
ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560
บริษทั ทรพัยศ์รีไทย จ ากดั 
(มหาชน)

40 th
วนัพฤหสับดีท่ี 28 กนัยายน 2560 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องสมัมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี



วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2560

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน 2560

ความคิดเหน็คณะกรรมการ :  คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่รายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่27 เมษายน 2560 ไดม้กีาร
บนัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 จงึ
เหน็ควรรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

40 th



1) การเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิและสิง่
ปลกูสรา้งระยะยาว โฉนดทีด่นิเลขที ่1475 
เลขทีด่นิ 278 หน้าส ารวจ 279 ตัง้อยูท่ี ่ถนน
สตูล ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภเูกต็
จงัหวดัภเูกต็ เน้ือที ่8 ไร ่1 งาน 31 ตารางวา 
พรอ้มอาคารบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 
เป็นระยะเวลา 30 ปี คดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้
รวม 132.72 ลา้นบาท กบันายศุภสทิธิ ์สขุะนิ
นทร ์ซึง่เป็นประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั 
และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบั  บรษิทั
(“รายการที ่1”)

40 th วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และรายการเก่ียว
โยง (ต่อ)



40 th

2) การลงทุนเพือ่ปรบัปรงุอาคารเดมิ 
และก่อสรา้งอาคารเพิม่ เพือ่ด าเนินกจิการ
โรงแรม 4 - 5 ดาว ขนาด 62 หอ้งพกั ภายใต้
ชือ่โรงแรม House of Tin Baron โดยมคีา่
ก่อสรา้งและพฒันาโครงการรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 
280 ลา้นบาท (แบ่งเป็น เงนิลงทุนในโรงแรม
ประมาณ 250 ลา้นบาท และรา้นอาหาร
ประมาณ 30 ลา้นบาท) (“รายการที ่2”)

รวมมลูค่าโครงการลงทุนในครัง้นี้ไม่
เกนิ 412.72 ลา้นบาท

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และรายการเก่ียว
โยง (ต่อ)



การเขา้ท ารายการที ่1 และรายการที ่2 ดงักล่าวถอืเป็นรายการไดม้าซึง่
สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ซึง่เมือ่
ค านวณตามเกณฑต์่างๆ ทีก่ าหนดโดยใชม้ลูคา่สงูสุดทีค่ านวณไดจ้ากหลกัเกณฑใ์ด
เกณฑห์นึ่งโดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทั สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 
พบวา่มขีนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 7.81 ของสนิทรพัยร์วม ตามเกณฑม์ลูคา่รวม
ของสิง่ตอบแทนซึง่ต ่ากวา่รอ้ยละ 15 และไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีต่อ้งเปิดเผยตาม
เกณฑก์ารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์

40 th วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และรายการเก่ียว
โยง (ต่อ)



วาระที่ 2 พจิารณาอนุมตัิรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย ์และรายการเกี่ยวงยง (ต่อ)

ส าหรบัการเขา้ท าสญัญาสทิธกิารเช่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งระยะเวลา 30 ปี 
(รายการที ่1 ) ถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดย
มมีลูคา่ขนาดรายการ 132.72 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่ 20 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม 
เนื่องจากมลูคา่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(“NTA”) ของบรษิทัตามงบการเงนิรวม ณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2560 น้อยกวา่ศนูย ์(NTA เทา่กบั (507.18) ลา้นบาท) จงึไม่
สามารถค านวณสดัสว่นของ NTA ได ้ดงันัน้ บรษิทัจงึถอืเกณฑซ์ึง่สงูกวา่ 20 ลา้น
บาท โดยบรษิทัตอ้งขออนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

40 th



วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และรายการเก่ียว
โยง (ต่อ)
ดงันัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง

ดงักล่าว บรษิทัมหีน้าทีต่อ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้
1) จดัท ารายงานและเปิดเผยรายละเอยีดสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

เกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามบญัชี (2) ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 และ
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอและธรรมาภบิาลเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3)

2) แต่งตัง้ทีท่างการเงนิอสิระ เพือ่ใหค้วามเหน็ต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัมลูคา่ยุตธิรรมและ
ความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการดงักลา่ว ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั ดสิคฟัเวอร ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายละเอยีดปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4)

40 th



ความคิดเหน็คณะกรรมการ : เหน็วา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 
เนื่องจากรายการดงักล่าวเป็น

1) รายการทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการประกอบธุรกจิของบรษิทัที่
ตอ้งการกระจายความเสีย่งการลงทุนไปในกลุ่มธุรกจิอื่น จากเดมิทีด่ าเนินธุรกจิในลกัษณะการให้
เชา่และบรหิารพืน้ที ่และต่อมาไดข้ยายไปลงทุนในธุรกจิรา้นอาหาร ท าใหส้ามารถขยายรา้นอาหาร 
และต่อยอดไปสูธุ่รกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ ผา่นการลงทนุในธุรกจิโรงแรม ในท าเลทีต่ ัง้ทีม่ ี
ศกัยภาพในการเตบิโต ซึง่จะช่วยเสรมิสรา้งรายไดแ้ละผลการด าเนินงานทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัในอนาคต 

2) การเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวมเีงือ่นไขทีม่คีวามยดืหยุน่มากกวา่
การท ารายการกบับุคคลภายนอก นอกจากน้ีเหน็วา่การท ารายการดงักล่าวแมจ้ะเป็นรายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงแต่กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เนื่องจากมเีงือ่นไขการเชา่ที่
ต ่ากวา่ราคาตลาด รวมทัง้มกีารลดคา่เชา่ในปีแรก (ฟร)ี จงึสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์จากการ
เขา้ท ารายการ

40 th วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และรายการเก่ียว
โยง (ต่อ)



Q & A

40 th



รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 
2 ได้แก่

1. นายศุภสทิธิ ์สขุะนินทร ์                                            จ านวน  89,491,562 
คะแนน

2. นางสาวกมลฤด ีปัจฉิมสวสัดิ ์คูส่มรสของนายศุภสทิธิ ์สขุะนินทร ์ จ านวน  13,143,572 
คะแนน

3. ด.ช. ศุภฤทธิ ์สขุะนินทร ์บุตรชายของนายศุภสทิธิ ์สขุะนินทร ์    จ านวน    3,929,976  
คะแนน

4. ด.ช. ศุภเดช สขุะนินทร ์บุตรชายของนายศุภสทิธิ ์สขุะนินทร ์     จ านวน    3,929,976  
คะแนน

รวม  110,495,086 คะแนน

40 th


