
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ของ 

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จาํกัด (มหาชน)  
(“บริษัท”) 

 
เวลาและสถานท่ี 
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน 
เพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมการประชมุ 
 1. นางศรีวรา  อสิสระ   ประธานกรรมการ 

2. นายสงกรานต์  อิสสระ   กรรมการผู้จดัการ 
3. นายประเวศวฒิุ  ไรวา   กรรมการ 

 4. นางลนิดา  ประเสริฐสม   กรรมการ 
 5. นางธีราภรณ์  ศรีเจริญวงศ์  กรรมการ 
 6. นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายวิทิต  รัชชตาตะนนัท์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8. นายพินิจ  พวัพนัธ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการบริษัทท่ีไม่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายนิติ  โอสถานเุคราะห์  กรรมการ 
 
บคุคลอ่ืนท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 

1.     นายศรีประเสริฐ ศรีประวตัิกลุ ผู้แทนจากสํานกังานตรวจสอบบญัชี เอินส์ท แอนด์ ยงั (ผู้สอบบญัชี) 
2.     นายชยตุม์ หลีเจริญกลุ  ผู้แทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

                ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์) 
3. นายพชัร เนตรสวุรรณ  บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั  (ท่ีปรึกษาการเงินอสิระ) 
4. นางสาวปาลาวี บนุนาค  บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จํากดั (ILCT) (ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

   
ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ ได้กลา่วแนะนําคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ  

ผู้แทนจากสํานกังานตรวจสอบบญัชี เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั(คณุศรีประเสริฐ  ศรีประวติักลุ) ผู้แทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน (คณุชยตุม์  หลีเจริญกลุ ) ผู้แทนจาก บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั  จํากดั  
ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (คณุพชัร  เนตรสวุรรณ) ผู้แทนจากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย สากล จํากดั (ILCT) (คณุปาลาวี  
บนุนาค )ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชมุ โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยตนเอง   34  ราย ถือหุ้น       53,793,203 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ   44.80 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยมอบฉนัทะ 14  ราย ถือหุ้น       20,702,700  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  17.30 ของจํานวนหุ้น ทัง้หมด 
รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ  48  ราย ถือหุ้น       74,495,903  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ  62.10 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด  

  
ครบเป็นองค์ประชมุ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จงึกลา่วเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระ
ดงัต่อไปนี ้ 

 
วาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ กลา่วถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 วา่เป็นปีท่ีดีมากสําหรับบริษัท รายได้รวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 93 
เป็น 2,132 ล้านบาท มีกําไรสทุธิ 121 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 705  กําไรสทุธิตอ่หุ้น 1.01 บาท รายได้หลกัสว่นใหญ่มา
จากการขายอสงัหาริมทรัพย์มลูค่า 1,666 ล้านบาท ค่าเช่าและค่าบริการ 91.5 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมศรี
พนัวา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 26 จากปี 2554 เป็น 304 ล้านบาท ในปี 2555 และกล่าวถึงรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ว่ามาจาก
โครงการใดบ้าง  และกล่าวถึงการดําเนินงานของโครงการ ดิอิสสระ ลาดพร้าว ถึงแม้จะลา่ช้ากวา่กําหนดแต่กลบัทําให้มลูค่าขาย
ของโครงการท่ีเพิ่มจาก 2,200 ล้านบาท เป็น 2,700 ล้านบาท ส่งผลให้มีกําไรเพิ่มขึน้ประมาณ 100 ล้านบาท นอกจากนีย้งัได้
กล่าวถึงตกึนีไ้ด้รับรางวลั  High rise architecture จาก International Property ขององักฤษ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้รับรางวลั Best 
Developer  จาก Thailand Property Awards ปี 2012 และ รางวลั Best Developer จาก  South East Asia Property  Awards ใน
ปี 2012 เชน่เดียวกนั เดิมรายได้ของบริษัทมกัจะผนัผวนแต่ตอ่ไปบริษัทจะพยายามรักษาเสถียรภาพของรายได้ให้สม่ําเสมอ 
โดยเฉพาะโครงการบริเวณ ชะอํา-หวัหิน ซึง่ดําเนินการโดยบริษัท ร่วมอิสสระ จํากดั โดยเป็นการร่วมทนุกบักลุม่บริษัท สหพฒัน
พิบลูย์ ซึง่มีท่ีดนิรอการพฒันากวา่ 100 ไร่ คาดวา่จะใช้ระยะเวลาในการพฒันามากวา่ 10 ปี ปัจจบุนัพฒันาและขายอยูส่อง
โครงการคือ บ้านทิวทะเล เฟส 1 และบ้านทิวทะเลเฟส 2 ซึง่มียอดขายไปแล้วประมาณร้อยละ 85 และ 40 ตามลําดบั บ้านทิวทะเล
เฟส 3 อยู่ระหวา่งการออกแบบ ซึง่ประกอบไปด้วยท่ีอยูอ่าศยั และโรงแรม และมีท่ีดินท่ีจะพฒันาต่อไปเร่ือย ซึง่คาดวา่ไมต่ํ่ากวา่ 
100,000 ตารางเมตร ซึง่บริษัทจะทยอยสร้างไป ปัจจบุนั บริษัทใช้ผู้ รับเหมาท่ีมีศกัยภาพ การพฒันาตอ่เน่ืองในบริเวณใกล้กนั
สามารถลดต้นทนุในด้านการตลาดและการบริหารงานก่อสร้างได้มาก และถือวา่บริษัทเป็นผู้ นําตลาดในบริเวณนีด้้วย  ใน
ขณะเดียวกนัท่ีกรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้เปิดโครงการคอนโดใหม่บริเวณถนนสขุสวสัดิใ์นช่ือ “ISSI” ซึง่เป็นการจบัตลาดใหมจ่ากลกูค้า
ระดบักลางถงึสงู เป็นกลุม่ลกูค้าระดบักลาง ซึง่มีรายได้ประมาณ 40,000 บาท เป็นโครงการท่ีอยูใ่นทําเลท่ีดีติดถนนใหญ่ สงู 24 
ชัน้ พืน้ท่ีขายประมาณ 25,000 ตารางเมตร มลูค่าโครงการประมาณ 1,900 ล้านบาท  ซึง่ลกูค้าให้การต้อนรับเป็นอยา่งดี สามารถ
ขายได้ 500 ยนิูต จากท่ีเปิดขาย 680 ยนิูตภายในวนัเดียว ซึง่ปัจจบุนัขายไปประมาณร้อยละ 80 ซึง่บริษัทฯ คดิวา่จะเจาะตลาด
ระดบักลางนีม้ากขึน้ เพราะเป็นฐานท่ีมีลกูค้าขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงเน้นในคณุภาพของสินค้าเชน่เดมิ ในกรุงเทพฯ
เรายงัซือ้ท่ีดินบริเวณถนนนางลิน้จ่ี ซึง่จะทําโครงการเป็นคอนโดมิเนียมขนาดเจด็ชัน้เป็นท่ีอาศยัชัน้ดี ประมาณ 26 ยนิูต มลูค่า
โครงการประมาณ 600 ถงึ 700 ล้านบาท และคาดวา่จะตอกเข็มภายในปีนี ้  นอกจากนีย้งัมีโครงการบ้านสตีวนัท่ีปากชอ่ง จงัหวดั
นครราชสมีา ซึง่ก่อสร้างบ้านโดยใช้เทคโนโลยี SCG HEIM จากประเทศญ่ีปุ่ น  เป็นบ้านพกัตากอากาศ 53 หลงั และพร้อมท่ีจะเปิด
ตวัอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2556 นี ้โครงการนีมี้มลูคา่ประมาณ 800 ล้านบาท และนอกจากนี ้บริษัทยงัมีแผนท่ีจะ
ไปดําเนินโครงการท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่ ซึง่อยูร่ะหวา่งการเจรจาซือ้ท่ีดินซึง่อยูใ่นชมุชนและมีววิธรรมชาติท่ีสวยงาม และใน
ขณะเดียวกนั บริษัทชาญอสิสระ เรสซเิดนซ์ จํากดั (CIR) ก็กําลงัดท่ีูดนิท่ีจงัหวดัพงังา ซึง่เป็นท่ีดนิท่ีสวย โดยจะแจ้งความคืบหน้า
ในการประชมุครัง้ตอ่ไป และกลา่วถงึความคืบหน้าในการนําโรงแรมศรีพนัวาเข้ากองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่เราได้ย่ืนเอกสารตอ่
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) แล้ว ซึง่ราคาขายประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยมี ธนาคาร 
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ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  เป็นทัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และผู้ รับประกนัการจําหนา่ย ปัจจบุนัยงัมีท่ีเหลือในโครงการศรีพนัวา
ประมาณ 14 ไร่ ซึง่บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะสร้างโรงแรมเพ่ิมประมาณ 32 ห้อง ซึง่อยู่ในระหวา่งการออกแบบก่อสร้าง ซึง่ถ้ากองทนุฯ
เกิดขึน้ บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (CID) จะรับรู้กําไรประมาณ 473 ล้านบาท คิดเป็นกําไรตอ่หุ้นประมาณ 
4 บาท หลงัจากนัน้ได้มอบให้นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ดําเนินการประชมุตามวาระ   หลงัจาก
นัน้นายวีรชยั ได้เร่ิมดําเนินการประชมุตามวาระดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 2: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 

2555 

  

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 1/2555 ซึง่ประชมุ เม่ือวนัท่ี 25

เมษายน 2555 และขอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ (ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะฯ) ได้ให้

คําแนะนําวา่ ถ้ามีผู้ ถือหุ้นถาม อยากจะขอให้ใสช่ื่อ-นามสกลุ ผู้ถามเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 

 หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วจงึลงคะแนนเสียง ดงันี ้
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 74,371,903 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.83 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                 0  คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง      124,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    0.17 

 
 มตทิี่ประชุม  
 มีมติร้อยละ 99.83 ให้รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 ซึง่ประชมุ เม่ือวนัท่ี 25เมษายน 2555 
 
วาระที่ 3: พจิารณารับรองรายงานประจาํปี 2555 
 
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบวา่บริษัทได้สง่รายงานประประจําปีให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ซึง่
รายงานประจําปีจะรายงานให้ทราบถงึโครงสร้างของบริษัทฯ และการดําเนินงานในโครงการต่างๆ โดยจะขอสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2555 ท่ีผา่นมาบริษัทมีสนิทรัพย์รวม 3,694 หนีส้นิรวม 2,374 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น  1,320 ล้านบาท 
รายได้จากการขาย คา่เช่า และบริการ 2,061 ล้านบาทรายได้รวม  2,132  ล้านบาท  กําไรขัน้ต้น 755 ล้านบาท และกําไรสทุธิ 
121 ล้านบาท   
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ได้มีผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามข้อสงสยัดงันีคื้อ 
 
นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ  ได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ ในรายงานประจําปีได้ให้ข้อมลูได้ครบถ้วนดีแล้ว แตใ่นกรณีรายงานต่อตลาด
หลกัทรัพย์ในแตล่ะไตรมาสให้ข้อมลูน้อยไป ซึง่ทางคณะกรรมการจะรับไว้พิจารณาตอ่ไป 
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หลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วจงึลงคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 74,371,903 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.83 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                 0  คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง      124,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    0.17 

 
มตทิี่ประชุม  
มีมติร้อยละ 99.83 ให้รับรองรายงานประจําปี 2555 และผลการดําเนินงานของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
2555 

  
วาระที่ 4: พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสาํหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุอนมุตัิงบดลุ และงบกําไรขาดทนุ ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ประจําปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   
 นายวีรชยั  วิจิตรธนากลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้สรุปตวัเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ 
รวมทัง้งบกระแสเงินสดให้ท่ีประชมุรับทราบ 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั 
 นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม ดงันี ้

ในรายงานประจําปี 2555 หน้า 98 ในสว่นของงบการเงินบริษัท มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 622 ล้านบาทเศษ 
และชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว 1,167 ล้านบาทเศษ เป็นเงินสว่นใดท่ีเราคืนไป และเงินสว่นใดท่ีรับมาเพิ่ม และมีต้นทนุตา่งกนั
อย่างไรบ้าง 
 คําตอบ จะมีสองสว่น คือ สว่นท่ีชําระคืนสว่นใหญ่จะเป็นโครงการลาดพร้าว 500 กวา่ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นสว่นของ
โครงการบ้านชานทะเล และโครงการสขุมุวทิ แอทฟอร์ตีท้ ู  สว่นต้นทนุอยูท่ี่ประมาณ    MLR สว่นเงินกู้ ระยะยาวท่ีได้มา จะมี
สว่นโครงการดิ อสิสระ ลาดพร้าว บางสว่นท่ียงัคงเหลือวงเงินกู้อยู่ สว่นท่ีชําระคือสว่นท่ีโอนให้ลกูค้าและหกัเงินบางสว่นคืน
เงินกู้กบัธนาคาร แต่มีบางสว่นท่ีค้างเบกิก็สามารถเบิกมาใช้ได้  เงินกู้สว่นท่ีเหลือ คือโครงการบ้านทิวทะเลเฟส 1  และโครงการ
สีตวนัเล็กน้อย เงินกู้ ใหมมี่ต้นทนุท่ี MLR-1.5 ซึง่ลดลงกวา่ของเดิม 
 
 หลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วจงึลงคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 74,371,903 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.83 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                 0  คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง      124,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    0.17 
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มตทิี่ประชุม  
มีมติร้อยละ 99.83 อนมุตัิงบดลุ และงบกําไรขาดทนุ ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2555 
 
วาระที่ 5:  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 

 
ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกําไรจากการดําเนินงาน ประจําปี 2555 ตาม

งบกําไรขาดทนุท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จํานวน 121 ล้านบาท  ในขณะท่ีผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการของบริษัทมีผลกําไร  จํานวน 72.5  ล้านบาท ท่ีประชมุคณะกรรมการจงึเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ
บริษัทจํานวน 120,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท  เป็นเงินทัง้สิน้ 18,000,000 .- บาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2556 และกําหนดวนั วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2556 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธิปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556   

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั 
นายสทุศัน์  ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถงึภาพรวมของการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ซึง่เข้าใจได้วา่ 

บริษัทฯ ต้องกนัเงินไว้ใช้ในโครงการท่ีขยายเพ่ิมขึน้ทําให้เงินปันผลท่ีจะจ่ายคอ่นขา่งต่ํา ซึง่ไม่แนใ่จวา่จะน้อยกวา่นโยบาย
จ่ายเงินปันผลหรือไม่ จงึอยากทราบเร่ืองภาพรวมในอนาคต ทัง้เร่ืองการเติบโต หรือสว่นของกําไร การเงินในอนาคต 3-5 ปี จะ
มีลกัษณะอย่างไรบ้าง เพราะทางบริษัทก็มีโครงการเกิดขึน้มากมาย หลากหลายลกัษณะ 

คําตอบ  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินละร้อยละ 40 ซึง่ก็ไม่ได้สงูเทา่ไรนกั และเราไม่ได้พิจารณา
เร่ืองกองทนุรวมฯ จะเกิดขึน้หรือไม่  เราเน้นเร่ืองการเกิดโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการท่ีถนนนางลิน้จ่ี, ท่ีปากชอ่ง-เขาใหญ่, ท่ี
เชียงใหม่ และท่ีชะอํา รายได้ในอนาคตจะค่อยๆ เพิ่มอยู่ท่ี 3-4 พนัล้านบาทตอ่ปี และคิดวา่จะโตไปเร่ือยๆ ในระยะเวลา 10 ปี 
จากการศกึษาคร่าวๆ  

1. ในปีหน้าจะรับรู้รายได้จากโครงการบ้านทิวทะเล เฟส 1 บางสว่นจากการขายได้ใกล้ๆ 2,000 ล้าน และปีถดัไป
คือ บ้านทิวทะเล 2 ก็จะคอ่ยๆ เสถียรขึน้ และปีนัน้ก็จะมีรายได้จากโครงการ ISSI Condo ซึง่มนัจะค่อยๆ เสถียร
ขึน้โดยเฉพาะจากบ้านทิวทะเลเป็นแกนหลกั เพราะมีความต่อเน่ืองของโครงการ 7-8 ปี 

2. โครงการ ISSI Condo จะมีการ ทําโครงการในลกัษณะเดียวกนั ก็จะทําให้มีรายได้กลบัเข้ามาอกี 
3. รายได้จากโรงแรม และรายได้จากค่าเช่าซึง่คอ่นข้างคงท่ีอยู่แล้ว  นอกจากนีก็้จะมีสว่นของกองทนุ (Property 

Fund) ซึง่จดัเป็น สว่นพิเศษท่ีเพิ่มขึน้มาอีกด้วย 
 

หลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วจงึลงคะแนนเสียง ดงันี ้
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 74,371,903 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.83 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                 0  คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง      124,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    0.17 
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มตทิี่ประชุม 
เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 74,371,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.83 งดออกเสียงด้วยคะแนน

เสยีง 124,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17  ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย  
 

 
 
วาระที่ 6: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการซ่ึงถงึกาํหนดพ้นจากตาํแหน่งตามวาระและ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจาํปี 2556 (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) 

 
ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากมีกรรมการต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระอย่างน้อยจํานวนหนึง่ในสาม 

และกรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ในปีนีคื้อ  
1. นายพิสทุธ์ิ เดชะไกศยะ  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพินิจ พวัพนัธ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

โดยประธานฯ เสนอแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ และเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ 
ประจําปี 2556 ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 80,000 บาท ต่อเดือน 
2. คา่ตอบแทนกรรมการทา่นอ่ืนรวมกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 35,000 บาท ตอ่เดือน 
3. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 

               -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
               -  กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
               -  ประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
               -  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  ทา่นละ 10,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
             ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
             
  นายสทุศัน์ ขนัเจิรญสขุ ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการ โดยอยากจะให้ทําค่าตอบแทน
กรรมการในแตล่ะกลุม่ เชน่กลุม่กรรมการอสิระ และกลุ่มกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร อยู่ในรูปแบบท่ีห่างกนัไม่มาก ซึง่ของบริษัทฯ
ยงัมีความหา่งกนัมาก คือ กลุม่ของกรรมการและเจ้าของตา่งกนัเยอะมาก และมีค่าท่ีปรึกษาฯ ในระยะยาวอยากจะฝาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หาทางกําหนดให้ชอ่งวา่งของกลุม่ตา่งๆ ไม่ให้หา่งกนัเกินไป ซึง่คณะกรรมการรับจะนําไป
พิจารณา 
 

 หลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วแล้วจงึมีมติ ดงันี ้
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มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุอนมุตัิเห็นชอบตามท่ีประธานฯ เสนอ ดงันี ้

 
แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
1. นายพิสทุธ์ิ เดชะไกศยะ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 74,370,803 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.83 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                 0  คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง       125,100คะแนน คิดเป็นร้อยละ    0.17 

2. นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน          เห็นด้วย 74,371,903 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.83 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย               0    คะแนน คิดเป็นร้อยละ    0  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียง      124,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ   0.17 

3. นายพินิจ พวัพนัธ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน          เห็นด้วย 74,191,903 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.59 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                 0  คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง       304,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    0.41 

 
4. อนมุตัผิลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน          เห็นด้วย 71,354,503 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  95.78 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ        0  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง    3,141,400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    4.22 

 

วาระที่ 7: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ง
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
 
 ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เห็นสมควรแตง่ตัง้สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่อีก
หนึง่ปี โดย นางสาววราพร ประภาศิริกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4579)  หรือ นายณรงค์ พนัตาวงษ์ (ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 3315) หรือนางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844)  โดยกําหนดคา่สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยรวมทัง้คา่สอบทานรายไตรมาสรวม 6 บริษัท เป็นจํานวนเงิน 2,540,000 บาท ลดลงจากปี 2555 เป็นเงิน 
201,000 บาท คิดเป็น 7.33% 
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หลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วแล้วจงึมีมติ ดงันี ้
 มตทิี่ประชุม 
 
 มีมติร้อยละ 100 ด้วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) 
 

 

วาระที่ 8: พจิารณาอนุมัตริายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์) ที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมศรีพันวารีสอร์ทแอนด์สปา ภเูกต็ และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท ชาญอสิสระ เรสซิเดนซ์ จาํกัด หรือบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 80.04 (“บริษัทย่อย”) ให้แก่กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ (“กองทุนรวม”)  

 
 

ประธานฯขอให้ท่ีประชมุอนมุตัิให้บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากดั (“บริษัทย่อย”) ซึง่บริษัทฯถือหุ้นอยูร้่อยละ 
80.04 ดําเนินการจําหนา่ยทรัพย์สิน (อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์) ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมศรีพนัวา รีสอร์ท
แอนด์สปา ภเูก็ต และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โดยการโอนกรรมสทิธ์ิ ท่ีดิน สิง่ปลกูสร้าง ทรัพย์สนิอื่นใดท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจ
ของโรงแรมศรีพนัวา รีสอร์ทแอนด์สปา ภเูก็ต และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ซึง่ประกอบไปด้วย ห้องพกัใน Phase 1-3 จํานวน 38 ยู
นิต และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จํานวน 7 ยนิูต พร้อมอาคารสิ่งปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สนิตดิ
ตรึงตรา อปุกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโรงแรมศรีพนัวา รีสอร์ทแอนด์สปา และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
ซึง่ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ีประมาณ 21 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ในราคารวมทัง้สิน้ประมาณ 1,978.43 ล้านบาท ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ
บริษัทย่อยให้แกก่องทนุรวมท่ีจะตัง้ขึน้ โดยอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จดัการ กลา่วคือนาย
สงกรานต์ อิสสระ และ/หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท บริษัทย่อยและนิติ
บคุคลเฉพาะกิจ (SPV) ในการเข้าทํารายการจําหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ตามท่ีกลา่วข้างต้น  

รายการดงักลา่วนีต้้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
             
  นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้น ได้ถามวา่ราคาซือ้ขายสดุท้ายจะเป็นใครเป็นผู้ตดัสนิ และอยากฟังภาพรวมของการ
ขายทรัพย์สนิในครัง้นี ้  คณุชยตุม์  หลีเจริญกลุ ท่ีปรึกษาทางการเงินจากธนาคารไทยพานิชย์ชีแ้จงวา่ ราคาซือ้ขายท่ีระบวุ่า
ประมาณ 2,000 ล้านบาท มาจากการคํานวณย้อนกลบัวา่ผู้ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุควรจะได้ปันผลประมาณร้อยละ 7 
ซึง่คา่เช่าท่ีกองทนุได้รับอยูท่ี่ประมาณ 140 ล้านบาท เม่ือหารด้วยเงินปันผลร้อยละ 7 ราคาซือ้ขายควรจะอยูท่ี่ประมาณ 2,000 
ล้านบาท  แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของตลาด และขึน้อยูก่บัราคาท่ีนกัลงทนุสถาบนัเห็นสมควรด้วย (Book build) นอกจากนัน้
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้เสริมวา่นอกจากเราคํานวณราคาจากกระแสเงินสดท่ีจะได้รับ (Cash flow) แล้วเรายงัมีการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิจากบริษัทประเมินราคา 2 รายคือ Collier และ Knight Frank  ซึง่ประเมินราคาท่ี 1,800 ล้านบาท หลงัจากนัน้ 
คณุพชัร เนตรสวุรรณ  ผู้แทนจาก Capital Advantage Co., Ltd. ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้อธิบายในภาพรวมตาม
เอกสารสารสนเทศและความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอสิระท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว วา่ในวาระท่ี 8  ถงึ 11 เป็น
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วาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัในการจดัตัง้กองทนุรวม ฉะนัน้ผู้ ถือหุ้นควรลงคะแนนในวาระท่ี 8 ถงึ 11 ไปในทิศทางเดียวกนั   จดุประสงค์ของ
บริษัทคือขายท่ีดินและทรัพย์สินของโรงแรมศรีพนัวาออกไปให้กบักองทนุฯ ซึง่อยู่ในวาระท่ี 8  หลงัจากนัน้จะมีการตัง้บริษัท SPV 
ขึน้มาโดยบริษัทชาญอสิสระ เรสซเิดนซ์ จํากดั (CIR) ซึง่เป็นบริษัทลกูถือหุ้น ร้อยละ 99.99 เพ่ือจะเช่าโรงแรมท่ีขายไปให้กองทนุฯ 
กลบัมาบริหารเป็นเวลา 15 ปี  และขณะเดียวกนับริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิ
เดนซ์ จํากดั จะเข้าไปลงทนุในกองทนุฯ ร้อยละ 30 ในหนว่ยลงทนุของกองทนุ ซึง่เป็นวธีิปฏิบตัิโดยทัว่ไปของบริษัทท่ีขายทรัพย์สนิ 
เข้ากองทนุฯ  สว่นวาระท่ี 10 ซึง่เป็นการคํา้ประกนัของ CIR  ในกรณีท่ี 5 ปีแรก กระแสเงินสดท่ีSPV ได้รับอาจไมพ่อจา่ยคา่เชา่ปีละ 
151 ล้านบาท แตถ้่ามีสว่นเกิน SPV ก็จะรับไปทัง้หมด สว่นวาระท่ี 11 จะเป็นเร่ืองการมอบอํานาจให้กรรมการไปดําเนินการ เชน่ไป
ขออนญุาต กลต. แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาเพ่ือขายกองทนุฯ เป็นต้น  ซึง่การนําทรัพย์สนิขายให้กองทนุฯ ในครัง้นีเ้ป็นการบริหารเงินสดท่ี
บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบตัโิดยทัว่ไป นอกจากนีย้งัอธิบายรายละเอียดของทรัพย์สินท่ีจะขายและเม่ือขายได้แล้วจะมี
กําไร 1,073 ล้านบาท หลงัหกัคา่ใช้จ่ายและภาษีแล้วจะเหลอืประมาณ 800 ล้านบาท บริษัทบนัทกึได้ทนัทีร้อยละ 70 สว่นอีกร้อย
ละ 30 จะบนัทกึต่อเม่ือขายหนว่นลงทนุในกองทนุออกไป นายสนิโชค  พิริโยทยัสกลุ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ ได้ยื่นเอกสารตอ่ กลต. 
เม่ือใดและจะครบ 45 วนัเม่ือใด ซึง่คณุชยตุม์ ท่ีปรึกษาได้ตอบวา่ กลต.จะนบัตัง้แตไ่ด้รับเอกสารครบ ซึง่ได้ย่ืนเอกสารก่อนวนั
สงกรานต์ ปัจจบุนัยงัไม่ได้รับการสอบถามจาก กลต. และนอกจากนัน้นายพชัร ยงัได้เปรียบเทียบกองทนุกอง 1 และ REIT ให้ท่ี
ประชมุทราบด้วย  คณุธนทั ย่ิงเจริญผล ผู้ ถือหุ้น ได้ถามถงึเป้าหมายในการดําเนินงานในปีนีว้า่จะเติบโตเท่าใด นอกเหนือจากการ
ขายกองทนุ ซึง่บริษัทตอบวา่บริษัท มียอดขายรอโอนของโครงการตา่งๆ เช่น ดิ อสิสระ ลาดพร้าว บ้านสีตวนั  อสิสระวลิเลจ ซึง่คาด
วา่จะโอนได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมประมาณ 380 – 400 ล้านบาท ยงัมีคา่เชา่ออฟฟิศ 
ประมาณ 80 - 100 ล้านบาท และเงินปันผลจาก BKKCP 23 ล้านบาท  

 
หลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วแล้วจงึมีมติ ดงันี ้

 มตทิี่ประชุม 
 

  มีมติร้อยละ 100 ด้วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) 
 

วาระที่ 9: พจิารณาอนุมัตริายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทย่อยและนิตบุิคคลเฉพาะกจิ (SPV) 
โดยแบ่งวาระการพจิารณาอนุมัตกิารเข้าทาํรายการต่างๆตามวาระย่อยดังนี ้

 
วาระที่ 9.1:  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าลงทุนในกองทุนรวม โดยการซือ้ 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจาํนวนประมาณ 60,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 10 (สิบ) บาท คิดเป็นมูลค่าทัง้หมดประมาณ 600 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวม 

 
ภายหลงัจากท่ีกองทนุรวมได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน คณะกรรมการ กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในกองทุนรวม โดยการซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมจํานวนร้อยละ 30 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวมท่ีจะจดัตัง้ขึน้ดงักล่าว โดย
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อนมุตัิให้บริษัทลงทนุในการถือหน่วยลงทนุร้อยละ 10 และบริษัทย่อยลงทนุโดยการเข้าถือหน่วยท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 20 โดยคาดว่าขนาดของกองทนุรวมจะมีมลูค่าประมาณ 1,978.43 ล้านบาท โดยจะเข้าลงทนุใน
หน่วยลงทุนจํานวนประมาณ 60,000,000 หน่วย มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 10 (สิบ) บาท คิดเป็นมลูค่า
ทัง้หมดประมาณ 600 ล้านบาท  
รายการดงักล่าวนีต้้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

   มีมติร้อยละ 100 ด้วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) 

 
วาระที่ 9.2: พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยจัดตัง้นิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) เพื่อประกอบ

กจิการโรงแรมศรีพนัวา รีสอร์ทแอนด์สปา ภเูก็ต และเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ โดย
ให้บริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ 
SPV โดยมีทุนจดทะเบยีนจาํนวน 30 ล้านบาท 

 
อนมุตัใิห้บริษัทย่อยดําเนินการจดัตัง้ SPV ในเวลาท่ีเห็นสมควรและ ให้บริษัทยอ่ยถือหุ้นใน SPV ไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SPV โดยจะมีทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นจํานวน 30 ล้านบาทและให้
บริษัทย่อยดําเนินการโอนใบอนญุาตและสญัญาตา่งๆ รวมทัง้พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการ
โรงแรมศรีพนัวา รีสอร์ทแอนด์สปา ภเูก็ต และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้กบั SPV โดยให้อายกุารทํางานของ
พนกังานท่ีจะโอนมาใน SPV มีผลตอ่เน่ืองจากบริษัทเดิมกลา่วคือบริษัทย่อยและให้สภาพการจ้างงานและ
ผลประโยชน์ต่างๆเป็นไปตามเดมิหรือดีกวา่ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  
รายการดงักลา่วนีต้้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 
 

   มีมติร้อยละ 100 ด้วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) 
 

วาระที่ 9.3:  พจิารณาอนุมัติให้ SPV ซึ่งบริษัทย่อยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนของ SPV เช่าทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์) ที่
ก อ ง ทุ น ร ว ม ไ ด้ เ ข้ า ล ง ทุ น ใ น กิ จ ก า ร โ ร ง แ ร ม ศ รี พั น ว า  
รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จากกองทุนรวมและ
พจิารณาอนุมัตค่ิาเช่า 

 
มีมติอนมุตัิให้ SPV ซึง่บริษัทยอ่ยถือหุ้นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ SPV เชา่ทรัพย์สิน   
(อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์) ท่ีกองทนุรวมได้เข้าลงทนุในกิจการโรงแรมศรีพนัวา รีสอร์ทแอนด์สปา  
ภเูก็ต และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จากกองทนุรวม ซึง่ประกอบไปด้วยท่ีดินจํานวนประมาณ 21 ไร่  2 งาน 55 
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ตารางวา พร้อมสิง่ปลกูสร้าง และห้องพกั Phase 1-3 กลา่วคือ Pool villa  Family Suite และ Luxury Villa 
จํานวน 38 ยนิูต และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จํานวน 7 ยนิูต และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
กิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ งานระบบสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้องกบักิจการดงักลา่ว รวมทัง้
เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สนิติดตรึงตรา และอปุกรณ์ต่างๆ  
 
รายการดงักลา่วนีต้้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 
 

   มีมติร้อยละ 100 ด้วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) 
 

วาระที่ 10: พจิารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าคํา้ประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าระหว่าง  SPV กับกองทุน
รวมให้แก่กองทุนรวม และให้บริษัทรับรองการชําระค่าเช่าในส่วนที่ขาดของบริษัทย่อยให้แก่
กองทุนรวม 

 
มีมติให้บริษัทยอ่ยตกลงรับผิดร่วมกบั SPV ในฐานะลกูหนีช้ัน้ต้นและลกูหนีร่้วมในการชําระเงินค่าเช่าตามท่ี
กําหนด ในสญัญาเช่าทรัพย์สินให้แก่กองทนุรวมเพ่ือให้กองทนุรวมมีรายได้ในอตัรารับประกนัได้ โดยแบ่ง
การรับประกนัเป็นสองช่วงด้วยกนั คือการรับประกนัช่วงแรกเป็นระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทนุ
รวมได้ลงทุนในโครงการโรงแรมศรีพนัวา  และในการรับประกนัช่วงท่ีสอง บริษัทย่อยตกลงรับผิดชอบ
เท่ากบัส่วนต่างระหว่างผลประกอบการท่ีเกิดขึน้จริงของ SPV ในปีท่ี 5 เฉพาะท่ีเกิดจากทรัพย์สินท่ีกองทุน
รวมลงทนุ กบัค่าเช่าในปีท่ี 5 ท่ี SPV ต้องชําระตามสญัญาเช่า (“ส่วนต่างค่าเช่า”) อย่างไรก็ดี หากในเวลา
ใดๆ ในระหว่างการรับประกนัช่วงท่ีสอง ผลประกอบการท่ีเกิดขึน้จริงของ SPV ในปีใดๆ เฉพาะท่ีเกิดจาก
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทุนเท่ากบัหรือเกินกว่าค่าเช่าท่ีต้องชําระตามสญัญาเช่าของปีนัน้ๆ (“คู่สญัญาตก
ลงวา่หน้าท่ีและความตกลงของบริษัทยอ่ยในการรับประกนัชว่งท่ีสองเป็นอนัสิน้สดุลง  

  
โดยการรับประกนัดงักลา่วนัน้ บริษัทยอ่ยจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 

(1) ในระหวา่งการรับประกนัช่วงแรก บริษัทยอ่ย และ/หรือบคุคล และ/หรือนิติบคุคลอื่นท่ีกองทนุรวมเห็นชอบ 
ตกลง   จดัให้มีหลกัประกนัแก่กองทนุรวม ซึง่มีมลูค่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เท่ากบั 80 ล้าน (แปดสิบล้าน)
บาท  และ 

(2) ในระหวา่งการรับประกนัช่วงท่ีสอง บริษัทย่อยและ/หรือบคุคล และ/หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีกองทนุรวมเห็นชอบ 
ตกลงจดัให้มีหลกัประกนัแก่กองทนุรวม ซึง่มีมลูค่า ณ ขณะใดขณะหนึง่ เทา่กบั สว่นต่างค่าเช่า โดยกองทนุ
รวมไม่ต้องคืนหลกัประกนัท่ีได้จดัให้แก่กองทนุรวมในการรับประกนัช่วงแรก และให้ถือว่าหลกัประกนัเป็น
หลกัประกนัท่ีตอ่เน่ืองสําหรับการรับประกนัชว่งท่ีสองโดยปริยาย 
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นอกจากนัน้ยงัมีมตใิห้บริษัทเข้าทําสญัญาตกลงชําระค่าเชา่สว่นท่ีขาดกบักองทนุรวม โดยตลอดระยะเวลาการ  
รับประกนั หาก SPV และ บริษัทยอ่ย ไมส่ามารถชําระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าให้แก่กองทนุรวมได้ บริษัทฯตก
ลงชําระค่าเช่าในสว่นท่ีขาดให้แก่กองทนุรวมตอ่ไป 
 

  มีมติร้อยละ 100 ด้วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) 
 
 
วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการผู้มี

อาํนาจลงนามเป็นผู้มีอาํนาจในการเจรจาต่อรอง ลงนามและการตกลงเข้าทาํเอกสารและสัญญา
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตัง้กองทุนรวม ตลอดถึงอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันเป็นผลให้
การดําเนินการต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อยและ SPV ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดตัง้กองทุนรวม
บรรลุผลสาํเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ
บริษัท บริษัทยอ่ยและSPV เป็นผู้ มีอํานาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม ส่งมอบเอกสาร และ/
หรือสญัญาตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัคูส่ญัญา และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตัง้กองทนุรวม ตลอดถึงอํานาจใน
การดําเนินการใดๆ อนัเป็นผลให้การดําเนินการต่างๆ ของบริษัท  บริษัทย่อยและSPV ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตัง้
กองทุนรวมบรรลผุลสําเร็จและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การติดต่อ ขออนญุาตต่อ
หน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการกําหนดเง่ือนไข ราคาขายท่ีแน่นอน 
อตัราคา่เช่าท่ีแนน่อน การคํานวณค่าชดเชยและค่าเช่าลว่งหน้าท่ีต้องชําระ และการกําหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการดงักล่าวตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องเปิดเผย 
การเปิดเผยข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง การให้ถ้อยคํา ข้อความ ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการดําเนินการอื่นใด
อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการเข้าทํารายการดงักล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทัง้ให้มีอํานาจในการ
แตง่ตัง้และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น  

  

   
          มีมติร้อยละ 100 ด้วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) 
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วาระที่ 12:  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  

  ไม่มีเร่ืองท่ีจะพิจารณา 
 
  หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้น และปิดการประชมุเวลา 16.00 น.  

 
 
 
 
      ______________________________ 
           (      นางศรีวรา อสิสระ    ) 
       ประธานท่ีประชมุ 
 
 
           รับรองถกูต้อง 
 
 
      
(     นางธีราภรณ์  ศรีเจริญวงศ์     ) 
 กรรมการ 


