บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-541-4642 (20 สาย) แฟกซ 02-541-5164 www.senadevelopment.com
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554
ของ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา สถานที่ประชุม
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ไดจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม
เจาพระยาปารค หองรัชดา 5 (ชั้นใตดิน) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เริม่ การประชุม
นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ ประธานกรรมการบริษทั ทําหนาทีเ่ ปนประธานในทีป่ ระชุม ( “ประธานฯ”) กลาวเปดประชุม
ตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ พรอมแนะนํารายนามคณะกรรมการที่เขารวมประชุม และไดแจงใหทราบวา ศาสตราจารย
ไชยยศ เหมะรัชตะ ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ นอกจากนี้ไดเรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท
หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และที่ปรึกษาดานกฎหมาย เขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามของผูถือหุนใน
วันนี้ดวย
ประธานฯ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมไดใหขอมูลแกที่ประชุมวาบริษัทไดเผยแพร
ขอมูลการประชุมในสวนของ นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของ
บริษทั www.senadevelopment.com ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เปนตนมา เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบและมีขอมูล
เพียงพอในการประชุมผูถือหุน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาเปนประโยชนที่อาจเสนอเพิ่มเติมเปนวาระเพิ่มเติม
ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่ผานมา แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม จากนั้น ไดชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผู
ถือหุนมีสิทธิออกเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง บริษทั จะแสดงผลการนับคะแนน บนหนาจอดานหนาเวที และเพือ่ ใหการดําเนินการ
ประชุมเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส บริษทั จะดําเนินการประชุมโดยพิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมที่
นําสงใหแกผูถือหุน เมื่อไดนําเสนอระเบียบวาระใหที่ประชุมพิจารณาแลว และผูถือหุนไดซักถามจนสิ้นขอสงสัยแลว ขอใหผูถือหุน
ทําเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจาหนาที่ผูดําเนินการนับคะแนนของบริษัทจะนําบัตรลงคะแนนดังกลาวมา
นับคะแนนเพื่อดําเนินการแจงผลคะแนนตอที่ประชุมตอไป
เพื่อใหเปนการสอดคลองกับขอกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน ในการวินิจฉัยชี้
ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกคะแนนเสียงลงคะแนนโดยนับ 1 หุน เปน 1 เสียงเสมอ มติของที่ประชุม
ในวาระที่ 1 ในวันนี้ใหประกอบไปดวยคะแนนเสียงที่ถือเปนคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงในการ
ลงคะแนน สวนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือเปนรายการไดมาซึ่ง
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สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวโยงกันจะตองไดรับมติพิเศษ โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กรรมการผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ
พลเอกบุญศักดิ์ กําแหงฤทธิรงค
นายกมล ธรรมาณิชานนท
พลตํารวจเอกอชิรวิทย สุพรรณเภสัช
นายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย
นางสาวเกษรา ธัญลักษณภาคย
นางสาวเบญญาลักษณ ธัญลักษณภาคย
นางสาวอุมาพร ธัญลักษณภาคย
นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการบริษทั

ผูเขารวมประชุมอื่น
1.
2.
3.

นายพงศานติ์ คลองวัฒนกิจ
นายธานี เต็มบุญทรัพย
นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ

ทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมผูถือหุนในวันนี้ มีผูถือหุนมาประชุมรวม 81 ราย รวมจํานวนหุน ทัง้ สิน้ 523,752,657 หุน คิดเปนรอยละ
77.59% ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 675,000,000 หุน ครบเปนองคประชุมผูถือหุนตามกฎหมายและตามขอบังคับ
ของบริษทั จากนัน้ ประธานฯ ไดมอบหมายให นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ ประธานกรรมการบริ ษัท เปนผูด าํ เนินการประชุม
(”ผูดําเนินการประชุม”)
นายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย ประธานกรรมการบริหาร ในฐานะผูดําเนินการประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะ และแจงใหทราบบริษัทฯมีแผนขยายฐานรายไดจากธุรกิจเชาเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย โดยในไตรมาส 3 ป 2554 บริษทั ฯมีแผนเปดโครงการ SENA Fest ซึ่งเปนธุรกิจใหเชาพื้นที่ (Retail) โดยวาระที่จะ
นํา เสนอตอผูถือหุนในวันนี้ถือเปนอีกหนึ่งโครงการที่อยูในแผนขยายฐานรายไดธุรกิจเชาเพิ่มมากขึ้น จากอดีตที่มุงเนนการขาย
อสังหาริมทรัพยเปนหลัก เพื่อเปนการการกระจายความเสี่ยง และลดการพึ่งพิงรายไดการขายอสังหาริมทรัพยเพียงอยางเดียว
บริษัทฯเห็นวา ธุรกิจสนามกอลฟซึ่งมีความแตกตางจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย หากบริษัทฯสามารถบริหารธุรกิจดังกลาวได
ประสบความสําเร็จ ซึ่งคาดวาจะชวยใหบริษัทฯมีรายไดที่ตอเนื่องเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯยังสามารถนําที่ดินเปลา
แปลงที่ทําเลดีที่สุดในบริเวณสนามกอลฟ ไปพัฒนาเพิ่มเติมเปนโรงแรมซึ่งจะชวยตอยอดธุรกิจใหแกบริษัทฯและสงเสริมธุรกิจ
สนามกอลฟ
ดวยสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปจจุบนั การเปลีย่ นแปลงนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การดําเนินงาน
ของโครงการสนามกอลฟพัทยาที่มีแนวโนมที่ดีขึ้น ประกอบกับโครงสรางทางการเงินที่แข็งแกรงของบริษัท ที่มีความพรอมที่จะ
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ลงทุนเพือ่ ปรับปรุงสนามกอลฟได บริษทั ฯ จึงประเมินวา จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาโครงการสนามกอลฟพัทยา รวมทัง้ จะ
สามารถนําที่ดินโดยรอบมาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลตอบแทนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทใหดียิ่งขึ้นได บริษัทจึงมี
ความประสงคที่จะเขาทํารายการในครั้งนี้
ประธานฯ จึงขอเปดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
ผูดําเนินการประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 255 4 ซึ่งไดจัด
ประชุมไปเมื่อวัน จันทร ที่ 27 เมษายน 255 4 โดยบริษทั ฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมใหแกทานผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมแลว
ผูดําเนินการประชุมแจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2554 ซึ่งไดจัดประชุมไปเมื่อวัน จันทร ที่ 27 เมษายน 255 4 วาการบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว
หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมาก ดังนี้
มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ซึ่งไดจัดประชุมไปเมื่อวัน จันทร ที่ 27 เมษายน 2554
ตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมสงบัตรลงคะแนน
รวมจํานวนเสียง

จํานวน (หุน)
523,749,657
3,000
523,752,657

คิดเปนรอยละ
99.99
0
0.01
100

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือเปนรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กอนเริ่มพิจารณาวาระที่สอง ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 13 ทาน
คิดเปนจํานวนหุน เทากับ 687,600 หุน เพราะฉะนั้นจนถึงวาระปจจุบันนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 94 คน คิดเปน จํานวนหุน
เทากับ 524,440,257 หุน
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ผูดําเนินการประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบวาเนื่องจากวาระที่ 2 จะตองไดรับมติ
พิเศษโดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนได
เสียซึ่งคิดเปนจํานวน 488,260,290 หุ น และไดมอบหมายให ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริษทั
เปนผูน าํ เสนอ
รายละเอียดใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ เกี่ยวกับการจะเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จํากัด ในสัดสวน 99.99
ของหุนสามัญที่ออกและชําระแลว (ภายหลังการเพิ่มทุน) เปนเงินทั้งสิ้น 590 ลานบาท ซึง่ ประกอบธุรกิจสนามกอลฟ
“พัทยา
คันทรี่คลับ แอนด รีสอรท” เพือ่ ทราบ ดังนี้
1. แผนการดําเนินธุรกิจ และประมาณการโครงสรางรายไดของบริษทั ฯ
ในป 2550 รายไดของบริษทั ฯมาจากโครงการแนบราบคิดเปนรอยละ 99 ของรายไดทั้งหมด และในป 2551 2552 2553
บริษัทฯเริ่มทําโครงการแนวสูงทําใหมีสัดสวนรายไดคิดเปนรอยละ 18 39 39 ของรายไดทั้งหมด ตามลําดับ ป 2554 จาก
ประมาณการรายไดบริษัทคาดวาโครงการแนวสูงจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70 ของรายไดทั้งหมด และเนื่องจากปจจุบัน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการแขงขันคอนขางสูง รวมทั้งราคาที่ดินสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯมีแผนขยายฐานรายไดในสวน
ธุรกิจเชาเพิ่มขึ้น ในป 2557 บริษัทฯกําหนดเปาหมายสัดสวนรายไดธุรกิจเชาของบริษัทฯอยูที่ประมาณรอยละ 5 ของรายได
ทั้งหมด และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 20%-25% ตอป บริษัทฯมีการลงทุนทําธุรกิจเชาโครงการแรก คือ อพารทเมนท “เสนาเฮาส” ที่
พหลโยธินซอย 30, โกดังใหเชาที่สุขุมวิทซอย 50 และ SENA Fest และในป 2554 บริษัทฯมีแนวคิดริเริ่มที่จะพัฒนาโครงการ
สนามกอลฟ และโรงแรมในสนามกอลฟ เพื่อเพิ่มมูลคารายไดธุรกิจเชาใหกับบริษัทฯตามเกณฑที่ตั้งไวประมาณ 5 % ของรายได
ทัง้ หมดในป 2557
2. การเปรียบเทียบราคาประเมินทีด่ นิ กับการเขาทํารายการ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

3. แผนการพัฒนาโครงการสนามกอลฟและโรงแรม แบงเปน 3 สวนดังนี้
• สรางคลับเฮาสและปรับปรุงสนาม ดร.เกษราฯ แจงวางบการเงินของ T.TREA ไมแสดงผลตอบแทนจากสนามกอลฟ
เนื่องจากบริษัทรับโอนทรัพยเพื่อชําระหนี้มาจาก บริษัท พัทยาคันทรี่คลับ จํากัด (“PCC”) ขอดีของการเขาทํารายการ
เปนการลดความเสี่ยงในการสรางสนามกอลฟ เนื่องจากโครงการเปดดําเนินงานและมีรายไดแลว เพียงแตบริษัทฯ
เขาปรับปรุง และสรางคลับเฮาสใหม
• สรางโรงแรมในพืน้ ทีร่ อการพัฒนา มีฐานลูกคาเดิมประมาณ 500 คน
บริษัทฯมีแผนการตลาดเพื่อหากลุมลูกคา
เปาหมายใหม โดยการติดตอกลุมบริษัททัวร, โรงแรม, หางสรรพสินคา, รานอาหาร, โรงเรียนสอนกอลฟ และหนวยงาน
ตางๆ รวมถึงการจัดโปรโมชัน่ แบบเปนแพคเกจเนนการเปนโรงแรมทีอ่ าํ นวยความเรือ่ งการจัดกิจกรรมกลุม ( Outdoor
Activity Hotel) เพื่อดึงดูดลูกคาจากบริษัทกลุมนิคมอุตสาหกรรมที่ตองการจัดกิจกรรมในองคกร
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• ปรับปรุงรีสอรทเพือ่ ขาย 20 ยูนิต โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ คนตางชาติ, คนในนิคม, คนพัทยา
เพือ่ เปนการเปด
ตลาดในการทําโรงแรม พรอมกับการเปดตลาดการขายบานในเมืองชลบุรี ซึ่งเปนเมืองที่มีศักยภาพและกําลังซื้อสูงเพื่อ
หลีกหนีการแขงขันที่สูงในกรุงเทพฯ

4. เงินลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการกอลฟและโรงแรม บริษทั คาดวาผลตอบแทนจากการลงทุน ( IRR) อยูที่
ประมาณ 10.4% และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10 ป

ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหที่ปรึกษาดานการเงินเปนผูนําเสนอขอมูลดานการเงิน
เพิ่มเติมในวาระนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณพงศานติ์ คลองวัฒนกิจ ในฐานะที่ปรึกษาดานการเงิน ไดกลาวใหผูถือหุนทราบวา
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเปนตัวแทนของผูถือหุนรายยอยเพื่อใหความเห็น
เกี่ยวกับรายการดังกลาว วามีสมเหตุสมผล และเปนประโยชนแกผูถือหุนหรือไม รวมถึงการใหความเห็นเกี่ยวกับราคาในการเขา
ทํารายการมีความเปนธรรมหรือไม และไดจัดทํารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนแลว และไดมอบหมายใหคุณธานี เต็มบุญทรัพย เปนผูนําเสนอขอมูลในรายงานความเห็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ใหผถู อื หุน ทราบ ดังนี้
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• รายละเอียดสินทรัพยที่ไดมาของบริษัทและมูลคาสิ่งตอบแทน

• บุคคลที่เกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ
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• ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จํากัด

• ขอดีของการทํารายการ

• ขอดอยของการเขาทํารายการ
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• สาระสําคัญของรางสัญญา MOU ระหวางบริษทั กับ บริษัท พัทยาคันทรี่คลับ จํากัด

ไดดังนี้

ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย และที่ปรึกษาทางการเงินไดตอบขอซักถามของผูถือหุนเกี่ยวกับโครงการดังกลาว โดยสรุป
-

-

-

-

บริษทั ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ประเมินมูลคาธุรกิจโดยใชวิธีใด การประเมินมูลคาของธุรกิจ
สนามกอลฟ ดวยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted cast flow “DCF”) สวนธุรกิจโรงแรมและบาน
จัดสรรใหวธิ เี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)
ราคาประเมินที่ดินในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทยาคันทรี่คลับ จํากัด นัน้ สามารถใชราคาประเมิน
ทีต่ าํ่ กวาเปนหลัก ในกรณีทร่ี าคาประเมินในสามปขา งหนาสูงกวาราคาประเมินในปจจุบนั ซึง่ การประเมินราคา
จะตองใหบริษทั ประเมินทีไ่ ดรบั การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.)
ตามสัญญา MOU เจาของกรรมสิทธิจ์ ะตองเสนอขายให บริษัทฯ เปนรายแรกกอนที่จะเสนอขายที่ดินใหบุคคลอื่น
สาเหตุท่ี บริษทั ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จํากัด ไมทําโครงการเอง แตนํามาเสนอขายใหบริษัท เนื่องจากป 2548 ชวงที่
นําบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่ดินแปลงนี้บริษัทฯ มีอยูแลว ในนาม บริษัท พัทยาคันทรี่คลับ จํากัด
แตยังมีปญหาภาระหนี้ และโครงสรางผูถือหุน จึงไมนําเขามาอยูภายใตโครงสรางบริษัทฯ โดยการทํา
MOU
รวมกัน ทั้ง บริษัท พัทยาคันทรี่คลับ จํากัด และ บริษทั ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จํากัด และบริษทั ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง
จํากัด ก็ไมสามารถทําไดเนื่องจาก MOU ทีท่ าํ รวมกับ บริษทั ฯ และจะทําใหเกิดปญหาในการบริหารธุรกิจ ในฐานะ
เปนผูกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งดําเนินธุรกิจมาประมาณ 30 ป และริเริ่มโครงการที่ยกกําไรทั้งหมดใหสาธารณกุศล ซึ่งนาจะ
เปนปจจัยที่ชวยสะทอนมุมมองของแนวคิดผูบริหารไดวา คิดถึงประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนรายยอย
โครงการนีบ้ ริษทั ฯ จะมีอตั ราการทํากําไร ( IRR) อยูที่ประมาณ 12% ซึ่งเกิดจากรายไดของสนามกอลฟ และ
โรงแรมซึ่งยังไมรวมรายไดจากโครงการบานรีสอรท โดยบริษัทฯ จะปรับขึ้นคากรีนฟเฉลี่ยปละประมาณ 5-10 %
และในสวนของโรงแรมแบงออกเปน 2 เฟส ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 1,300-1,500 บาท/หอง
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-

-

-

-

-

-

การทีบ่ ริษทั ฯซือ้ หุน บริษทั ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 590 ลานบาท. แบงชําระ 2 งวด โดยชําระ ณ วันทํา
สัญญาจํานวน 100 ลานบาท และออกตั๋วอาวัล 2 ป จํานวน 490 ลานบาท ซึง่ จากงบการเงินของบริษทั ฯ ในป
2553 มีกําไร 316 ลานบาท หักจายเงินปนผล 40
% และหักสํารองตามกฎหมาย 5 % คงเหลือเงินจากการ
ดําเนินงานประมาณ 174 ลานบาท บริษทั ฯมีแนวทางในการบริหารเงินในสวนทีเ่ หลืออยางไรและจะทําอยางไรให
บริษัทฯมีกําไร ซึ่งกิจสนามกอลฟในจังหวัดชลบุรี เปนธุรกิจที่สามารถทํากําไรได รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยใน
จังหวัดชลบุรีมีแนวโนมโตขึ้นอยางตอเนื่อง การที่บริษัทฯ เขาไปพัฒนาก็สามารถทํากําไรได และเปนประโยชนตอ
บริษทั ฯ ซึง่ การเขาทํารายการนีบ้ ริษทั ฯ ทําดวยความโปรงใส ตรงไปตรงมา โดยมีการดําเนินการตาม MOU ที่ได
เปดเผยกับทางตลาดหลักทรัพยฯ และก.ล.ต.แลวซึ่งเงื่อนไขการชําระเงินดังกลาวไดพิจารณาเพื่อไมใหมีผลกระทบ
กับ D/E Ratio ซึ่งในป 2554 บริษัทฯมีขนาดสินทรัพยอยูที่ประมาณ 3,600 ลานบาท และหลังจากการเขาซื้อหุน
บริษทั ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จํากัด บริษัทฯจะมีหนี้อยูที่ประมาณ 1,600 ลานบาท และมีสว นทุนประมาณ 1,800 ลาน
บาท ซึ่งในอนาคตบริษัทฯตั้งเปาใหธุรกิจเติบโตขึ้นปละประมาณ 20-25% และคาดวาในป 2556 บริษัทฯจะมี
ขนาดสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปน 4,900 ลานบาท และ มีสวนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเปน 2,400 ลานบาท
มีหนีส้ นิ ประมาณ 2,500 ลานบาท
การซือ้ หุน บริษทั ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จํากัด ณ.ขณะนี้ยังไมจําเปนตองมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแนวทางในการ
จัดตั้ง Property Fund ถาบริษัทมีรายไดสวนที่เปนรายไดคาเชาที่ชัดเจนและเปนไปตามเกณฑเรื่อง P-Fund ก็อาจ
มีความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุน ซึ่งขอดีของกองทุนคือไมตองเสียภาษี และยังมีความเปนเจาของไมนอยกวา
33%
กรณีที่ บริษัท พัทยาคันทรี่คลับ จํากัด( PCC) มีสถานะลมละลายสัญญา MOU จะยังคงอยูหรือไม และมีที่ดิน
บางสวนเปนของ บสท. ประมาณ 400 ไร ซึ่งปจจุบัน บสท. ประกาศขายที่ที่ดินแปลงยอยในสนามกอลฟไมใชตัว
สนามกอลฟประมาณ 370 ลานบาท สวนการที่ บสท. เลิกดําเนินการแตไดมีการแตงตั้งผูชําระบัญชี คือ
กระทรวงการคลัง เขามาดูแลแทน และปจจุบัน PCC ไมมีภาระหนี้ เพราะไดโอนหนี้ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว
โครงการ SENA Fest ไดตอบรับจากผูสนใจเชาพื้นที่ดีมาก โดยโครงการ SENA Fest มีทั้งหมด 4 ชั้น แบงเปน สวน
Supermarket รานคาแฟชั่น รานอาหาร และธนาคาร โดยมีสวนธุรกิจโรงแรมไมถือวาเปนเรื่องที่ใหมสําหรับบริษัท
ฯ เนื่องจากบริษัทฯมีโครงการอพารทเมนท อยูที่พหลโยธิน 30 อยูแลว
การทีบ่ ริษทั ฯลงทุน 750 ลานบาท และมีกาํ ไรประมาณ 20 ลานบาท. ซึ่งนอยมาก และไมคุมกับการลงทุน นั้น ดร.
เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริษัท ไดตอบขอซักถามวา เงินลงทุน 750 ลานบาท บริษทั ฯแบงการชําระ
ออกเปนชวงๆ และการคิดรายไดแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สนามกอลฟ โรงแรม และบาน ซึ่งตอง
พิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิของทั้ง 3 สวนรวมกัน คุณธานี เต็มบุญทรัพย ในฐานะทีป่ รึกษาดานการเงิน ได
ชี้แจงเพิ่มเติมวา รายไดจากโครงการทั้งหมด 3 โครงการ (สนามกอลฟ โรงแรม และบาน) มารวมกัน ในป 2560
รายไดจะอยูที่ประมาณ 200 ลานบาท
ในอนาคตบริษัทฯ จะมีรายไดจากธุรกิจเชาเพิ่มมากขึ้นจากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ SENA Fest โรงแรม บาน ซึง่
ทําใหโครงสรางรายไดกลุมธุรกิจเชากระจายเกินไปหรือไม และผูถือหุนใน บริษัท พัทยาคันทรี่คลับ จํากัด ซึ่งคุณ
ธีรวัฒนฯ ปจจุบันถือหุนประมาณ 63% อยากทราบวาในอดีตคุณ ธีรวัฒนฯ ถือในสัดสวนเทานี้หรือไม และรายการ
ระหวางกันของภรรยาของพี่สาวคุณธีรวัฒนฯ ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริษัท ไดตอบขอซักถามวา
ธุรกิจของบริษัทฯเนนตามทิศทางการปรับเปลี่ยนของกลุมลูกคาหลัก คือ กลุมผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง ทําให
บริษทั ฯคิดโครงการ SENA Fest ขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และ การถือหุน ในบริษทั พัทยา
คันทรี่คลับ( PCC) ของคุณธีรวัฒนฯ ณ ปจจุบนั PCC ซึ่งเปนเจาของโครงการพัทยาคันทรี่คลับ ไมมีภาระหนี้สินซึ่ง
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-

เดิม PCC มีภาระหนี้จํานวนมาก จึงทําใหเปนที่มาของภรรยาของพี่ชายคุณธีรวัฒนฯมารวมลงทุนอีก 1 ทาน นาย
ธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย ประธานกรรมการบริหาร ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากวิกฤติป 2540 ผูถือหุนรายอื่น
ไดรับผลกระทบจึงนําหุนมาขายใหตนเองทําใหปจจุบันมีสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 63%
บริษัทฯสามารถใชสนามกอลฟ โรงแรม และบาน เปนโครงการที่สงเสริมการขายซึ่งกันละกัน ซึ่งอาจจะมีการจัด
โปรโมชัน่ รวมกันไดในอนาคตได

และนอกจากนีค้ ุณธานี เต็มบุญทรัพย ในฐานะที่ปรึกษาดานการเงิน ไดกลาวสรุปหลักเกณฑการพิจารณาความ
เหมาะสมของการราคาในการเขาทํารายการ ดังนี้
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หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว โดย
ไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียซึ่ง
488,260,290 หุนที่ ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมสงบัตรลงคะแนน
รวมจํานวนเสียง

จํานวน (หุน)
22,117,566
5,722,600
8,339,800
36,179,966

คิดเปนจํานวน

คิดเปนรอยละ
61.13
15.82
23.05
100

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมนี้ ไดมีขอถกเถียงในเรื่องการพิจารณานําคะแนนเสียงของผูงดออก
เสียงมานับรวมเปนคะแนนดวยหรือไม ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาในประเด็นนี้เปนระยะเวลาพอสมควร จึงไดเสนอใหบริษัทฯ
ประสานงานและปรึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของกอนที่จะมีขอสรุปเพื่อดําเนินการตอไป
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ผูดําเนินการประชุมแจงตอที่ประชุม เรียนเชิญใหทานผูถือหุนที่มีคําถาม หรือตองการแสดงความคิด
เห็นและคํา
เสนอแนะแกบริษัทฯ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นไดในระเบียบวาระนี้ ซึ่งไมมีผูถือหุนทานไดประสงคแสดงความ
คิดเห็นและคําเสนอแนะ
ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทาน และกลาวปดประชุมเวลา 15.15 น

_________________________________
( นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ )
ประธานทีป่ ระชุม
ผูบ นั ทึกรายงานการประชุม

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)
เลขานุการบริษทั
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