สิ งทีส่งมาด้วย 1.

บริ ษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เมือวันที 24 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมริ เวอร์ซาฟารี เลขที 99 ถนนปัญญาอิ นทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เริมประชุมเวลา 09.05 น.
นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านทีได้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุม
ด้วยตนเองจํานวน 61 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 924,410,152 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วย
จํานวน 60 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 481,854,986 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทังสิน 121
ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 1,406,265,138 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 63.32 ของจํานวนหุน้ ทังหมดทีออกและชําระแล้ว ซึงไม่น้อย
กว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษทั แล้ว จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญประจําปี 2560 และเพือความสะดวกในการประชุมจะเรียกผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รวมกันว่า “ผูถ้ อื หุน้ ”
ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีปรึกษาทางการเงิน และผูส้ อบบัญชีผเู้ ข้าร่วมประชุม
ดังนี :
1. กรรมการบริษทั ฯ
1) นายณรงค์ จุลชาต
2) ดร. ผิน คิวคชา
3) นางอาภา คิวคชา
4) นายสุเมธ สังข์ศริ ิ
5) นายสุนทร พจน์ธนมาศ
6) นายสมศักดิ มันแดง
7) นายอํานาจ คิวคชา
8) นายธนะ คิวคชา
9) นายฤทธิ คิวคชา
10) นางสาวอัมพรศรี คิวคชา

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่

2. ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
1) นายประทีป ภู่ทองสุข
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
เลขานุการบริษทั

3. ผูส้ อบบัญชี:
1) นายวิชยั รุจติ านนท์
2) นายชาญชัย มีบุญ
3) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

4. ทีปรึกษาทางการเงิน:
1) นางสาวดารณี หัวใจ
2) นายนิรนั ดร์ จํารูญรัตน์
3) นางสาวฑิณดา หงษ์มงั กร

ทีปรึกษาทางการเงิน จากบริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จํากัด (มหาชน)
ทีปรึกษาทางการเงิน จากบริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยทีปรึกษาทางการเงิน จากบริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จํากัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้ชแจงถึ
ี งวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงว่า ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีมีหรือทีได้รบั มอบฉันทะ โดยนับหนึงหุน้ เป็ นหนึงเสียง และเพือความสะดวกและประหยัดเวลาของ
การประชุมในการลงและการนับคะแนนเสียง หากมีผไู้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผนู้ ันลงความเห็นใน “บัตรลงคะแนน
เสียง” ส่งให้เจ้าหน้าทีรวบรวมและนําจํานวนเสียงของผูไ้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจํานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้
และผูท้ ได้
ี รบั มอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุมทังหมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรให้ถอื เป็ นคะแนนเสียงของวาระนัน คะแนนเสียง
ของแต่ละวาระจะแสดงบนจอภาพหลังจากจบวาระ สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีมีขอ้ สงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้
แนะนําตัวโดยแจ้งชือและนามสกุล เพือทีจะบันทึกในรายงานการประชุม และเพือความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเสนอ
ให้ทประชุ
ี มแต่งตังนายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เป็ นผูส้ งั เกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียงด้วย
ทีประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตังผูส้ งั เกตการณ์ การประชุมและการนับคะแนนเสียงตามทีประธานฯ
เสนอ
หลังจากนัน ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิมอีก 13 ราย นับจํานวน
หุน้ ได้ 36,286,756 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทังสิน 134 ราย นับ
จํานวนหุน้ ได้ 1,442,551,894 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.95 ของจํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้ว
ประธานฯ ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี :
วาระที 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 เมือวันที 25
เมษายน 2559 ซึงบริษทั ฯ ได้สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า จะมีผใู้ ดขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืนหรือไม่
หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอืน ก็ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาลงมติในวาระนี
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูท้ มาประชุ
ี
มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
รับรอง
ไม่รบั รอง
งดออกเสียง

1,442,051,894 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.97 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

วาระที 2. รับทราบผลการดําเนิ นงานประจําปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ซึงมีรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจําปี 2559 ทีได้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า เศรษฐกิจไทยในปี
2559 ได้คอ่ ยๆ ฟืนตัว โดยขยายตัวประมาณร้อยละ 3.2 เพิมขึนจากปี 2558 ทีขยายตัวร้อยละ 2.8 แต่กม็ คี วามเสียง
จากการฟืนตัวของเศรษฐกิจโลก อันเนืองมาจากปญั หาความไม่แน่ นอนทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของ

สหรัฐอเมริกา ปญั หาการจะออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรทีอาจส่งผลต่อการฟืนตัวทางเศรษฐกิจ
ของยุโรป ปญั หาภาคการเงินในยุโรปและจีน ซึงอาจมีผลต่อการส่งออกของสินค้าไทย และจากปจั จัยภายในประเทศ
โดยเฉพาะผลกระทบของการจัดระเบียบทัวร์ศนู ย์เหรียญซึงทําให้จาํ นวนนักท่องเทียวจีนลดลงเหลือน้อยกว่าทีได้ประมาณ
การไว้ ซึงส่งผลให้รายได้จากการดําเนินงานรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2559 ไม่เพิมขึนตามเป้าหมาย โดยมี
รายได้จากการดําเนินงานรวม 1,825.45 ล้านบาท และมีกาํ ไรสําหรับปี รวม 111.91 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2558 ร้อยละ
1.1 และ 864.3 ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดปรากฎในข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ หน้า 4 ถึงหน้า 5, การวิเคราะห์และ
คําอธิบายของฝา่ ยจัดการในหน้า 6 ถึงหน้า 9 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนในหน้า 62 ถึงหน้า 70 ของ
รายงานประจําปี 2559 และได้แจ้งด้วยว่าคณะกรรมการมีความเห็นว่า ทีประชุมควรรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี
2559 ของบริษทั ฯ แต่หากจะมีผใู้ ดต้องการให้อธิบายเรืองดังกล่าวเพิมเติม กรรมการ และผูบ้ ริหารก็พร้อมทีจะอธิบาย
ให้ทราบ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ตามทีประธานกรรมการบริหารได้แจ้งไว้ในทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 เมือวันที 25 เมษายน 2559
ว่าบริษทั ฯ ได้ยนคํ
ื าขอพ้นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตังแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2558 และเมือวันที 31
มีนาคม 2559 ได้ยนเอกสารเพิ
ื
มเติมครบถ้วนแล้ว ปจั จุบนั เรืองดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร
นายผิน คิวคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแจงว่
ี า เมือกลางเดือนมีนาคม 2560 บริษทั ฯ ได้ยนคํ
ื าขอพ้น
เหตุอาจถูกเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครังหนึง พร้อมกับนําส่งงบการเงินสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ทังนี เนืองจากบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงรายการบัญชียอ้ นหลังในงบการเงินสําหรับปี 2558 อันเกิดจากการโอนขายหุน้
SAFARI ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ให้แก่กรรมการของบริษทั ย่อยและบุคคลภายนอก ซึงเข้าข่ายรายจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 เรืองรายจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ส่งผลให้กาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี 2558
ภายหลังปรับปรุงลดลงจาก 50.57 ล้านบาท เป็ นขาดทุนสุทธิ 14.85 ล้านบาท ในการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงต้องขอข้อมูลเพิมเติม ทําให้การเข้าซือขายในตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งล่าช้าออกไปอีกเล็กน้อย
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิก
(Carnival Magic) ว่าได้มกี ารใช้เงินลงทุนแล้วเท่าไร คิดเป็ นกีเปอร์เซ็นต์ และจะเปิ ดให้บริการแก่นกั ท่องเทียวได้เมือไร
นายผิน คิวคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแจงว่
ี า ถึง วันที 31 ธันวาคม 2559 โครงการคาร์นิวลั เมจิกได้
ใช้เงินไปแล้วประมาณ 800 ล้านบาท ในส่วนของงานก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ หากแต่มคี วาม
ล่าช้าอยูบ่ า้ งในช่วงปลายปี 2559 เนืองจากจังหวัดภูเก็ตได้มฝี นตกหนักประมาณ 6 เดือน เป็ นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเป็ น
อย่างมาก คาดว่าจะสามารถเปิ ดให้บริการได้ประมาณเดือนมิถุนายนปี หน้า
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ได้สอบถามเกียวกับการดําเนินงานของบริษทั ซาฟารีไวลด์ไลฟ์ปาร์ค จํากัด
นายผิน คิวคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแจงว่
ี า บริษทั ซาฟารีไวลด์ไลฟ์ปาร์ค จํากัด ยังมิได้เปิ ด
ดําเนินการ ปจั จุบนั ยังคงใช้เป็ นสถานทีเลียงสัตว์สว่ นเกินและเพาะพันธุส์ ตั ว์ของซาฟารีเวิลด์ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างปรับ
พืนทีดิน สร้างรัว และคอกสัตว์ บนทีดินประมาณ 600 ไร่ ในจังหวัดปราจีนบุร ี ทีบริษทั ฯ ได้ซอเมื
ื อต้นปี 2559 เพือจะ
ใช้ดาํ เนินโครงซาฟารีไวลด์ไลฟ์ปาร์ค แทนทีดินทีเป็ นทีเช่าจากบริษทั จังเกิลเวิลด์ จํากัด งานล้อมรัว สร้างคอกสัตว์
มีความคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 70 คาดว่าจะสามารถย้ายสัตว์และเพาะพันธุไ์ ด้ในปี หน้า
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า มีผใู้ ดต้องการให้ชแจงหรื
ี
อซักถามเรืองผลการดําเนินงานประจําปี 2559
อีกหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มผี ซู้ กั ถามเพิมเติม ประธานฯ จึงได้ถอื ว่าทีประชุมได้รบั ทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2559
แล้ว

วาระที 3. พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ที ผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 58 ถึงหน้า 119 ของรายงานประจําปี 2559 ทีได้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นําเสนอทีประชุมเพือ
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินดังกล่าว และได้แจ้งด้วยว่าหากผูใ้ ดประสงค์ทจะให้
ี มกี ารชีแจงรายละเอียดของรายการใดในงบ
การเงินเพิมเติม กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีกย็ นิ ดีทจะอธิ
ี บายให้ทราบ
นายศักดิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในหน้า 59 ของรายงาน
ประจําปี ผูส้ อบบัญชีได้เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญในการตรวจสอบ เกียวกับรายจ่ายลงทุนงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิก
โดยระบุเป็ น “ความเสียง” ว่า “บริษทั ย่อย คือ บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด มีงานระหว่างก่อสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 รวมทังสินเป็ นจํานวนเงิน 701.0 ล้านบาท รายจ่ายฝา่ ยทุนของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวลั
เมจิกถือว่ามีจาํ นวนเงินเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินรวม บริษทั ย่อยได้มกี ารทําสัญญาการก่อสร้างเป็ นจํานวนเงิน 1,550.5
ล้านบาท ตามทีปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ผูบ้ ริหารมีหน้าทีในการกําหนดนโยบายในการบันทึกบัญชี
รายจ่ายฝา่ ยทุนเป็ นต้นทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกขึนอยู่กบั ลักษณะของรายจ่าย ความเกียวข้องกับโครงการ และความ
เหมาะสมของจํานวนเงินทีบันทึกบัญชีเป็ นรายจ่ายฝา่ ยทุนทีเกียวข้อง” หมายความว่าอย่างไร ขอให้ผสู้ อบบัญชีอธิบาย
เรืองดังกล่าวด้วย
นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี ได้อธิบายว่า เนืองจากจํานวนเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวลั เมจิกมียอดเงิน
ทีเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินรวม ผูส้ อบบัญชีจงึ ถือเป็ นเรืองสําคัญทีต้องให้ความสนใจ ติดตาม และสอบถามรายละเอียด
เป็ นกรณีพเิ ศษ เพือให้คา่ ใช้จา่ ยต่างๆ ทีจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝา่ ยทุนเป็ นไปตามทีระบุไว้ในงบประมาณการลงทุน
นายศักดิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามความแตกต่างระหว่าง “รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่”
กับ “กําไรจากการขายสัตว์”
นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบัญชี ได้ชแจงว่
ี า “รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่” หมายถึง
รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่ทมิี ได้ถูกบันทึกเป็ นสินทรัพย์ แต่บนั ทึกจํานวนสัตว์ไว้ในทะเบียนสัตว์ ซึงมูลค่าในการขาย
สัตว์ดงั กล่าวจะถูกรับรูเ้ ป็ นรายได้ทงจํ
ั านวน ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลียงสัตว์เกิดใหม่จะบันทึกในต้นทุนขายและ
บริการ และค่าใช้จ่ายเกียวกับสัตว์และต้นไม้ ในงบกําไรขาดทุนเมือเกิดรายการ สําหรับ “กําไรจากการขายสัตว์” หมายถึง
กําไรทีได้จากการขายสัตว์ทได้
ี บนั ทึกไว้เป็ นสินทรัพย์ในบัญชี โดยคํานวณกําไรจากราคาขายลบด้วยมูลค่าสัตว์สทุ ธิ คือ
ราคาทุนลบด้วยค่าเสือมราคาสะสม
นายศักดิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในหน้า 65
ของรายงานประจําปี ได้แสดงรายการดอกเบียรับในปี 2559 เพิมขึนจากปี 2558 ประมาณ 7.11 ล้านบาท ขอทราบว่า
ดอกเบียรับดังกล่าวเกิดจากอะไร
นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบัญชี ได้ตอบว่า ดอกเบียรับนัน ส่วนใหญ่เป็ นดอกเบียของ
เงินฝากประจําของบริษทั ย่อย คือ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี จํานวน 7.19 ล้านบาท ซึงได้ฝากไว้ในช่วงทีได้มกี ารเพิมทุนจด
ทะเบียน
นายศักดิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในหน้า
65 ของรายงานประจําปี ปรากฎรายการเงินปนั ผลรับจํานวน 247.07 ล้านบาทในปี 2558 ขอทราบว่าเงินดังกล่าวได้ม ี
การใช้ไปแล้วอย่างไร

นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์ ผูจ้ ดั การทัวไปสายบัญชี ได้ชแจงว่
ี า ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั เงินปนั ผลจาก
บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี จํานวน 247.07 ล้านบาท บริษทั ฯ จึงได้นําเงินจํานวนนันชําระหนีทีบริษทั ฯ ได้กจู้ ากบริษทั ย่อย
ดังกล่าว และชําระหนีสถาบันการเงิน เพือลดภาระด้านดอกเบียจ่าย
นายศักดิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า การปรับปรุงงบการเงินสําหรับปี 2558 ดังทีปรากฎในงบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในหน้า 65-66 ของรายงานประจําปี มีผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของ
บริษทั ฯ อย่างไร
นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชแจงว่
ี า การปรับปรุงงบการเงินสําหรับปี 2558 ปรากฎรายละเอียดใน
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในหน้า 68 ของรายงานประจําปี ภายใต้ชอบั
ื ญชี “การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์”
จํานวน 65.42 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ในหน้า 104 ของรายงาน
ประจําปี ซึงเรืองดังกล่าวเกิดจากการโอนขายหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย และบุคคลภายนอกหลายรายการ ในราคาเท่ากับราคาหุน้ ตามมูลค่าทีตราไว้ คือ หุน้ ละ 5 บาท รายการ
ดังกล่าวถือเป็ นรายจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 เรืองการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์ เนืองจากเมือบริษทั ฯ ได้วดั มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ ณ วันทีเกิดรายการซือขาย ด้วยวิธมี ลู ค่าตามบัญชี ณ วันที 30
มิถุนายน 2558 ปรับปรุงด้วยส่วนเกินทุนจากการตีมลู ค่าทีดิน หารด้วยจํานวนหุน้ ทังสิน ณ วันทีเกิดรายการโอนขายหุน้
แล้ว มูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณต่อหุน้ เท่ากับ 9.6962 บาท เมือเปรียบเทียบกับราคาหุน้ ทีผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ได้โอนขาย
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และบุคคลภายนอกในราคาหุน้ ละ 5 บาทแล้ว เป็ นราคาทีตํากว่า
มูลค่ายุตธิ รรม ซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้พจิ ารณาในเรืองดังกล่าวว่า การทีบุคคลใดได้รบั โอน
หุน้ ในราคาทีตํากว่ามูลค่ายุตธิ รรมอาจเกิดจากการได้รบั สินค้าหรือบริการใดๆ ในอดีต จึงถือว่าการโอนขายหุน้ ดังกล่าว
เป็ นการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ บริษทั ฯ ต้องนําส่วนต่างของมูลค่ายุตธิ รรมกับราคาโอนขายหุน้ ซึงมีจาํ นวนเท่ากับ 65.42
ล้านบาทมาบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในงบการเงินของบริษทั ฯ ด้วย
นายผิน คิวคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแจงเพิ
ี
มเติมว่า ผลกระทบจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
จํานวน 65.42 ล้านบาทนัน ส่งผลกระทบต่อกําไรสุทธิของปี 2558 ให้ลดลงจาก 50.57 ล้านบาท เป็ นขาดทุนสุทธิ 14.85
ล้านบาท และทําให้กาํ ไรสะสมของบริษทั ฯ ลดลงเหลือ 148.36 ล้านบาท
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหารสําคัญในรูปของโบนัส
และเงินรางวัล มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร และเหตุใดจึงมีการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าว
นายผิน คิวคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชแจงว่
ี า การจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจําปี เป็ น
การจ่ายโดยพิจารณาจากผลกําไรในแต่ละปี แบ่งเป็ น เงินรางวัลกรรมการ และเงินรางวัลผูบ้ ริหารระดับสูง หากในปี ใดที
บริษทั ฯ มีกาํ ไร กรรมการจะได้รบั เงินรางวัลประจําปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกําไร จัดสรรให้แก่กรรมการ
ตามการดํารงตําแหน่ง ส่วนเงินรางวัลประจําปี สาํ หรับผูบ้ ริหารระดับสูงนัน หากบริษทั ฯ มีกาํ ไร ผูบ้ ริหารระดับสูงจะได้รบั
เงินรางวัลประจําปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกําไร แต่จากทีผ่านมา 30 ปี บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินรางวัล
ประจําปี ให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูงเพียง 4 ครังเท่านัน สําหรับค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัส เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนจาก
เป้ารายได้ในแต่ละปี กล่าวคือ หากบริษทั ฯ สามารถทํารายได้ได้ตามเป้าการขายทีกําหนดไว้ ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงาน
ก็จะได้รบั เงินโบนัส แต่หากรายได้ตากว่
ํ าเป้าก็จะไม่มกี ารจ่ายเงินโบนัส
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า มีผใู้ ดจะต้องการให้ชแจงหรื
ี
อซักถามเพิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วาม
เห็นเป็ นอย่างอืน ก็ขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาลงมติในวาระนี
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ทีผูส้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ มา
ี
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,443,758,510 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.97 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

หมายเหตุ ในวาระนีได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิมอีก 3 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 855,106 หุน้ รวมมีจาํ นวนหุน้ ทังหมด
1,444,258,510 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.02 ของจํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้ว

วาระที 4. พิ จารณาการจัดสรรเงิ นกําไรและงดการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการดําเนิ นงานของปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในปี 2559 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมยกมา 161.32 ล้านบาท และมีกาํ ไรเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี 37.07 ล้านบาท และแม้วา่ บริษทั ฯ จะมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 ของ
กําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของแต่ละปี แต่เนืองด้วยบริษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจลงทุนสร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ใน
จังหวัดภูเก็ต และยังมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของบริษทั ฯ อีกหลายรายการ จึงมีความจําเป็ นต้องสํารอง
เงินสดไว้หมุนเวียนให้เพียงพอ คณะกรรมการจึงได้มมี ติให้ขออนุมตั ทิ ประชุ
ี มให้งดจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 และ
จัดสรรกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.60 ล้านบาท ตามรายการดังนี:
หน่วย : บาท
(1) ณ วันที 1 มกราคม 2559 มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
161,322,422
(2) บวก กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2559
37,072,856
(3) หัก สํารองตามกฎหมาย
(1,600,000)
(4) กําไรสะสมยกไป
196,795,278
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอืนหรือไม่
เมือไม่มผี ใู้ ห้ความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มลงมติในวาระนี
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานของปี 2559 จํานวน 1.6 ล้านบาท
เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูท้ มาประชุ
ี
มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,450,249,234 เสียง
0 เสียง
500,000 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.97 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0.03 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

หมายเหตุ ในวาระนีได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิมอีก 22 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 6,490,724 หุน้ รวมมีจาํ นวนหุน้ ทังหมด
1,450,749,234 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.32 ของจํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้ว

วาระที 5. พิ จารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที จะต้องพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจําปี 2560 นี มีกรรมการทีจะต้องพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ จํานวน 4 ท่าน คือ
1) นายณรงค์ จุลชาต
ประธานกรรมการ
2) นายผิน คิวคชา
ประธานกรรมการบริหาร
3) นางอาภา คิวคชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4) นายธนะ คิวคชา
กรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพือให้การบริหารงานดําเนินไปอย่างต่อเนือง ทีประชุมควรเลือกกรรมการทัง 4
ท่าน ซึงมีประวัตปิ รากฏในเอกสารทีได้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึง โดยได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาเป็ นรายบุคคล
ทีประชุมได้พจิ ารณาเป็ นรายบุคคลแล้ว เลือกกรรมการทัง 4 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ มาประชุ
ี
มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
(1) นายณรงค์ จุลชาต

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง
(2) นายผิน คิวคชา

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

ประธานกรรมการ
1,449,548,734 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.92 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

ประธานกรรมการบริหาร
1,449,544,234 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.92 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
5,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

(3) นางอาภา คิวคชา

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1,449,549,234 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.92 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

(4) นายธนะ คิวคชา

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

กรรมการ
1,449,549,234 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.92 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

วาระที 6. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อทีประชุมพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 ในอัตราเดิมทีทีประชุมสามัญได้อนุมตั ไิ ว้เมือปี 2559 ดังนี:
(1) ให้จ่ายเบียประชุมกรรมการเป็ นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่ายแก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท รอง
ประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการท่านละ 25,000 บาท
(2) ให้จ่ายเบียประชุมกรรมการตรวจสอบเป็ นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบียประชุม
กรรมการ ข้างต้นแก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000
บาท
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอืนหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอืนก็ขอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ตามทีคณะกรรมการเสนอ ทังนี ให้ม ี
ผลตังแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูท้ มาประชุ
ี
มและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,450,249,234 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
500,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.97 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0.03 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

วาระที 7. พิ จารณาแต่งตังและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้นําเสนอทีประชุม
พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด คือ นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียน
เลขที 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชี
ทะเบียนเลขที 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือเมืองพาน
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 9445 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2560 และควรกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจําปี 2560 เป็ นจํานวน 1,400,000 บาท เพิมขึนจากปี 2559 จํานวน 90,000 บาท เนืองจากมีปริมาณงานทีต้อง
ตรวจสอบเพิมขึนจากการขยายงาน และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ และได้แจ้งด้วยว่า
ผูส้ อบบัญชีทงั 5 ท่าน มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี
เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในรอบปี ทผ่ี านมา บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่เคยรับบริการอืนจากสํานักงาน
สอบบัญชีทผูี ส้ อบบัญชีสงั กัด หรือจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามรายชือดังกล่าว
ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่า จะมีผใู้ ดเห็นเป็ นอย่างอืนหรือไม่ หากไม่มผี มู้ คี วามเห็นเป็ นอย่างอืน ก็ขอ
ให้ทประชุ
ี มพิจารณาลงมติในวาระนี
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตังผูส้ อบบัญชีทงั 5 ท่าน ตามทีคณะกรรมการเสนอ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ประจําปี 2560 และอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีเป็ นเงิน 1,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยอืนทีจ่ายตามทีจ่ายจริง ด้วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี:
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

1,450,834,740 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม
0 ของจํานวนเสียงของผูม้ าร่วมประชุม

หมายเหตุ ในวาระนีได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิมอีก 3 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 85,506 หุน้ รวมมีจาํ นวนหุน้ ทังหมด
1,450,834,740 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.32 ของจํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้ว

วาระที 8. เรืองอืนๆ
ไม่มผี เู้ สนอเรืองอืนๆ
เมือไม่มผี ใู้ ดเสนอเรืองอืนๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการ
ประชุมเมือเวลา 10.05 น.
ณรงค์ จุลชาต
(ณรงค์ จุลชาต)
ประธานทีประชุม

นฤมล ศุขวินทุ
(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุการบริษทั

