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รายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 

ของ 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที่ประชุม 

 

การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554  ไดจัดประชุมขึ้นเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม  2554  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม

เจาพระยาปารค หองรัชดา 5 (ชั้นใตดิน) เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง  กรุงเทพมหานคร 10400  

 

เร่ิมการประชมุ 

 

นายวเิชยีร รัตนะพีระพงศ ประธานกรรมการบริษทั ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชมุ ( “ประธานฯ”) กลาวเปดประชุม

ตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ พรอมแนะนํารายนามคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุม และไดแจงใหทราบวา ศาสตราจารย

ไชยยศ เหมะรัชตะ ไมสามารถเขารวมประชุมไดเน่ืองจากติดภารกิจ นอกจากน้ีไดเรียนเชิญท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท

หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และท่ีปรึกษาดานกฎหมาย เขารวมประชุมเพ่ือตอบขอซักถามของผูถือหุนใน

วันน้ีดวย 

 

ประธานฯ  ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมไดใหขอมูลแกท่ีประชุมวาบริษัทไดเผยแพร

ขอมูลการประชุมในสวนของ นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) ท้ังในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของ

บริษทั www.senadevelopment.com ตั้งแตวันท่ี  11 สิงหาคม 2554   เปนตนมา เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบและมีขอมูล

เพียงพอในการประชุมผูถือหุน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาเปนประโยชนท่ีอาจเสนอเพ่ิมเติมเปนวาระเพ่ิมเติม

ภายในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2554 ท่ีผานมา แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระเพ่ิมเติม จากน้ัน ไดชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผู

ถือหุนมีสิทธิออกเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง บริษทัจะแสดงผลการนับคะแนน บนหนาจอดานหนาเวที และเพ่ือใหการดาํเนินการ

ประชมุเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว  และโปรงใส บริษทัจะดาํเนินการประชมุโดยพิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือเชญิประชมุท่ี

นําสงใหแกผูถือหุน เมื่อไดนําเสนอระเบียบวาระใหท่ีประชุมพิจารณาแลว และผูถือหุนไดซักถามจนส้ินขอสงสัยแลว ขอใหผูถือหุน

ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จากน้ันเจาหนาท่ีผูดําเนินการนับคะแนนของบริษัทจะนําบัตรลงคะแนนดังกลาวมา

นับคะแนนเพ่ือดําเนินการแจงผลคะแนนตอท่ีประชุมตอไป 

  

เพ่ือใหเปนการสอดคลองกับขอกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ในสวนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน ในการวินิจฉัยชี้

ขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกคะแนนเสียงลงคะแนนโดยนับ 1 หุนเปน 1 เสียงเสมอ มติของท่ีประชุม

ในวาระท่ี  1 ในวันน้ีใหประกอบไปดวยคะแนนเสียงท่ีถือเปนคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงในการ

ลงคะแนน สวนในวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เทรเซอร่ี โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือเปนรายการไดมาซึ่ง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทร. 02-541-4642 (20 สาย) แฟกซ 02-541-5164 www.senadevelopment.com 
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สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนและรายการท่ีเกี่ยวโยงกันจะตองไดรับมติพิเศษ โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

1. 

กรรมการผูเขารวมประชุม 

 

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. พลเอกบุญศักดิ ์กําแหงฤทธิรงค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายกมล ธรรมาณิชานนท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. พลตาํรวจเอกอชริวทิย สุพรรณเภสัช กรรมการ และกรรมการอิสระ 

5. นายธรีวฒัน ธัญลักษณภาคย กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ 

6. นางสาวเกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการ 

7. นางสาวเบญญาลักษณ ธัญลักษณภาคย กรรมการ 

8. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณภาคย กรรมการ 

9. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ ์ กรรมการ / เลขานุการบริษทั 

  

1. 

ผูเขารวมประชุมอ่ืน 

 

นายพงศานติ์ คลองวัฒนกิจ   ท่ีปรึกษาทางการเงนิ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2. นายธานี เต็มบุญทรัพย ท่ีปรึกษาทางการเงนิ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

3.  นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย  บริษทั เสนาดเีวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

 

ในการประชุมผูถือหุนในวันน้ี มีผูถือหุนมาประชุมรวม 81 ราย รวมจาํนวนหุนท้ังส้ิน  523,752,657  หุน คิดเปนรอยละ 

77.59% ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  675,000,000 หุน ครบเปนองคประชุมผูถือหุนตามกฎหมายและตามขอบังคับ

ของบริษทั จากน้ันประธานฯ ไดมอบหมายให นายวิเชียร  รัตนะพีระพงศ  ประธานกรรมการบริ ษัท เปนผูดาํเนินการประชมุ     

(”ผูดําเนินการประชุม”) 

 

นายธรีวฒัน  ธัญลักษณภาคย  ประธานกรรมการบริหาร  ในฐานะผูดําเนินการประชุม  ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับ

มอบฉันทะ และแจงใหทราบบริษัทฯมีแผนขยายฐานรายไดจากธุรกิจเชาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลดความเส่ียงในการทําธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย โดยในไตรมาส 3 ป 2554 บริษทัฯมแีผนเปดโครงการ SENA Fest ซึ่งเปนธุรกิจใหเชาพ้ืนท่ี (Retail) โดยวาระท่ีจะ

นํา เสนอตอผูถือหุนในวันน้ีถือเปนอีกหน่ึงโครงการท่ีอยูในแผนขยายฐานรายไดธุรกิจเชาเพ่ิมมากขึ้น จากอดีตท่ีมุงเนนการขาย

อสังหาริมทรัพยเปนหลัก เพ่ือเปนการการกระจายความเส่ียง และลดการพ่ึงพิงรายไดการขายอสังหาริมทรัพยเพียงอยางเดียว 

บริษัทฯเห็นวา ธุรกิจสนามกอลฟซึ่งมีความแตกตางจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย หากบริษัทฯสามารถบริหารธุรกิจดังกลาวได

ประสบความสําเร็จ ซึ่งคาดวาจะชวยใหบริษัทฯมีรายไดท่ีตอเน่ืองเพ่ิมขึ้นในอนาคต นอกจากน้ี บริษัทฯยังสามารถนําท่ีดินเปลา

แปลงท่ีทําเลดีท่ีสุดในบริเวณสนามกอลฟ  ไปพัฒนาเพ่ิมเติมเปนโรงแรมซึ่งจะชวยตอยอดธุรกิจใหแกบริษัทฯและสงเสริมธุรกิจ

สนามกอลฟ 

ดวยสภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมปจจบุนั การเปล่ียนแปลงนโยบายการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ การดาํเนินงาน

ของโครงการสนามกอลฟพัทยาท่ีมีแนวโนมท่ีดีขึ้น ประกอบกับโครงสรางทางการเงินท่ีแข็งแกรงของบริษัท  ท่ีมีความพรอมท่ีจะ
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ลงทุนเพ่ือปรับปรุงสนามกอลฟได บริษทัฯ จงึประเมนิวา จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาโครงการสนามกอลฟพัทยา รวมท้ัง จะ

สามารถนําท่ีดินโดยรอบมาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและผลตอบแทนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทใหดียิ่งขึ้นได บริษัทจึงมี

ความประสงคท่ีจะเขาทํารายการในคร้ังน้ี 

 

ประธานฯ จึงขอเปดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 

 

ผูดําเนินการประชุมไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 255 4 ซึ่งไดจัด

ประชุมไปเมื่อวัน จนัทรท่ี 27 เมษายน 255 4 โดยบริษทัฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมใหแกทานผูถือหุนพรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมแลว 

 

ผูดําเนินการประชุมแจงตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2554 ซึ่งไดจัดประชุมไปเมื่อวัน จนัทร ท่ี 27 เมษายน 255 4 วาการบันทึกรายงานมคีวามถกูตองครบถวน จงึเห็นสมควรรับรอง

รายงานการประชมุดงักลาว 

 

หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมาก ดังน้ี 

 

มติ รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ซึ่งไดจัดประชุมไปเมื่อวันจนัทรท่ี 27 เมษายน 255 4 

ตามท่ีผูดําเนินการประชมุเสนอ 

โดยมผีลการนับคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 523,749,657 99.99 

ไมเห็นดวย - 0 

งดออกเสียง 3,000 0.01 

ไมสงบัตรลงคะแนน - - 

รวมจํานวนเสียง 523,752,657 100 

 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เทรเซอร่ี โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือเปนรายการไดมาซึ่ง

สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

 กอนเร่ิมพิจารณาวาระท่ีสอง ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมอีก 13 ทาน 

คดิเปนจาํนวนหุนเทากบั 687,600 หุน เพราะฉะน้ันจนถึงวาระปจจุบันน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังส้ิน 94 คน คิดเปน จาํนวนหุน

เทากับ 524,440,257 หุน  
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 ผูดําเนินการประชุมไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวาเน่ืองจากวาระท่ี 2 จะตองไดรับมติ พิเศษโดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนได

เสียซึ่งคดิเปนจาํนวน 488,260,290 หุ น และไดมอบหมายให ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริษทั เปนผูนาํเสนอ

รายละเอียดใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ เกี่ยวกับการจะเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เทรเซอร่ี โฮลดิ้ง จํากัด ในสัดสวน 99.99 

ของหุนสามัญท่ีออกและชําระแลว (ภายหลังการเพ่ิมทุน) เปนเงินท้ังส้ิน 590 ลานบาท ซึง่ประกอบธุรกจิสนามกอลฟ “พัทยา        

คันทร่ีคลับ แอนด รีสอรท” เพ่ือทราบ ดงัน้ี 

 

1. แผนการดาํเนินธรุกจิ และประมาณการโครงสรางรายไดของบริษทัฯ 

 ในป 2550 รายไดของบริษทัฯมาจากโครงการแนบราบคดิเปนรอยละ 99 ของรายไดท้ังหมด และในป 2551 2552 2553 

บริษัทฯเร่ิมทําโครงการแนวสูงทําใหมีสัดสวนรายไดคิดเปนรอยละ 18 39 39 ของรายไดท้ังหมด ตามลําดับ ป 2554 จาก

ประมาณการรายไดบริษัทคาดวาโครงการแนวสูงจะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 70 ของรายไดท้ังหมด  และเน่ืองจากปจจุบัน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการแขงขันคอนขางสูง รวมท้ังราคาท่ีดินสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหบริษัทฯมีแผนขยายฐานรายไดในสวน

ธุรกิจเชาเพ่ิมขึ้น ในป 2557 บริษัทฯกําหนดเปาหมายสัดสวนรายไดธุรกิจเชาของบริษัทฯอยูท่ีประมาณรอยละ 5 ของรายได

ท้ังหมด และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 20%-25% ตอป บริษัทฯมีการลงทุนทําธุรกิจเชาโครงการแรก คือ อพารทเมนท “เสนาเฮาส” ท่ี

พหลโยธนิซอย 30, โกดังใหเชาท่ีสุขุมวิทซอย 50 และ SENA Fest และในป 2554 บริษัทฯมีแนวคิดริเร่ิมท่ีจะพัฒนาโครงการ

สนามกอลฟ และโรงแรมในสนามกอลฟ เพ่ือเพ่ิมมูลคารายไดธุรกิจเชาใหกับบริษัทฯตามเกณฑท่ีตั้งไวประมาณ 5 % ของรายได

ท้ังหมดในป 2557 

 

2. การเปรียบเทียบราคาประเมนิท่ีดนิ กบัการเขาทํารายการ ซึง่มรีายละเอียดดงัน้ี 

 
 

3. แผนการพัฒนาโครงการสนามกอลฟและโรงแรม แบงเปน 3 สวนดังน้ี 

• สรางคลับเฮาสและปรับปรุงสนาม ดร.เกษราฯ แจงวางบการเงินของ T.TREA ไมแสดงผลตอบแทนจากสนามกอลฟ 

เน่ืองจากบริษัทรับโอนทรัพยเพ่ือชําระหน้ีมาจาก บริษัท พัทยาคันทร่ีคลับ จํากัด (“PCC”) ขอดีของการเขาทํารายการ

เปนการลดความเส่ียงในการสรางสนามกอลฟ เน่ืองจากโครงการเปดดําเนินงานและมีรายไดแลว เพียงแตบริษัทฯ

เขาปรับปรุง และสรางคลับเฮาสใหม 

• สรางโรงแรมในพ้ืนท่ีรอการพัฒนา มฐีานลูกคาเดมิประมาณ 500 คน  บริษัทฯมีแผนการตลาดเพ่ือหากลุมลูกคา

เปาหมายใหม โดยการติดตอกลุมบริษัททัวร, โรงแรม, หางสรรพสินคา, รานอาหาร, โรงเรียนสอนกอลฟ และหนวยงาน

ตางๆ รวมถงึการจดัโปรโมชัน่แบบเปนแพคเกจเนนการเปนโรงแรมท่ีอาํนวยความเร่ืองการจดักจิกรรมกลุม ( Outdoor 

Activity Hotel) เพื่อดึงดูดลูกคาจากบริษัทกลุมนิคมอุตสาหกรรมที่ตองการจัดกิจกรรมในองคกร 
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• ปรับปรุงรีสอรทเพ่ือขาย 20 ยูนิต โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ คนตางชาติ, คนในนิคม, คนพัทยา  เพ่ือเปนการเปด

ตลาดในการทําโรงแรม พรอมกับการเปดตลาดการขายบานในเมืองชลบุรี ซึ่งเปนเมืองท่ีมีศักยภาพและกําลังซื้อสูงเพ่ือ

หลีกหนีการแขงขันท่ีสูงในกรุงเทพฯ 

 
 

4. เงนิลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการกอลฟและโรงแรม  บริษทัคาดวาผลตอบแทนจากการลงทุน ( IRR) อยูท่ี

ประมาณ 10.4% และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10 ป 

 
 

 ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริษัท  ไดมอบหมายใหท่ีปรึกษาดานการเงินเปนผูนําเสนอขอมูลดานการเงิน

เพ่ิมเติมในวาระน้ีโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 คุณพงศานติ์ คลองวัฒนกิจ ในฐานะท่ีปรึกษาดานการเงิน ไดกลาวใหผูถือหุนทราบวา บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเปนตัวแทนของผูถือหุนรายยอยเพ่ือใหความเห็น

เกี่ยวกับรายการดังกลาว วามีสมเหตุสมผล และเปนประโยชนแกผูถือหุนหรือไม รวมถึงการใหความเห็นเกี่ยวกับราคาในการเขา

ทํารายการมีความเปนธรรมหรือไม และไดจัดทํารายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนแลว และไดมอบหมายใหคุณธานี เต็มบุญทรัพย เปนผูนําเสนอขอมูลในรายงานความเห็นท่ีปรึกษา

ทางการเงนิอิสระ ใหผูถอืหุนทราบ ดงัน้ี 
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• รายละเอียดสินทรัพยท่ีไดมาของบริษัทและมูลคาส่ิงตอบแทน 

 
 

• บุคคลท่ีเกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ 
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• ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท ที.เทรเซอร่ี โฮลดิ้ง จํากัด 

 
 

• ขอดีของการทํารายการ 

 
 

 

• ขอดอยของการเขาทํารายการ 
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• สาระสําคัญของรางสัญญา MOU ระหวางบริษทั กับ บริษัท พัทยาคันทร่ีคลับ จํากัด  

 
 

 ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย และท่ีปรึกษาทางการเงินไดตอบขอซักถามของผูถือหุนเกี่ยวกับโครงการดังกลาว โดยสรุป

ไดดังน้ี  

- บริษทั ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ประเมินมูลคาธุรกิจโดยใชวิธีใด การประเมินมูลคาของธุรกิจ

สนามกอลฟ ดวยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted cast flow “DCF”) สวนธุรกิจโรงแรมและบาน

จดัสรรใหวธิเีปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) 

- ราคาประเมินท่ีดินในกรณีท่ีบริษัทฯ ตกลงซื้อท่ีดินจาก บริษัท พัทยาคันทร่ีคลับ จํากัด  น้ันสามารถใชราคาประเมนิ

ท่ีต่าํกวาเปนหลัก ในกรณีทีร่าคาประเมนิในสามปขางหนาสูงกวาราคาประเมนิในปจจบุนั ซึง่การประเมนิราคา

จะตองใหบริษทัประเมนิท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.)  

- ตามสัญญา MOU เจาของกรรมสิทธิจ์ะตองเสนอขายให บริษัทฯ เปนรายแรกกอนท่ีจะเสนอขายท่ีดินใหบุคคลอ่ืน 

- สาเหตทุี ่บริษทั ที.เทรเซอร่ี โฮลดิ้ง จํากัด  ไมทําโครงการเอง แตนํามาเสนอขายใหบริษัท เน่ืองจากป 2548 ชวงท่ี

นําบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ท่ีดินแปลงน้ีบริษัทฯ มีอยูแลว ในนาม บริษัท พัทยาคันทร่ีคลับ จํากัด 

แตยังมีปญหาภาระหน้ี และโครงสรางผูถือหุน จึงไมนําเขามาอยูภายใตโครงสรางบริษัทฯ โดยการทํา MOU 

รวมกัน ท้ัง บริษัท พัทยาคันทร่ีคลับ จํากัด  และ บริษทั ที.เทรเซอร่ี โฮลดิ้ง จํากัด  และบริษทั ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง 

จํากัด ก็ไมสามารถทําไดเน่ืองจาก MOU ท่ีทาํรวมกบั บริษทัฯ และจะทําใหเกดิปญหาในการบริหารธุรกจิ ในฐานะ

เปนผูกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งดําเนินธุรกิจมาประมาณ 30 ป และริเร่ิมโครงการท่ียกกําไรท้ังหมดใหสาธารณกุศล ซึ่งนาจะ

เปนปจจัยท่ีชวยสะทอนมุมมองของแนวคิดผูบริหารไดวา คิดถึงประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนรายยอย 

- โครงการน้ีบริษทัฯ จะมอีตัราการทํากาํไร ( IRR) อยูท่ีประมาณ 12%  ซึ่งเกิดจากรายไดของสนามกอลฟ และ

โรงแรมซึ่งยังไมรวมรายไดจากโครงการบานรีสอรท โดยบริษัทฯ จะปรับขึ้นคากรีนฟเฉล่ียปละประมาณ 5-10 % 

และในสวนของโรงแรมแบงออกเปน 2 เฟส ซึ่งมีราคาเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 1,300-1,500 บาท/หอง 
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- การท่ีบริษทัฯซือ้หุน บริษทั ที.เทรเซอร่ี โฮลดิ้ง จํากัด  จาํนวน 590 ลานบาท. แบงชําระ 2 งวด โดยชําระ ณ วันทํา

สัญญาจํานวน 100 ลานบาท และออกตั๋วอาวัล 2 ป จาํนวน 490 ลานบาท ซึง่จากงบการเงนิของบริษทัฯ  ในป 

2553 มีกําไร 316 ลานบาท หักจายเงนิปนผล 40 % และหักสํารองตามกฎหมาย 5 % คงเหลือเงินจากการ

ดาํเนินงานประมาณ 174 ลานบาท บริษทัฯมแีนวทางในการบริหารเงนิในสวนท่ีเหลืออยางไรและจะทําอยางไรให

บริษัทฯมีกําไร ซึ่งกิจสนามกอลฟในจังหวัดชลบุรี เปนธุรกิจท่ีสามารถทํากําไรได รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยใน

จังหวัดชลบุรีมีแนวโนมโตขึ้นอยางตอเน่ือง การท่ีบริษัทฯ เขาไปพัฒนาก็สามารถทํากําไรได และเปนประโยชนตอ

บริษทัฯ ซึง่การเขาทํารายการน้ีบริษทัฯ ทําดวยความโปรงใส ตรงไปตรงมา โดยมกีารดาํเนินการตาม MOU ท่ีได

เปดเผยกับทางตลาดหลักทรัพยฯ และก.ล.ต.แลวซึ่งเงื่อนไขการชําระเงินดังกลาวไดพิจารณาเพ่ือไมใหมีผลกระทบ

กบั D/E Ratio ซึ่งในป 2554 บริษัทฯมีขนาดสินทรัพยอยูท่ีประมาณ 3,600 ลานบาท และหลังจากการเขาซื้อหุน 

บริษทั ที.เทรเซอร่ี โฮลดิ้ง จํากัด บริษัทฯจะมีหน้ีอยูท่ีประมาณ 1,600 ลานบาท และมสีวนทุนประมาณ 1,800 ลาน

บาท ซึ่งในอนาคตบริษัทฯตั้งเปาใหธุรกิจเติบโตขึ้นปละประมาณ 20-25% และคาดวาในป 2556 บริษัทฯจะมี

ขนาดสินทรัพยเพ่ิมขึ้นเปน   4,900 ลานบาท  และ  มีสวนทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นเปน  2,400 ลานบาท 

        มหีน้ีสนิประมาณ 2,500 ลานบาท 

- การซือ้หุน บริษทั ที.เทรเซอร่ี โฮลดิ้ง จํากัด ณ.ขณะน้ียังไมจําเปนตองมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแนวทางในการ

จัดตั้ง Property Fund ถาบริษัทมีรายไดสวนท่ีเปนรายไดคาเชาท่ีชัดเจนและเปนไปตามเกณฑเร่ือง P-Fund กอ็าจ

มีความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุน ซึ่งขอดีของกองทุนคือไมตองเสียภาษี และยังมีความเปนเจาของไมนอยกวา 

33% 

- กรณีท่ี บริษัท พัทยาคันทร่ีคลับ จํากัด( PCC)  มสีถานะลมละลายสัญญา MOU จะยังคงอยูหรือไม และมีท่ีดิน

บางสวนเปนของ บสท. ประมาณ 400 ไร ซึ่งปจจุบัน บสท. ประกาศขายท่ีท่ีดินแปลงยอยในสนามกอลฟไมใชตัว

สนามกอลฟประมาณ 370 ลานบาท สวนการท่ี บสท. เลิกดําเนินการแตไดมีการแตงตั้งผูชําระบัญชี คือ 

กระทรวงการคลัง เขามาดูแลแทน และปจจุบัน PCC ไมมีภาระหน้ี เพราะไดโอนหน้ีท้ังหมดไปเรียบรอยแลว 

- โครงการ SENA Fest ไดตอบรับจากผูสนใจเชาพ้ืนท่ีดีมาก โดยโครงการ SENA Fest มีท้ังหมด 4 ชั้น แบงเปนสวน 

Supermarket รานคาแฟชั่น รานอาหาร และธนาคาร โดยมีสวนธุรกิจโรงแรมไมถือวาเปนเร่ืองท่ีใหมสําหรับบริษัท

ฯ เน่ืองจากบริษัทฯมีโครงการอพารทเมนท อยูท่ีพหลโยธิน 30  อยูแลว 

- การท่ีบริษทัฯลงทุน 750 ลานบาท และมกีาํไรประมาณ 20 ลานบาท. ซึ่งนอยมาก และไมคุมกับการลงทุน น้ัน ดร.

เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริษัท  ไดตอบขอซักถามวา เงินลงทุน 750 ลานบาท บริษทัฯแบงการชาํระ

ออกเปนชวงๆ และการคิดรายไดแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สนามกอลฟ โรงแรม และบาน ซึ่งตอง

พิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิของท้ัง 3 สวนรวมกนั คุณธานี เตม็บุญทรัพย ในฐานะท่ีปรึกษาดานการเงนิ ได

ชี้แจงเพ่ิมเติมวา รายไดจากโครงการท้ังหมด 3 โครงการ (สนามกอลฟ โรงแรม และบาน)  มารวมกนั ในป 2560 

รายไดจะอยูท่ีประมาณ 200 ลานบาท 

- ในอนาคตบริษัทฯ จะมีรายไดจากธุรกิจเชาเพ่ิมมากขึ้นจากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ SENA Fest โรงแรม บาน ซึง่

ทําใหโครงสรางรายไดกลุมธุรกิจเชากระจายเกินไปหรือไม และผูถือหุนใน บริษัท พัทยาคันทร่ีคลับ จํากัด  ซึ่งคุณ

ธีรวัฒนฯ ปจจุบันถือหุนประมาณ 63% อยากทราบวาในอดีตคุณ ธีรวัฒนฯ ถือในสัดสวนเทาน้ีหรือไม และรายการ

ระหวางกันของภรรยาของพ่ีสาวคุณธีรวัฒนฯ ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริษัท  ไดตอบขอซักถามวา

ธุรกิจของบริษัทฯเนนตามทิศทางการปรับเปล่ียนของกลุมลูกคาหลัก คือ กลุมผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง ทําให

บริษทัฯคดิโครงการ SENA Fest ขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค และ  การถอืหุนในบริษทั พัทยา

คันทร่ีคลับ( PCC) ของคุณธีรวัฒนฯ ณ ปจจบุนั PCC ซึ่งเปนเจาของโครงการพัทยาคันทร่ีคลับ ไมมีภาระหน้ีสินซึ่ง



 

หนา 10 จาก 11 

เดิม PCC มีภาระหน้ีจํานวนมาก จึงทําใหเปนท่ีมาของภรรยาของพ่ีชายคุณธีรวัฒนฯมารวมลงทุนอีก 1 ทาน  นาย          

ธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย ประธานกรรมการบริหาร ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา เน่ืองจากวิกฤติป 2540 ผูถือหุนรายอ่ืน

ไดรับผลกระทบจึงนําหุนมาขายใหตนเองทําใหปจจุบันมีสัดสวนการถือหุนเพ่ิมขึ้นเปน 63% 

- บริษัทฯสามารถใชสนามกอลฟ โรงแรม และบาน เปนโครงการท่ีสงเสริมการขายซึ่งกันละกัน ซึ่งอาจจะมีการจัด

โปรโมชัน่รวมกนัไดในอนาคตได 

 

และนอกจากน้ีคุณธานี เต็มบุญทรัพย ในฐานะท่ีปรึกษาดานการเงิน ไดกลาวสรุปหลักเกณฑการพิจารณาความ

เหมาะสมของการราคาในการเขาทํารายการ ดังน้ี 

 

 

 
 



 

หนา 11 จาก 11 

 

หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว โดย ไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียซึ่ง คดิเปนจาํนวน  

488,260,290 หุนท่ี ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียง โดยมผีลการนับคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 22,117,566 61.13 

ไมเห็นดวย 5,722,600 15.82 

งดออกเสียง 8,339,800 23.05 

ไมสงบัตรลงคะแนน - - 

รวมจํานวนเสียง 36,179,966 100 

 

 ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมน้ี ไดมีขอถกเถียงในเร่ืองการพิจารณานําคะแนนเสียงของผูงดออก

เสียงมานับรวมเปนคะแนนดวยหรือไม ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณาในประเด็นน้ีเปนระยะเวลาพอสมควร จึงไดเสนอใหบริษัทฯ 

ประสานงานและปรึกษาหนวยงานท่ีเกี่ยวของกอนท่ีจะมีขอสรุปเพ่ือดําเนินการตอไป  

 

วาระที ่3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

 

ผูดําเนินการประชุมแจงตอท่ีประชุม เรียนเชิญใหทานผูถือหุนท่ีมีคําถาม หรือตองการแสดงความคิด เห็นและคํา

เสนอแนะแกบริษัทฯ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นไดในระเบียบวาระน้ี ซึ่งไมมีผูถือหุนทานไดประสงคแสดงความ

คิดเห็นและคําเสนอแนะ 

 

ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทาน และกลาวปดประชุมเวลา 15.15 น 

 

 

  

_________________________________ 

(  นายวิเชียร  รัตนะพีระพงศ  ) 

       ประธานท่ีประชมุ 

 

ผูบนัทึกรายงานการประชมุ 

 

 

(นางวีรพร  ไชยสิริยะสวัสดิ์) 

      เลขานุการบริษทั 


