
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. 

บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

เมื�อวนัที�  24  เมษายน  2560 

ณ ห้องประชมุริเวอรซ์าฟารี เลขที� 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 

เริ�มประชมุเวลา 09.05 น.  

 นายณรงค ์จุลชาต  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในที�ประชมุ 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัทกุทา่นที�ไดเ้ขา้รว่มประชมุและไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มารว่มประชมุ

ดว้ยตนเองจาํนวน 61 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 924,410,152 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มารว่มประชุมดว้ย
จาํนวน 60 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 481,854,986 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะทั �งสิ�น 121 
ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 1,406,265,138 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 63.32 ของจาํนวนหุน้ทั �งหมดที�ออกและชาํระแลว้ ซึ�งไมน้่อย
กว่า 25 คน และเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัแลว้ จงึขอเปิดการประชมุสามญัประจาํปี 2560 และเพื�อความสะดวกในการประชมุจะเรยีกผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รวมกนัว่า “ผูถ้อืหุน้” 

 ประธานฯ ไดแ้นะนํากรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ที�ปรกึษาทางการเงนิ และผูส้อบบญัชผีูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ดงันี� : 

1.  กรรมการบรษิทัฯ   

1) นายณรงค ์ จุลชาต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2) ดร. ผนิ  คิ�วคชา ประธานกรรมการบรหิาร 
3) นางอาภา  คิ�วคชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
4) นายสเุมธ  สงัขศ์ริ ิ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5)     นายสนุทร  พจน์ธนมาศ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

6) นายสมศกัดิ �  มั �นแดง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7) นายอาํนาจ  คิ�วคชา กรรมการ 
8)  นายธนะ  คิ�วคชา กรรมการ 
9) นายฤทธิ �   คิ�วคชา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  
10)  นางสาวอมัพรศร ี คิ�วคชา กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่  

2. ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

1) นายประทปี   ภู่ทองสขุ รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทั �วไป) 
2) MR.VINCENT CHUA ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (การแสดง) 
3) น.สพ.ฉตัรมงคล  ปรชัเจรญิวนิชย ์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว)์ 

4) นางสาววรรณี   ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทั �วไป สายบญัช ี  
5) นางสาวนฤมล   ศขุวนิท ุ เลขานุการบรษิทั  

3. ผูส้อบบญัช:ี  
1) นายวชิยั   รจุติานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 

2) นายชาญชยั  มบีุญ ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 
3) นางสาวปณิตา  โชตแิสงมณีกุล ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 
 
 



4. ที�ปรกึษาทางการเงนิ: 

1) นางสาวดารณี  หวัใจ ที�ปรกึษาทางการเงนิ จากบรษิทัเงนิทนุ แอด็วานซ ์จาํกดั (มหาชน) 
2) นายนิรนัดร ์ จาํรญูรตัน์ ที�ปรกึษาทางการเงนิ จากบรษิทัเงนิทนุ แอด็วานซ ์จาํกดั (มหาชน) 
3) นางสาวฑณิดา  หงษ์มงักร ผูช้ว่ยที�ปรกึษาทางการเงนิ จากบรษิทัเงนิทนุ แอด็วานซ ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ประธานฯ ไดช้ี�แจงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงว่า ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนน

เสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�มหีรอืที�ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยนบัหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสยีง และเพื�อความสะดวกและประหยดัเวลาของ
การประชมุในการลงและการนับคะแนนเสยีง หากมผีูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหผู้น้ั �นลงความเหน็ใน “บตัรลงคะแนน
เสยีง” สง่ใหเ้จา้หน้าที�รวบรวมและนําจาํนวนเสยีงของผูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงไปหกัออกจากจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้
และผูท้ี�ไดร้บัมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชมุทั �งหมด ไดค้ะแนนเสยีงสทุธเิทา่ไรใหถ้อืเป็นคะแนนเสยีงของวาระนั �น คะแนนเสยีง
ของแตล่ะวาระจะแสดงบนจอภาพหลงัจากจบวาระ สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�มขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ขอให้

แนะนําตวัโดยแจง้ชื�อและนามสกลุ เพื�อที�จะบนัทกึในรายงานการประชมุ และเพื�อความโปรง่ใสในการนบัคะแนน ขอเสนอ
ใหท้ี�ประชมุแต่งตั �งนายวชิยั รจุติานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผูส้งัเกตการณ์การประชมุและการนบัคะแนนเสยีงดว้ย  

ที�ประชุมรบัทราบ และเหน็ด้วยกบัการแต่งตั �งผูส้งัเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสยีงตามที�ประธานฯ 
เสนอ 

หลงัจากนั �น ไดม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมเพิ�มอกี 13 ราย นบัจาํนวน

หุน้ได ้ 36,286,756 หุน้ รวมเป็นผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทั �งสิ�น 134 ราย นบั
จาํนวนหุน้ได ้1,442,551,894 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.95 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้  

ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี� : 

 

วาระที� 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559  

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 25 
เมษายน 2559 ซึ�งบรษิทัฯ ไดส้ง่สาํเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  

ประธานฯ ไดส้อบถามที�ประชมุว่า จะมผีูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชมุ หรอืมคีวามเหน็เป็นอยา่งอื�นหรอืไม ่

หากไมม่ผีูม้คีวามเหน็เป็นอยา่งอื�น กข็อใหท้ี�ประชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี�   

ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูท้ี�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี�:  

รบัรอง 1,442,051,894 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมร่บัรอง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
 

วาระที� 2. รบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ซึ�งมรีายละเอยีดปรากฎในรายงาน
ประจาํปี 2559 ที�ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ และไดก้ล่าวโดยสรปุว่า เศรษฐกจิไทยในปี 

2559 ไดค้อ่ยๆ ฟื�นตวั โดยขยายตวัประมาณรอ้ยละ 3.2 เพิ�มขึ�นจากปี 2558 ที�ขยายตวัรอ้ยละ 2.8 แต่กม็คีวามเสี�ยง
จากการฟื�นตวัของเศรษฐกจิโลก อนัเนื�องมาจากปญัหาความไม่แน่นอนทางการเมอืงและนโยบายเศรษฐกจิใหมข่อง 

 



สหรฐัอเมรกิา ปญัหาการจะออกจากสมาชกิสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัรที�อาจสง่ผลต่อการฟื�นตวัทางเศรษฐกจิ

ของยโุรป ปญัหาภาคการเงนิในยโุรปและจนี ซึ�งอาจมผีลต่อการสง่ออกของสนิคา้ไทย และจากปจัจยัภายในประเทศ 
โดยเฉพาะผลกระทบของการจดัระเบยีบทวัรศ์นูยเ์หรยีญซึ�งทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที�ยวจนีลดลงเหลอืน้อยกว่าที�ไดป้ระมาณ
การไว ้ซึ�งสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการดาํเนินงานรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในปี 2559 ไมเ่พิ�มขึ�นตามเป้าหมาย โดยมี
รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 1,825.45 ลา้นบาท และมกีาํไรสาํหรบัปีรวม 111.91 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2558 รอ้ยละ 
1.1 และ 864.3 ตามลาํดบั ดงัมรีายละเอยีดปรากฎในขอ้มลูทางการเงนิที�สาํคญั หน้า 4 ถงึหน้า 5, การวเิคราะหแ์ละ
คาํอธบิายของฝา่ยจดัการในหน้า 6 ถงึหน้า 9 และงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุในหน้า 62 ถงึหน้า 70 ของ

รายงานประจาํปี 2559 และไดแ้จง้ดว้ยวา่คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ที�ประชมุควรรบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 
2559 ของบรษิทัฯ แต่หากจะมผีูใ้ดตอ้งการใหอ้ธบิายเรื�องดงักล่าวเพิ�มเตมิ กรรมการ และผูบ้รหิารกพ็รอ้มที�จะอธบิาย
ใหท้ราบ 

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามความคบืหน้าการแกไ้ขเหตุอาจถกูเพกิถอนหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ ตามที�ประธานกรรมการบรหิารไดแ้จง้ไวใ้นที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2559 

ว่าบรษิทัฯ ไดย้ื�นคาํขอพน้เหตุเพกิถอนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตั �งแต่กลางเดอืนพฤศจกิายน 2558 และเมื�อวนัที� 31 
มนีาคม 2559 ไดย้ื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นแลว้ ปจัจบุนัเรื�องดงักล่าวมคีวามคบืหน้าอย่างไร  

นายผนิ คิ�วคชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี�แจงว่า เมื�อกลางเดอืนมนีาคม 2560 บรษิทัฯ ไดย้ื�นคาํขอพน้
เหตุอาจถูกเพกิถอนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อกีครั �งหนึ�ง พรอ้มกบันําสง่งบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
ทั �งนี� เนื�องจากบรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุรายการบญัชยีอ้นหลงัในงบการเงนิสาํหรบัปี 2558 อนัเกดิจากการโอนขายหุน้ 

SAFARI ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใหแ้ก่กรรมการของบรษิทัย่อยและบุคคลภายนอก ซึ�งเขา้ขา่ยรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 2 เรื�องรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ สง่ผลใหก้าํไรสทุธสิาํหรบัปี 2558 
ภายหลงัปรบัปรงุลดลงจาก 50.57 ลา้นบาท เป็นขาดทนุสทุธ ิ 14.85 ลา้นบาท ในการพจิารณาของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
จงึตอ้งขอขอ้มลูเพิ�มเตมิ ทาํใหก้ารเขา้ซื�อขายในตลาดหลกัทรพัยต์อ้งล่าชา้ออกไปอกีเลก็น้อย 

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา  ผูถ้อืหุน้  ไดส้อบถามความคบืหน้าของการก่อสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ 
(Carnival Magic) ว่าไดม้กีารใชเ้งนิลงทนุแลว้เทา่ไร คดิเป็นกี�เปอรเ์ซน็ต ์และจะเปิดใหบ้รกิารแกน่กัทอ่งเที�ยวไดเ้มื�อไร 

นายผนิ คิ�วคชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี�แจงว่า ถงึ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 โครงการคารน์ิวลัเมจกิได้
ใชเ้งนิไปแลว้ประมาณ 800 ลา้นบาท ในสว่นของงานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้าประมาณ 30 กว่าเปอรเ์ซน็ต ์หากแต่มคีวาม
ล่าชา้อยูบ่า้งในชว่งปลายปี 2559 เนื�องจากจงัหวดัภเูกต็ไดม้ฝีนตกหนกัประมาณ 6 เดอืน เป็นอปุสรรคต่องานก่อสรา้งเป็น
อยา่งมาก คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดป้ระมาณเดอืนมถิุนายนปีหน้า 

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา ไดส้อบถามเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั ซาฟารไีวลดไ์ลฟ์ปารค์ จาํกดั  

นายผนิ คิ�วคชา ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชี�แจงว่า บรษิทั ซาฟารไีวลด์ไลฟ์ปาร์ค จาํกดั ยงัมไิดเ้ปิด
ดาํเนินการ  ปจัจุบนัยงัคงใชเ้ป็นสถานที�เลี�ยงสตัวส์ว่นเกนิและเพาะพนัธุส์ตัวข์องซาฟารเีวลิด ์บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างปรบั
พื�นที�ดนิ สรา้งรั �ว และคอกสตัว ์บนที�ดนิประมาณ 600 ไร ่ในจงัหวดัปราจนีบุร ีที�บรษิทัฯ ไดซ้ื�อเมื�อตน้ปี 2559 เพื�อจะ
ใชด้าํเนินโครงซาฟารไีวลดไ์ลฟ์ปารค์ แทนที�ดนิที�เป็นที�เชา่จากบรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จาํกดั งานลอ้มรั �ว สรา้งคอกสตัว ์   
มคีวามคบืหน้าแลว้ประมาณรอ้ยละ 70 คาดว่าจะสามารถยา้ยสตัวแ์ละเพาะพนัธุไ์ดใ้นปีหน้า 

ประธานฯ ไดส้อบถามที�ประชมุว่า มผีูใ้ดตอ้งการใหช้ี�แจงหรอืซกัถามเรื�องผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
อกีหรอืไม ่ปรากฎว่าไมม่ผีูซ้กัถามเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึไดถ้อืว่าที�ประชมุไดร้บัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
แลว้ 

 



วาระที� 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ที�ผู้สอบบญัชีได้

ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี�ประชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

ดงัมรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 58 ถงึหน้า 119 ของรายงานประจําปี 2559 ที�ได้ส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบั
หนังสอืเชญิประชุม ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้ว มมีตใิหนํ้าเสนอที�ประชุมเพื�อ
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิดงักล่าว และไดแ้จง้ดว้ยว่าหากผูใ้ดประสงคท์ี�จะใหม้กีารชี�แจงรายละเอยีดของรายการใดในงบ
การเงนิเพิ�มเตมิ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชกีย็นิดทีี�จะอธบิายใหท้ราบ 

นายศกัดิ �ชยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในหน้า 59 ของรายงาน

ประจาํปี ผูส้อบบญัชไีดเ้ปิดเผยขอ้มลูสาํคญัในการตรวจสอบ เกี�ยวกบัรายจ่ายลงทนุงานกอ่สรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ 
โดยระบุเป็น “ความเสี�ยง” ว่า “บรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั คารน์ิวลัเมจกิ จาํกดั มงีานระหว่างกอ่สรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 รวมทั �งสิ�นเป็นจาํนวนเงนิ 701.0 ลา้นบาท รายจ่ายฝา่ยทนุของการก่อสรา้งโครงการคารน์ิวลั
เมจกิถอืว่ามจีาํนวนเงนิเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิรวม บรษิทัยอ่ยไดม้กีารทาํสญัญาการกอ่สรา้งเป็นจาํนวนเงนิ 1,550.5 
ลา้นบาท ตามที�ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 33 ผูบ้รหิารมหีน้าที�ในการกาํหนดนโยบายในการบนัทกึบญัชี
รายจ่ายฝา่ยทนุเป็นตน้ทนุของโครงการคารน์ิวลัเมจกิขึ�นอยู่กบัลกัษณะของรายจ่าย ความเกี�ยวขอ้งกบัโครงการ และความ

เหมาะสมของจาํนวนเงนิที�บนัทกึบญัชเีป็นรายจ่ายฝา่ยทนุที�เกี�ยวขอ้ง” หมายความว่าอยา่งไร ขอใหผู้ส้อบบญัชอีธบิาย
เรื�องดงักล่าวดว้ย 

นายวชิยั รจุติานนท ์ผูส้อบบญัช ี ไดอ้ธบิายว่า เนื�องจากจาํนวนเงนิลงทนุของโครงการคารน์ิวลัเมจกิมยีอดเงนิ
ที�เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิรวม ผูส้อบบญัชจีงึถอืเป็นเรื�องสาํคญัที�ตอ้งใหค้วามสนใจ ตดิตาม และสอบถามรายละเอยีด
เป็นกรณีพเิศษ เพื�อใหค้า่ใชจ้า่ยต่างๆ ที�จะบนัทกึเป็นรายจา่ยฝา่ยทนุเป็นไปตามที�ระบุไวใ้นงบประมาณการลงทนุ  

นายศกัดิ �ชยั สกุลศรมีนตร ี ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามความแตกต่างระหว่าง “รายไดจ้ากการขายสตัว์เกดิใหม”่ 
กบั “กาํไรจากการขายสตัว”์  

นางสาววรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทั �วไปสายบญัช ีไดช้ี�แจงว่า “รายไดจ้ากการขายสตัว์เกดิใหม”่ หมายถงึ 
รายไดจ้ากการขายสตัวเ์กดิใหมท่ี�มไิดถู้กบนัทกึเป็นสนิทรพัย ์ แต่บนัทกึจาํนวนสตัวไ์วใ้นทะเบยีนสตัว ์ ซึ�งมลูคา่ในการขาย
สตัวด์งักล่าวจะถกูรบัรูเ้ป็นรายไดท้ั �งจาํนวน สว่นตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการเลี�ยงสตัวเ์กดิใหมจ่ะบนัทกึในตน้ทนุขายและ

บรกิาร และคา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบัสตัวแ์ละตน้ไม ้ ในงบกาํไรขาดทนุเมื�อเกดิรายการ สาํหรบั “กาํไรจากการขายสตัว”์ หมายถงึ 
กาํไรที�ไดจ้ากการขายสตัวท์ี�ไดบ้นัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัยใ์นบญัช ี โดยคาํนวณกาํไรจากราคาขายลบดว้ยมลูคา่สตัวส์ทุธ ิ คอื 
ราคาทนุลบดว้ยคา่เสื�อมราคาสะสม 

นายศกัดิ �ชยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น ในหน้า 65 

ของรายงานประจาํปี ไดแ้สดงรายการดอกเบี�ยรบัในปี 2559 เพิ�มขึ�นจากปี 2558 ประมาณ 7.11 ลา้นบาท ขอทราบว่า
ดอกเบี�ยรบัดงักล่าวเกดิจากอะไร 

นางสาววรรณี  ลาภอาภารตัน์  ผูจ้ดัการทั �วไปสายบญัช ี ไดต้อบว่า ดอกเบี�ยรบันั �น ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี�ยของ
เงนิฝากประจําของบรษิทัย่อย คอื บมจ.ภูเกต็แฟนตาซ ีจํานวน 7.19 ลา้นบาท ซึ�งไดฝ้ากไวใ้นช่วงที�ไดม้กีารเพิ�มทุนจด
ทะเบยีน   

นายศกัดิ �ชยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ในหน้า 
65 ของรายงานประจาํปี ปรากฎรายการเงนิปนัผลรบัจาํนวน 247.07 ลา้นบาทในปี 2558 ขอทราบว่าเงนิดงักล่าวไดม้ี
การใชไ้ปแลว้อย่างไร  

 

 



นางสาววรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทั �วไปสายบญัช ีไดช้ี�แจงว่า ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปนัผลจาก 
บมจ.ภเูกต็แฟนตาซ ี จาํนวน 247.07 ลา้นบาท บรษิทัฯ จงึไดนํ้าเงนิจาํนวนนั �นชาํระหนี�ที�บรษิทัฯ ไดกู้จ้ากบรษิทัยอ่ย
ดงักล่าว และชาํระหนี�สถาบนัการเงนิ เพื�อลดภาระดา้นดอกเบี�ยจ่าย 

นายศกัดิ �ชยั สกุลศรมีนตร ี ผูถ้อืหุน้ ได้สอบถามว่า การปรบัปรงุงบการเงนิสําหรบัปี 2558 ดงัที�ปรากฎในงบ
กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ในหน้า 65-66 ของรายงานประจาํปี มผีลกระทบต่อรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของ
บรษิทัฯ อยา่งไร 

นายวชิยั รจุติานนท ์ ผูส้อบบญัช ี ไดช้ี�แจงว่า การปรบัปรงุงบการเงนิสาํหรบัปี 2558 ปรากฎรายละเอยีดใน
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ ในหน้า 68 ของรายงานประจาํปี ภายใตช้ื�อบญัช ี “การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ 
จาํนวน 65.42 ลา้นบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 22 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ในหน้า 104 ของรายงาน
ประจาํปี ซึ�งเรื�องดงักล่าวเกดิจากการโอนขายหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย และบุคคลภายนอกหลายรายการ ในราคาเทา่กบัราคาหุน้ตามมลูคา่ที�ตราไว ้ คอื หุน้ละ 5 บาท รายการ
ดงักล่าวถอืเป็นรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 2 เรื�องการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์ เนื�องจากเมื�อบรษิทัฯ ไดว้ดัมลูคา่ยตุธิรรมของหุน้ ณ วนัที�เกดิรายการซื�อขาย ดว้ยวธิมีลูคา่ตามบญัช ี ณ วนัที� 30 
มถิุนายน 2558 ปรบัปรงุดว้ยสว่นเกนิทนุจากการตมีลูคา่ที�ดนิ หารดว้ยจาํนวนหุน้ทั �งสิ�น ณ วนัที�เกดิรายการโอนขายหุน้
แลว้ มลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณต่อหุน้เทา่กบั 9.6962 บาท เมื�อเปรยีบเทยีบกบัราคาหุน้ที�ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ไดโ้อนขาย
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และบุคคลภายนอกในราคาหุน้ละ 5 บาทแลว้ เป็นราคาที�ตํ�ากว่า
มลูคา่ยตุธิรรม ซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดพ้จิารณาในเรื�องดงักล่าววา่ การที�บุคคลใดไดร้บัโอน
หุน้ในราคาที�ตํ�ากว่ามลูคา่ยตุธิรรมอาจเกดิจากการไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารใดๆ ในอดตี จงึถอืว่าการโอนขายหุน้ดงักล่าว
เป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์บรษิทัฯ ตอ้งนําสว่นต่างของมลูคา่ยตุธิรรมกบัราคาโอนขายหุน้ซึ�งมจีาํนวนเทา่กบั 65.42 
ลา้นบาทมาบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบการเงนิของบรษิทัฯ ดว้ย   

นายผนิ คิ�วคชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี�แจงเพิ�มเตมิว่า ผลกระทบจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
จาํนวน 65.42 ลา้นบาทนั �น สง่ผลกระทบต่อกาํไรสทุธขิองปี 2558 ใหล้ดลงจาก 50.57 ลา้นบาท เป็นขาดทนุสทุธ ิ14.85 
ลา้นบาท และทาํใหก้าํไรสะสมของบรษิทัฯ ลดลงเหลอื 148.36 ลา้นบาท 

นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า การจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้กผู่บ้รหิารสาํคญัในรปูของโบนสั 
และเงนิรางวลั มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาอยา่งไร และเหตุใดจงึมกีารยกเลกิการจ่ายเงนิรางวลัดงักล่าว 

นายผนิ คิ�วคชา ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ี�แจงว่า การจ่ายคา่ตอบแทนในรปูของเงนิรางวลัประจาํปี เป็น
การจ่ายโดยพจิารณาจากผลกาํไรในแต่ละปี แบ่งเป็น เงนิรางวลักรรมการ และเงนิรางวลัผูบ้รหิารระดบัสงู หากในปีใดที�
บรษิทัฯ มกีาํไร กรรมการจะไดร้บัเงนิรางวลัประจาํปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของกาํไร จดัสรรใหแ้กก่รรมการ
ตามการดาํรงตาํแหน่ง สว่นเงนิรางวลัประจาํปีสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูนั �น หากบรษิทัฯ มกีาํไร ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บั
เงนิรางวลัประจาํปีในวงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของกาํไร แต่จากที�ผา่นมา 30 ปี บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิรางวลั
ประจาํปีใหแ้กผู่บ้รหิารระดบัสงูเพยีง 4 ครั �งเทา่นั �น สาํหรบัคา่ตอบแทนในรปูของเงนิโบนสั เป็นการจ่ายคา่ตอบแทนจาก
เป้ารายไดใ้นแต่ละปี กล่าวคอื หากบรษิทัฯ สามารถทาํรายไดไ้ดต้ามเป้าการขายที�กาํหนดไว ้ผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังาน
กจ็ะไดร้บัเงนิโบนสั แต่หากรายไดต้ํ�ากว่าเป้ากจ็ะไมม่กีารจ่ายเงนิโบนสั  

ประธานฯ ไดส้อบถามที�ประชุมว่า มผีูใ้ดจะตอ้งการใหช้ี�แจงหรอืซกัถามเพิ�มเตมิอกีหรอืไม่ หากไมม่ผีูม้คีวาม 
เหน็เป็นอยา่งอื�น กข็อใหท้ี�ประชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี�   

ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ที�ผูส้อบบญัชี
ไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ี�มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี�:  

 



อนุมตั ิ 1,443,758,510 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

หมายเหตุ   ในวาระนี�ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ�มอกี 3 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้855,106 หุน้ รวมมจีาํนวนหุน้ทั �งหมด 
1,444,258,510 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.02 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ 

 

วาระที� 4. พิจารณาการจดัสรรเงินกาํไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีาํไรสะสมยกมา 161.32 ลา้นบาท และมกีาํไรเบด็เสรจ็รวม
สาํหรบัปี 37.07 ลา้นบาท และแมว้า่บรษิทัฯ จะมนีโยบายที�จะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไมต่ํ�ากว่ารอ้ยละ 60 ของ

กาํไรสทุธหิลงัจากหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของแต่ละปี แต่เนื�องดว้ยบรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิลงทนุสรา้งธมีปารค์แหง่ใหมใ่น
จงัหวดัภเูกต็ และยงัมโีครงการกอ่สรา้งและปรบัปรงุกจิกรรมของบรษิทัฯ อกีหลายรายการ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งสาํรอง
เงนิสดไวห้มนุเวยีนใหเ้พยีงพอ คณะกรรมการจงึไดม้มีตใิหข้ออนุมตัทิี�ประชมุใหง้ดจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2559 และ
จดัสรรกาํไรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1.60 ลา้นบาท ตามรายการดงันี�: 

    หน่วย : บาท  

(1) ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 มกีาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรยกมา 161,322,422  
(2) บวก กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2559 37,072,856 
(3) หกั    สาํรองตามกฎหมาย      (1,600,000) 
(4) กาํไรสะสมยกไป 196,795,278 

ประธานฯ ไดส้อบถามที�ประชมุว่า จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอยา่งอื�นหรอืไม ่ 

เมื�อไมม่ผีูใ้หค้วามเหน็เป็นอยา่งอื�น ประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชมุลงมตใินวาระนี� 

ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงานของปี 2559 จาํนวน 1.6 ลา้นบาท
เป็นเงนิทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2559 ตามที�คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูท้ี�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี�:  

อนุมตั ิ 1,450,249,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

หมายเหตุ   ในวาระนี�ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ�มอกี 22 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้6,490,724 หุน้ รวมมจีาํนวนหุน้ทั �งหมด 
1,450,749,234 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.32 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ 

 

วาระที� 5. พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�จะต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชมุว่า ในการประชมุสามญัประจาํปี 2560 นี� มกีรรมการที�จะตอ้งพน้จากตาํแหน่ง
ตามวาระตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จาํนวน 4 ทา่น คอื  

1)  นายณรงค ์จุลชาต ประธานกรรมการ 

2)  นายผนิ   คิ�วคชา ประธานกรรมการบรหิาร 
3)  นางอาภา คิ�วคชา  กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  
4)  นายธนะ คิ�วคชา  กรรมการ 

 



คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า เพื�อใหก้ารบรหิารงานดาํเนินไปอยา่งต่อเนื�อง ที�ประชมุควรเลอืกกรรมการทั �ง 4 

ทา่น ซึ�งมปีระวตัปิรากฏในเอกสารที�ไดส้ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของบรษิทัฯ ต่ออกีวาระหนึ�ง โดยไดเ้สนอใหท้ี�ประชมุพจิารณาเป็นรายบุคคล 

ที�ประชมุไดพ้จิารณาเป็นรายบุคคลแลว้ เลอืกกรรมการทั �ง 4 ทา่นกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ี�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี�: 

(1) นายณรงค ์  จุลชาต   ประธานกรรมการ 
อนุมตั ิ 1,449,548,734 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

ไมอ่นุมตั ิ 500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 1,200,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

(2) นายผนิ  คิ�วคชา    ประธานกรรมการบรหิาร 

อนุมตั ิ 1,449,544,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 1,200,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

(3) นางอาภา   คิ�วคชา    กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
อนุมตั ิ 1,449,549,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 1,200,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

(4) นายธนะ   คิ�วคชา กรรมการ 
อนุมตั ิ 1,449,549,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 1,200,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

 

วาระที� 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

ประธานฯ ได้แจง้ว่า คณะกรรมการมคีวามเหน็ใหเ้สนอต่อที�ประชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในอตัราเดมิที�ที�ประชมุสามญัไดอ้นุมตัไิวเ้มื�อปี 2559 ดงันี�: 

(1)   ใหจ้่ายเบี�ยประชุมกรรมการเป็นรายเดอืนในลกัษณะเหมาจ่ายแก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท รอง
ประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการทา่นละ 25,000 บาท  

(2) ใหจ้่ายเบี�ยประชุมกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืนในลกัษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบี�ยประชุม

กรรมการ ขา้งตน้แก ่ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบทา่นละ 15,000 
บาท  

 ประธานฯ ไดส้อบถามที�ประชมุว่า จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอยา่งอื�นหรอืไม ่หากไมม่ผีูม้คีวามเหน็เป็นอยา่งอื�นกข็อใหท้ี�
ประชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี�   

ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 ตามที�คณะกรรมการเสนอ ทั �งนี� ใหม้ี

ผลตั �งแต่เดอืนพฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูท้ี�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี�: 

 

 



อนุมตั ิ 1,450,249,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
งดออกเสยีง 500,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

 

วาระที� 7. พิจารณาแต่งตั �งและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2560 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ มมีตใิหนํ้าเสนอที�ประชมุ
พจิารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั คอื นายวชิยั รจุติานนท ์ผูส้อบบญัชทีะเบยีน

เลขที� 4054 หรอื นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กลุ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที� 3500 หรอื นายเสถยีร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชี
ทะเบยีนเลขที� 3495 หรอืนางสาวกลุธดิา ภาสรุกลุ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที� 5946 หรอื นายยทุธพงษ์ เชื�อเมอืงพาน 
ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที� 9445 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจาํปี 2560 และควรกาํหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี
ประจาํปี 2560 เป็นจาํนวน 1,400,000 บาท เพิ�มขึ�นจากปี 2559 จาํนวน 90,000 บาท เนื�องจากมปีรมิาณงานที�ตอ้ง
ตรวจสอบเพิ�มขึ�นจากการขยายงาน และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกและปรบัปรงุใหม ่และไดแ้จง้ดว้ยว่า
ผูส้อบบญัชทีั �ง 5 ทา่น มไิดม้คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�

เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และในรอบปีที�ผา่นมา บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมเ่คยรบับรกิารอื�นจากสาํนกังาน 
สอบบญัชทีี�ผูส้อบบญัชสีงักดั หรอืจากบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี และผูส้อบบญัชตีามรายชื�อดงักลา่ว  
ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 ประธานฯ ไดส้อบถามที�ประชุมว่า จะมผีูใ้ดเหน็เป็นอย่างอื�นหรอืไม่ หากไม่มผีูม้คีวามเหน็เป็นอย่างอื�น กข็อ 
ใหท้ี�ประชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี�   

ที�ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตแิต่งตั �งผูส้อบบญัชทีั �ง 5 ทา่น ตามที�คณะกรรมการเสนอ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ประจาํปี 2560 และอนุมตัคิา่สอบบญัชเีป็นเงนิ 1,400,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื�นที�จ่ายตามที�จ่ายจรงิ ดว้ยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี�: 

อนุมตั ิ 1,450,834,740 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนเสยีงของผูม้ารว่มประชมุ 

หมายเหตุ   ในวาระนี�ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ�มอกี 3 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้85,506 หุน้ รวมมจีาํนวนหุน้ทั �งหมด 
1,450,834,740 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.32 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ 

 

วาระที� 8. เรื�องอื�นๆ  

 ไมม่ผีูเ้สนอเรื�องอื�นๆ 

 เมื�อไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื�องอื�นๆ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น และไดก้ล่าวปิดการ
ประชมุเมื�อเวลา 10.05 น.      

 
 

ณรงค ์จุลชาต 

(ณรงค ์จุลชาต) 
ประธานที�ประชมุ 

 

นฤมล  ศขุวนิท ุ

 (นฤมล  ศขุวนิท)ุ 

เลขานุการบรษิทั 

 


