รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2556
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ณ ห้ องประชุมชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน

กรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมการประชุม
1. นางศรี วรา อิสสระ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
4. นางลินดา ประเสริ ฐสม
5. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์
6. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
7. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
8. นายพินิจ พัวพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริ ษัทที่ไม่เข้ าร่วมประชุม
1. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

กรรมการ

บุคคลอื่นที่เข้ าร่วมประชุม
1. นายศรี ประเสริ ฐ ศรี ประวัติกลุ ผู้แทนจากสํานักงานตรวจสอบบัญชี เอินส์ท แอนด์ ยัง (ผู้สอบบัญชี)
2. นายชยุตม์ หลีเจริ ญกุล
ผู้แทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (ที่ปรึกษาทางการเงิน)
ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์)
3. นายพัชร เนตรสุวรรณ
บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จํากัด (ที่ปรึกษาการเงินอิสระ)
4. นางสาวปาลาวี บุนนาค
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด (ILCT) (ที่ปรึกษากฎหมาย)
ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม
ผู้แทนจากสํานักงานตรวจสอบบัญชี เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด(คุณศรี ประเสริฐ ศรี ประวัติกลุ ) ผู้แทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน (คุณชยุตม์ หลีเจริ ญกุล ) ผู้แทนจาก บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จํากัด จํากัด
ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (คุณพัชร เนตรสุวรรณ) ผู้แทนจากบริ ษัทที่ปรึกษากฎหมาย สากล จํากัด (ILCT) (คุณปาลาวี
บุนนาค )ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยตนเอง
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยมอบฉันทะ
รวมผู้เข้ าร่วมประชุม

34 ราย ถือหุ้น
14 ราย ถือหุ้น
48 ราย ถือหุ้น

53,793,203 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 44.80 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
20,702,700 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 17.30 ของจํานวนหุ้น ทังหมด
้
74,495,903 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 62.10 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้

ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1:

เรื่ องที่ประธานฯจะแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ (ถ้ ามี)

ประธานฯ กล่าวถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2555 ว่าเป็ นปี ที่ดีมากสําหรับบริ ษัท รายได้ รวมเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 93
เป็ น 2,132 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิ 121 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 705 กําไรสุทธิตอ่ หุ้น 1.01 บาท รายได้ หลักส่วนใหญ่มา
จากการขายอสังหาริ มทรัพย์มลู ค่า 1,666 ล้ านบาท ค่าเช่าและค่าบริ การ 91.5 ล้ านบาท รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรมศรี
พันวา เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 26 จากปี 2554 เป็ น 304 ล้ านบาท ในปี 2555 และกล่าวถึงรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ว่ามาจาก
โครงการใดบ้ าง และกล่าวถึงการดําเนินงานของโครงการ ดิอิสสระ ลาดพร้ าว ถึงแม้ จะล่าช้ ากว่ากําหนดแต่กลับทําให้ มลู ค่าขาย
ของโครงการที่เพิ่มจาก 2,200 ล้ านบาท เป็ น 2,700 ล้ านบาท ส่งผลให้ มีกําไรเพิ่มขึ ้นประมาณ 100 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังได้
กล่าวถึงตึกนี ้ได้ รับรางวัล High rise architecture จาก International Property ของอังกฤษ นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ รับรางวัล Best
Developer จาก Thailand Property Awards ปี 2012 และ รางวัล Best Developer จาก South East Asia Property Awards ใน
ปี 2012 เช่นเดียวกัน เดิมรายได้ ของบริ ษัทมักจะผันผวนแต่ตอ่ ไปบริษัทจะพยายามรักษาเสถียรภาพของรายได้ ให้ สมํ่าเสมอ
โดยเฉพาะโครงการบริ เวณ ชะอํา-หัวหิน ซึง่ ดําเนินการโดยบริ ษัท ร่วมอิสสระ จํากัด โดยเป็ นการร่วมทุนกับกลุม่ บริ ษัท สหพัฒน
พิบลู ย์ ซึง่ มีที่ดนิ รอการพัฒนากว่า 100 ไร่ คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการพัฒนามากว่า 10 ปี ปั จจุบนั พัฒนาและขายอยูส่ อง
โครงการคือ บ้ านทิวทะเล เฟส 1 และบ้ านทิวทะเลเฟส 2 ซึง่ มียอดขายไปแล้ วประมาณร้ อยละ 85 และ 40 ตามลําดับ บ้ านทิวทะเล
เฟส 3 อยู่ระหว่างการออกแบบ ซึง่ ประกอบไปด้ วยที่อยูอ่ าศัย และโรงแรม และมีที่ดินที่จะพัฒนาต่อไปเรื่ อย ซึง่ คาดว่าไม่ตํ่ากว่า
100,000 ตารางเมตร ซึง่ บริษัทจะทยอยสร้ างไป ปั จจุบนั บริ ษัทใช้ ผ้ รู ับเหมาที่มีศกั ยภาพ การพัฒนาต่อเนื่องในบริเวณใกล้ กนั
สามารถลดต้ นทุนในด้ านการตลาดและการบริ หารงานก่อสร้ างได้ มาก และถือว่าบริ ษัทเป็ นผู้นําตลาดในบริเวณนี ้ด้ วย
ใน
์
ขณะเดียวกันที่กรุงเทพฯ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโครงการคอนโดใหม่บริ เวณถนนสุขสวัสดิในชื่อ “ISSI” ซึง่ เป็ นการจับตลาดใหม่จากลูกค้ า
ระดับกลางถึงสูง เป็ นกลุม่ ลูกค้ าระดับกลาง ซึง่ มีรายได้ ประมาณ 40,000 บาท เป็ นโครงการที่อยูใ่ นทําเลที่ดีติดถนนใหญ่ สูง 24
ชั ้น พื ้นที่ขายประมาณ 25,000 ตารางเมตร มูลค่าโครงการประมาณ 1,900 ล้ านบาท ซึง่ ลูกค้ าให้ การต้ อนรับเป็ นอย่างดี สามารถ
ขายได้ 500 ยูนิต จากที่เปิ ดขาย 680 ยูนิตภายในวันเดียว ซึง่ ปั จจุบนั ขายไปประมาณร้ อยละ 80 ซึง่ บริ ษัทฯ คิดว่าจะเจาะตลาด
ระดับกลางนี ้มากขึ ้น เพราะเป็ นฐานที่มีลกู ค้ าขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงเน้ นในคุณภาพของสินค้ าเช่นเดิม ในกรุงเทพฯ
้ ประมาณ 26 ยูนิต มูลค่า
เรายังซื ้อที่ดินบริเวณถนนนางลิ ้นจี่ ซึง่ จะทําโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมขนาดเจ็ดชั ้นเป็ นที่อาศัยชันดี
โครงการประมาณ 600 ถึง 700 ล้ านบาท และคาดว่าจะตอกเข็มภายในปี นี ้ นอกจากนี ้ยังมีโครงการบ้ านสีตวันที่ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ซึง่ ก่อสร้ างบ้ านโดยใช้ เทคโนโลยี SCG HEIM จากประเทศญี่ปนุ่ เป็ นบ้ านพักตากอากาศ 53 หลัง และพร้ อมที่จะเปิ ด
ตัวอย่างเป็ นทางการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 นี ้ โครงการนี ้มีมลู ค่าประมาณ 800 ล้ านบาท และนอกจากนี ้ บริษัทยังมีแผนที่จะ
และใน
ไปดําเนินโครงการที่จงั หวัดเชียงใหม่
ซึง่ อยูร่ ะหว่างการเจรจาซื ้อที่ดินซึง่ อยูใ่ นชุมชนและมีววิ ธรรมชาติที่สวยงาม
ขณะเดียวกัน บริษัทชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด (CIR) ก็กําลังดูที่ดนิ ที่จงั หวัดพังงา ซึง่ เป็ นที่ดนิ ที่สวย โดยจะแจ้ งความคืบหน้ า
ในการประชุมครัง้ ต่อไป และกล่าวถึงความคืบหน้ าในการนําโรงแรมศรี พนั วาเข้ ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เราได้ ยื่นเอกสารต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) แล้ ว ซึง่ ราคาขายประมาณ 2,000 ล้ านบาท โดยมี ธนาคาร
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ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นทั ้งที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจําหน่าย ปั จจุบนั ยังมีที่เหลือในโครงการศรี พนั วา
ประมาณ 14 ไร่ ซึง่ บริ ษัทฯ มีโครงการที่จะสร้ างโรงแรมเพิม่ ประมาณ 32 ห้ อง ซึง่ อยู่ในระหว่างการออกแบบก่อสร้ าง ซึง่ ถ้ ากองทุนฯ
เกิดขึ ้น บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (CID) จะรับรู้กําไรประมาณ 473 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นประมาณ
4 บาท หลังจากนันได้
้ มอบให้ นายวีรชัย วิจติ รธนากุล ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ดําเนินการประชุมตามวาระ หลังจาก
นันนายวี
้
รชัย ได้ เริ่ มดําเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 2:

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2555

ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2555 และขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข (ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะฯ) ได้ ให้
คําแนะนําว่า ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นถาม อยากจะขอให้ ใส่ชื่อ-นามสกุล ผู้ถามเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
74,371,903 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.83
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
124,000 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.17
มติท่ ปี ระชุม
มีมติร้อยละ 99.83 ให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่ 25เมษายน 2555
วาระที่ 3:

พิจารณารั บรองรายงานประจําปี 2555

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ทราบว่าบริ ษัทได้ สง่ รายงานประประจําปี ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ซึง่
รายงานประจําปี จะรายงานให้ ทราบถึงโครงสร้ างของบริษัทฯ และการดําเนินงานในโครงการต่างๆ โดยจะขอสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2555 ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 3,694 หนี ้สินรวม 2,374 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,320 ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย ค่าเช่า และบริ การ 2,061 ล้ านบาทรายได้ รวม 2,132 ล้ านบาท กําไรขั ้นต้ น 755 ล้ านบาท และกําไรสุทธิ
121 ล้ านบาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ได้ มีผ้ ถู ือหุ้น ได้ สอบถามข้ อสงสัยดังนี ้คือ
นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า ในรายงานประจําปี ได้ ให้ ข้อมูลได้ ครบถ้ วนดีแล้ ว แต่ในกรณีรายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาสให้ ข้อมูลน้ อยไป ซึง่ ทางคณะกรรมการจะรับไว้ พิจารณาต่อไป
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หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
74,371,903 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.83
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
124,000 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.17
มติท่ ปี ระชุม
มีมติร้อยละ 99.83 ให้ รับรองรายงานประจําปี 2555 และผลการดําเนินงานของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีซ่ งึ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ สรุปตัวเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
รวมทังงบกระแสเงิ
้
นสดให้ ที่ประชุมรับทราบ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย
นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข ผู้ถือหุ้นได้ สอบถาม ดังนี ้
ในรายงานประจําปี 2555 หน้ า 98 ในส่วนของงบการเงินบริ ษัท มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 622 ล้ านบาทเศษ
และชําระเงินกู้ยืมระยะยาว 1,167 ล้ านบาทเศษ เป็ นเงินส่วนใดที่เราคืนไป และเงินส่วนใดที่รับมาเพิ่ม และมีต้นทุนต่างกัน
อย่างไรบ้ าง
คําตอบ จะมีสองส่วน คือ ส่วนที่ชําระคืนส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการลาดพร้ าว 500 กว่าล้ านบาท ที่เหลือเป็ นส่วนของ
โครงการบ้ านชานทะเล และโครงการสุขมุ วิท แอทฟอร์ ตี ้ทู ส่วนต้ นทุนอยูท่ ี่ประมาณ MLR ส่วนเงินกู้ระยะยาวที่ได้ มา จะมี
ส่วนโครงการดิ อิสสระ ลาดพร้ าว บางส่วนที่ยงั คงเหลือวงเงินกู้อยู่ ส่วนที่ชําระคือส่วนที่โอนให้ ลกู ค้ าและหักเงินบางส่วนคืน
เงินกู้กบั ธนาคาร แต่มีบางส่วนที่ค้างเบิกก็สามารถเบิกมาใช้ ได้ เงินกู้สว่ นที่เหลือ คือโครงการบ้ านทิวทะเลเฟส 1 และโครงการ
สีตวันเล็กน้ อย เงินกู้ใหม่มีต้นทุนที่ MLR-1.5 ซึง่ ลดลงกว่าของเดิม
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
74,371,903 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.83
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
124,000 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.17
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มีมติร้อยละ 99.83 อนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2555

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทและบริ ษัทย่อย มีผลกําไรจากการดําเนินงาน ประจําปี 2555 ตาม
งบกําไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 121 ล้ านบาท ในขณะที่ผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการของบริ ษัทมีผลกําไร จํานวน 72.5 ล้ านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ
บริ ษัทจํานวน 120,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็ นเงินทั ้งสิ ้น 18,000,000 .- บาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 23
พฤษภาคม 2556 และกําหนดวัน วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม
2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย
นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงภาพรวมของการเจริ ญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ซึง่ เข้ าใจได้ วา่
บริ ษัทฯ ต้ องกันเงินไว้ ใช้ ในโครงการที่ขยายเพิ่มขึ ้นทําให้ เงินปั นผลที่จะจ่ายค่อนข่างตํ่า ซึง่ ไม่แน่ใจว่าจะน้ อยกว่านโยบาย
จ่ายเงินปั นผลหรื อไม่ จึงอยากทราบเรื่ องภาพรวมในอนาคต ทังเรื
้ ่ องการเติบโต หรื อส่วนของกําไร การเงินในอนาคต 3-5 ปี จะ
มีลกั ษณะอย่างไรบ้ าง เพราะทางบริ ษัทก็มีโครงการเกิดขึ ้นมากมาย หลากหลายลักษณะ
คําตอบ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินละร้ อยละ 40 ซึง่ ก็ไม่ได้ สงู เท่าไรนัก และเราไม่ได้ พิจารณา
เรื่ องกองทุนรวมฯ จะเกิดขึ ้นหรื อไม่ เราเน้ นเรื่ องการเกิดโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการที่ถนนนางลิ ้นจี่, ที่ปากช่อง-เขาใหญ่, ที่
เชียงใหม่ และที่ชะอํา รายได้ ในอนาคตจะค่อยๆ เพิ่มอยู่ที่ 3-4 พันล้ านบาทต่อปี และคิดว่าจะโตไปเรื่ อยๆ ในระยะเวลา 10 ปี
จากการศึกษาคร่าวๆ
1. ในปี หน้ าจะรับรู้รายได้ จากโครงการบ้ านทิวทะเล เฟส 1 บางส่วนจากการขายได้ ใกล้ ๆ 2,000 ล้ าน และปี ถัดไป
คือ บ้ านทิวทะเล 2 ก็จะค่อยๆ เสถียรขึ ้น และปี นั ้นก็จะมีรายได้ จากโครงการ ISSI Condo ซึง่ มันจะค่อยๆ เสถียร
ขึ ้นโดยเฉพาะจากบ้ านทิวทะเลเป็ นแกนหลัก เพราะมีความต่อเนื่องของโครงการ 7-8 ปี
2. โครงการ ISSI Condo จะมีการ ทําโครงการในลักษณะเดียวกัน ก็จะทําให้ มีรายได้ กลับเข้ ามาอีก
3. รายได้ จากโรงแรม และรายได้ จากค่าเช่าซึง่ ค่อนข้ างคงที่อยู่แล้ ว นอกจากนี ้ก็จะมีสว่ นของกองทุน (Property
Fund) ซึง่ จัดเป็ น ส่วนพิเศษที่เพิ่มขึ ้นมาอีกด้ วย
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
74,371,903 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.83
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
124,000 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.17
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มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง 74,371,903 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.83 งดออกเสียงด้ วยคะแนน
เสียง 124,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.17 ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย

วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระและ
กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2556 (ข้ อมูลกรรมการ ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.)

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระอย่างน้ อยจํานวนหนึง่ ในสาม
และกรรมการที่ออกจากตําแหน่งในปี นี ้คือ
1. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
โดยประธานฯ เสนอแต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ และเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2556 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริ ษัท 80,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 35,000 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
นายสุทศั น์ ขันเจิรญสุข ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ โดยอยากจะให้ ทําค่าตอบแทน
กรรมการในแต่ละกลุม่ เช่นกลุม่ กรรมการอิสระ และกลุ่มกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร อยู่ในรูปแบบที่ห่างกันไม่มาก ซึง่ ของบริษัทฯ
ยังมีความห่างกันมาก คือ กลุม่ ของกรรมการและเจ้ าของต่างกันเยอะมาก และมีค่าที่ปรึกษาฯ ในระยะยาวอยากจะฝาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หาทางกําหนดให้ ชอ่ งว่างของกลุม่ ต่างๆ ไม่ให้ หา่ งกันเกินไป ซึง่ คณะกรรมการรับจะนําไป
พิจารณา
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วแล้ วจึงมีมติ ดังนี ้
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ที่ประชุมอนุมตั ิเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ ดังนี ้
แต่งตั ้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
74,370,803 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.83
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
125,100คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.17
2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
74,371,903 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.83
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
124,000 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.17
3. นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
74,191,903 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.59
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
304,000 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.41
4. อนุมตั ผิ ลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 ตามที่ประธานเสนอด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
71,354,503 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 95.78
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3,141,400 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 4.22
วาระที่ 7:

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรั พย์ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึง
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรแต่งตังสํ
้ านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต่ออีก
หนึง่ ปี โดย นางสาววราพร ประภาศิริกลุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579) หรื อ นายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3315) หรื อนางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรวมทังค่
้ าสอบทานรายไตรมาสรวม 6 บริ ษัท เป็ นจํานวนเงิน 2,540,000 บาท ลดลงจากปี 2555 เป็ นเงิน
201,000 บาท คิดเป็ น 7.33%
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หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วแล้ วจึงมีมติ ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติร้อยละ 100 ด้ วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 8:

พิจารณาอนุมัตริ ายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ (อสังหาริมทรั พย์ และสังหาริมทรั พย์ ) ที่ใช้ ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมศรี พันวารีสอร์ ทแอนด์ สปา ภูเก็ต และเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ ซึ่งเป็ น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด หรื อบริษัทย่ อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 80.04 (“บริษัทย่ อย”) ให้ แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“กองทุนรวม”)

ประธานฯขอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิให้ บริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด (“บริษัทย่อย”) ซึง่ บริ ษัทฯถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
80.04 ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์) ที่ใช้ ในการประกอบกิจการโรงแรมศรี พนั วา รี สอร์ ท
แอนด์สปา ภูเก็ต และเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ โดยการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ าง ทรัพย์สนิ อื่นใดที่ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
ของโรงแรมศรี พนั วา รี สอร์ ทแอนด์สปา ภูเก็ต และเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ ซึง่ ประกอบไปด้ วย ห้ องพักใน Phase 1-3 จํานวน 38 ยู
นิต และเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์จํานวน 7 ยูนิต พร้ อมอาคารสิ่งปลูกสร้ าง และงานระบบสาธารณูปโภค เฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สนิ ติด
ตรึงตรา อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโรงแรมศรี พนั วา รี สอร์ ทแอนด์สปา และเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์
ซึง่ ตั ้งอยู่บนเนื ้อที่ประมาณ 21 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ในราคารวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1,978.43 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ
บริ ษัทย่อยให้ แก่กองทุนรวมที่จะตังขึ
้ ้น โดยอนุมตั ิมอบหมายให้ คณะกรรมการและ/หรื อกรรมการผู้จดั การ กล่าวคือนาย
สงกรานต์ อิสสระ และ/หรื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริ ษัท บริษัทย่อยและนิติ
บุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ในการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามที่กล่าวข้ างต้ น
รายการดังกล่าวนี ้ต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้น ได้ ถามว่าราคาซื ้อขายสุดท้ ายจะเป็ นใครเป็ นผู้ตดั สิน และอยากฟั งภาพรวมของการ
ขายทรัพย์สนิ ในครัง้ นี ้ คุณชยุตม์ หลีเจริ ญกุล ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารไทยพานิชย์ชี ้แจงว่า ราคาซื ้อขายที่ระบุว่า
ประมาณ 2,000 ล้ านบาท มาจากการคํานวณย้ อนกลับว่าผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนควรจะได้ ปันผลประมาณร้ อยละ 7
ซึง่ ค่าเช่าที่กองทุนได้ รับอยูท่ ี่ประมาณ 140 ล้ านบาท เมื่อหารด้ วยเงินปั นผลร้ อยละ 7 ราคาซื ้อขายควรจะอยูท่ ี่ประมาณ 2,000
ล้ านบาท แต่ทั ้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะของตลาด และขึ ้นอยูก่ บั ราคาที่นกั ลงทุนสถาบันเห็นสมควรด้ วย (Book build) นอกจากนัน้
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ เสริมว่านอกจากเราคํานวณราคาจากกระแสเงินสดที่จะได้ รับ (Cash flow) แล้ วเรายังมีการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ จากบริ ษัทประเมินราคา 2 รายคือ Collier และ Knight Frank ซึง่ ประเมินราคาที่ 1,800 ล้ านบาท หลังจากนัน้
คุณพัชร เนตรสุวรรณ ผู้แทนจาก Capital Advantage Co., Ltd. ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ อธิบายในภาพรวมตาม
เอกสารสารสนเทศและความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ว่าในวาระที่ 8 ถึง 11 เป็ น
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วาระที่เกี่ยวเนื่องกันในการจัดตังกองทุ
้
นรวม ฉะนันผู
้ ้ ถือหุ้นควรลงคะแนนในวาระที่ 8 ถึง 11 ไปในทิศทางเดียวกัน จุดประสงค์ของ
บริ ษัทคือขายที่ดินและทรัพย์สินของโรงแรมศรี พนั วาออกไปให้ กบั กองทุนฯ ซึง่ อยู่ในวาระที่ 8 หลังจากนันจะมี
้ การตังบริ
้ ษัท SPV
ขึ ้นมาโดยบริ ษัทชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด (CIR) ซึง่ เป็ นบริ ษัทลูกถือหุ้น ร้ อยละ 99.99 เพื่อจะเช่าโรงแรมที่ขายไปให้ กองทุนฯ
กลับมาบริหารเป็ นเวลา 15 ปี และขณะเดียวกันบริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิ
เดนซ์ จํากัด จะเข้ าไปลงทุนในกองทุนฯ ร้ อยละ 30 ในหน่วยลงทุนของกองทุน ซึง่ เป็ นวิธีปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปของบริ ษัทที่ขายทรัพย์สนิ
เข้ ากองทุนฯ ส่วนวาระที่ 10 ซึง่ เป็ นการคํ ้าประกันของ CIR ในกรณีที่ 5 ปี แรก กระแสเงินสดที่SPV ได้ รับอาจไม่พอจ่ายค่าเช่าปี ละ
151 ล้ านบาท แต่ถ้ามีสว่ นเกิน SPV ก็จะรับไปทั ้งหมด ส่วนวาระที่ 11 จะเป็ นเรื่ องการมอบอํานาจให้ กรรมการไปดําเนินการ เช่นไป
ขออนุญาต กลต. แต่งตังที
้ ่ปรึกษาเพื่อขายกองทุนฯ เป็ นต้ น ซึง่ การนําทรัพย์สนิ ขายให้ กองทุนฯ ในครัง้ นี ้เป็ นการบริ หารเงินสดที่
บริ ษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ ปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป นอกจากนี ้ยังอธิบายรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะขายและเมื่อขายได้ แล้ วจะมี
กําไร 1,073 ล้ านบาท หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษี แล้ วจะเหลือประมาณ 800 ล้ านบาท บริษัทบันทึกได้ ทนั ทีร้อยละ 70 ส่วนอีกร้ อย
ละ 30 จะบันทึกต่อเมื่อขายหน่วนลงทุนในกองทุนออกไป นายสินโชค พิริโยทัยสกุล ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่า ได้ ยื่นเอกสารต่อ กลต.
เมื่อใดและจะครบ 45 วันเมื่อใด ซึง่ คุณชยุตม์ ที่ปรึกษาได้ ตอบว่า กลต.จะนับตังแต่
้ ได้ รับเอกสารครบ ซึง่ ได้ ยื่นเอกสารก่อนวัน
สงกรานต์ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ รับการสอบถามจาก กลต. และนอกจากนั ้นนายพัชร ยังได้ เปรี ยบเทียบกองทุนกอง 1 และ REIT ให้ ที่
ประชุมทราบด้ วย คุณธนัท ยิ่งเจริ ญผล ผู้ถือหุ้น ได้ ถามถึงเป้าหมายในการดําเนินงานในปี นี ้ว่าจะเติบโตเท่าใด นอกเหนือจากการ
ขายกองทุน ซึง่ บริษัทตอบว่าบริ ษัท มียอดขายรอโอนของโครงการต่างๆ เช่น ดิ อิสสระ ลาดพร้ าว บ้ านสีตวัน อิสสระวิลเลจ ซึง่ คาด
ว่าจะโอนได้ ประมาณ 1,000 ล้ านบาท รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรมประมาณ 380 – 400 ล้ านบาท ยังมีคา่ เช่าออฟฟิ ศ
ประมาณ 80 - 100 ล้ านบาท และเงินปั นผลจาก BKKCP 23 ล้ านบาท
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วแล้ วจึงมีมติ ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติร้อยละ 100 ด้ วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 9:

พิจารณาอนุมัตริ ายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของบริษัท บริษัทย่ อยและนิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ (SPV)
โดยแบ่ งวาระการพิจารณาอนุมัตกิ ารเข้ าทํารายการต่ างๆตามวาระย่ อยดังนี ้
วาระที่ 9.1:

พิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัท และบริ ษัทย่ อยเข้ าลงทุนในกองทุนรวม โดยการซือ้
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมจํานวนประมาณ 60,000,000 หน่ วย มูลค่ าที่ตราไว้
หน่ วยละ 10 (สิบ) บาท คิดเป็ นมูลค่ าทัง้ หมดประมาณ 600 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 30 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุนรวม

ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน คณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยลงทุนในกองทุนรวม โดยการซื ้อหน่วยลงทุนของ
้
นรวมที่จะจัดตังขึ
้ ้นดังกล่าว โดย
กองทุนรวมจํานวนร้ อยละ 30 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
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อนุมตั ิให้ บริ ษัทลงทุนในการถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 10 และบริ ษัทย่อยลงทุนโดยการเข้ าถือหน่วยที่เหลืออีก
ร้ อยละ 20 โดยคาดว่าขนาดของกองทุนรวมจะมีมลู ค่าประมาณ 1,978.43 ล้ านบาท โดยจะเข้ าลงทุนใน
หน่วยลงทุนจํานวนประมาณ 60,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10 (สิบ) บาท คิดเป็ นมูลค่า
ทังหมดประมาณ
้
600 ล้ านบาท
รายการดังกล่าวนี ้ต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
มีมติร้อยละ 100 ด้ วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 9.2:

พิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัทย่ อยจัดตัง้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) เพื่อประกอบ
กิจการโรงแรมศรีพนั วา รีสอร์ ทแอนด์ สปา ภูเก็ต และเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนท์ โดย
ให้ บริษัทย่ อยถือหุ้นในสัดส่ วนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ
SPV โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 30 ล้ านบาท

อนุมตั ใิ ห้ บริ ษัทย่อยดําเนินการจัดตัง้ SPV ในเวลาที่เห็นสมควรและ ให้ บริ ษัทย่อยถือหุ้นใน SPV ไม่ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ
้
SPV โดยจะมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ นจํานวน 30 ล้ านบาทและให้
้ กงานที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการ
บริ ษัทย่อยดําเนินการโอนใบอนุญาตและสัญญาต่างๆ รวมทังพนั
โรงแรมศรี พนั วา รี สอร์ ทแอนด์สปา ภูเก็ต และเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ให้ กบั SPV โดยให้ อายุการทํางานของ
พนักงานที่จะโอนมาใน SPV มีผลต่อเนื่องจากบริ ษัทเดิมกล่าวคือบริ ษัทย่อยและให้ สภาพการจ้ างงานและ
ผลประโยชน์ต่างๆเป็ นไปตามเดิมหรื อดีกว่าตามที่กฎหมายกําหนด
รายการดังกล่าวนี ้ต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
มีมติร้อยละ 100 ด้ วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 9.3:

พิจารณาอนุมัติให้ SPV ซึ่งบริ ษัทย่ อยถือหุ้นไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนของ SPV เช่ าทรั พย์ สิน (อสังหาริมทรั พย์ และสังหาริ มทรั พย์ ) 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
รี ส อร์ ทแอนด์ สปา ภู เ ก็ ต และเซอร์ วิ ส อพาร์ ทเมนท์ จ ากกองทุ น รวมและ
พิจารณาอนุมัตคิ ่ าเช่ า

มีมติอนุมตั ิให้ SPV ซึง่ บริ ษัทย่อยถือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ SPV เช่าทรัพย์สิน
(อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์) ที่กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในกิจการโรงแรมศรี พนั วา รี สอร์ ทแอนด์สปา
ภูเก็ต และเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์จากกองทุนรวม ซึง่ ประกอบไปด้ วยที่ดินจํานวนประมาณ 21 ไร่ 2 งาน 55
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ตารางวา พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง และห้ องพัก Phase 1-3 กล่าวคือ Pool villa Family Suite และ Luxury Villa
จํานวน 38 ยูนิต และเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์จํานวน 7 ยูนิต และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจการโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้ องกับกิจการดังกล่าว รวมทั ้ง
เฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สนิ ติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
รายการดังกล่าวนี ้ต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
มีมติร้อยละ 100 ด้ วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 10:

พิจารณาอนุมัติให้ บริ ษัทย่ อยเข้ าคํา้ ประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่ าระหว่ าง SPV กับกองทุน
รวมให้ แก่ กองทุนรวม และให้ บริ ษัทรั บรองการชําระค่ าเช่ าในส่ วนที่ขาดของบริ ษัทย่ อยให้ แก่
กองทุนรวม
มีมติให้ บริ ษัทย่อยตกลงรับผิดร่วมกับ SPV ในฐานะลูกหนี ้ชันต้
้ นและลูกหนี ้ร่ วมในการชําระเงินค่าเช่าตามที่
กําหนด ในสัญญาเช่าทรัพย์สินให้ แก่กองทุนรวมเพื่อให้ กองทุนรวมมีรายได้ ในอัตรารับประกันได้ โดยแบ่ง
้ วนั ที่กองทุน
การรับประกันเป็ นสองช่วงด้ วยกัน คือการรับประกันช่วงแรกเป็ นระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี นับตังแต่
รวมได้ ลงทุนในโครงการโรงแรมศรี พนั วา และในการรับประกันช่วงที่สอง บริ ษัทย่อยตกลงรับผิดชอบ
เท่ากับส่วนต่างระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึ ้นจริ งของ SPV ในปี ที่ 5 เฉพาะที่เกิดจากทรัพย์สินที่กองทุน
รวมลงทุน กับค่าเช่าในปี ที่ 5 ที่ SPV ต้ องชําระตามสัญญาเช่า (“ส่วนต่างค่าเช่า”) อย่างไรก็ดี หากในเวลา
ใดๆ ในระหว่างการรับประกันช่วงที่สอง ผลประกอบการที่เกิดขึ ้นจริ งของ SPV ในปี ใดๆ เฉพาะที่เกิดจาก
ั ญาตก
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเท่ากับหรื อเกินกว่าค่าเช่าที่ต้องชําระตามสัญญาเช่าของปี นั ้นๆ (“คู่สญ
ลงว่าหน้ าที่และความตกลงของบริษัทย่อยในการรับประกันช่วงที่สองเป็ นอันสิ ้นสุดลง
โดยการรับประกันดังกล่าวนัน้ บริ ษัทย่อยจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ในระหว่างการรับประกันช่วงแรก บริษัทย่อย และ/หรื อบุคคล และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นที่กองทุนรวมเห็นชอบ
ตกลง จัดให้ มีหลักประกันแก่กองทุนรวม ซึง่ มีมลู ค่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เท่ากับ 80 ล้ าน (แปดสิบล้ าน)
บาท และ
(2) ในระหว่างการรับประกันช่วงที่สอง บริ ษัทย่อยและ/หรื อบุคคล และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นที่กองทุนรวมเห็นชอบ
ตกลงจัดให้ มีหลักประกันแก่กองทุนรวม ซึง่ มีมลู ค่า ณ ขณะใดขณะหนึง่ เท่ากับ ส่วนต่างค่าเช่า โดยกองทุน
รวมไม่ต้องคืนหลักประกันที่ได้ จดั ให้ แก่กองทุนรวมในการรับประกันช่วงแรก และให้ ถือว่าหลักประกันเป็ น
หลักประกันที่ตอ่ เนื่องสําหรับการรับประกันช่วงที่สองโดยปริยาย
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นอกจากนันยั
้ งมีมติให้ บริ ษัทเข้ าทําสัญญาตกลงชําระค่าเช่าส่วนที่ขาดกับกองทุนรวม โดยตลอดระยะเวลาการ
รับประกัน หาก SPV และ บริ ษัทย่อย ไม่สามารถชําระค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าให้ แก่กองทุนรวมได้ บริ ษัทฯตก
ลงชําระค่าเช่าในส่วนที่ขาดให้ แก่กองทุนรวมต่อไป
มีมติร้อยละ 100 ด้ วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 11:

พิจารณาอนุ มัติมอบอํานาจให้ คณะกรรมการและ/หรื อกรรมการผู้จัดการและ/หรื อกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามเป็ นผู้มีอาํ นาจในการเจรจาต่ อรอง ลงนามและการตกลงเข้ าทําเอกสารและสัญญา
ต่ างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตัง้ กองทุนรวม ตลอดถึงอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันเป็ นผลให้
การดําเนิ นการต่ างๆ ของบริ ษัท บริ ษัทย่ อยและ SPV ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตัง้ กองทุนรวม
บรรลุผลสําเร็จและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
มีมติอนุมัติมอบหมายให้ คณะกรรมการและ/หรื อกรรมการผู้จัดการและ/หรื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อยและSPV เป็ นผู้มีอํานาจในการติดต่อ เจรจา แก้ ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม ส่งมอบเอกสาร และ/
หรื อสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับคูส่ ญ
ั ญา และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตั ้งกองทุนรวม ตลอดถึงอํานาจใน
การดําเนินการใดๆ อันเป็ นผลให้ การดําเนินการต่างๆ ของบริ ษัท บริ ษัทย่อยและSPV ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตั ้ง
กองทุนรวมบรรลุผลสําเร็ จและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การติดต่อ ขออนุญาตต่อ
หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสํ
้ านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการกําหนดเงื่อนไข ราคาขายที่แน่นอน
อัตราค่าเช่าที่แน่นอน การคํานวณค่าชดเชยและค่าเช่าล่วงหน้ าที่ต้องชําระ และการกําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวตลอดจนการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องที่จะต้ องเปิ ดเผย
การเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง การให้ ถ้อยคํา ข้ อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการดําเนินการอื่นใด
อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ ทุกประการจนเสร็ จการ รวมทัง้ ให้ มีอํานาจในการ
แต่งตังและ/หรื
้
อ ถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น

มีมติร้อยละ 100 ด้ วยคะแนนเสียง 74,495,903 คะแนน (ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)
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วาระที่ 12:

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ไม่มีเรื่ องที่จะพิจารณา
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิ ดการประชุมเวลา 16.00 น.

______________________________
( นางศรี วรา อิสสระ )
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้ อง

( นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์ )
กรรมการ

