ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด
(มหาชน)th

40

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

40

th

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่ารายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 ได้มกี าร
บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 จึง
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

40

th

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยว
โยง (ต่อ)

1) การเข้าทาสัญญาเช่าทีด่ นิ และสิง่
ปลูกสร้างระยะยาว โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 1475
เลขทีด่ นิ 278 หน้าสารวจ 279 ตัง้ อยูท่ ่ี ถนน
สตูล ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา
พร้อมอาคารบ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง
เป็ นระยะเวลา 30 ปี คิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้
รวม 132.72 ล้านบาท กับนายศุภสิทธิ ์ สุขะนิ
นทร์ ซึง่ เป็ นประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั
และเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับ บริษทั

40

th

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยว
โยง (ต่อ)
2) การลงทุนเพือ่ ปรับปรุงอาคารเดิม
และก่อสร้างอาคารเพิม่ เพือ่ ดาเนินกิจการ
โรงแรม 4 - 5 ดาว ขนาด 62 ห้องพัก ภายใต้
ชือ่ โรงแรม House of Tin Baron โดยมีคา่
ก่อสร้างและพัฒนาโครงการรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
280 ล้านบาท (แบ่งเป็ น เงินลงทุนในโรงแรม
ประมาณ 250 ล้านบาท และร้านอาหาร
ประมาณ 30 ล้านบาท) (“รายการที่ 2”)
รวมมูลค่าโครงการลงทุนในครัง้ นี้ไม่
เกิน 412.72 ล้านบาท

40

th

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยว
โยง (ต่อ)

การเข้าทารายการที่ 1 และรายการที่ 2 ดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึง่
สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ เมือ่
คานวณตามเกณฑ์ต่างๆ ทีก่ าหนดโดยใช้มลู ค่าสูงสุดทีค่ านวณได้จากหลักเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่งโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.81 ของสินทรัพย์รวม ตามเกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทนซึง่ ต่ากว่าร้อยละ 15 และไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยตาม
เกณฑ์การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

40

th

วาระที่ 2 พิจารณาอนุ มตั ิรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวงยง (ต่อ)

สาหรับการเข้าทาสัญญาสิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างระยะเวลา 30 ปี
(รายการที่ 1 ) ถือเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดย
มีมลู ค่าขนาดรายการ 132.72 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่า 20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษทั ตามงบการเงินรวม ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 น้อยกว่าศูนย์ (NTA เท่ากับ (507.18) ล้านบาท) จึงไม่
สามารถคานวณสัดส่วนของ NTA ได้ ดังนัน้ บริษทั จึงถือเกณฑ์ซง่ึ สูงกว่า 20 ล้าน
บาท โดยบริษทั ต้องขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย

40

th

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยว
โยง (ต่อ)

ดังนัน้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับทีก่ าหนดไว้ในประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังกล่าว บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
1) จัดทารายงานและเปิ ดเผยรายละเอียดสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามบัญชี (2) ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอและธรรมาภิบาลเกีย่ วกับการเข้าทารายการในครัง้ นี้
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3)
2) แต่งตัง้ ทีท่ างการเงินอิสระ เพือ่ ให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับมูลค่ายุตธิ รรมและ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ได้แต่งตัง้ บริษทั ดิสคัฟเวอร์
แมเนจเม้นท์ จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4)

40

th

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยว
โยง (ต่อ)

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้
เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ น
1) รายการทีม่ คี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ที่
ต้องการกระจายความเสีย่ งการลงทุนไปในกลุ่มธุรกิจอื่น จากเดิมทีด่ าเนินธุรกิจในลักษณะการให้
เช่าและบริหารพืน้ ที่ และต่อมาได้ขยายไปลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร ทาให้สามารถขยายร้านอาหาร
และต่อยอดไปสูธ่ ุรกิจการท่องเทีย่ วและสันทนาการ ผ่านการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ในทาเลทีต่ งั ้ ทีม่ ี
ศักยภาพในการเติบโต ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลการดาเนินงานทีด่ ใี ห้แก่บริษทั ในอนาคต
2) การเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่าวมีเงือ่ นไขทีม่ คี วามยืดหยุน่ มากกว่า
การทารายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้เห็นว่าการทารายการดังกล่าวแม้จะเป็ นรายการกับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงแต่กจ็ ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เนื่องจากมีเงือ่ นไขการเช่าที่
ต่ากว่าราคาตลาด รวมทัง้ มีการลดค่าเช่าในปี แรก (ฟรี) จึงส่งผลให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์จากการ
เข้าทารายการ

40

th

Q&A

40

th

รายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่
2 ได้แก่

1. นายศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร์
จานวน 89,491,562
คะแนน
2. นางสาวกมลฤดี ปั จฉิมสวัสดิ ์ คูส่ มรสของนายศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร์
จานวน 13,143,572
คะแนน
3. ด.ช. ศุภฤทธิ ์ สุขะนินทร์ บุตรชายของนายศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร์
จานวน 3,929,976
คะแนน
4. ด.ช. ศุภเดช สุขะนินทร์ บุตรชายของนายศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร์
จานวน 3,929,976
คะแนน
รวม 110,495,086 คะแนน

