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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2560 
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. 
ณ  หองสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป 

เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

กรรมการและผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

1. นายสมโภชน   อินทรานุกูล ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการอิสระ 
3. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการบรษัิทและกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการอิสระ 
4. นายทศพร  ซิมตระการ กรรมการบรษัิทและกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการอิสระ 
5. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร กรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 
6. นายปลัญชัย  ประดับพงศ กรรมการบรษัิทและรองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท 
7. นางอินทิรา  สุขะนินทร กรรมการบรษัิท 
8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 
9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 
10. นางพัชรี  บุนนาค ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 
11. นายสมศักด์ิ แตงประกอบ รองผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเขารวมประชุม 

นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช จาก บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.45 น. 

 คุณสมโภชน อินทรานุกูล  ประธานท่ีประชุม แจงตอท่ีประชุมวาในการประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนมาประชุม
ดวยตัวเอง 47 รายและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 67 ราย รวมผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังหมด 114 ราย นับรวม
จํานวนหุนได 316,118,275 หุน หรือรอยละ 69.35 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด ซึ่งคิดเปนจํานวนเกินกวา      
1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทสามารถเปดการประชุมได  

 คุณสมโภชน อินทรานุกูล ประธานท่ีประชุม ไดแนะนํากรรมการตามรายนามดังกลาวขางตนตอท่ีประชุม 
ซึ่งกรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบทุกทาน 

 คุณสมโภชน อินทรานุกูล ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในการออกเสียงตามขอบังคับของบริษัท
และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมดังนี้ 

• ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละระเบียบวาระไดในบัตร
ลงคะแนนท่ีไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน ท้ังนี้ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดย       
ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถือหรือรับมอบฉันทะมา  
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• ในแตละระเบียบวาระ หากผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึนจะมีเจาหนาท่ีไปรับบัตร
ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบรอยแลว เพื่อนํามานับคะแนนตามท่ีกลาวมาแลวขางตนตอไป ท้ังนี้บริษัทจะเก็บใบ
ลงคะแนนเสียงของทานไวเมื่อการประชุมแลวเสร็จ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบตอไป 

• ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในแตละระเบียบวาระ      
หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียง 
เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ  

• หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะประสงคแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแตละระเบียบวาระ 
ขอใหยกมือและขอความกรุณาแถลงตอท่ีประชุมดวยวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะช่ือและนามสกุลใด 
แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม เพื่อใหการบันทึกรายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตอง 

 วาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 27 เมษายน 2560 

 คุณสมโภชน อินทรานุกูล ประธานท่ีประชุม  กลาวตอท่ีประชุมวา  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 บริษัทไดจัดสงสําเนาใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
แลว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นวาบันทึกครบถวนถูกตองตามความเปนจริง  จึงขอใหท่ีประชุม
พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาวดวย 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เม่ือวันพฤหัสบดี 
ท่ี 27 เมษายน 2560 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย 316,530,141 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนจากเมื่อเริ่มเปดประชุม จํานวน 411,866 หุน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการเก่ียวโยง 

คุณสมโภชน อินทรานุกูล ประธานท่ีประชุม กลาวตอท่ีประชุมวา  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
3/2560 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติการเขาทํารายการดังตอไปนี้  

1) การเขาทําสัญญาเชาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางระยะยาว โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1475 เลขท่ีดิน 278 หนา
สํารวจ 279 ต้ังอยูท่ี ถนนสตูล ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อท่ี 8 ไร 1 งาน 31 ตารางวา 
พรอมอาคารบานเด่ียว 2 ช้ัน จํานวน 1 หลัง เปนระยะเวลา 30 ป คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ินรวม 132.72 ลานบาท กับ
นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร ซึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ผูถือหุน
ใหญของบริษัท และเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับบริษัท (“รายการท่ี 1”) 

2) การลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคารเดิม และกอสรางอาคารเพิ่ม เพื่อดําเนินกิจการโรงแรม 4 - 5 ดาว 
ขนาด 62 หองพัก ภายใตช่ือโรงแรม House of Tin Baron โดยมีคากอสรางและพัฒนาโครงการรวมท้ังส้ินไมเกิน 
280 ลานบาท (แบงเปน เงินลงทุนในโรงแรมประมาณ 250 ลานบาท และรานอาหารประมาณ 30 ลานบาท) 
(“รายการท่ี 2”) 

รวมมูลคาโครงการลงทุนในครั้งนี้ไมเกิน 412.72 ลานบาท 
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ท้ังนี้ การเขาทํารายการท่ี 1 และรายการท่ี 2 ดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) ซึ่งเมื่อคํานวณตาม
เกณฑตางๆ ท่ีกําหนดโดยใชมูลคาสูงสุดท่ีคํานวณไดจากหลักเกณฑใดเกณฑหนึ่งโดยอางอิงจากงบการเงินรวมของ
บริษัท ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 พบวามีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 7.81 ของสินทรัพยรวม ตามเกณฑ
มูลคารวมของส่ิงตอบแทนซึ่งตํ่ากวารอยละ 15 (ท้ังนี้ บริษัทฯ ไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวง        
6 เดือนกอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเขาทํารายการ) รายการดังกลาวจึงอยูภายใตอํานาจการอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัท และไมเขาขายเปนรายการท่ีตองเปดเผยตามเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

สําหรับการเขาทําสัญญาสิทธิการเชาท่ีดินและส่ิงกอสรางระยะเวลา 30 ป (รายการท่ี 1 ) ถือเปนรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลคาขนาดรายการ 132.72 ลานบาท ซึ่งสูงกวา 20 ลานบาท 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2560 นอยกวาศูนย (NTA เทากับ (507.18) ลานบาท) จึงไมสามารถคํานวณสัดสวนของ NTA ได ดังนั้น บริษัทจึงถือ
เกณฑซึ่งสูงกวา 20 ลานบาท โดยบริษัทตองขออนุมัติการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันจากท่ีประชุมผูถือหุน ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย และจัดทํารายงานการเปดเผยสารสนเทศของรายการดังกลาว  

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับท่ีกําหนดไวในประกาศท่ีเกี่ยวของดังกลาว บริษัทมีหนาท่ี
ตองดําเนินการดังตอไปนี ้

1) จัดทํารายงานและเปดเผยรายละเอียดสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (โปรด
พิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามบัญชี (2) ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการเขาทํารายการในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 
3) 

2) แตงต้ังท่ีทางการเงินอิสระ เพื่อใหความเห็นตอผูถือหุนเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมและความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทไดแตงต้ัง บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (โปรดพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํา
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 4) 

คณะกรรมการเห็นวาการเขาทํารายการในครั้งนี้เปนรายการท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีตองการกระจายความเส่ียงการลงทุนไปในกลุมธุรกิจอื่น จากเดิมท่ีดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะการใหเชาและบริหารพื้นท่ี และตอมาไดขยายไปลงทุนในธุรกิจรานอาหาร ทําใหสามารถขยายรานอาหาร 
และตอยอดไปสูธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ ผานการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ในทําเลท่ีต้ังท่ีมีศักยภาพในการ
เติบโต ซึ่งจะชวยเสริมสรางรายไดและผลการดําเนินงานท่ีดีใหแกบริษัทฯ ในอนาคต และการเขาทํารายการกับบุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกันดังกลาวมีเงื่อนไขท่ีมีความยืดหยุนมากกวาการทํารายการกับบุคคลภายนอก  นอกจากนี้ เห็นวาการทํา
รายการดังกลาวแมจะเปนรายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงแตก็จะเปนประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัท เนื่องจาก
มีเงื่อนไขการเชาท่ีตํ่ากวาราคาตลาด รวมท้ังมีการลดคาเชาในปแรก (ฟรี) จึงสงผลใหบริษัทไดรับประโยชนจากการเขา
ทํารายการ 
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จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงดังกลาว หากมีขอซักถามให
ซักถามได 

ผูถือหุนสอบถามวา การลงทุนในครั้งนี้คณะกรรมการมีการคาดคะเน การ Return เงินลงทุน กับผลกําไร 
ในระยะเวลาเทาใด 

คุณศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ขอใหคุณจิรัชย วงษตระหงาน จากบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ตอบคําถาม     
ผูถือหุน 

คุณจิรัชย วงษตระหงาน ช้ีแจงวาในสวนของโรงแรมท่ีบริษัท ทรัพยศรีไทยจะลงทุนจากการประมาณการ 
ผลการคืนทุนใชเวลาประมาณ 8-9 ป  มองในแบบ Conservative ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาในอนาคตผลการดําเนินงานท่ี
แทจริงของบริษัทจะเปนอยางไร 

ผูถือหุนสอบถามวา  สินทรัพยเทาท่ีดูเปนสินทรัพยท่ีสวยและหายากในตัวเมืองภูเก็ต ตัวอาคารนาจะมี
ประวัติ และในสวนการกอสรางอาคารสีขาวจะดัดแปลงมาเปนอยางไร 

คุณศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหารฯ ช้ีแจงตอผูถือหุนวา  โฉนดท่ีดินมีอายุกวา 80-100 ป 
เปนของพระพิทักษชินประชา เปนของนายหัวเกา ประมาณปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 มอบใหขุนขจรจีนสกล สวนอาคาร
คงอนุรักษไว เพื่อเปนตัวหลักดึงดูดนักทองเท่ียว ซึ่งนาจะเปนจุดขายตอไป 

ผูถือหุนสอบถามวา   นักทองเท่ียวท่ัวไปไปภูเก็ตจะไปทะเลเปนหลัก กลุมเปาหมายจะสนใจพักในตัวเมือง
มากนอยแคไหน เพราะมีโรงแรมติดทะเลและสวยๆ เยอะมาก 

คุณศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหารฯ ช้ีแจงตอผูถือหุนวา  ตัวสินทรัพยเองขายตัวมันเองได
อยูแลว หางจากเมืองเกาประมาณ 200 เมตร ใกลทาเรือรัษฎาใชเวลาเดินทางเพียง 15-20 นาที โปรแกรมทองเท่ียว
คนตองมาในเมืองเกา และนักทองเท่ียวตองมาพักในเมืองประมาณ  1-2 คืน เพื่อจะเดินทางไปยังทาเรือรัษฎาและ
เดินทางตอไปยังเกาะพีพี  อีกท้ังนักทองเท่ียวหลายทานท่ีชอบเมืองเกา ศึกษาประวัติ มีสถาปตยกรรมเกาของชิโน-โปร
ตุกีสใหดูถึง 20 แหง มีโครงการทองเท่ียวและทานอาหาร โดย ททท. อันนี้เปนจุดหนึ่งท่ีเปนจุดขาย จะเห็นวาเปนจุด
แตกตางท่ีไมมีคูแขง และการจะซื้อท่ีดินท่ีภูเก็ต ตอนนี้ปาตองราคาไรละ 50-80 ลาน  ดวยงบประมาณขนาดนี้บริษัทฯ 
ไมสามารถซื้อหรือเชาได  

คุณศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหารฯ  กลาวเพิ่มเติมวา  สถาปนิกผูออกแบบคือ ทาน
อาจารยองอาจ สาตรพันธุ  ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป ดานสถาปตยกรรมรวมสมัย  ผูออกแบบตึกชาง เจาของ
โรงแรมราชมรรคา และเคยไดรับรางวัลมากมายในตางประเทศ  

ผูถือหุนสอบถามวา  โครงการท่ีจะสรางอาคาร หองพัก 62 หองจะอยูในอาคารท่ีสรางใหมท้ังหมดหรือไม 
ในขณะเดียวกันอาคารเดิมเราจะใชประโยชนอะไรบางเพื่อเปนจุดสนใจของผูท่ีจะเขาพัก ในขณะเดียวกันพื้นท่ี
ใกลเคียงท่ีมีพื้นท่ีมากๆ มีโอกาสท่ีจะเปดโรงแรมในรูปแบบท่ีใกลเคียงกับเราหรือไม 

คุณศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหารฯ ช้ีแจงตอผูถือหุนวา อาคารนี้จะอนุรักษไว และทํา
เปนร็อบบ้ี  อาจารยองอาจจะใหตรงนี้เปนจุดเดน ผูถือหุนจะเห็นวาขางหลังกับขางๆ เราสรางเพิ่มรวมถึงสระวายน้ํา
ขางหลังดวย  และปจจุบันท่ีดินบริเวณใกลเคียงกันแบงซอยยอยเปนหองแถวขนาด 20 ตารางวา ราคาหองแถวหอง
หนึ่ง 25 ลานข้ึนไป คํานวณคราวๆ ราคาท่ีดินนาจะประมาณ 500-600 ลาน ปจจุบันจึงหาท่ีดินขนาดเทานี้ไมได  และ
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ถัดออกไปอีก 500 ม. ถึง 1 กม.  จะมีท่ีดินท่ีใหญกวานี้ แตวาทําเลท่ีดินนั้นไกลจากเมืองเกา และไมมีอาคารโบราณ
แบบนี้ 

ผูถือหุนขอสอบถามท่ีปรึกษาทางการเงินวา โครงการนี้เราตองใชเงินลงทุนไปประมาณ 400 กวาลาน 
จํานวนหองพักท่ีเราไดอยูประมาณ 62 หอง  หากมองคราวๆ ตนทุนตอหองอยูท่ีประมาณ 7 ลานบาท ระยะเวลาท่ีได
สิทธิ์ในการเชานี้ โอกาสในการจะคืนทุนมีความเปนไปไดมากนอยแคไหน 

นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงตอผูถือหุนวา ทาง IFA ไดลองทําประเมิน Value  
ของการลงทุนครั้งนี้ ตัวเลข Conservative มากกวาบริษัทคอนขางมาก ทางบริษัทประมาณระยะเวลาคืนทุน 8 ป  
ทาง IFA ประเมินวาถามูลคาปจจุบันสุทธิจากการลงทุน (Net Present Value : NPV) ประมาณ 26 ลานบาท อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) ประมาณ 9.98% ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 11 ป ซึ่ง
อยางท่ีเรียนต้ังแตตนวาสมมติฐานนี้ IFA มองแบบ Conservative กวาบริษัทอยางมาก 

ผูถือหุนสอบถามวา คํานวณในกรณีท่ีผูเขาพักเต็มตลอดหรือไม ในปจจุบันและอนาคตของภูเก็ต หองพัก
ของโรงแรมจะพีคเฉพาะสุดสัปดาหหรือไม หรือวาจะสามารถขายหองพักไดตลอดไปหรือไม และถาหากคํานวณคา
หองจะตกท่ีประมาณคืนละเทาไหรตามงบประมาณท่ีทําไว 

คุณศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหารฯ  ช้ีแจงตอผูถือหุนวา  ภูเก็ตชวงท่ีไดขายเต็มจริงๆ     
เปนชวงปลายป  การทํา Feasibility Study  ท่ีทํามามีต้ังแต 50% ถึง 70%  ราคาเคยลงไปต้ังแตตํ่ามากจนถึงสูงมาก 
จุดหนึ่งท่ีจะตอบไดคือเราจะเปดรานอาหารดวย  ซึ่งจะชวยเรื่อง  Occupancy rate ไดอยางมาก และนอกจาก
หองพักแลว ยังมีการจัดสถานท่ีไวเพื่อรองรับการจัดงานแตงงาน เนื่องจากท่ีภูเก็ตมีคนชาวตางชาติมาจัดงานแตงงาน
เยอะมาก  

 ผูถือหุนสอบถามวา ถาเราคาดหวังกับการจัดงานจะรองรับแขกไดประมาณเทาไหร 

 คุณศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหารฯ ช้ีแจงตอผูถือหุนวา  ตามจํานวนหองท่ีมี เวลา
ชาวตางชาติเขาบินมากันเองไมนาจะถึงหลายรอยคนเพราะทุนจะสูงมาก ซึ่งมาท่ีภูเก็ตจะแพงมาก 

 ผูถือหุนสอบถามวา ในเมื่อลงทุนในลักษณะของการเชา เมื่อสัญญาส้ินสุดลงคือ ตองเริ่มใหม ฉะนั้นการท่ี
เชาแลวมีคาใชจายกับจํานวนหองเทานี้ ซึ่งเฉล่ียออกมาอยูท่ีประมาณหองละ 7 ลาน กับระยะเวลาเทานี้ ขณะเดียวกัน
ทานบอกวารายไดไมใชหองพักอยางเดียว ยังมีอาหารดวย จึงถามวาแผนการท่ีเราคาดหวังไววารายไดตอหองพัก
สัดสวนอยูท่ีประมาณเทาไหร 

 คุณศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหารฯ ช้ีแจงตอผูถือหุนวา รายไดของหองพักอยูในสัดสวนท่ี
พอสมควร  ตัวเลขขออนุญาตยังไมใหรายละเอียด  จริงๆ อยูใน IFA  สวนของท่ี IFA คํานวณมา  ดวยอาจารยองอาจ 
ออกแบบสวนรานอาหารนาจะได 80-120 เรามีมุมมองหลายเรื่องวาเราจะทําระดับราคาใด หรือจะให เฟรนไชส หรือ
จะใหมัดแมนทํา หรืออีกหลายๆ เรื่อง ซึ่งรายละเอียดยังไมไดนิ่ง 

 คุณจิรัชย วงษตระหงาน แจงตอผูถือหุนวา สัดสวนรายได เบ้ืองตนในสวนโรงแรม 60%  สวนรานอาหาร
ประมาณ 40%  ตอไปในอนาคตข้ึนอยูกับวาผลการดําเนินงานของทางโรงแรม รานอาหาร หรือจัดกิจกรรม การ
แตงงาน การจัดนิทรรศการ  รายไดสัดสวนกจ็ะเปล่ียนๆ ไป  แตในเบ้ืองตนภาพรวม 60:40 



หนา 6 จาก 7 
 

 ผูถือหุนสอบถามวา  บริษัทไดทรัพยสินท่ีดี ไดสถาปนิกท่ีมาออกแบบท่ีดี แตในขณะเดียวกันการ Operate 
งาน เรามีประสบการณเพียงพอหรือไม การลงทุนเปนส่ิงดี แตก็ไมมั่นใจวากับระยะเวลาท่ีไดกับเงินลงทุนนี้จะคืนทุนได 
ทานจะมีความมั่นใจมากนอยแคไหน ซึ่งมองวาโครงการดี แตจะตองมีความมั่นใจมากกวานี้วาโครงการนี้จะไมทําให
ทรัพยศรีไทยจะตองลําบาก  

 คุณสมโภชน อินทรานุกูล ประธานท่ีประชุม  กลาวเพิ่มเติมวา เราคงตองวางแผนอยางรอบคอบ และหา
มืออาชีพท่ีจะมาชวยทํา 

ผูถือหุนใหความเห็นเพิ่มเติมวา จากการท่ีแผนงานอยู ระหวางการทํารายละเอียด และดู ตัวเลข
ผลตอบแทนการลงทุนอยูท่ี 9-10% ถาเทียบกับตนทุนทางการเงินท่ีคํานวณประมาณ 8% ถือวาไมมาก อยากให
คณะกรรมการชวยพิจารณาหาธุรกิจ หรือรายไดอื่นๆ เพิ่มเติมใหตัวเลขออกไปอยูท่ี 12%  ซึ่งเปนคาเฉล่ียของการ
ลงทุนท่ัวไป เขาใจวาโรงแรมจะอยูในอัตราประมาณ 8-10%  ซึ่งไมไดเยอะ  ควรหาธุรกิจอื่นมาเสริมเพิ่มเติม  และ
อาคารสีขาวท่ีแจงวาจะทําเปนร็อบบ้ี ถาลองปรับเปนรานอาหารท่ีคิดวาจะทําอยูแลว คิดวามันจะดึงดูดมากๆ และยัง
ไมกอสรางโรงแรม ก็เปน Talk of the Town ไปแลว  มันก็จะชวยลดระยะเวลา เนื่องจากรานอาหารปรับปรุงไม
เยอะมาก และชวยในการดึงดูดไดเยอะ คนมาเร็ว Return ไว จึงขอฝากใหคณะกรรมการพิจารณา 

ผูถือหุนใหความเห็นเพิ่มเติมวา ในรายงาน IFA  Room Rate  อยูประมาณ 5,180 บาท โดยมอง Target 
วาจะเปนโรงแรม 4 -5 ดาว แตถาลงทุนถึง  5-7 ลานบาท นาจะมองข้ันตลาดในระดับ 5-6 ดาว ไปเลย  เพราะดวย
ศักยภาพภูเก็ตหองคืนนึงระดับสองหมื่นมีหลายโรงแรมมาก ซึ่งถาราคา 5,000 บาท ถือวาไมไดสูงเลย มีรีเสริชระดับ
โลกนาจะขายในระดับหกดาวได 

 คุณสมโภชน อินทรานุกูล ประธานท่ีประชุม  กลาวตอท่ีประชุมวา สําหรับวาระนี้เปนวาระพิจารณา
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการซึ่งเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท 
ไดแก นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร ขอใหออกจากหองประชุม 

วาระนี้มติท่ีประชุมตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยง ไดแก      
1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร  2. นางสาวกมลฤดี ปจฉิมสวัสด์ิ คูสมรสของนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร  3. ด.ช. ศุภฤทธิ์  
สุขะนินทร และ 4. ด.ช. ศุภเดช สุขะนินทร บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการเก่ียวโยง ดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน
ของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง ดังนี้ 

 

เห็นดวย 227,037,827 เสียง คิดเปนรอยละ 99.998 

ไมเห็นดวย 3,349 เสียง คิดเปนรอยละ 0.001 

งดออกเสียง   1,230 เสียง คิดเปนรอยละ 0.001 

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มข้ึน  จํานวน 3,827 หุน 

 



หนา 7 จาก 7 
 

 วาระท่ี 3 เร่ืองอื่นๆ (ถาหากมี) 

คุณสมโภชน อินทรานุกูล ประธานท่ีประชุม สอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูใดเสนอเรื่องเพื่อใหพิจารณา
หรือไม หากไมมีผูถือหุนทานใดเสนอ  ก็ใหซักถามเพิ่มเติมได 

 เนื่องจากไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมใหท่ีประชุมพิจารณา ประธานจึงกลาวปดประชุมและ
ขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไดสละเวลามารวมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอบริษัท 

 เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
             
     ลงช่ือ                                                       ประธานท่ีประชุม 
             (นายสมโภชน อินทรานุกูล) 
 
 
         รับรองขอความถูกตอง 
 
                                      
 
  
       (นายปลัญชัย ประดับพงศ) 
  เลขานุการบริษัท 


