บริ ษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมริ เวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอิ นทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เริม่ ประชุมเวลา 09.05 น.
นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุม
ด้วยตนเองจานวน 75 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,241,344,170 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุมจานวน
66 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 168,524,900 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ สิน้ 141 ราย นับ
จานวนหุน้ ได้ 1,409,869,070 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 63.48 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน 2,221,108,600 หุน้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และเพือ่ ความสะดวกในการประชุมจะเรียกผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
จากผูถ้ อื หุน้ รวมกันว่า “ผูถ้ อื หุน้ ”
ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนากรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)
ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และผูส้ อบบัญชีผเู้ ข้าร่วมประชุม ดังนี้ :
1. กรรมการบริษทั ฯ
1) นายณรงค์ จุลชาต
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) นายไพศาล เตชะรัตนไชย
รองประธานกรรมการ
3) ดร. ผิน คิว้ คชา
ประธานกรรมการบริหาร
4) นายสุนทร พจน์ธนมาศ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5) นายสมศักดิ์ มันแดง
่
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6) นายสุเมธ สังข์ศริ ิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7) นางอาภา คิว้ คชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
8) นายฤทธิ์ คิว้ คชา
กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
9) นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา
กรรมการ และกรรมการผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ (จัดซือ้ )
10) นางสุเนตร คิว้ คชา
กรรมการ
11) นายอานาจ คิว้ คชา
กรรมการ
12) นายธนะ คิว้ คชา
กรรมการ
2. กรรมการของบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
1) นายอุดม วิชยาภัย
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) พลเอกวัฒนา สรรพานิช
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) ดร.ผิน คิว้ คชา
ประธานกรรมการบริหาร
4) พลเอกสุพทิ ย์ วรอุทยั
กรรมการอิสระ
5) พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6) นายสุนทร พจน์ธนมาศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7) นายฤทธิ์ คิว้ คชา
กรรมการ
8) นายเดช คิว้ คชา
กรรมการ
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3. ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
1) นายประทีป ภูท่ องสุข
2) MR.VINCENT CHUA
3) น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์
4) นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์
5) นางสาวนฤมล ศุขวินทุ

รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
่
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ (การแสดง)
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ สายบัญชี
เลขานุ การบริษทั

4. ผูส้ อบบัญชี:
1) นายเสถียร วงค์สนันท์
2) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล
3) นางสาวณิชาภา แซ่อง้ึ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

5. ทีป่ รึกษาทางการเงิน:
1) นางสาวดารณี หัวใจ
2) นายนิรนั ดร์ จารูญรัตน์
3) นางสาวฑิณดา หงษ์มงั กร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝา่ ยทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์
จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ฝา่ ยทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์
จากัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้ชแ้ี จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงว่า ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีม่ หี รือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และเพือ่ ความสะดวกและประหยัดเวลา
ของการประชุมในการพิจารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถ้ามีผไู้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผนู้ นั ้ แจ้งชื่อและจานวนเสียง
ในบัตรลงคะแนนเสียงส่งให้เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะรวบรวม และนาจานวนเสียงของผูไ้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออก
จากจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ่ไี ด้รบั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรก็จะถือเป็ น
คะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนัน้ นอกจากนัน้ ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ สงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แนะนา
ตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อทีจ่ ะบันทึกในรายงานการประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเสนอให้ท่ี
ประชุมแต่งตัง้ นายเสถียร วงค์สนัน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เป็ นผูส้ งั เกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียงด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตัง้ ผูส้ งั เกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียงตามทีป่ ระธานฯ
เสนอ
ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ :
วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2558 ซึง่ ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา
ทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้สง่ สาเนารายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่าน
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า จะมีผใู้ ดขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่
หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
รับรอง

1,409,369,070 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุมและ
ไม่รบั รอง
ออกเสียงลงคะแนน
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุมและ
งดออกเสียง
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ซึง่ มีรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจาปี 2558 ทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า เศรษฐกิจของประเทศ
น่าจะขยายตัวได้เพียงประมาณร้อยละ 2.8 อันเป็ นผลมาจากการส่งออกทีต่ กต่าอย่างมาก ซึ่งสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจ
ของโลกและของประเทศคู่คา้ ทีย่ งั เปราะบาง อีกทัง้ เศรษฐกิจภายในประเทศก็มปี ญั หา ทัง้ ภัยแล้งที่รุนแรง กอปรกับ
สินค้าเกษตรทีม่ รี าคาตกต่า และหนี้สนิ ภาคครัวเรือนทีส่ งู ฯลฯ แต่ดว้ ยสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ทีส่ งบ
มันคง
่ และการประชาสัมพันธ์เพือ่ กระตุน้ การท่องเทีย่ วทัง้ ของภาครัฐและเอกชน และความนิยมในสายการบินต้นทุนต่า
ทาให้อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของไทยเจริญเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถสร้างผล
ประกอบการทีม่ กี าไร 164.56 ล้านบาท และ 136.52 ล้านบาท ตามลาดับ ดังมีรายละเอียดปรากฎใน การวิเคราะห์และ
คาอธิบายของฝา่ ยจัดการในหน้า 48 ถึงหน้า 50 และในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนในหน้า 56 ถึงหน้า 63
ของรายงานประจาปี และได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี
2558 ของบริษทั ฯ แต่หากจะมีผใู้ ดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิม่ เติม กรรมการและผูบ้ ริหารก็พร้อมทีจ่ ะอธิบาย
ให้ทราบ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ตามทีป่ ระธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งไว้ในทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
ว่าบริษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างเตรียมเอกสารตามความต้องการของตลาดหลักทรพย์ฯ คาดว่าจะสามารถกลับเข้าไปซือ้ ขาย
ได้ไม่เกินเดือนมีนาคม 2559 นัน้ ปจั จุบนั เรื่องดังกล่าวอยูใ่ นขัน้ ตอนใด มีคาตอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสานักงาน
กลต. แล้วหรือไม่ และมีประเด็นปญั หาใดทีท่ าให้เกิดความล่าช้ากว่าทีก่ าหนด
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ฯ ได้ยน่ื คาขอพ้นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่กลางเดือนพฤศจิกายน
2558 และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ยน่ื เอกสารเพิม่ เติมครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน
กลต. ก็ได้ตดิ ต่อสอบถามขอข้อมูลเพิม่ เติมอีกเป็นระยะๆ แต่คาดว่าอีกไม่นานคงจะได้รบั คาตอบทีช่ ดั เจน
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ได้สอบถามความคืบหน้า การดาเนินงานโครงการเมืองไฟ (Carnival Magic)
นายผิน คิว้ คชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่าการดาเนินงานโครงการเมืองไฟได้มคี วามคืบหน้าไป
มากพอสมควรแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฎตามภาพถ่ายงานระหว่างก่อสร้างโครงการเมืองไฟทีไ่ ด้นาเสนอให้ทป่ี ระชุม
ทราบ กล่าวคือ ในช่วงแรกจะเป็ นงานฐานรากและปรับพืน้ ทีด่ นิ โดยได้ขุดดินจากพืน้ ปกติลกึ ลงไปประมาณ 7-12 เมตร
ตอกเสาเข็มไปแล้วประมาณ 1,400 กว่าต้น รวมถึงได้ก่อกาแพงต่างๆ ไปส่วนหนึ่งแล้ว ได้เร่งดาเนินการงานก่อสร้าง
อย่างเต็มทีใ่ ห้เสร็จทันภายในเดือนมิถุนายน 2559 ตามทีส่ านักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กาหนด เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั สิทธิ
พิเศษทางภาษีเพิม่ เติมจากทีไ่ ด้รบั แล้ว
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นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ตามทีม่ ขี า่ วว่าจะมีกลุม่ ทุนรายใหญ่ลงทุนสร้างโครงการ
London Eye ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตนัน้ ขอทราบว่าโครงการดังกล่าวจะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการของกลุม่ บริษทั ที่
กล่าวมาหรือไม่
ประธานกรรมการบริหารได้ชแ้ี จงว่า โครงการนัน้ มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจทีแ่ ตกต่างจากภูเก็ตแฟนตาซี
และเมืองไฟ จึงมันใจว่
่ าจะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในปี 2558 ได้มนี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย
เป็ นจานวนมาก แต่เหตุใดกาไรของบริษทั ฯ จึงไม่เพิม่ ขึน้ เท่าทีค่ วร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า จานวนนักท่องเทีย่ วของประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเทีย่ ว
จีน ซึง่ มิใช่กลุม่ ลูกค้าของซาฟารีเวิลด์ กลุม่ นักท่องเทีย่ วหลักของซาฟารีเวิลด์คอื อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย และตะวันออกกลาง ซึง่ เป็ นกลุม่ ทีส่ ามารถจ่ายค่าบัตรเข้าชมในราคาสูงได้ แตกต่างจากทัวร์จนี ซึ่งเป็ นกลุม่ ทีม่ กี ารใช้จา่ ยต่า เช่น
กลุม่ ทัวร์ศูนย์เหรียญ เป็นต้น การเพิม่ ขึน้ ของทัวร์จนี จึงไม่สง่ ผลให้รายได้ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ส่วนภูเก็ตแฟนตาซี กลุม่
นักท่องเทีย่ วหลักเดิมคือรัสเซีย แต่โดยทีใ่ นช่วงทีผ่ า่ นมา รัสเซียได้ประสบปญั หาเศรษฐกิจภายในประเทศตกต่าจากปญั หา
ค่าเงินรูเบิล และการเกิดสงครามในท้องถิน่ ทาให้นกั ท่องเทีย่ วรัสเซียลดลงเหลือประมาณร้อยละ 10 แต่ดว้ ยมีตลาดจีน
เข้ามาเสริมประมาณร้อยละ 35 ทาให้ภเู ก็ตแฟนตาซีสามารถรักษาระดับรายได้ไว้ได้
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ได้สอบถามว่า ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ซาฟารีไวด์ไลฟ์
ปาร์ค จากัด ว่าปจั จุบนั ยังมิได้เปิดดาเนินการ แต่ได้ใช้เป็ นสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์สว่ นเกิน และเพาะพันธุส์ ตั ว์ของซาฟารีเวิลด์
นัน้ มีความคืบหน้าอย่างไร และจะสามารถสร้างรายได้จากการขายสัตว์ได้เมื่อไร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ซาฟารีไวด์ไลฟ์ปาร์ค จากัด ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นสวนสัตว์
ปจั จุบนั ใช้เป็ นสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ส่วนเกินของซาฟารีเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษทั ฯ ได้ลงทุนซื้อทีด่ นิ เพิม่ อีก 600 ไร่ เพื่อ
เตรียมปรับปรุงใช้เป็ นสถานทีเ่ พาะพันธุ์ คาดว่าอีกประมาณ 2 ปี ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ ได้เพิม่ ขึน้
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ได้สอบถามต่อว่า ทีด่ นิ 600 ไร่ ตัง้ อยูต่ ดิ กับทีด่ นิ ของบริษทั จังเกิลเวิลด์ จากัด
หรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวตัง้ อยูต่ ดิ กับทีด่ นิ ของจังเกิลด์เวิลด์ เมื่อครบกาหนด
สัญญาการเช่าในอีก 2 ปีขา้ งหน้า ก็จะย้ายสัตว์มาเลีย้ งและเพาะพันธุบ์ นทีด่ นิ ของบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื ใหม่น้ี
นายโอภาส สันติพงษ์สกุล ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามราคาประเมินทีด่ นิ ของซาฟารีเวิลด์ในปจั จุบนั
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ราคาประเมินทีด่ นิ อย่างเป็ นทางการน่าจะอยูท่ ป่ี ระมาณไร่ละ 4-5 ล้านบาท
หากเป็ นราคาตลาดคาดว่าจะประมาณไร่ละ 12 ล้านบาท ซาฟารีเวิลด์มที ด่ี นิ เกือบ 500 ไร่ จึงเป็ นราคาตลาดประมาณ
5,000-6,000 ล้านบาท
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผใู้ ดต้องการให้ชแ้ี จงหรือซักถามเรื่องผลการดาเนินงานประจาปี 2558
อีกหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มผี ซู้ กั ถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้ถอื ว่าทีป่ ระชุมได้รบั ทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2558
แล้ว
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วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ้สู อบบัญชีได้
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2558 (หน้า 53 ถึงหน้า 109) ทีไ่ ด้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุมเพือ่
พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินดังกล่าว และได้แจ้งด้วยว่าหากผูใ้ ดประสงค์ทจ่ี ะให้มกี ารชีแ้ จงรายละเอียดของรายการใดใน
งบการเงินเพิม่ เติม กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีกย็ นิ ดีทจ่ี ะอธิบายให้ทราบ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถอื หุน้ ได้สอบถามว่า ในรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต หน้า 55 ของ
รายงานประจาปี ผูส้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และข้อ 9 เกีย่ วกับเรื่องการลดมูลค่าหุน้
ของบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) เป็ นการลดราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทั ดังกล่ าวให้เป็ นราคาทุนใหม่
ตามสัดส่วนเดียวกับมูลค่าหุน้ ทีล่ ดลงนัน้ หมายความว่าอย่างไร ขอให้ผสู้ อบบัญชีอธิบายในเรื่องดังกล่าว
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชี ได้อธิบายว่า เรื่องดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีเงินลงทุนใน
ภูเก็ตแฟนตาซี ซึง่ ในอดีตเมื่อครัง้ ทีภ่ เู ก็ตแฟนตาซียงั มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม บริษทั ฯ ได้
ตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้ ครัน้ ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา ภูเก็ตแฟนตาซีมผี ลประกอบการกาไรและมีกาไรสะสม
บริษทั ฯ จึงได้กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซีเท่ากับจานวนกาไรทีภ่ เู ก็ตแฟนตาซีทาได้
ในแต่ละงวดบัญชี และเมื่อพิจารณาถึงทุนจดทะเบียนของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งเมื่อปี 2547 ได้มกี ารลดลงจาก 1,900 ล้าน
บาท เหลือ 190 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จึงได้มกี ารปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซีให้
เท่ากับมูลค่าจริง ด้วยการตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในหุน้ สามัญของภูเก็ตแฟนตาซีเป็ นจานวน 1,709.6 ล้านบาท
เพือ่ ให้เงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีมลู ค่าเท่ากับทุนจดทะเบียนทีล่ ดลง
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ได้สอบถามว่า รายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและมูลค่า
สินทรัพย์ของภูเก็ตแฟนตาซีหรือของบริษทั ฯ หรือไม่
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชแ้ี จงว่า การปรับปรุงนัน้ ไม่กระทบต่อผลการดาเนินงานในปี 2558
ของบริษทั ใด เพราะเป็ นการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนและกาไรสะสมเท่านัน้
นายวินยั คล่องประกิจ ผูถ้ อื หุน้ ได้ขอให้อธิบายเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 รายการบัญชีกบั
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทีป่ รากฎในหน้า 76-77 ของรายงานประจาปี ทีก่ ล่าวว่า “ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของ
บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด บริษทั ย่อยของบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2558 ได้อนุ มตั จิ า่ ยค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมืองไฟให้กบั กรรมการของบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด 3 ท่าน
เป็ นจานวนเงินรวมเดือนละ 10.5 ล้านบาท นับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป กาหนดจ่ายรวมเป็ นเวลาไม่เกิน 24
เดือน รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 252 ล้านบาท ซึง่ อยูร่ ะหว่างการนาเสนอในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้สตั ยา
บรรณ โดยได้รบั รูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของงานระหว่างก่อสร้าง สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวนเงิน 31.5
ล้านบาท (หมายเหตุ 12) และมีภาระผูกพันคงเหลือเป็ นจานวนเงิน 220.5 ล้านบาท” นัน้ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
ประธานฯ ได้แจ้งว่า ด้วยเรื่องนี้เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั
ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) โดยตรง จึงขอให้กรรมการของบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) เป็ นผูช้ ้แี จง
นายสุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการตรวจสอบของภูเก็ตแฟนตาซี ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด
เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ดาเนินธุรกิจการท่องเทีย่ วและนันทนาการประเภทธีมปาร์คการแสดงแสงสีของดวงไฟทีน่ าสมัย
ใช้ช่อื ว่าโครงการเมืองไฟ (Carnival Magic) ปจั จุบนั อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการก่อสร้างโครงการ โดยทัวไป
่ การจะสร้าง
5/11

ธีมปาร์คหรือแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ น Disney Land, Universal หรือ Sentosa จะต้องมีผอู้ อกแบบวาง
คอนเซ็ปต์ทางธุรกิจ (Business Concept) เพื่อกาหนดรูปแบบว่าจะทาธีมปาร์ค ในรูปใด มีการแสดงอะไร จุดเด่นของ
โปรดักส์คอื อะไร กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายคือใคร พร้อมทัง้ วางผังและวางระบบของโครงการ การพัฒนาโครงการ รวมถึง
การทาแผนโฆษณา การขายและการตลาด ฯลฯ ไว้ให้เรียบร้อย ภูเก็ตแฟนตาซีเมื่อประมาณ 20 ปี ท่แี ล้วก็เช่นกัน
ได้ตกลงว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างชาติมาออกแบบเฉพาะโชว์ทงั ้ หมด 11 ฉากเป็ นจานวนเงินค่าจ้างถึง 720 ล้านบาท
หากแต่ผเู้ ชี่ยวชาญต่างชาติได้ออกแบบให้เพียง 8 ฉากแล้วทิ้งงานไป นายกิตติกร คิ้วคชา จึงต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ดาเนินการออกแบบต่ออีก 3 ฉากทีเ่ หลือ โดยมีผชู้ ว่ ยประมาณ 25 คน ส่วน Script การแสดง รวมถึงการออกแบบอาคาร
โรงละคร ภัตตาคาร และสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ ทัง้ ปาร์ค ตลอดจนการวางระบบงาน IT เป็ นความคิดและความรับผิดชอบ
ของนายกิตติกรทัง้ สิน้ สาหรับในส่วนงาน IT ซึง่ ในขณะนัน้ ได้ตงั ้ ใจจะจ้างบริษทั คอมพิวเตอร์จากประเทศสิงคโปร์ให้มา
เป็ นผูอ้ อกแบบวางระบบ แต่ดว้ ยบริษทั นัน้ ได้เสนอขอค่าจ้างประมาณ 200 ล้านบาท กาหนดเวลาแล้วเสร็จใน 10 เดือน
แต่ภเู ก็ตแฟนตาซีในช่วงนัน้ มีเงินไม่เพียงพอทีจ่ ะจ้างได้ จึงได้มอบให้นายกิตติกรซึง่ มีความรู้ จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และจบ Computer Engineering จากมหาวิทยาลัย Imperial ประเทศอังกฤษ รูเ้ รือ่ ง IT เป็ นอย่างดี
ร่วมกับลูกน้องประมาณ 6-7 คน คิดค้นและวางระบบ Computer ขึน้ เอง ซึง่ ได้ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจเพราะเป็ นระบบทีท่ นั สมัย
และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงทุกวันนี้
การออกแบบโครงการทีก่ ล่าวถึงข้างต้นนัน้ ในวงการถือว่าเป็ น Know-How พิเศษ การออกแบบสร้างธีมปาร์ค
หรือแหล่งท่องเทีย่ ว ไม่เหมือนการออกแบบทางสถาปตั ยกรรมเพือ่ สร้างบ้านหรือโรงงาน สร้างเสร็จแล้วก็ยา้ ยของเข้าไป
อยูเ่ ลย แต่การออกแบบธีมปาร์คเป็ นการออกแบบเพือ่ สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ ต้องนาความคิดทีแ่ ปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
ไปขายทาเงินให้ได้ทงั ้ ปี และต้องมีมลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ เรื่อยๆ คุณค่าของความคิดจากมันสมองจึงมีคา่ จ้างไม่เหมือนการ
ออกแบบปกติธรรมดาทัวไป
่ โดยเฉพาะโครงการเมืองไฟนี้จะเป็ นโปรดักส์หนึ่งเดียวในโลกสาหรับทัวร์ไฮเอนด์ และจะ
เป็ นแม่เหล็กสาคัญอีกชิน้ หนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ทีจ่ ะดึงดูดนักท่องเทีย่ วจากทัวโลกมาภู
่
เก็ต อีกทัง้ เมื่อเปิด AEC ในปี
2560 จะมีนกั ท่องเทีย่ วจาก 10 ประเทศสมาชิก เดินทางมาท่องเทีย่ วภูเก็ตมากขึน้ จึงเป็ นโอกาสอันดี ทีโ่ ครงการเมือง
ไฟจะเสริมสร้างรายได้เพิม่ ให้แก่กลุม่ บริษทั อีกมาก
โครงการเมืองไฟจะมีการลงทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาท นายผิน นายกิตติกร และนายสมหวัง คิว้ คชา จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบและดาเนินการหลักของโครงการนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยบริษทั ไม่ตอ้ งจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
ภายนอก เพราะทัง้ 3 ท่านมีประสบการณ์มากพอทีจ่ ะออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเองได้ และทีส่ าคัญก็คอื เป็ นผูท้ ่ี
อยูใ่ นธุรกิจนันทนาการมานานมากพอทีจ่ ะทราบว่าควรจะสร้างสินค้าอะไรให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว จึง
เป็ นทีม่ นใจได้
ั่
วา่ โครงการนี้จะเป็ นธีมปาร์คในเรื่องแสงไฟหนึ่งเดียวไม่เหมือนทีใ่ ดในโลก ทีจ่ ะสร้างความตื่นตะลึงให้แก่
นักท่องเทีย่ วทุกชาติอย่างมาก
คณะกรรมการบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด ได้พจิ ารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการทางานของนายผิน นายกิตติกร และนายสมหวัง คิ้วคชา แล้ว เห็นว่าทัง้ 3 ท่านเป็ นผูท้ ่มี คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
มีประสบการณ์เรื่องการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คมายาวนาน เช่น นายกิตติกร คิว้ คชา มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คภูเก็ตแฟนตาซีมาแล้วเกือบ 20 ปี อีกทัง้ ยังเคยเป็ นผูร้ บั งานออกแบบสร้างธีมปาร์คที่
ยิง่ ใหญ่ แห่งเมืองคุนหมิง ประเทศจีน มูลค่าโครงการประมาณ 8,000 ล้านบาท มีพน้ื ทีป่ าร์คประมาณ 4,000 ไร่ โดย
นายกิตติกรจะได้รบั ค่าจ้างร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินลงทุนซึง่ จะเป็ นเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่น่าเสียดายทีโ่ ครงการ
มีอนั ต้องล้มเลิกไป นอกจากนัน้ ยังเคยได้รบั การว่าจ้างให้ออกแบบธีมปาร์คทีล่ งั กาวี ประเทศมาเลเซีย มีมลู ค่าเงินลงทุน
กว่า 2,000 ล้านบาท และทีก่ าแพงเมืองจีน ประเทศจีน มีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท สาหรับนายผิน
คิว้ คชา มีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คซาฟารีเวิลด์ มาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี และภูเก็ต
แฟนตาซีอกี 20 ปี และทุกคนในครอบครัวต่างมีประสบการณ์ จากการดูงานและศึกษางานทางด้านนี้มานับเป็ นร้อย
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แห่งทัวโลก
่
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ไม่ว่าจะมีความลาบาก วิกฤติ ปญั หามากมายเพียงไร ทัง้ สามท่านก็จะเป็ นผูเ้ สียสละ
เพือ่ พยุงรักษาแก้ไขให้กจิ การอยูร่ อดมาจนถึงทุกวันนี้ เป็ นผูบ้ ริหารทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชา หลายพันคนรักใคร่นบั ถือมาก
ทัง้ สามท่านได้แสดงผลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์ของคณะกรรมการบริษทั ในกลุม่ มาโดยตลอด เมื่อพิจารณาในเรื่องการรักษา
ความลับทางธุรกิจ ก็มนใจได้
ั่
วา่ จะไม่รวไหลออกไปยั
ั่
งบุคคลภายนอก ซึง่ หากจ้างชาวต่างชาติหรือบุคคลภายนอกเป็ น
ผูอ้ อกแบบ นอกจากจะต้องเสียค่าจ้างทีส่ งู มากแล้ว ยังไม่สามารถควบคุมในเรื่องการรักษาความลับได้อย่างมันใจ
่ และ
หากในอนาคตมีความจาเป็ นจะต้องมีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข หรือหากเกิดอุปสรรคอย่างกะทันหัน ก็จะ
ต้องเชิญผูอ้ อกแบบมาแก้ไขด่วน เสียเวลานาน ยุง่ ยาก เสียค่าใช้จา่ ยสูง และจะกระทบต่อการแสดงซึง่ หยุดไม่ได้ดว้ ย
คณะกรรมการคาร์นิวลั เมจิก และภูเก็ตแฟนตาซี ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่านายผิน นายกิตติกร
และนายสมหวัง คิว้ คชา เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถสูง และมีประสบการณ์เพียงพอ เหมาะสมทีจ่ ะรับงานออกแบบ
และบริหารงานการสร้างโครงการเมืองไฟตามทีก่ ล่าวข้างต้น จึงได้อนุ มตั ใิ ห้จา่ ยค่าตอบแทนการออกแบบโครงการให้แก่
ทัง้ 3 ท่าน ในวงเงินรวม 252 ล้านบาท โดยให้นายกิตติกร คิว้ คชา ได้รบั เดือนละ 6.00 ล้านบาท นายผิน คิว้ คชา ได้รบั
เดือนละ 3.00 ล้านบาท และนายสมหวัง คิว้ คชา ได้รบั เดือนละ 1.50 ล้านบาท รวมเป็ นเงิน 10.50 ล้านบาทต่อเดือน
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน และถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนการ
ออกแบบโครงการให้ทงั ้ 3 ท่านไปแล้วเป็ นจานวนเงิน 31.50 ล้านบาท อนึ่ง โดยทีร่ ายการนี้เป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน หากทีป่ ระชุมไม่ขดั ข้อง ก็ใคร่ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาให้สตั ยาบันการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนทีไ่ ด้
จ่ายไปแล้วจานวน 31.50 ล้านบาท และอนุ มตั ใิ นส่วนทีต่ อ้ งจ่ายต่อไปในอนาคตอีกไม่เกิน 220.50 ล้านบาทด้วย
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผใู้ ดจะต้องการให้ชแ้ี จงหรือซักถามเพิม่ เติมอีกหรือไม่
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระนี้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดงั นี้
1) ให้สตั ยาบันการทีบ่ ริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด ได้จา่ ยค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมืองไฟให้แก่
กรรมการบริหาร 3 ท่าน คือ นายกิตติกร คิว้ คชา นายผิน คิว้ คชา และนายสมหวัง คิว้ คชา
เป็ นเงินรวม 31.50 ล้านบาท
2) อนุ มตั ใิ ห้บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมืองไฟให้แก่กรรมการบริหาร
ทัง้ 3 ท่านของบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด ต่อไปอีก เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 220.50 ล้านบาท โดยแบ่งจ่าย
ให้แต่ละท่านในอัตราเดิม คือ นายกิตติกร คิว้ คชา เดือนละ 6.00 ล้านบาท นายผิน คิว้ คชา เดือนละ
3.00 ล้านบาท และนายสมหวัง คิว้ คชา เดือนละ 1.50 ล้านบาท
3) อนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
อนุ มตั ิ
ไม่อนุ มตั ิ
งดออกเสียง

1,409,369,070 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4. พิ จารณาการจัดสรรเงิ นกาไรและงดการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการดาเนิ นงานของปี 2558
ประธานฯ ได้แจ้งว่า แม้วา่ บริษทั ฯ จะมีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของ
กาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของแต่ละปี ในปี 2558 บริษทั ฯ มีกาไรสะสมยกมา 60.22 ล้านบาท และมี
กาไรสุทธิ 164.55 ล้านบาท แต่เนื่องด้วยบริษทั ฯ ได้มกี ารขยายธุรกิจลงทุนสร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต และ
มีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของบริษทั ฯ หลายรายการ จึงมีความจาเป็ นต้องสารองเงินสดไว้เพื่อลงทุน
และใช้เป็ นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษทั ฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ขออนุ มตั ทิ ป่ี ระชุมให้จดั สรรกาไร
เป็ นสารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 11.00 ล้านบาท และงดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2558 จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระนี้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้จดั สรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2558 จานวน 11 ล้าน
บาทเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2558 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
อนุ มตั ิ
ไม่อนุ มตั ิ
งดออกเสียง

1,409,369,070 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในการประชุมสามัญประจาปี 2559 นี้ มีกรรมการทีจ่ ะต้องพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ จานวน 4 ท่าน คือ นายไพศาล เตชะรัตนไชย รองประธานกรรมการ นายสุเมธ
สังข์ศริ ิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายสมศักดิ์ มั่นแดง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ
นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา กรรมการ ซึง่ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพือ่ ให้การบริหารงานดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ทีป่ ระชุมควรเลือกกรรมการทัง้ 4 ท่าน ซึ่งมีประวัตปิ รากฏในเอกสารทีไ่ ด้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเป็ น
รายบุคคล
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาเป็ นรายบุคคลแล้ว เลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
(1) นายไพศาล เตชะรัตนไชย รองประธานกรรมการ
1,408,583,570 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.91 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
อนุ มตั ิ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
85,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
ไม่อนุ มตั ิ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
งดออกเสียง
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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(2) นายสุเมธ สังข์ศริ ิ

อนุ มตั ิ
ไม่อนุ มตั ิ
งดออกเสียง

1,408,583,570 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.91 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,285,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.09 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายสมศักดิ์ มั่นแดง

อนุ มตั ิ
ไม่อนุ มตั ิ
งดออกเสียง

ไม่อนุ มตั ิ
งดออกเสียง

กรรมการ

1,408,583,570 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.91 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,285,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.09 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(4) นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา

อนุ มตั ิ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

1,408,583,570 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.91 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,285,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.09 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั คิ า่ ตอบแทน กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2559 ดังนี้:
(1) ให้จา่ ยเบีย้ ประชุมกรรมการเป็ นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย แก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท
รองประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการ 25,000 บาท ซึง่ เท่ากับอัตราทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ได้อนุ มตั ไิ ว้เมื่อปี 2558
(2) ให้จา่ ยเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการข้างต้น แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการ 15,000 บาท ซึง่ เท่ากับ
อัตราทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ไิ ว้เมื่อปี 2558
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอื่น
ก็ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ทัง้ นี้
ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
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อนุ มตั ิ
ไม่อนุ มตั ิ
งดออกเสียง

1,409,369,070 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิ จารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุม
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาว
กุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 9445 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2558 และควรกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี
2559 เป็ นจานวน 1,310,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 อีกจานวน 260,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานทีต่ อ้ งตรวจสอบ
เพิม่ ขึน้ จากการจะขยายงานและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ และได้แจ้งด้วยว่า ผูส้ อบ
บัญชีทงั ้ 4 ท่าน มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอื่น
ก็ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ ประจาปี 2559 และอนุ มตั คิ า่ สอบบัญชีเป็ นเงิน 1,310,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จา่ ยอื่นทีจ่ า่ ยตามทีจ่ า่ ยจริง ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:
อนุ มตั ิ
ไม่อนุ มตั ิ
งดออกเสียง

1,409,369,070 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิ จารณาให้สตั ยาบันการจ่ายค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชีประจาปี 2558 เพิ่ มเติ ม
ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีแห่งบริษทั
เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เพิม่ เติมจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 700,000
บาท ซึง่ เป็ นค่าตรวจสอบบัญชีสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพือ่ ประกอบการยืน่ คาขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาให้สตั ยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีดงั กล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอื่น
ก็ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สตั ยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2558 เพิม่ เติมอีก
จานวน 700,000 บาท ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้:
อนุ มตั ิ
ไม่อนุ มตั ิ
งดออกเสียง

1,409,369,070 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูม้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนม

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ
ไม่มผี เู้ สนอเรื่องอื่นๆ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุม
เมื่อเวลา 11.15 น.

นฤมล ศุขวินทุ
(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุ การบริษทั

ณรงค์ จุลชาต
(ณรงค์ จุลชาต)
ประธานทีป่ ระชุม
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