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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

เริ่มประชุมเวลา 09.09 น.  

 นายณรงค์ จุลชาต  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในที่ประชุม 

 ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วย
ตนเองจ านวน 75 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 906,187,913 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยจ านวน 81 ราย นับ
จ านวนหุ้นได้ 558,731,864 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 156 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
1,464,919,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.95 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและช าระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  
จึงขอเปิดการประชุมสามัญประจ าปี 2562 อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการประชุมจะเรียกผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
รวมกันว่า “ผู้ถือหุ้น” 

 ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการ ผู้บริหารของบริษทัฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน ทีป่รึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ : 

1.   กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 72.7 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน)   
1) นายณรงค์  จุลชาต ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2) นายสุเมธ    สังข์ศิริ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นางเพ็ญศรี   ชัยชัชวาล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4) นายสมศักดิ์   มั่นแดง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5) นางอาภา   คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่  
6) นายอ านาจ   คิ้วคชา กรรมการ 
7) นายฤทธิ์   คิ้วคชา กรรมการ  
8)  นางสาวอัมพรศรี  คิ้วคชา กรรมการ  

กรรมการผู้ลาประชุม (คิดเป็นรอ้ยละ 27.3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน)   

1) นายผิน    คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร 
2) นางสุเนตร  คิ้วคชา กรรมการ 
3)  นายธนะ    คิ้วคชา กรรมการ 

2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในสายงานการเงินที่เข้าร่วมประชุม 
1) นางอาภา   คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่  
2) นายอ านาจ   คิ้วคชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) 
3) นายฤทธิ์   คิ้วคชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)  
4)  นางสาวอัมพรศรี  คิ้วคชา กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) 
5) นางสาวประนอม  โต๊ะหว่าง ผู้จัดการทั่วไป สายการเงิน 
6) นางสาววรรณี  ลาภอาภารัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี  
เลขานุการบริษัท 
นางสาวนฤมล    ศุขวินทุ   
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3. ผู้สอบบัญชจีากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม  

1) นายวิชัย  รุจิตานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
2) นางสาวณิชาภา   แซ่อึ้ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
3) นางสาวอภิชญา  วงศ์เพชรศรี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

4. ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน): 

 นางสาวธนาวดี   เรวัตบวรวงศ์    

5. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 

1) นายภราดร   เลียวสกุล  

2) นางช่อลัดดา   บุษบงค์   

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ 
และเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการนับคะแนน ไดเ้สนอและที่ประชุมไดแ้ต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียง 

เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้:  

1) การประชุมจะด าเนินตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

2) ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล 
เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย  

3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ หรือจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ 

4) ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องทีต่้องการออกเสียงเพียง
ช่องเดียว มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย และผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อก ากับในบัตร
ลงคะแนนเสียงด้วย 

5) เจ้าหน้าทีจ่ะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” เพื่อน าไปหกัออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม เหลือเป็นคะแนนเสียงสุทธิส าหรับวาระนั้น หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง 
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก็จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้ผ่านมติในวาระนั้น  

6) การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5. เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกเป็นรายบุคคล และเพื่อความ
โปร่งใสในการนบัคะแนน  บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”  
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ส าหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุการออกเสียงในแต่ละวาระไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ และจะนับคะแนนเสียงนั้น
รวมเป็นมติของที่ประชุมด้วย 

7) การประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระท าหลังจากจบวาระนั้นๆ 

8) การผ่านมติของแต่ละวาระ ต้องมีคะแนนเสียงตามที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ : 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งส าเนาให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น ว่าจะมีผูถ้ือหุ้นท่านใดจะเสนอให้มีการแกไ้ขรายงานการประชุม
หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามีมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมได้มีมตริับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี:้ 

รับรอง 1,478,583,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่รับรอง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 500,00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,479,083,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมายเหตุ   ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 14,163,575 หุ้น รวมเป็นจ านวน   
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 166 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,479,083,352 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.59 ของจ านวนหุ้น    
ที่ออกและช าระแล้ว 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 
2561 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า ในปี 2561 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ทั้งในด้านจ านวนและรายได้ นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางเข้าประเทศประมาณ  
38.3 ล้านคน/ครัง้ ขยายตัวร้อยละ 8 จากปี 2560 และมีนักท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 161 ล้านคน/ครั้ง ขยายตัว
รอ้ยละ 6 จากปี 2560 ก่อใหเ้กิดรายได้รวมประมาณ 3.05 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11 จากปี 2560  

ในเดือนกรกฎาคม 2561 ได้เกิดเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุ ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน
มากได้ถอนตัวจากการมาเยือนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดภูเก็ต จึงท าให้ผลประกอบการของภูเก็ตแฟนตาซีในปี 2561 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จากการที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
และหน่วยงานภาครัฐของจีนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมของ
ปี 2561 ยังคงมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  และเป็นที่คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจะสามารถ
ฟื้นกลับมาเป็นปกติได้ภายในไตรมาสที่สองของปี 2562  

การขยายตัวของการท่องเที่ยวไทยในปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ด าเนินงานรวม 1,929.50 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิรวม 148.71 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ใน
หัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ (หน้า 4) งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ (หน้า 67) และค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (หน้า 50) และได้ขอให้กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) รายงานเสริม
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561  
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นายอ านาจ  คิ้วคชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี ้

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ฐานะการเงินของบริษัทฯ  ปี 2561 ป ี2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

   ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 7,061.88 5,948.06 1,113.82 18.7 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 3,403.17 2,433.16 970.01 39.9 

หนี้สินรวม 3,921.17 2,966.06 955.11 32.2 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,140.71 2,982.00 158.71 5.3 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 1.08 0.82   

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 1.25 1.00     

 
ณ วันสิ้นปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,061.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 1,113.82 

ล้านบาท หรือร้อยละ 18.7 มีสาเหตุส าคัญมาจากการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งได้บันทึกบัญชีงานระหว่างก่อสร้างในปี 
2561 เป็นจ านวน 3,060.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจ านวน 1,408.55 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจ านวน 3,921.17 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 955.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.2 เนื่องจากบริษัทย่อย (ภูเก็ตแฟนตาซี) ได้ออกหุ้นกู้และตั๋ว
แลกเงินในปี 2561 เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 746.57 ล้านบาท มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน(กรรมการของบริษัทฯ) 
จ านวน 80.00 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทและบุคคลภายนอกจ านวน 135.46 ล้านบาท เพื่อน าไปใช้ลงทุนใน
การก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก และส ารองไว้ส าหรับช าระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นที่ครบก าหนดไถ่ถอน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 3,140.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจ านวน 158.71 
ล้านบาท จากการบันทึกก าไรสุทธิของปี 2561 จ านวน 148.71 ล้านบาทไว้ในส่วนก าไรสะสมทั้งจ านวน  

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (งบเฉพาะกิจการ) 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ  ปี 2561 ปี 2560 % เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

รายได้รวม 1,083.95 967.74 12.0% 

ก าไรขั้นต้น 511.21 403.06** 26.8% 

EBITDA 347.08 255.41** 35.9% 

ก าไรสุทธิ 156.55 66.29** 136.1% 

** ไม่รวมรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย จ านวน 294.28 ล้านบาท 
 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 156.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 136 เนื่องจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ านวน 
1,083.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 12 เพราะมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 และมีการปรับราคา
บัตรเข้าชมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.2  ปี 2561 เป็นปีที่ซาฟารีเวิลด์ท ารายได้ไดสู้งที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่ได้เปิดด าเนิน
กิจการมาเป็นเวลา 30 ปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนทีม่ีประสิทธิภาพมากด้วย 
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 ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย (ภูเก็ตแฟนตาซี) 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ  ปี 2561 ปี 2560 % เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

รายได้รวม 893.55 1,029.97 (13.2%) 

ก าไรขั้นต้น 408.69 528.38 (22.7%) 

EBITDA 176.14 282.29 (37.6%) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (7.45) 28.23 - 
 

ในปี 2561 บริษทัย่อยมีผลการด าเนินงานขาดทุน 7.45 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากการด าเนินงาน 893.55 ล้าน
บาท ต่ ากว่าปี 2560 ร้อยละ 13.2 เพราะมาจากการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวในช่วงครึ่งหลังของปีประมาณร้อยละ 22 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจะลดลง แต่รายได้จากการด าเนินงานมิได้ลดลงมาก เพราะภูเก็ตแฟนตาซีได้มีการปรับ
ราคาบัตรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 การที่ภูเก็ตแฟนตาซีทีไ่ด้เปิดด าเนินการมาแล้วกว่า 19 ป ีสามารถปรับราคาค่าบัตรเข้าชม
ได้ร้อยละ 15 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโปรดักส์และการตลาดของภูเก็ตแฟนตาซี 

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ของบริษัทฯ แต่หากจะมีผู้ใดต้องการใหอ้ธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม กรรมการและผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปรากฎ
รายละเอียดในหน้า 26 ของรายงานประจ าปี 2561 ว่า “เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือที่ บจ. 343/2561 
เรื่อง การพิจารณาค าขอพ้นเหตุเพิกถอนของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) โดยแจ้งวา่ บริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์การพิจารณาการกลับมาซื้อขาย เนื่องจากยังมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ ขอให้บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จ และยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติครบถ้วนให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา
อีกครั้ง” นั้น ขอทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วน 
พร้อมที่จะขอย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้วหรือไม่ และคาดว่าจะสามารถกลับเข้าไปซื้อขายได้เมื่อใด 

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงิน จากธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ 
ขอย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นางสาวธนาวดี เรวัตบวรวงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า เรื่องระบบควมคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการจัดท า
ระบบควบคุมภายในไวค้่อนข้างครบถ้วน อกีทั้งในเรื่องคุณสมบัติอื่นๆ ก็มีโครงสร้างที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการติดตามการด าเนินการตามระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ เพื่อแสดงถึงความเพียงพอของระบบ ส าหรับก าหนด 
การขอย้ายกลับเข้าซื้อขายนั้น คาดว่าจะไม่เกนิต้นปี 2563  

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นวิัลเมจิก ซึ่งได้ระบุข้อมูลไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2561 สรุปได้ว่า: 

1) ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้ให้สัตยาบันการเพิ่มเงินลงทุน
ของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจาก 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน) เป็น 3,570 ล้านบาท รวมมูลค่าที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง
โครงการซึ่งเป็นกรรมสิทธิของภูเก็ตแฟนตาซี และที่ดินพร้อมอาคารที่พักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี  
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2) ที่ประชุมคณะกรรมการคาร์นิวัลเมจิก ครั้งที่ 5/2561 และคณะกรรมการภูเก็ตแฟนตาซี ครั้งที่ 9/2561 ได้มีมติ
อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกเพิ่มเติมอีกจ านวน 777.65 ล้านบาท รวมเป็นงบลงทุนทั้ง 
โครงการฯ ทั้งสิ้น 4,348 ล้านบาท และปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการทบทวนงบประมาณการ
ลงทุนของโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึง่จะเป็นการปรับปรุงงบประมาณ
การลงทุนเพิ่มขึน้ครั้งสุดท้ายก่อนเปิดด าเนินการในปลายปี 2562 

3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการคาร์นิวัลเมจิกอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าของงาน
ก่อสร้างคิดเป็นรอ้ยละ 80 ของงานก่อสร้างทั้งหมด และได้ใช้เงนิลงทุนไปแล้วทัง้สิ้น 3,060.76 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 70.4 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,347.65 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 5,436 ลา้น
บาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในส่วนของคาร์นิวัลเมจิก 4,888 ล้านบาท และเงินลงทุนของภูเก็ตแฟนตาซีซึ่ง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการฯ จ านวน 548 ล้านบาท 

จึงขอให้กรรมการบริษัทชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากที่ผู้ถือหุ้น
ได้อนุมัติไว้  

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เรื่องงบประมาณการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่จะเพิ่มขึ้นจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เป็น
จ านวน 5,436 ล้านบาทนั้น เดิมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาและเห็นสมควรที่จะน าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามัญประจ าปีครั้งนี้ โดยจะต้องมีรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพื่อประกอบการ
พิจารณา แต่ด้วยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้องการเวลาในการศึกษาข้อมูลของโครงการฯ เพิ่มขึ้น ท าให้ไม่สามารถจัดส่งรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการบริษัทจึงจ าเป็นต้องขอถอนวาระการ
พิจารณาเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกออกไปก่อน เมื่อมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาต่อไป  

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มงบประมาณการลงทุนของโครงการ
คาร์นิวัลเมจิกเป็นจ านวน 5,436 ล้านบาท ว่าเนื่องจากโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีรูปแบบการด าเนินการโดยใช้วิธีการ Design & 
Build ซึ่งเป็นการออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสรา้ง หลังจากที่งานออกแบบโครงสร้างหลักของทั้งโครงการเสร็จสิน้แล้ว จึงไดม้ีการ
ออกแบบเพิ่มเติมในขั้นรายละเอียดทั้งหมดของโครงการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน และมีความอลังการ เพื่อให้เป็นธีมปาร์คเมืองแห่งแสงสีของดวงไฟแห่งแรกของโลก จึงท าให้
งบประมาณลงทุนของโครงการฯ เพิ่มขึ้น ปัจจุบันงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว และ
มีก าหนดจะเปิดให้บริการภายในปลายปี 2562 ซึ่งคุณสุวิทย์และผู้ถือหุ้นบางท่านก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการด าเนินการก่อสร้าง
ด้วย น่าจะยืนยันได้ว่ามีความก้าวหน้าและเป็นโครงการที่ย่ิงใหญ่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับภูเก็ตแฟนตาซีที่ได้เปิดด าเนินการมา
ประมาณ 20 ปีแล้ว หากยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจ านวน
มาก เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง การสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกให้มีความยิ่งใหญ่ที่สุดและดีที่สุด 
เพื่อให้ประสบความส าเร็จ จึงเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทปรารถนา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนส์ูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผูถ้ือหุ้น
ได้ทราบความคืบหน้าของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจึงขอน าภาพถ่ายงานก่อสร้างของโครงการคาร์นิวัลเมจิกมาเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้
ทราบพอสังเขปด้วย 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ถือหุ้นทา่นใดต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเรือ่งผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 แล้ว 



รายงานประชุมสามัญประจ าปี 2561   หน้า 7 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 61 ถึงหน้า 119 
ของรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้: 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 
 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ 7,061.88 3,867.06 
หนี้สิน 3,921.17 840.94 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,140.71 3,026.11 
รายได้จากการด าเนินงาน 1,929.50 1,051.12 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 148.71 156.55 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.06 0.07 

และได้แจ้งต่อไปว่า หากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินเพิ่มเติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบ
บัญชีก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 1,709.60 ล้านบาท 
ที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 หน้า 90 ของรายงานประจ าปี 2561 

นายวิชัย รุจิตานนท์  ผู้สอบบัญชี  ได้ตอบว่า ตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เรื่องเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย-สุทธิ ว่าบริษัทฯ มีเงินลงทุน-สุทธิ ในบริษัทย่อย คือ บจ.ซาฟารีไวลด์ไลฟ์ปาร์ค จ านวน 9.00 ล้านบาท และบมจ.
ภูเก็ตแฟนตาซีจ านวน 2,886.70 ล้านบาท หักค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี จ านวน 1,709.60 ล้านบาท 
คงเหลือเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 1,186.11 ล้านบาทนั้น ในส่วนของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี 
จ านวน 1,709.60 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่ภูเก็ตแฟนตาซียังมี
ผลขาดทุนจากการด าเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้ ครั้นในช่วง 3-4 ปีที่ผา่นมา 
ภูเก็ตแฟนตาซีมีผลประกอบการก าไรและมีก าไรสะสม บริษัทฯ จึงไดก้ลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซี
เท่ากับจ านวนก าไรที่ภูเก็ตแฟนตาซีท าได้ในแต่ละงวดบัญชี และเมื่อพิจารณาถึงทุนจดทะเบียนของภูเก็ตแฟนตาซี  ซึ่งเมื่อปี 2547 
ได้มีการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,900 ล้านบาท เหลือ 190 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และในปี 2558 ได้มีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 2 ครั้ง เป็นจ านวนทุนจดทะเบียนในปัจจุบันจ านวน 1,178 ล้านบาทแล้ว จึงได้มีการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในภูเก็ต
แฟนตาซีให้เท่ากับมูลค่าจริง ด้วยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของภูเก็ตแฟนตาซีเป็นจ านวน 1,709.6 ล้านบาท 
เพื่อให้เงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าเท่ากับทุนจดทะเบียน ค่าเผื่อการด้อยค่าเงนิลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกอยู่ในทุกรอบปีบัญชี 
แต่จะไม่กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพราะเป็นการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนและก าไรสะสมเท่านั้น  

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องผลขาดทุนจากสัตว์ตายในปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 26.33 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจ านวน 10.54 ล้านบาท ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร 

นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ตอบวา่ ในปี 2561 มีสตัว์ที่มีมูลค่าสูง เช่น โลมา และยรีาฟ
ตาย ซึ่งการตายนั้นเป็นไปตามอายุขัยของสัตว์ดังกล่าว  
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นายนรา  ศรีเพชร  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะท าประกันให้แก่สัตว์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ 
ได้หรือไม่  

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบว่า ขณะนี้ยังไม่มีสถาบันหรือบริษัทประกันภัยใดรับท าประกันชีวิตให้แก่สัตว์ ยกเว้น
เป็นการท าประกันภัยระหว่างการขนย้าย แต่หากสัตว์อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ แล้ว จะไม่มีผู้รับท าประกันภัย 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในปี 2560 จ านวน 294.27 
ล้านบาท แต่ในปี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าว 

ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชีได้ตอบว่า ในปี 2561 งบเฉพาะกิจการของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซีมีก าไรสุทธิ 40 ล้านบาทเศษ 
เมื่อรวมกับบริษัทคาร์นิวัลเมจิกซึ่งเป็นบริษัทย่อย งบการเงินรวมจะมีผลขาดทุนจ านวน 7.45 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทย่อย
ต้องส ารองเงินไว้ส าหรับหมุนเวียนในกิจการและก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2561 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้แสดงรายได้จาก
เงินชดเชยประกันภัยจ านวน 4.76 ล้านบาท ขอทราบว่าเป็นเงินชดเชยจากประกันภัยอะไร 

ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ตอบว่า เงินชดเชยดังกล่าวเป็นเงินชดเชยที่บริษัทย่อยได้รับจากการเอาประกันภัย   
อันเกิดจากเหตุเพลิงไหม้อาคารบางส่วน 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 555 ล้านบาท มีเงิน
สดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 743 ล้านบาท แต่มีการใช้เงินในกิจกรรมการลงทุน 1,356 ล้านบาท ท าให้เงินสดติดลบประมาณ 57 
ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นส าคัญ บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจ านวนมาก ขอทราบว่าเป็นการซื้ออะไร 
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะเริ่มดีขึ้นเมื่อใด 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างของโครงการคาร์นิวัลเมจิก  ส่วนเรื่องหนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการจัดหาเงินเพื่อใช้ในโครงการ
คาร์นิวัลเมจิกทัง้สิ้น  แต่หากพิจารณาถึงอัตราหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทในภาวะปกติที่มิได้มีการลงทุน ก็จะพบว่ามีอัตราหนี้สิน
ต่อทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายบริหารได้ประมาณการว่าในภาวะหนี้สินจากการด าเนินธุรกิจปกติ กลุ่มบริษัทน่าจะช าระคืน
หนี้ได้ภายในเวลา 4-5 ปี  แต่เมื่อมีการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในรอบ 20 ปีที่กลุ่มบริษัทไม่มีการ
ลงทุนใดๆ การที่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเมื่อเปิดด าเนินโครงการแล้ว หนี้สินก็จะค่อยๆ ลดลง  

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งได้มีระเบียบ
ออกใหม่ปรับการชดเชยจาก 300 วันเป็น 400 วัน ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบประมาณเท่าไร 

ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ตอบว่า ผลกระทบของค่าใช้จ่ายคุ้มครองแรงงานที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
จะท าให้บริษัทฯ ต้องปรับงบการเงินโดยบันทึกหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนของบริษัทย่อยต้อง
บันทึกหนี้สินเพ่ิมประมาณ 15 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทจะเป็นเงินประมาณ 35 ล้านบาท 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดจ านวนพนักงานประจ าลง และจ้าง
พนักงานชั่วคราวเข้ามาทดแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือไม่  

นางอาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวแล้ว กลุ่มบริษัทยังเน้น
การให้บริการเป็นหัวใจส าคัญอีกด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการบริการแก่พนักงานมาโดยตลอด 
การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือปฏิบัติ การว่าจ้างพนักงานรายวันหรือชั่วคราว หากไม่มี
ความรู้ในงานบริการอย่างแท้จริง อาจส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท 
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นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น  ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงของรายจ่ายเงินลงทุนของ
โครงการคาร์นิวัลเมจิกที่ระบุในหน้า 58 ของรายงานประจ าปี 2561 ว่า “บริษัทย่อย คือ บริษัทคาร์นิวัลเมจิก จ ากัด มีงานระหว่าง
ก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 3,060.8 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 รายจ่ายฝ่ายทุนของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกถือว่ามีจ านวนเงินเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินรวม นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้มีการท าสัญญาการก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน 2,963.25 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 30 ผู้บริหารมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายในการบันทึกบัญชีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นต้นทุนของโครงการ
คาร์นิวัลเมจิกขึ้นอยู่กับลักษณะของรายจ่าย ความเกี่ยวข้องกับโครงการและความเหมาะสมของจ านวนเงินที่บันทึกบัญชีเป็น
รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้อง” 

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า บริษัทคาร์นิวัลเมจิก จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ  
มีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 3,060 ล้านบาท ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12  
รายจ่ายฝ่ายทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจึงถือว่ามีสาระส าคัญต่องบการเงินรวมเนื่องจากมีมูลค่าการลงทุนทีสู่ง ซึ่งได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 เรื่องภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุน หน้า 116 ของรายงานประจ าปี ว่าบริษัทย่อย
ได้มีการท าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ค่าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมแสงไฟ ค่าตกแต่งอาคาร และค่าอุปกรณ์การ
แสดง รวมทั้งสิ้น 2,963.25 ล้านบาท และได้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่างานดังกล่าวแล้วจ านวน 2,417 ล้านบาท มีภาระผูกพัน
คงเหลืออีกจ านวน 546.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบ 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า ตามที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยความเห็นของผู้สอบบัญชี 
ความส่วนหนึ่งว่า “เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ 
ส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดง  
ขัดต่อข้อเท็จจริง” ผู้สอบบัญชีมีข้อมูลที่เห็นว่าขัดต่อข้อเท็จจริงที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ 

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า ข้อความดังกล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลของผู้สอบบัญชี 
แตใ่นวันที่ปิดงบการเงินส าหรับปี 2561 ผู้สอบบัญชียังมิได้รับทราบรายงานประจ าปี 2561 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดท า หาก
หลังจากการออกงบการเงินแล้ว ผู้สอบบัญชีพบว่าในรายงานประจ าปี 2561 มีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ก็จะแจ้ง
ให้ผู้บริหารทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข หากแต่ที่ผ่านมา ในรายงานประจ าปี 2560 ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัท ซาฟารีไวลด์ไลฟ์ปาร์ค จ ากัด มีการด าเนินการเรื่องการ
ขายสัตว์ในเชิงพาณิชย์แล้วหรือ เพราะในงบการเงินปรากฎว่ามีก าไรจากการขายสัตว์ 3.08 ล้านบาท ขอทราบว่าเกิดจากการ
ขายสัตว์ชนิดใด 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบว่า ในปี 2561 บริษัทซาฟารีไวลด์ไลฟ์ปาร์คยังมิได้เปิดด าเนินการ การขายสัตว์ที่
ปรากฎในงบการเงินเป็นการขายยีราฟจ านวน 5 ตัวของซาฟารีเวิลดใ์ห้แก่สวนสัตว์ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามข้อก าหนดการประกอบกิจการสวนสัตว์ของบริษัทฯ  ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทยังมิได้มีการขายสัตวใ์น
เชิงพาณิชย์ 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในงบกระแสเงินสด หน้า 69 ของรายงานประจ าปี 
ว่า บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกูจ้ านวน 603.55 ล้านบาท ช าระคืนหุน้กูร้ะยะยาวจ านวน 180 ล้านบาท ช าระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 229.77 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ จะมีความสามารถในการช าระหนี้คืนได้อย่างไร และหากไม่มี
การเพิ่มทุนจะสามารถช าระหนี้และจะสามารถก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกให้แล้วเสร็จและเปิดด าเนินการได้หรือไม่ 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะท า Refinance หนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นนั้น
กับสถาบันการเงินภายในประเทศให้เป็นหนี้ระยะยาว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนจะน าเงินไปใช้
ในการช าระหนี้หรือไม่ และจะน าไปใช้ในโครงการคาร์นิวัลเมจิกอย่างไรนั้น ในขณะนี้ยังมิได้ก าหนดไว้แน่นอน การเปิดโครงการ
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คาร์นิวัลเมจิกอย่างเต็มรูปแบบจะเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อกลุ่มบริษัทแต่จะต้องใช้เงินลงทุนตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ จ าเป็น
จะต้องมีการระดมทุนจากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ อาจจะมาจากสถาบันการเงินทั้งหมด หรืออาจจะมีการเพิ่มทุนด้วย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม  

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ได้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทจังเกิลเวิลด์มาค้ า
ประกนัการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินของกลุ่มบริษัท โดยมีคา่ธรรมเนียมการใช้หลักทรัพยค์้ าประกันร้อยละ 1.50 มีผลในปี 2562   
นั้น บริษัทฯ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้โดยการใช้ที่ดินของกลุ่มบริษัทเองได้หรือไม่ 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทได้ใช้ค้ าประกันวงเงินกู้ของ
สถาบันการเงินไว้หมดแล้ว จึงจ าเป็นต้องน าที่ดินของ บจ.จังเกิลเวิลด์มาค้ าประกันด้วย ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
การค้ าประกัน แต่ด้วยเป็นรายการที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จึงเห็นว่าควรมีการคิดค่าตอบแทนตามธุรกิจปกติ 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรมีการใช้ประโยชน์บนที่ดิน 600 ไร่ ที่จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นสถานที่เพาะปลูกพืชหรืออื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ด้วย 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบว่า ที่ดินของบริษัทฯ ทีจ่ังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่เพาะปลูกพืชผล
ที่เป็นอาหารส าหรับสัตว์ รวมถึงใช้ในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เพื่อเป็นอาหารสัตว์ของซาฟารี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านอาหารสัตว์แล้ว เมื่อการด าเนินการมีความคืบหน้าอย่างมีนัยส าคัญ จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มี    
ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมได้มมีตอินุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ 
และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี:้ 

อนุมัติ 1,480,939,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่อนุมัติ - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมายเหตุ   ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 9 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,356,386 หุ้น รวมมีจ านวนหุ้น
ทั้งหมด 175 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,481,439,738 หุ้น คิดเปน็ร้อยละ 66.70 ของจ านวนหุ้นที่ออก    
และช าระแล้ว 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของปี 2561 

ประธานฯ ได้แจ้งว่า แม้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ
หลังจาก หักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสะสมยกมา 535.21 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ
ส าหรับปี 156.55 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องส ารองเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และในการขยาย   
ธุรกิจการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งจ านวน 
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7.85 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2561 ตาม
รายละเอียดดังนี้: 

    หน่วย : ล้านบาท  
(1) ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มีก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 535.21  
(2) บวก ก าไรสุทธขิองปี 2561 156.55 
(3) หัก    ส ารองตามกฎหมาย      (7.85) 
(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีก าไรสะสมยกไป 683.90 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฎว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นมีความเห็น
เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมตใินวาระนี ้ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมได้มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัติให้จัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2561 จ านวน 7.85 ล้านบาท
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้: 

อนุมัติ 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่อนุมัติ - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งนี้ มีกรรมการ   
ที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ  

1) นางสาวอัมพรศรี  คิ้วคชา    กรรมการ 
2) นายสุเมธ  สังข์ศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายสมศักดิ์  มั่นแดง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเรื่องความต่อเนื่องในการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของกรรมการที่ครบก าหนดต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งปรากฏในเอกสารที่ได้ส่งให้แก่       
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล    
ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มี จึงได้ขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระหนี้ 

ที่ประชุมได้มมีตอินุมัติให้เลือกตั้ง 1) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา 2) นายสุเมธ สังข์ศิริ และ 3) นายสมศักดิ์ มั่นแดง  
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี:้ 
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(1) นางสาวอัมพรศรี  คิ้วคชา    ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

อนุมัติ 1,481,354,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่อนุมัติ - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 85,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

(2) นายสุเมธ  สังข์ศิริ    ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อนุมัติ 1,480,675,395 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่อนุมัติ 145,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 618,833 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

(3) นายสมศักดิ์  มั่นแดง     ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อนุมัติ 1,481,348,128 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่อนุมัติ 6,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 
งดออกเสียง 85,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมวา่ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเห็น
ควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้  

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เดิม กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  
ที่เสนอเปลี่ยนแปลงใหม่ 

ให้นายไพศาล เตชะรัตนไชย หรือ นางสุเนตร คิ้วคชา 
หรือ นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา หรือ นายผิน คิ้วคชา หรือ 
นางอาภา คิ้วคชา กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อ 

1. ให้นายผิน  คิ้วคชา หรือ นางอาภา คิ้วคชา คนใดคน
หนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

2. ให้นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย
ฤทธิ ์ คิ้วคชา และประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฎว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นมีความเห็น
เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมตใินวาระนี ้ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมได้มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นมุัติการแกไ้ขรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทัฯ ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้: 
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อนุมัติ 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 
ไม่อนุมัติ - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ก าหนดไว้ดังนี้ “...กรรมการของบริษัทมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบ าเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจ าปี
ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของก าไรสุทธิ” และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ 
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2562 ซึ่งประกอบดว้ย ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจ าปีของกรรมการ ตามรายละเอียด ดังนี้: 

ก. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ให้เหมาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกันกับที่ได้จ่ายในปี 2561 กล่าวคือ: 

คณะกรรมการ ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 
บาท/คน/เดือน 

ปี 2561 
บาท/คน/เดือน 

ปี 2560 
บาท/คน/เดือน 

(1)  คณะกรรมการบริษัท    
ประธานกรรมการบริษัท 90,000 บาท 90,000 บาท 90,000 บาท 
รองประธานกรรมการบริษัท 37,500 บาท 37,500 บาท 37,500 บาท 
กรรมการบริษัท 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ **    
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 

หมายเหตุ  **นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (1) 

ข. เงินรางวัลประจ าปีของกรรมการ 

ให้จ่ายรางวัลประจ าปีแก่กรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกิน
ร้อยละ 3 ของก าไรสุทธิของปี 2562 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินรางวัลประจ าปีให้แก่กรรมการแต่ละ
ท่านตามความเหมาะสม  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฎว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นมีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
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ที่ประชุมได้มีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดังนี้: 
อนุมัติ 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่อนุมัติ - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

 ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุม
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้: 

ก. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ดังนี:้   
1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ  
2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ  
3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ 
4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ  
5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ  
6) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037  

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2562 

ข. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 1,600,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าสอบทานกระดาษท าการ และ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าท างานล่วงเวลา เป็นต้น) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจ านวน 100,000 
บาท เนื่องจากมีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ และตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่  ดังมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้: 

ค่าสอบบัญชี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 730,000 บาท 660,000 บาท 70,000  บาท 
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส   870,000 บาท  840,000 บาท  30,000  บาท 
รวมค่าสอบบัญชี  1,600,000 บาท  1,500,000 บาท 100,000 บาท 

ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไมม่ีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เคยรับบริการอื่นจาก
ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว
ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายตามที่จ่ายจริง 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี:้ 
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อนุมัติ 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่อนุมัติ - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 888,443,440 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,221,108,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,109,552,040 บาท 

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ    
ถือหุ้น (Rights Offering) และแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รวมทั้งสิ้นจ านวน 888,443,440 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 2,221,108,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,109,552,040 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้ส่งส าเนาให้  
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเป็น
ทางเลือกในการระดมทุน เพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาด
ว่าจะเกิดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจ าเป็นและเหมาะสม จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติ 

ประธานฯ ได้แจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงหรืออธิบายในรายละเอียดของการเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการขอเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) มขีั้นตอน
การด าเนินการอย่างไร และจะมีการน าเรื่องงบลงทุนมาเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอีกหรือไม่ 

นายภารดร เลียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า เรื่องการเพิ่มเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากที่ผู้ถือหุ้น
ได้อนุมัติไว้จ านวน 3,570 ล้านบาทนั้น ในหลักการแล้ว จ านวนเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ จะต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อน 
แล้วจึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน แตด่้วยบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่ไม่สามารถจะด าเนินการตามขั้นตอน
ดังกล่าวได้ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้ด าเนินการขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General 
Mandate ไว้กอ่น และเมื่อมีความพร้อมเรื่องการปรับงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกแล้ว จะรีบน าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติหรือให้สัตยาบันต่อไป  

ส าหรับเรื่องของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate นั้น เป็นการขอวงเงินเพิ่มทุนไว้ล่วงหน้า เพื่อความคล่องตัว 
ในการระดมทุน โดยยังไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เมื่อมีความจ าเป็นในอนาคตที่จะต้องด าเนินการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทก็จะสามารถด าเนนิการเพิ่มทุนได้โดยเร็ว ตามกรอบที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
อนุมัติไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงาน กลต. ก าหนด  

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนให้    
แน่ชัดก่อน แล้วจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 
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นายภารดร เลียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นช่องทางการเพิ่มทุน
รูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการจะระดมทุนในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท  
เนื่องจากยังไม่สามารถจะก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินได้ตามที่กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น  หากบริษัทฯ รอให้มีความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน ขั้นตอนของการท าเอกสารและการด าเนินการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอาจจะไม่ทันต่อความต้องการใช้เงิน  อย่างไรก็ตาม หากในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ที่จะมีการพิจารณาเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งบริษัทฯ อาจจะทราบวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนแล้ว ก็อาจจะ
เสนอผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นพิจารณาอนุมัติได้  

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผูถ้ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวน 888,443,440 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 2,221,108,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,109,552,040 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:  

อนุมัติ 1,157,123,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 78.11 
ไม่อนุมัติ 323,816,231 เสียง คิดเป็นร้อยละ 21.86 
งดออกเสียง 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม 

เลขานุการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
จากเดิม 2,221,108,600 บาท เป็น 3,109,552,040 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 9 นั้น  บริษัทฯ จะต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังนี้  

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 3,109,552,040  บาท   
  (สามพันหนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบบาท) 
 แบ่งออกเป็น 3,109,552,040  หุ้น   
  (สามพันหนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท   (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุ้นสามัญ 3,109,552,040  หุ้น   
  (สามพันหนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้น  (-หุ้น)” 
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รวมถึงการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็น
เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้เสนอ และได้รับอนุมัติในวาระที่ 9 แล้ว อีกทั้งการมอบอ านาจที่กล่าวถึง
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้: 

อนุมัติ 1,158,320,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 78.19 
ไม่อนุมัติ 322,619,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 21.78 
งดออกเสียง 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม 
เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 888,443,440 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 9 ข้างต้น ซึ่งจะมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังนี้: 

1)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 666,332,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

2)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 222,110,860 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ า
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
โดยราคาตลาดที่ใช้ในการก าหนดราคาเสนอขายต้องเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่มี
ชื่ออยู่ในบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ 

และขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผู้มีอ านาจของบริษัท มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  

(1)  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกัน
ในคราวเดียวกันก็ได้  

(2)  การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
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(3)  การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ            
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

(4)  การลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  

(5)  ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ 1) และ/หรือข้อ 2) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่
เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ช าระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน  
666,332,580 บาท โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีที ่2) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) ทุนช าระแล้ว
ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนที่ช าระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวน
ไม่เกิน 222,110,860 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่
ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คณะกรรมการบริษัทได้ประมาณการราคาเสนอขายหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจ ากัดไว้แล้วหรือยัง และจะมีขั้นตอนการด าเนินการอย่างไร และต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร 

นายภารดร เลียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า การก าหนดราคาซื้อหายหุ้น Private Placement นั้น จะต้อง
ไม่เป็นราคาที่ต่ าตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน กลต. ก าหนด โดยทั่วไปจะพิจารณาจากราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ย
ระยะเวลา 15 วันก่อนก าหนดวันซื้อขาย และมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 แต่ส าหรับบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มีราคาซื้อขาย จะต้องจัดให้มี
ทีป่รึกษาทางการเงินเป็นผู้ประเมินมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของบรษิัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีแผนที่จะออกขายหุน้ PP กจ็ะต้องประมาณการ
ราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับราคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงิน และก าหนดราคาขายทีเ่หมาะสม และ
เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินการนั้น ในกรณีปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ แต่ในกรณีของบริษัทฯ 
ที่ไม่มีราคาตลาด ก็จะมีขั้นตอนของที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นด้วย ซึ่งอาจจะใช้เวลาเพิ่มอีก
ประมาณ 2-3 สปัดาห์ 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระแล้วหรือไม่ 

นายภารดร เลียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า ปัจจุบันบรษิัทฯ เพิ่งท าการขอเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
เท่านั้น จึงยังมิได้เตรียมการเรื่องที่ปรึกษาทางการเงิน  

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนจะต้องเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติอีกครั้งใช่หรือไม่  

นายภารดร เลียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า ในกรณีที่จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อน าเงินไปใช้ในโครงการ      
คาร์นิวัลเมจิก ซึ่งมีก าหนดจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มงบลงทุนของโครงการฯ อยู่แล้ว ก็จะน าเรื่อง 
ของการเพิ่มทุนเสนอผู้ถือหุ้นด้วย แต่หากยังไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็สามารถที่จะใช้การเพิ่มทุนแบบ  
General Mandate เพื่อความคล่องตัวได้ 
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นายภากร  มกรานนท์  ผู้ถือหุ้น  ได้กล่าวว่า การขอใหผู้้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
ในขณะที่ยังไม่ได้กลับเข้าไปซื้อขาย จะมีอะไรเป็นบรรทัดฐานของราคาซื้อขายที่ที่ปรึกษาประเมินว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการเรื่องการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน ในมุมมองของผู้ถือหุ้นรายย่อยก็เป็นห่วงในเรื่องการก าหนดราคาว่าจะเหมาะสมหรือไม่ อีกทั้งที่ผ่านมา บริษทัฯ ได้มี
การด าเนินการในบางเรื่องไปก่อน แล้วจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบัน รวมถึงเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกก็ยังมี
การเพิ่มเงินลงทุนเกินกว่าที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ และจะน ามาเสนอขอสัตยาบันอีกในการประชุมครั้งต่อไป ท าให้เกิดความเป็น
ห่วงในเรื่องการมอบอ านาจให้กรรมการในวาระนี้ 

นางสาวธนาวดี  เรวัตบวรวงศ ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน  ได้กล่าวว่า  การประเมินมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น ที่ปรึกษา
จะต้องจัดท าด้วยจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน และใช้วิธีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ทั้งผู้ลงทุนและส านักงาน กลต. จึงผู้
ถือหุ้นอย่าได้กังวลในเรื่องนี้ 

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่ จะมีผูถ้ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมตใินวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุัติการจัดสรรหุน้สามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 888,443,440 หุ้น ด้วยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) จ านวนไม่เกิน 666,332,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวนไม่เกิน 222,110,860 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท มีอ านาจด าเนินการในเรื่องที่กล่าวข้างต้น และพิจารณาและก าหนดรายละเอียด
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้: 

อนุมัติ 1,158,320,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 78.19 
ไม่อนุมัติ 322,619,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 21.78 
งดออกเสียง 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,481,439,738 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 12 เร่ืองอื่นๆ  

 ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการ
ประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.      

 
 
 

(ณรงค์ จุลชาต) 
ประธานที่ประชุม 

                         (นฤมล  ศุขวินทุ) 
เลขานุการบริษัท 

 


