จงหรอืซกัถามเพิม่เตมิอกีหรอืไม่  

เมื่อไมม่ผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี   

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตดิงัน้ี   

1) ใหส้ตัยาบนัการทีบ่รษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนการออกแบบโครงการเมอืงไฟใหแ้ก่
กรรมการบรหิาร  3  ทา่น  คอื  นายกติตกิร  คิว้คชา  นายผนิ  คิว้คชา  และนายสมหวงั คิว้คชา        
เป็นเงนิรวม 31.50 ลา้นบาท  

2) อนุมตัใิหบ้รษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั จา่ยคา่ตอบแทนการออกแบบโครงการเมอืงไฟใหแ้ก่กรรมการบรหิาร
ทัง้ 3 ทา่นของบรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ต่อไปอกี เป็นจ านวนรวมไมเ่กนิ 220.50 ลา้นบาท โดยแบง่จา่ย
ใหแ้ต่ละทา่นในอตัราเดมิ คอื นายกติตกิร  คิว้คชา เดอืนละ 6.00 ลา้นบาท นายผนิ  คิว้คชา เดอืนละ 
3.00 ลา้นบาท และนายสมหวงั  คิว้คชา  เดอืนละ 1.50 ลา้นบาท  

3) อนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีผู่ส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้ 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี: 

อนุมตั ิ 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม      
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม     
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม    
และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4. พิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2558 

ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ แมว้า่บรษิทัฯ จะมนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 60 ของ
ก าไรสุทธหิลงัจากหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของแต่ละปี  ในปี 2558 บรษิทัฯ มกี าไรสะสมยกมา 60.22 ลา้นบาท และมี
ก าไรสุทธ ิ164.55 ลา้นบาท แต่เน่ืองดว้ยบรษิทัฯ ไดม้กีารขยายธุรกจิลงทุนสรา้งธมีปารค์แหง่ใหมใ่นจงัหวดัภเูกต็ และ   
มโีครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงกจิกรรมของบรษิทัฯ หลายรายการ จงึมคีวามจ าเป็นต้องส ารองเงนิสดไว้เพื่อลงทุน
และใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนและเสรมิสภาพคลอ่งของบรษิทัฯ คณะกรรมการจงึมมีตใิหข้ออนุมตัทิีป่ระชุมใหจ้ดัสรรก าไร  
เป็นส ารองตามกฎหมายเป็นเงนิ 11.00 ลา้นบาท และงดการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2558 จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมวา่ จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอยา่งอื่นหรอืไม ่ 

เมื่อไมม่ผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2558 จ านวน 11 ลา้น
บาทเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2558 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี:  

อนุมตั ิ 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ในการประชุมสามญัประจ าปี 2559 น้ี มกีรรมการทีจ่ะตอ้งพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จ านวน 4 ทา่น  คอื นายไพศาล  เตชะรตันไชย  รองประธานกรรมการ  นายสุเมธ  
สงัขศ์ริ ิกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ นายสมศกัดิ ์ มัน่แดง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ และ
นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการ  ซึง่คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ เพือ่ใหก้ารบรหิารงานด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง    
ทีป่ระชุมควรเลอืกกรรมการทัง้ 4 ทา่น ซึ่งมปีระวตัปิรากฏในเอกสารทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มกบัหนงัสอื    
เชญิประชุมแลว้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่ออกีวาระหน่ึง โดยไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเป็น
รายบุคคล 

ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเป็นรายบุคคลแลว้ เลอืกกรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี: 

(1) นายไพศาล  เตชะรตันไชย   รองประธานกรรมการ 
อนุมตั ิ 1,408,583,570  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมอ่นุมตั ิ 85,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 1,200,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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(2) นายสุเมธ  สงัขศ์ริ ิ   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อนุมตั ิ 1,408,583,570  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 1,285,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

(3) นายสมศกัดิ ์ มัน่แดง  กรรมการ 

อนุมตั ิ 1,408,583,570  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 1,285,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

(4) นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการ 

อนุมตั ิ 1,408,583,570  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 1,285,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ คณะกรรมการมคีวามเหน็ใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทน กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 ดงัน้ี: 

(1)   ใหจ้า่ยเบีย้ประชุมกรรมการเป็นรายเดอืนในลกัษณะเหมาจา่ย  แก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท          
รองประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการ 25,000 บาท ซึง่เทา่กบัอตัราทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้          
ไดอ้นุมตัไิวเ้มื่อปี 2558  

(2) ใหจ้า่ยเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืนในลกัษณะเหมาจา่ย นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุ
กรรมการขา้งตน้ แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการ 15,000 บาท ซึง่เทา่กบั   
อตัราทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัไิวเ้มื่อปี 2558 

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมวา่ จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอยา่งอื่นหรอืไม ่หากไมม่ผีูม้คีวามเหน็เป็นอยา่งอื่น             
กข็อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตใินวาระน้ี   

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ทัง้น้ี 
ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี: 
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อนุมตั ิ 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 

 ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ มมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชุม
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั คอื นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัช ี   
รบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3500 หรอื นายเสถยีร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรอืนางสาว 
กุลธดิา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946  หรอืนายยทุธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่9445 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2558 และควรก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจ าปี 
2559 เป็นจ านวน 1,310,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 อกีจ านวน 260,000 บาท เน่ืองจากมปีรมิาณงานทีต่อ้งตรวจสอบ
เพิม่ขึน้จากการจะขยายงานและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม ่และไดแ้จง้ดว้ยวา่ ผูส้อบ
บญัชทีัง้ 4 ทา่น มไิดม้คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบับุคคลดงักลา่วแต่อยา่งใด  

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมวา่ จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอยา่งอื่นหรอืไม ่หากไมม่ผีูม้คีวามเหน็เป็นอยา่งอื่น       
กข็อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตใินวาระน้ี   

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีัง้ 4 ทา่น  ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ ประจ าปี 2559 และอนุมตัคิา่สอบบญัชเีป็นเงนิ 1,310,000 บาท ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นทีจ่า่ยตามทีจ่า่ยจรงิ ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี: 

อนุมตั ิ 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8. พิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2558 เพ่ิมเติม 

ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ ในปี 2558  บรษิทัฯ ไดจ้า่ยคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชใีหแ้ก่ผูส้อบบญัชแีหง่บรษิทั     
เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เพิม่เตมิจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงนิ 700,000 
บาท ซึง่เป็นคา่ตรวจสอบบญัชสี าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2558 เพือ่ประกอบการยืน่ค าขอพน้เหตุอาจถูกเพกิถอน
ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการจงึมมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมเพือ่พจิารณาใหส้ตัยาบนัการจา่ยคา่ธรรมเนียมการสอบ
บญัชดีงักลา่ว 

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมวา่ จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอยา่งอื่นหรอืไม ่ หากไมม่ผีูม้คีวามเหน็เป็นอยา่งอื่น            
กข็อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตใินวาระน้ี   
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ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตใิหส้ตัยาบนัการจา่ยคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจ าปี 2558 เพิม่เตมิอกี
จ านวน 700,000 บาท ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี: 

อนุมตั ิ 1,409,369,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนม 

 
วาระท่ี 9. เร่ืองอ่ืนๆ  

 ไมม่ผีูเ้สนอเรื่องอื่นๆ 
  
 เมื่อไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จงึกลา่วขอบคุณผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุทา่น และไดก้ลา่วปิดการประชุม
เมื่อเวลา 11.15 น.      
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