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ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
คุณชลรส สันติอัศวราภรณ

ตัวแทนผูสอบบัญชี

เริ่มการประชุม
นายสมโภชน อินทรานุกูล เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมใหญ
สามัญประจําป 2552 ของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทั้งสิ้น 73 คน นับรวมจํานวนหุนได
1,485,387,557 หุน คิดเปนรอยละ 45.69 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเปนจํานวนเกินกวา 1 ใน 3
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 จึงกลาวเปดประชุม
ประธานฯ แจงวิธีการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ ตามมาตรา 102 ประกอบกับมาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ การออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนใหกระทําโดยวิธีเปดเผย เวนแต ผูถือหุนไมนอย
กวา 5 คนรองขอ และที่ประชุมมีมติใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ ประธานฯ จึงไดขอเสียงสนับสนุนจากผูถือหุน
อยางนอย 5 ทาน เห็นชอบดวยกับวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ซึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนการลงคะแนนลับ
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(มีผูถือหุนไมนอยกวา 5 ทาน สนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน)
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนมาประชุมเปนจํานวนมาก ดัง นั้น เพื่อความเรียบรอยและเพื่อไมใ ห
เสียเวลาอันมีคาของผูถือหุน ในการขอมติที่ประชุมในแตละวาระ เห็นสมควรใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
เฉพาะกรณีที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สําหรับผูถือหุนที่เห็นดวย ไมตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
สําหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ที่จะมีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน จะใหผูถือหุนสงบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีที่เห็น
ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมเมื่อเขาสูการพิจารณาในวาระที่ 5 ตอไป
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2252 ที่ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2552 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในสําเนารายงานการประชุมที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
และที่ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมใหหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึงตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแตวันที่มีการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวาบริษัทไดบันทึกความคิดเห็นและคําถามของผูถือหุน รวมทั้งคําชี้แจงและคําตอบของ
ประธานและกรรมการที่เขารวมประชุม ในสวนที่เปนสาระสําคัญไวในรายงานการประชุมฉบับดังกลาว ตามที่ทานผูถือหุน
ไดเสนอแนะตอทางบริษัทในการประชุมวิสามัญครั้งที่ผานมาดวย
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และเสนอแกไขขอความในรายงานการประชุม
(ไมมีผูถือหุนสอบถามและเสนอแกไขรายงานการประชุม)
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2252 ที่ไดจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552
มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ
สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการไดจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการสําหรับปบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หรือรายงานประจําป 2551 ของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงาน รวมทั้งขอมูล
ตาง ๆ ของบริษัทในรอบปที่ผาน โดยรายงานประจําป 2551 ของบริษัท มีรายการครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด และ
บริษัทไดจัดสงรายงานประจําปฉบับดังกลาวใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แลว ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามถึงมาตรการของบริษัทในการแกไขปญหาการขาดสภาพคลอง ตลอดจนนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานของบริษัท ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน
ประธานฯ ขอใหคุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) เปนผูชี้แจง
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา ในเรื่องการแกไขปญหา
สภาพคลอง บริษัทไดขอรับการสนับสนุนเงินกูจากกลุม IFA Hotels & Resorts 3 Limited ตามที่จะเสนอใหผูถือหุน
พิจารณาในวาระที่ 8 ในวงเงินไมเกิน 10 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งทางบริษัท
ประเมินวาจํานวนเงินดังกลาวนาเพียงพอสําหรับดําเนินงานของบริษัท
สวนการดําเนินงานในปนี้ บริษัทจะเนนโครงการหลัก 2 โครงการ คือ โครงการนอรทพอยท (Northpoînt) และ
โครงการเดอะริเวอร (The River) สําหรับโครงการนอรทพอยท (Northpoînt) มียอดขายแลวประมาณ 3,250 ลานบาท หรือ
ประมาณรอยละ 65 ถึง 70 ของทั้งโครงการ โดยคาดวาโครงการดังกลาวจะแลวเสร็จประมาณปลายป 2552 นี้ หรือ
ประมาณตนป 2553 ซึ่งหากโครงการนี้แลวเสร็จก็จะมีการทยอยโอนใหแกลูกคา และจะทําใหมีเงินสดเขามาเปนเงินทุน
หมุนเวียนในบริษัท อีกสวนหนึ่ง
สําหรับอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการเดอะริเวอร (The River) ซึ่งเปนโครงการที่บริษัทไดรับการสนับสนุนเงินกูจาก
สถาบันการเงินในวงเงิน 5,000 ลานบาท โดยในปจจุบันมียอดขายแลวประมาณ 7,700 ลานบาท
ในสวนของโครงการอื่น ๆ บริษัทอยูระหวางการเตรียมแผนและปรับแผน ซึ่งจะมีการประเมินสภาวะทางการตลาด
และพรอมที่จะเปดโครงการตอไปหากสภาวะทางการตลาดดีขึ้น
ผูถือหุน สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ IFA Hotels & Resorts 3 Limited
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คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) IFA Hotels & Resorts 3 Limited
คือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ซึ่งถือหุนในบริษัทประมาณรอยละ 26.15 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท และเปนผูถือหุนที่มีสัญชาติคูเวต
ผูถือหุน สอบถามวาราคาวัสดุกอสรางที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลกระทบตอคากอสรางโครงการตาง ๆ ของบริษัท
อยางไร
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา สําหรับโครงการนอรท
พอยท (Northpoînt) เปนโครงการที่ดําเนินการกอสรางมาแลวประมาณ 3 ป ซึ่งบริษัท ทําสัญญากอสรางแบบกําหนดราคา
ไปเรียบรอยแลว
สวนโครงการเดอะริเวอร (The River) บริษัทไดตอบรับการประมูลราคาจากผูกอสราง (Contract Award) แลว
เปนบางสวน ดังนั้น บริษัท จึงมีโอกาสที่จะปรับคากอสรางลงได ซึ่งทางผูบริหารกําลังดําเนินการเจรจาใหมีการปรับลด
ตนทุนลงตามราคาวัสดุกอสรางที่มีแนวโนมลดลง
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และอนุมัติรายงานประจําป
ของคณะกรรมการ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มติที่ประชุม

วาระที่ 3

ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียง เปนเอกฉันท รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และ
อนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 ซึ่งไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการของบริษัทแลว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2551 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และไดเชิญคุณกิตติ ตั้งศรีวงศ กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ เปน
ผูนําเสนองบการเงิน
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) นําเสนองบการเงินของบริษัท
สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
รายไดรวม (ลานบาท)
กําไรสุทธิ (ลานบาท)

ป 2551
(งบรวม)
2,871.82
145.79

ป 2551
(งบเฉพาะกิจการ)
2,145.17
381.11
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รายการ
อัตราสวนกําไรตอหุน (บาท / หุน)
สินทรัพยรวม (ลานบาท)
หนี้สินรวม (ลานบาท)
สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

ป 2551
(งบรวม)
0.05
9,744.18
6,635.69
3,108.49

ป 2551
(งบเฉพาะกิจการ)
0.13
5,713.82
2,398.57
3,315.25

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ผูถือหุน แสดงความยินดีกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทที่สามารถทําผลกําไรใหบริษัทเปน
จํานวนมาก และเสนอใหบริษัทพิจารณาระบุจํานวนหุนของผูถือหุนรายใหญ นอกเหนือจากการระบุจํานวนรอยละของการ
ถือหุน ในรายงานประจําปของคณะกรรมการดวย และสอบถามเกี่ยวกับการเขามาเปนผูถือหุนของกลุมผูถือหุนใหญ
สัญชาติคูเวต
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท ไดแก IFA Hotels & Resorts ผูถือหุนสัญชาติคูเวต และ Istithmar Hotels FZE ซึ่งเปนกองทุนที่บริหารโดยรัฐบาล
ดูไบ (Dubai) โดยผูถือหุนรายใหญทั้งสองรายนาจะเขามาเปนถือหุนของบริษัทประมาณปลายป 2549 และเขาใจวาผูถือ
หุนดังกลาวซื้อหุนของบริษัทไปประมาณหุนละ 1.70 บาท
ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวาบริษัทไดขายหุนในบริษัท
ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด จํานวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนทั้งหมด ใหผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยบริษัทได
เปดเผยขอมูลดังกลาวไปแลว
ทั้งนี้ ในการขายหุนดังกลาว บริษัทไดรับเงินจํานวนหนึ่งในรูปของการคืนเงินกู ที่บริษัทไดใหบริษัท ไรมอน แลนด
ดีเวลลอปเมน จํากัด กูยืมไป สงผลใหบริษัทไดรับเงินกูกลับคืนมาประมาณ 200 กวาลานบาท
ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับรายการการโอนกลับภาษีธุรกิจเฉพาะคางจายและคาธรรมเนียม
ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวารายการดังกลาวเปนผล
สืบเนื่องจากมาตรการทางภาษีของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัทไดผลประโยชนจากมาตรการ
ดังกลาวดวย โดยรัฐบาลไดปรับลดภาษีธุรกิจเฉพาะจากรอยละ 3.3 เปนรอยละ 0.1 รวมทั้งคาธรรมเนียมการโอน
(Transfer Fee) ทําใหเวลาที่บริษัทรับรูรายไดจะตองตั้งคาคางรับ (Accrue) ของภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมโอน
ดวย ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวจะมีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
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ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับคาใชจายในการขาย ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวาคาใชจายในการขายของ
บริษัทสวนหนึ่งมาจากคาธรรมเนียมการขาย (Commission) ซึ่งขึ้นอยูกับยอดขายโครงการ และอีกสวนหนึ่งมาจาก
คาใชจายเกี่ยวกับการโฆษณาโครงการตาง ๆ ของบริษัท โดยเฉพาะโครงการเดอะริเวอร (The River) ซึ่งเปนโครงการขนาด
ใหญมาก จึงสงผลใหบริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับการโฆษณาเปนจํานวนมาก และสงผลใหบริษัทมีคาใชจายในการขายเพิ่ม
มากขึ้นดวยเชนกัน
ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับคาใชจายเกี่ยวกับการบริหาร ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวาในป 2551 บริษัทมีรายได
จากการขายประมาณ 2,700 ลานบาท ในขณะที่ป 2550 บริษัทมีรายไดจากการขายเพียง 1,600 ลานบาท ซึ่งจะเห็นไดวา
รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว ดังนั้น คาใชจายในการบริหารจึงเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ใกลเคียงกับ
การเพิ่มขึ้นของรายได
นอกจากนี้ บริษัทไดดําเนินการพัฒนาโครงการตาง ๆ ผานทางบริษัทยอยเปนสวนใหญ ดังนั้น คาใชจายสวนใหญ
จะตกอยูที่บริษัทยอย ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ในขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก
ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตและขอใหบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ รายไดหลักของบริษัทสวนใหญมาจากโครงการนอรทพอยท (Northpoînt) โดยในป 2551 บริษั ทมีรายไดจาก
โครงการดังกลาวเปนจํานวนมาก สงผลใหรายไดของบริษัทเพิ่มขึ้น ในขณะที่งบการเงินรวมมีรายไดหลักมาจากโครงการ
เดอะริเวอร (The River) ซึ่งมีมูลคาโครงการประมาณ 14,000 – 15,000 ลานบาท โดยปจจุบันมียอดขายแลวประมาณ
7,700 ลานบาท แตบริษัทสามารถรับรูรายไดจากยอดขายดังกลาวไดเพียงประมาณ 800 – 900 ลานบาท
ดังนั้น การรับรูรายไดของบริษัทในป 2552 จะมาจากโครงการนอรทพอยท (Northpoînt) และ โครงการเดอะริ
เวอร (The River) เปนหลัก โดยในปจจุบันบริษัทรับรูรายไดจากโครงการนอรทพอยท (Northpoînt) แลวประมาณ 1,800 2,000 ลานบาท และหากบริษัทขายโครงการสวนที่เหลือไดก็จะมีการรับรูรายไดเพิ่มขึ้น และจะสงผลใหรายไดตามงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการสูงขึ้นดวยเชนกัน
ผูถือหุน สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท
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คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวาปจจุบันบริษัทมีรายการที่
ถือเปนเครดิตในทางภาษี (tax shield) เหลืออยูประมาณ 8 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทอาจรับรูรายการที่ถือเปนเครดิต
ในทางภาษีไดประมาณ 300 - 400 ลานบาท ซึ่งมีผลตอการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทในปนี้
ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับรายการเงินกูยืม ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา เหตุที่บริษัทมีรายการเงิน
กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินกูจากเงินกูยืมระยะยาวมาเปนเงินกูยืมระยะ
สั้นสําหรับโครงการที่ใกลจะเสร็จ เชน โครงการนอรทพอยท (Northpoînt) เปนตน เนื่องจากบริษัทจะชําระหนี้คืนสถาบัน
การเงิน ในขณะที่ทยอยโอนยูนิตใหแกลูกคา นอกจากนี้ มีบางกรณีที่ธนาคารใหสินเชื่อในรูปแบบของสินเชื่อเพื่อพัฒนา
ที่ดิน (Land Financing) ในขั้นแรกแลวจึงเปลี่ยนสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ในภายหลัง
สําหรับอัตราสวนของหนี้ตอทุนของบริษัทที่มีคาเทากับ 2 : 1 มาจากการคํานวณรวมเงินมัดจําที่บริษัทไดรับมา
จากลูกคาดวย ดังนั้น อัตราสวนเงินทุนจากการกอหนี้ (Debt Financing) ของบริษัทโดยแทจริงแลวจึงนอยกวา 2
ผูถือหุน แสดงความเห็นวา บริษัทควรจะใหขอมูลเกี่ยวกับจุดเดนทางการเงิน (Financial Highlight) ไวใน
รายงานประจําปของบริษัทดวย
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ)

กลาวขอบคุณ และขอรับไป

พิจารณา
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จํานวนเสียง (เสียง)
1,487,942,724
108,370
-

คิดเปนรอยละ
99.9927
0.0073
-

ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2551 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ
อนุมัติการงดจายเงินปนผล เนื่องจากคณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2552 เพื่ออนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลแลว

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวาในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลวจํานวน 381,111,531
บาท และบริษัทไดดําเนินการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2551 จํานวน 19,055,577 บาท หรือคิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปของบริษัท เปนทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่งปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แลว สงผลให ณ
ปจจุบัน บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายรวมเปนจํานวน 36,131,233 บาท หรือคิดเปนรอยละ 1.2 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
นอกจากนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบวาบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน ในรูปแบบ
ของหุนปนผล และเงินสดปนผล รวมเปนอัตราเงินปนผลระหวางกาลจายตอหุน หุนละ 0.093 บาท ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 และไดทําการจัดสรรหุนปนผลตามมติที่
ประชุมผูถือหุนเปนที่เรียบรอยแลวเชนเดียวกัน ดังนั้น ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดจายเงินปนผลประจําป 2551
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น
(ไมมีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น)
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2551 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย
และการงดจายเงินปนผล
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จํานวนเสียง (เสียง)
1,487,942,724
108,370
-

คิดเปนรอยละ
99.9927
0.0073
-

ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ การจั ด สรรเงิ น กํ า ไรสุ ท ธิป ระจํา ป 2551 เปน ทุน สํา รองตามกฎหมาย และการงด
จายเงินปนผล เนื่องจากบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในรูปแบบของหุนปนผลใหแกผู
ถือหุนเปนที่เรียบรอยแลว

8

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ
มาตรา 71 กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองออกตามวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกคราว สําหรับการที่ตองออกตามวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

นายริชารด แอนโทนี่ จอหนสัน
นายแอนดรูว จอหน วัตสัน
นายกิตติ คชนันทน
นายจิรวุฒิ คุวานันท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เชิญ คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการชี้แจงรายรายละเอียด
ในวาระนี้ ตอที่ประชุม
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการ
ได พิ จ ารณาแล ว มี ค วามเห็ น ว า กรรมการที่ ต อ งออกจากตํ า แหน ง ตามวาระทั้ ง 4 ท า น เป น บุ ค คลผู มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ และปฎิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ครบถวน และไมมีลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศอื่นที่
เกี่ยวของ
ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสงประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ทาน ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผู
ถือหุนครั้งนี้แลว เพื่อใหทานผูถือหุนไดมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 15 วา
ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง และการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก
หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
สําหรับการเลือกกรรมการตามขอบังคับของบริษัทขอ 15.2 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน เพื่อใหผูถือหุนสามารถใชดุลพินิจพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ตองออก
ตามวาระ และลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทเปนรายบุคคลได
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ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน
ซึ่งเปนวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. แนะนําใหปฏิบัติ
(ไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะคัดคานวิธีการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน)
ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวาในการเก็บบัตรลงคะแนน ประธานฯ จะขานชื่อกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่งเปนรายบุคคล และจะใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอน แลวจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่
เห็นดวย เมื่อเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของกรรมการทานแรกเสร็จแลว ประธานฯ จะขานชื่อกรรมการทานตอไปเพื่อใหทานผูถือ
หุนออกเสียงลงคะแนน โดยจะเก็บบัตรออกเสียงลงคะแนนโดยมีลําดับเชนเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการทานแรก
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน ตามลําดับ ดังนี้
(1)
(2)
(3)

นายริชารด แอนโทนี่ จอหนสัน
นายแอนดรูว จอหน วัตสัน
นายกิตติ คชนันทน

(4)

นายจิรวุฒิ คุวานันท

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการทีอ่ อก
ตามวาระ
1.
2.
3.

ประเภทกรรมการ

นายริ ช าร ด แอนโทนี่ กรรมการ
จอหนสัน
นายแอนดรูว
กรรมการ
จอหน วัตสัน
นายกิตติ คชนันทน
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (เสียง)
เห็นดวย
ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
1,487,942,724
108,370
1,487,942,724

-

108,370

-

1,487,942,724

-

108,370

-
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ชื่อกรรมการทีอ่ อก
ตามวาระ
4.

นายจิรวุฒิ
คุวานันท

มติที่ประชุม

วาระที่ 6

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (เสียง)
ประเภทกรรมการ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ 1,487,942,724
108,370
กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้ง นายริชารด แอนโทนี่ จอหนสัน นายแอนดรูว จอหน วัตสัน นายกิตติ คชนันทน
และนายจิรวุฒิ คุวานันท กรรมการผูที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัท ตอไปอีกวาระหนึ่ง

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการของบริษัทที่เปนผูถือหุน ถือไดวาเปนผูมี
สวนไดเสีย ดังนั้น จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
นอกจากนี้ ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป
2552 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทในปที่ผานมา โดยที่
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 ไดมีมติใหเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบเเทนกรรมการสําหรับป 2552 ใน
วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาจัดสรรคาตอบเเทน
กรรมการสําหรับป 2552 ใหเเกกรรมการตามความเหมาะสมตอไป
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้วา ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ มาตรา 90 กําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการเขารวมประชุมคณะกรรมการของกรรมการ
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา กรรมการของบริษัท
ประมาณ 5 ทาน ปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศ ดังนั้น จึงอาจไมสามารถมาเขารวมประชุมคณะกรรมการไดทุกครั้ง อยางไรก็
ตาม กรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยโดยปกติก็จะเขารวมประชุมคณะกรรมการ
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ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา แมวากรรมการที่ปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศอาจไมสามารถมาเขารวมประชุม
คณะกรรมการได แตก็มีสวนในการบริหารกิจการของบริษัท และมีการปรึกษาหารือกันทางโทรศัพทอยางสม่ําเสมอ
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ตามที่ไดนําเสนอ
ตอที่ประชุมขางตน
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังนี้
จํานวนเสียง (เสียง)
1,487,942,724
108,370
-

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มติที่ประชุม

วาระที่ 7

คิดเปนรอยละ
99.9927
0.0073
-

ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากซึ่งไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ในวงเงินไมเกิน
5,000,000 บาท โดยใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรคาตอบเเทนกรรมการสําหรับป
2552 ใหเเกกรรมการตามความเหมาะสมตอไป

พิจารณาและอนุมัติการแตงตัง้ ผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2552

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการไดมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด คนหนึ่งคนใด ดังมีรายชื่อตอไปนี้ ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอยของบริษัทในรอบปบัญชีที่ผานมา ใหทําหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยของบริษัทตอไปอีกรอบป
บัญชีหนึ่ง

ลําดับ

ชื่อผูสอบบัญชี

สํานักงานสอบบัญชี
ที่สังกัด

ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต
เลขที่

ระยะเวลาที่
สอบบัญชี
ใหกับบริษทั

1.

นายณรงค พันตาวงศ

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด

3315

1 ป

2.

นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด

3459

1ป

3.

นายศุภชัย ปญญาวัฒน

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด

3930

1 ป
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ประธานฯ แจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวาในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีดังมีรายชื่อขางตน คณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดคํานึงถึงหลักการหมุนเวียนของผูสอบบัญชี (auditor rotation) ของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่กําหนดใหบ ริษัทหมุนเวียนผูสอบบัญ ชี หากผูสอบบัญชี รายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน ซึ่งในการหมุนเวียนดังกลาว บริษัทอาจแตงตั้งผูสอบ
บัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมได
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมไดเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่
ใด ๆ ของบริษัท และไมมีความสัมพันธ เเละไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวเเตอยางใด โดยผูสอบบัญชีดังกลาวจะทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัทเเละบริษัทยอยของบริษัท
สําหรับจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2552 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรใหกําหนดคาสอบบัญชีรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น ไมเกิน 1,200,000 บาท ซึ่งเทากับปที่ผานมา
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น
(ไมมีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น)
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับ
ป 2552
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จํานวนเสียง (เสียง)
1,487,942,724
108,370
-

คิดเปนรอยละ
99.9927
0.0073
-

ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1.
อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีคนหนึ่งคนใด ดังมีรายชื่อปรากฏในตารางดานลาง
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
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ลําดับ

ชื่อผูสอบบัญชี

สํานักงานสอบบัญชี
ที่สังกัด

ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต
เลขที่

ระยะเวลา
ที่สอบบัญชี
ใหกับบริษทั

1.

นายณรงค พันตาวงศ

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด

3315

1 ป

2.

นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด

3459

1ป

3.

นายศุภชัย ปญญาวัฒน

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด

3930

1 ป

2.

วาระที่ 8

อนุมัติการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2552 เปนจํานวนเงินไมเกิน
1,200,000 บาท

พิจารณาและอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวาในวาระนี้คณะกรรมการซึ่งไมรวมถึงกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดมีมติอนุมัติใน
หลักการ และเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก IFA Hotels & Resorts 3
Limited ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
(1)

พิจารณาอนุมัติเงินกูระยะสั้นเพิ่มเติมจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited จํานวน ไมเกิน 10 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณไมเกิน 359 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 10 ตอป โดย
บริษัทจะเปนผูรับภาระภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาว และ/หรือ

(2)

พิจารณาอนุมัติการแกไขสัญญากูยืมเดิม จํานวน 356.61 ลานบาท ที่บริษัทไดกูจาก IFA ซึ่งการแกไข
สัญญาดังกลาวรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 15 ตอป เปน
อัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 10 ตอป โดยบริษัทจะเปนผูรับภาระภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว IFA Hotels & Resorts 3 Limited ซึ่งเปนผูถือหุนของ
บริษัท โดย ณ 8 เมษายน 2552 IFA ถือหุนในบริษัทจํานวน 850,010,191 หุน หรือคิดเปน รอยละ 26.15 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท ถือเปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ดังนั้น จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวาวารายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ มี
รายละเอียดของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามที่ไดสงไป
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
ประธานฯ จึงไดสรุปสาระสําคัญของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะขออนุมัติจากที่ประชุม ดังนี้
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รายการแรก การกูยืมเงินเพิ่มเติม
คณะกรรมการซึ่งไมรวมถึงกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดมีมติอ นุมัติในหลักการในการเขารับกูยืมเงินระยะสั้น
เพิ่มเติมหรือเงินกูยืมใหม จาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ
ของรายการได ดังนี้
รายการ
1.

วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ

รายละเอียด
(1)

วันที่คณะกรรมการซึ่งไมรวมถึงกรรมการผูมีสวนไดเสีย มีมติ
อนุมัติในหลักการในการเขารับเงินกูยืมใหม: วันที่ 24 มีนาคม
2552

(2)

บริษัทจะดําเนินการเจรจา และเขาทําสัญญากูยืมเงินดังกลาว
กับ IFA ใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน ภายหลังจากที่
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มีมติอนุมัติการกูยืม
เงินดังกลาว

2.

ประเภทรายการ

เงินกูระยะสั้น

3.

จํานวนเงินกู

ไมเกิน 10 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณไมเกิน 359 ลาน
บาท

4.

อัตราดอกเบี้ยและภาระภาษี • ไมเกินรอยละ 10 ตอป (ไมรวมภาษีหัก ณ ที่จาย โดยบริษัทจะ
หัก ณ ที่จาย
เปนผูรับภาระภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาว) คิดเปนดอกเบี้ยที่บริษัท
ตองชําระจํานวนรวมทั้งสิ้น 30,785,479.45 บาท
• บริษัทจะเปนผูรับภาระภาษีหัก ณ ที่จาย จํานวน 5,432,731.67
บาท
• อัตราดอกเบี้ยผิดนัด ไมเกินรอยละ 15 ตอป

5.

ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู

• ชําระเงินตนและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม
2553
• สามารถชําระเงินกูคืนไดกอนกําหนด โดยไมมีคาปรับและ
คาธรรมเนียมใด ๆ จากการชําระเงินกูคืนกอนกําหนด
• IFA มีสิทธิเรียกชําระเงินกูคืนไดกอนกําหนด โดยทําหนังสือแจง
บริษัทลวงหนา 45 วัน กอนการชําระคืน

6.

หลักประกัน

ไมมี
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รายการที่สอง การแกไขสัญญาเงินกูเดิม
คณะกรรมการซึ่งไมรวมถึงกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดมีมติอนุมัติในหลักการในการแกไขสัญญาเงินกูเดิมที่บริษัท
ไดกูจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของรายการได ดังนี้
รายการ
1.

วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ

รายละเอียด
(1)

วันที่บริษัทเขารับเงินกูยืมเดิม 1 : วันที่ 4 กุมภาพันธ 2552

(2)

วันที่คณะกรรมการซึ่งไมรวมถึงกรรมการผูมีสวนไดเสีย มีมติ
อนุมัติในหลักการในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเดิม 1 :
วันที่ 24 มีนาคม 2552

(3)

บริษัทจะดําเนินการเจรจา และแกไขสัญญาเงินกูเดิม ใหเปนไป
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ภายหลังจากที่ประชุมใหญสามัญผู
ถือ หุนประจํา ป 2552 มี มติอ นุมัติ การแกไขสัญญาเงินกูเดิม
ดังกลาว

2.

ประเภทรายการ

เงินกูระยะสั้น

3.

จํานวนเงินกู

บริษัทรับความชว ยเหลือทางการเงินในรูปของการปรับเงื่อนไขการ
ชําระคืนเงินกู วงเงินรวม 356,613,528.33 บาท (ประกอบดวยเงินตน
340,116,913.67 บาท และดอกเบี้ย 16,496,614.66 บาท) แบงเปน
เงินกู 2 วงเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.

(1)

เงินกูจํานวน 189,617,718.67 บาท และดอกเบี้ยในอัตรา ไม
เกินรอยละ 10 ตอป คิดเปนเงินคาดอกเบี้ยจํานวน
9,610,761.08 บาท (รวมเปนเงินกูยืมและดอกเบี้ยที่ตองชําระ
คืนทั้งสิ้น 199,228,479.75 บาท)

(2)

เงินกูจํานวน 150,499,195 บาท อัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ
10 ตอป คิดเปนเงินคาดอกเบี้ยจํานวน 6,885,853.58 บาท
(รวมเปนเงินกูยืมและดอกเบี้ยที่ตองชําระคืนทั้งสิ้น
157,385,048.58 บาท)

อัตราดอกเบี้ยและภาระภาษี • ปรับลดจากอัตราดอกเบี้ยจากไมเกินรอยละ 15 ตอป เปนอัตรา
หัก ณ ที่จาย
ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 10 ตอป (ไมรวมภาษีหัก ณ ที่จาย โดย
บริษัทจะเปนผูรับภาระภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาว) คิดเปน
ดอกเบี้ยที่บริษัทตองชําระจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,661,353 บาท
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รายการ

รายละเอียด
• บริษัทจะเปนผูรับภาระภาษีหัก ณ ที่จายจํานวน 6,293,180 บาท
• อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไมเกินรอยละ 15 ตอป

5.

ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู

• ชําระเงินตนและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31มกราคม 2553
• สามารถชําระเงินกูคืนไดกอนกําหนด โดยไมมีคาปรับและ
คาธรรมเนียมใด ๆ จากการชําระเงินกูคืนกอนกําหนด
• IFA มีสิทธิเรียกชําระเงินกูคืนไดกอนกําหนด โดยทําหนังสือแจง
บริษัทลวงหนา 45วัน กอนการชําระคืน

6.

หลักประกัน

ไมมี

การแกไขสัญญาเงินกูเดิมดังกลาวจะมีขอแตกตางที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจาย (บาท)
ภาษีหัก ณ ที่จาย (บาท) โดยบริษัทจะ
เปนผูรับภาระภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาว
วันครบกําหนดชําระ

เงื่อนไขเดิม
ไมเกินรอยละ 15 ตอป
53,492,029

เงื่อนไขใหม
ไมเกินรอยละ 10 ตอป
35,661,353

9,439,770

6,293,180

31 ธันวาคม 2552

31 มกราคม 2553

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดดําเนินการเจรจาในหลักการเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ขางตน กับ IFA Hotels & Resorts 3 Limited แลว และทาง IFA Hotels & Resorts 3 Limited มีแนวโนมที่จะเขาทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่เสนอตอที่ประชุมขางตน แตเนื่องจากปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ไดทวี
ความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาภายหลังที่บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุนแลว ประเทศไทยจึงมี
ความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น และสงผลให IFA Hotels & Resorts 3 Limited อาจจะไมปรับลดดอกเบี้ยเงินกูเดิม
ใหแกบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทจะพยายามดําเนินการเจรจาอยางสุดความสามารถเพื่อให IFA Hotels & Resorts 3
Limited เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่เสนอตอที่ประชุมขางตน
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการแตงตั้งบุคคลเพื่อไปดําเนินการเจรจาขอกําหนด และเงื่อนไข ในการเขาทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันตามมติที่ประชุมผูถือหุน ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหแกนายกิตติ ตั้งศรี
วงศ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายคณะกรรมการ เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการ
เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว ซึ่งการมอบอํานาจดังกลาวรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะการดําเนินการเจรจา ลงนาม
เขาทําสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการกูยืมเงินเพิ่มเติม และการแกไขสัญญาเงินกูยืมเดิมดังกลาว ซึ่งรวมถึงการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูดวย และ/หรือเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการเจรจา ลงนาม และ/หรือเขาทําสัญญาหรือ
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เอกสารอื่นใดอันจําเปนหรือเกี่ยวของกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ขอตกลง และเงื่อนไข ภายใตสัญญาดังกลาวดวย
ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา การกูยืมเงินเพิ่มเติม และ/หรือการแกไขสัญญาเงินกูยืมเดิมตามที่เสนอตอที่
ประชุมขางตน จะขึ้นอยูกับการตกลงเขาทํารายการของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited และ/หรือการที่ IFA Hotels &
Resorts 3 Limited ไดรับอนุมัติ หรืออนุญาตที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการกูยืมเงินเพิ่มเติม และการแกไขสัญญาเงินกูยืม
เดิมดังกลาว ซึ่งรวมถึงการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited
ดวย
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวาความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกูยืมเงินเพิ่มเติมและการแกไข
สัญญาเงินกูเดิม รวมทั้งความสมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทํารายการดังกลาว ไดปรากฏอยูในสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ในสวนของความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่
ทางบริษัทไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แลว โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
บริษัทมีความจําเปนจะตองกูยืมเงินเพิ่มเติมจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited ในจํานวนไมเกิน 10 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณไมเกิน 359 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอตอที่ประชุมขางตน เพราะวาในภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน บริษัทมีความสามารถอยางจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการดําเนินการในปจจุบัน และ
โครงการที่จะดําเนินการพัฒนาในอนาคต
ดัง นั้น การกูยืมเงิน ดังกลาวจะทําใหบ ริษั ท มีเงิน ทุนเพียงพอเพื่อ นํ ามาใชใ นกิ จการของบริษัท และบริษั ท ยัง
สามารถกูยืมเงินไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับความจําเปนในการใชเงินทุนของบริษัท
นอกจากนี้ การที่ IFA Hotels & Resorts 3 Limited เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทจะทําใหบริษัทมีความยืดหยุน
คอนขางสูงในการเบิกใชวงเงิน และมีขั้นตอนการดําเนินการที่นอยกวาเมื่อเทียบกับการขอเบิกใชวงเงินกูจากสถาบัน
การเงิน และบริษัทยังสามารถเจรจาขอปรับเงื่อนไขการชําระเงินกูใหเหมาะสมกับความตองการของบริษัทไดอีกดวย และที่
สําคัญ การกูยืมเงินดังกลาว บริษัทไมตองนําสินทรัพยของบริษัทไปเปนหลักประกันการชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยแก IFA
Hotels & Resorts 3 Limited ซึ่งแตกตางจากการกูยืมเงินจากบุคคลอื่นหรือสถาบันการเงินทั่วไปที่บริษัทจะตองนํา
สินทรัพยของบริษัทไปเปนหลักประกัน
ดวยเหตุผลดังกลาว การกูยืมเงินใหมของบริษัทในจํานวนไมเกิน 10 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณไม
เกิน 359 ลานบาท จาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited โดยที่บริษัทตองชําระดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ 10 ตอป
และมีอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ไมเกินรอยละ 15 ตอป โดยบริษัทจะเปนผูรับภาระภาษีหัก ณ ที่จาย จํานวน 5,432,731.67
บาท จึงถือวาเปนเงื่อนไขที่ดีกวาการกูยืมเงินจากบุคคลอื่นหรือสถาบันการเงิน
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ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการลงมติในวาระนี้วา การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ผูถือหุน กลาวขอบคุณตัวแทนของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ที่ไดใหความชวยเหลือทางการเงินแก
บริษัท รวมทั้ง ตั้งขอสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับการการตกลงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระหวางบริษัทกับ IFA
Hotels & Resorts 3 Limited
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา ขณะนี้บริษัทอยูในระหวาง
การพิจารณาวาจะทําการปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) หรือไม เนื่องจากแนวโนมของอัตรา
แลกเปลี่ยนในปจจุบันคอนขางสูง
ผูถือหุน แสดงความเห็นวาบริษัทอาจไมจําเปนตองดําเนินการปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน และ
เสนอใหบริษัทพิจารณาที่จะดําเนินการเจรจากับ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ใหบริษัทชําระคืนเงินกูดังกลาวแก IFA
Hotels & Resorts 3 Limited เปนจํานวน 359 ลานบาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 เพื่อที่บริษัทจะไดไมตองขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ผูถือหุน แสดงความเห็นเพิ่มเติมวาการที่บริษัทกูยืมเงินจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 10 ตอป ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูในประเทศ ณ ปจจุบันอยูที่ประมาณรอยละ 7 - 8 ตอป และ
บริษัทอาจมีความสามารถในการกูยืมเงินไดที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 - 7 ตอป ดังนั้น จึงมีสวนตางจากอัตราดอกเบี้ยอยู
ประมาณรอยละ 3 - 4 ดังนั้น บริษัทนาจะสามารถเจรจาในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกับ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ได
ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมวาเพราะเหตุใดจํานวนหุนของบริษัทที่ถือโดย IFA Hotels & Resorts 3 Limited ที่
ประธานฯ ไดแจงในที่ประชุม จึงแตกตางจากที่ไดระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา เนื่องจากบริษัทไดจายหุน
ปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท ดังนั้น จํานวนหุนของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited จึงเพิ่มขึ้น และแตกตางไปจากที่
ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหขอเสนอแนะแกทางบริษัท และจะพยายามเจรจากับทาง IFA Hotels &
Resorts 3 Limited ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความตกลงของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ดวย
ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูเดิม รวมทั้งการรับภาระชําระภาษีหัก ณ ที่จาย
แทน IFA Hotels & Resorts 3 Limited เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา
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(Minimum Loan Rate หรือ MLR) ในปจจุบัน และเสนอใหบริษัทเจรจาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเดิมลงเหลือรอยละ 10
ตอป
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา อัตราดอกเบี้ยลูกคาราย
ใหญชั้นดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate หรือ MLR) เปนอัตราดอกเบี้ยสําหรับการกูยืมเงินที่มี
หลักประกัน สวนการกูยืมเงินแบบไมมีหลักประกันนั้น อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถกูยืมเงิน
โดยไมมีหลักประกันจากสถาบันการเงินได
สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited ในอัตรารอยละ15 ตอป รวมทั้งการเสียภาษีหัก
ณ ที่จาย สุทธิแลวนาจะอยูที่ประมาณรอยละ 17.65 ตอป
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวาการกูเงินจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited มีขอดีกวาการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินทั่วไป คือ บริษัทสามารถชําระเงินตนและดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวเมื่อถึงกําหนดชําระ และสามารถชําระคืนเงินกูได
กอนกําหนดโดยไมมีเงื่อนไข คาปรับและคาธรรมเนียมใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทไมตองชําระคาธรรมเนียมในการใหกูยืมเงิน
(Front - End Fee) อีกดวย ในขณะที่การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป บริษัทตองผอนชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยทุก
เดือน มีคาปรับและคาธรรมเนียมกรณีชําระคืนเงินกูกอนกําหนด รวมทั้งมีคาธรรมเนียมในการใหกูยืมเงิน (Front - End
Fee) อีกประมาณรอยละ 2
อยางไรก็ตาม บริษัทจะพยายามเจรจาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเดิมดังกลาว กับ IFA Hotels & Resorts 3
Limited
ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับเงินกูยืมและอัตราดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินดังกลาวจาก IFA Hotels & Resorts 3
Limited
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา ในปจจุบันบริษัทมีการ
กูยืมเงินจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited 2 ครั้ง สําหรับเงินกูยืมเดิม บริษัทจะพยายามเจรจาขอปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยจากไมเกินรอยละ 15 ตอป เปนไมเกินรอยละ 10 ตอป และสําหรับเงินกูยืมใหมจะมีอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ
10 ตอป
ผูถือหุน เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจรจาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเดิม กับ IFA Hotels
& Resorts 3 Limited
ประธานฯ กลาวขอบคุณและจะพยายามดําเนินการเจรจาปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกลาว
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่
ไดเสนอตอที่ประชุม และตามที่จะไดมีการเจรจากับ IFA Hotels & Resorts 3 Limited
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท (ทั้งนี้ ไมนับสวนของ IFA Hotels & Resorts 3
Limited ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย)
1.
อนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
(1) เงินกูระยะสั้นเพิ่มเติมจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited จํานวน ไมเกิน
10 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณไมเกิน 359 ลานบาท อัตรา
ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 10 ตอป โดยบริษัทจะเปนผูรับภาระภาษีหัก ณ ที่จาย
ดังกลาว และ/หรือ
(2) อนุมัติการแกไขสัญญากูยืมเดิม จํานวน 356.61 ลานบาท ที่บริษัทไดกูจาก
IFA ซึ่งการแกไขสัญญาดังกลาวรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูจาก
อัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 15 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 10 ตอ
ป โดยบริษัทจะเปนผูรับภาระภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาว
ทั้งนี้ การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวจะขึ้นอยูกับการตกลงเขาทํารายการ
ของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited และ/หรือการที่ IFA Hotels & Resorts 3
Limited ไดรับอนุมัติ หรืออนุญาตที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการกูยืมเงินเพิ่มเติม
และการแก ไ ขสั ญ ญาเงิ น กู ยื ม เดิ ม ดั ง กล า ว ซึ่ ง รวมถึ ง การได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน ของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited
2.

วาระที่ 9

อนุมัติการมอบอํานาจใหแกนายกิตติ ตั้งศรีวงศ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับ
การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว ซึ่งการมอบอํานาจดังกลาวรวมถึง แตไม
จํากัดเฉพาะการดําเนินการเจรจา ลงนาม เขาทําสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับการกูยืมเงินเพิ่มเติม และการแกไขสัญญาเงินกูยืมเดิมดังกลาว ซึ่ง
รวมถึ ง การปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ด ว ย และ/หรื อ เป น ผู มี อํ า นาจในการ
ดําเนินการเจรจา ลงนาม และ/หรือเขาทําสัญญาหรือเอกสารอื่นใดอันจําเปนหรือ
เกี่ยวของกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด ขอตกลง และเงื่อนไข ภายใตสัญญาดังกลาว

พิจารณาและอนุมัติการเขาซือ้ หุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหบริษัท และ/
หรือบริษัทยอยของบริษัทเขาซื้อหุนของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ในจํานวนประมาณรอยละ 25 ของหุนที่
ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งในกรณีที่บริษัทเปนผูเขาซื้อหุนของบริษัท ตากสิน โฮ
เทล โฮลดิ้ง จํากัด เองโดยตรง จะทําใหบริษัทถือหุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด เพิ่มขึ้นจากรอยละ 49 เปนรอย
ละ 74 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด โดยประมาณ
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ผมขอใหคุณกิตติ ตั้งศรีวงศ กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการ
เขาซื้อหุนของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัท ตาก
สิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ/หรือลงทุนในบริษัทยอยเพื่อพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย โดยปจจุบัน บริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุนในบริษัท ตากสิน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทที่พัฒนาโครงการเดอะริเวอร (The River) ในจํานวนประมาณรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนทั้งหมด ดังนั้น หากบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทลงทุนเพิ่มเติมโดยการเขาซื้อหุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด จะเปนประโยชนตอ
บริษัท และ/หรือบริษัทยอยของบริษัท เพราะจะชวยสงเสริมใหบริษัท และ/หรือบริษัทยอยสามารถบริหารงานไดสะดวก
คลองตัวขึ้น และบริษัทจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มมากขึ้นตามสัดสวนการถือหุนที่เพิ่มขึ้นดวย
สําหรับขนาดของรายการเขาซื้อหุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด เมื่อพิจารณาตามเกณฑมูลคารวมของ
สิ่งตอบแทนที่ชําระใหหรือไดรับ โดยคํานวณจากมูลคาหุนของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ตามมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิทั้งหมด (Net Tangible Asset) เปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย
รวมกันแลว ปรากฏวามีขนาดของรายการนอยกวารอยละ 15 ดังนั้น จึงไมถือวาเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มี
นัยสํ า คัญ ตามมาตรา 89/29 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลักทรั พ ยฯ ประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ตาม การเขาซื้อหุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ดังกลาว จะสงผลใหบริษัทเปนผูถือหุนในบริษัท
ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด เปนจํานวนประมาณรอยละ 74 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ตากสิน โฮเทล
โฮลดิ้ง จํากัด จึงอาจพิจารณาไดวาเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด มาเปนของบริษัท
ซึ่งตามขอบังคับของบริษัท มาตรา 39 (2) (ข) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ มาตรา 107 (2) (ข) กําหนดใหตอง
ไดรับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนดังกลาว และแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวาการเขา
ซื้อหุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ดังกลาวจะขึ้นอยูกับผลการเจรจาและการตกลงกับผูถือหุนเดิมของบริษัท ตาก
สิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งรวมถึง การเจราจาและตกลงเกี่ยวกับจํานวนหุน ราคา และเงื่อนไขที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการ
เขาซื้อหุนดังกลาวดวย
ดังนั้น ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหแกนายกิตติ ตั้งศรีวงศ และ/หรือนาย อู
แบร วิริออท คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการเขาซื้อหุนใน
บริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด จากผูถือหุนเดิมของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งการมอบอํานาจดังกลาว
รวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะกิจการดังตอไปนี้
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(1)
(2)
(3)

การดําเนินการเจรจา ลงนาม เขาทําสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหุน และ/หรือ
สัญญาหรือเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวของกับการดําเนินการซื้อหุน
การกําหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับราคา จํานวนหุน ขั้นตอนและระยะเวลา รวมทั้ง
เงื่อนไขอันจําเปนหรือเกี่ยวของกับการซื้อหุน
กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือเกี่ยวของเพื่อใหการซื้อหุนดังกลาวสําเร็จลุลวง เชน การชําระคาหุน การรับ
มอบใบหุน และการสงมอบหรือนําสงรายงาน การรับมอบเอกสาร การติดตอประสานงานตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ หรือกระทําการอื่นใดตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของอาจจะกําหนด ซึ่งรวมถึงการเปดเผย
สารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ผูถือหุน สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเขาซื้อหุนในบริษัทตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด และผลกระทบตอ
กระแสเงินสดของบริษัทในการเขาซื้อหุนดังกลาว
คุณกิต ติ ตั้ง ศรี วงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝา ยบริหารและการจัดการ) ชี้แ จงวา ขณะนี้บ ริษัท ยัง อยู
ระหวางการเจรจา ซึ่งหากเปดเผยขอมูลไปอาจสงผลกระทบตอการเจรจาได นอกจากนี้ บริษัทยังไดทําขอตกลงหาม
เปดเผยขอมูลในการเจรจาซื้อหุนดังกลาว (Confidentiality Agreement) ดังนั้น จึงยังไมสามารถเปดเผยขอมูลในขณะนี้ได
ทั้งนี้ การซื้อหุนดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอกระแสเงินสด (Cash Flow) ของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะไมชําระ
เงินคาหุนทั้งหมดในครั้งเดียว
ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทจะดําเนินการซื้อหุนดังกลาวจากใคร และในราคาเทาใด
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา ในขณะนี้บริษัทยังไม
สามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวได ดวยเหตุผลตามที่ชี้แจงไปแลวขางตน
ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการเขาซื้อหุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ในการจัดทํางบ
การเงินรวมของบริษัท
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา ในปจจุบัน บริษัทถือหุนใน
บริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ประมาณรอยละ 49 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด
และถือหุนผานบริษัทยอยอีกประมาณรอยละ 11 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ดังนั้น งบ
การเงินรวมของบริษัทในปจจุบันจึงรวมถึงงบการเงินของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด แลว และภายหลังการเขาซื้อ
หุนดังกลาว บริษัทจะถือหุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ทั้งทางตรงและทางออม ประมาณรอยละ 85 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด
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ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา ปจจุบัน บริษัท ตากสิน
โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ลงทุนในบริษัท ตากสิน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่พัฒนาโครงการเดอะริเวอร (The River)
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด โดยมีเงื่อนไข
และรายละเอียดตามที่ไดเสนอตอที่ประชุม และตามที่จะไดมีการเจรจากับคูสัญญาที่เกี่ยวของ และการมอบอํานาจเพื่อ
ประโยชนในการเขาซื้อหุนดังกลาวใหแกนายกิตติ ตั้งศรีวงศ และ/หรือนาย อูแบร วิริออท คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จํานวนเสียง (เสียง)
1,487,942,724
108,370
-

คิดเปนรอยละ
99.9927
0.0073
-

ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียง ขางมากของผูถือหุน ซึ่งไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.
อนุมัติใหบริษัท และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทเขาซื้อหุนของบริษัท ตากสิน โฮเทล
โฮลดิ้ง จํากัด โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่ไดเสนอตอที่ประชุม และตามที่
จะไดมีการเจรจากับคูสัญญาที่เกี่ยวของ
2.
อนุมัติการมอบอํานาจใหแกนายกิตติ ตั้งศรีวงศ และ/หรือนาย อูแบร วิริออท คนใด
คนหนึ่งหรือทั้งสองคน เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของ
กับการเขาซื้อหุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด จากผูถือหุนเดิมของบริษัท
ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งการมอบอํานาจดังกลาวรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ
กิจการดังตอไปนี้
(1) การดําเนินการเจรจา ลงนาม เขาทําสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การซื้ อ ขายหุ น และ/หรื อ สั ญ ญาหรื อ เอกสารอื่ น ใดอั น เกี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินการซื้อหุน
(2) การกํ า หนด และ/หรื อ เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ราคา จํ า นวนหุ น
ขั้นตอนและระยะเวลา รวมทั้งเงื่อนไขอันจําเปนหรือเกี่ยวของกับการซื้อหุน
(3) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือเกี่ยวของเพื่อใหการซื้อหุนดังกลาวสําเร็จลุลวง
เชน การชําระคาหุน การรับมอบใบหุน และการสงมอบหรือนําสงรายงาน การ
รับมอบเอกสาร การติดตอประสานงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือกระทํา
การอื่นใดตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของอาจจะกําหนด ซึ่งรวมถึงการเปดเผย
สารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
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วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ผูถือหุน สอบถามวาเมื่อโครงการนอรทพอยท (Northpoînt) และโครงการเดอะริเวอร (The River) เสร็จแลว
บริษัทมีแผนการดําเนินงานในอนาคตอยางไร
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํา นวยการฝายบริห ารและการจัดการ) ชี้แ จงวา ในปจจุบัน บริษัท มี
โครงการที่รอเปดตัวอยู 3 โครงการ ไดแก โครงการ 185 ราชดําริ (185 Rajadamri) ซึ่งบริษัทเชื่อวาเปนโครงการที่ตั้งอยูใน
ทําเลที่ดีที่สุดในกรุงเทพ โดยบริษัทไดซื้อที่ดินประมาณ 4 ไร เพื่อพัฒนาโครงการดังกลาวมาเมื่อประมาณตนป 2550 โดย
บริษัทมีสิทธิในที่ดินดังกลาวโดยสมบูรณหรือที่ดินดังกลาวเปนที่ Freehold
ในขณะนี้ บริษัทอยูระหวางการพิจารณาปรับแผนการพัฒนาโครงการใหม รวมถึงการปรับราคาขาย เนื่องจาก
ตนทุนคากอสรางมีการปรับลดลง โดยบริษัทคาดวาจะสามารถเปดตัวโครงการนี้ไดภายในตนปปลายป 2552 หรือตนป
2553
สําหรับโครงการที่ 2 คือ โครงการดิเอ็ดจ (The Edge) มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไรกวา และมีทําเลติดกับโครงการนอรท
พอยท (Northpoînt) ซึ่งบริษัทซื้อที่ดินดังกลาวมาประมาณ 300 - 400 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปดตัวโครงการอมัลฟ (Amalfi) ซึ่งมีทําเลติดกับอมันปุรี รีสอรท จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่
ประมาณ 40 - 50 ไร โดยที่ดินดังกลาวเปนของบริษัทภายใตบริษัทยอย ในขณะนี้ บริษัทอยูระหวางการพิจารณาปรับราคา
และวางแผนสําหรับโครงการดังกลาว
ผูถือหุน สอบถามวาการที่ลูกคาของบริษัทจํานวนหนึ่งเปนชาวตางชาติ และทัศนคติของลูกคาชาวไทยที่นิยมซื้อ
โครงการที่เสร็จแลวหรือใกลจะเสร็จ จะมีผลกระทบตอยอดขายของบริษัทอยางไร
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา บริษัทไดรับผลกระทบบาง
เชน มีการยกเลิกยูนิตบาง การขายชะลอตัวไปบาง เปนตน ซึ่งบริษัทก็ไดเฝาระวังเรื่องดังกลาว อยางไรก็ตาม ประเทศไทย
ถือวาไดรับผลกระทบนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น และบริษัทก็ยังขายโครงการไดอยู เชน เมื่อประมาณ 2 เดือนที่แลวก็
มีลูกคามาซื้อยูนิตในโครงการเดอะริเวอร (The River) ยูนิตละ 95 ลานบาท สําหรับลูกคาชาวไทยก็มีการซื้ออยูเรื่อย ๆ ซึ่ง
สวนใหญจะซื้อยูนิตที่มีราคาระหวาง 5 – 15 ลานบาท
ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวามาตรการทางภาษีของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่จะหมดลง
ในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทมีวิธีการกระตุนยอดขายอยางไร เพื่อจะไดนําเงินสดเขามายังบริษัท
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คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา สําหรับโครงการเดอะริ
เวอร (The River) การกอสรางในสวนโครงสรางฐานรากหรือ Sub-Structure ใกลจะเสร็จสิ้นแลว โดยปจจุบันอยูระหวาง
การกอสรางสวนโครงสรางอาคารหรือ Super-Structure โดยภายในอีก 3 – 6 เดือน ทางผูซื้อก็จะเห็นความคืบหนาของการ
กอสรางสวนโครงสรางอาคารซึ่งนาจะกอสรางถึงประมาณชั้น 7 หรือชั้น 8 ซึ่งก็จะทําใหลูกคามีความมั่นใจมากขึ้น และ
นาจะสงผลใหยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเชนกัน
สําหรับมาตรการทางภาษีของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม
2553 บริษัทกําลังพิจารณาหามาตรการเพื่อสรางแรงจูงใจใหลูกคาอยู โดยพยายามที่จะใหบริษัทและลูกคาไดประโยชน
จากมาตรการดังกลาวใหมากที่สุด โดยเฉพาะโครงการนอรทพอยท (Northpoînt) ซึ่งนาจะแลวเสร็จและเริ่มโอนได ภายใน
ไตรมาสแรกของป 2553 อยางไรก็ตาม บริษัทจะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ผูถือหุน สอบถามวาการกอสรางโครงการเดอะริเวอร (The River) เปนไปตามแผนการดําเนินงานหรือไม
เนื่องจากใชระยะเวลายาวนานในการกอสราง
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา การกอสรางโครงการเดอะ
ริเวอร (The River)เปนไปตามแผนการดําเนินงาน โดยในขณะนี้ การกอสรางในสวนฐานรากหรือ Sub-Structure ของ
โครงการเดอะริเวอร (The River) เสร็จสิ้นไปแลวประมาณรอยละ 98 และคาดวาโครงการจะแลวเสร็จตามกําหนด คือ
ภายในป 2554
ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับโครงการ 185 ราชดําริ (185 Rajadamri) วาบริษัทนาจะตั้งราคาขายไวสูงเกินไป
และอาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทได
ผูถือหุน เสนอวาในการเปดตัวโครงการตาง ๆ ของบริษัท นาจะใหผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิจองซื้อกอน (PreSale) โดยไดรับสิทธิพิเศษ
ประธานฯ กลาวขอบคุณ และกลาวตอที่ประชุมวาแมวาสถานการณในปจจุบันอาจจะพิจารณาไดวาอยูในชวง
วิกฤติ แตก็ยังคงมีโอกาสอยู ประการแรก คากอสรางไดปรับลดลง และประการที่สอง การที่ดอกเบี้ยลดลง จะทําใหคน
ลงทุนมากขึ้น ดังนั้น จึงถือไดวาเปนโอกาสของบริษัท
ผูถือหุน สอบถามวาปกติแลวในการซื้อโครงการตาง ๆ ของบริษัท ลูกคาตองชําระเงินดาวน (Down Payment)
เปนรอยละเทาใดของราคาขาย
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวาขึ้นอยูกับแตละโครงการ
ซึ่งโดยปกติแลวลูกคาจะตองชําระเงินดาวน (Down Payment) ประมาณรอยละ 20 – 50 ของราคาขาย
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ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทประสบปญหาจากการที่ลูกคาทิ้งเงินดาวน (Down Payment) ที่ไดวางไวกับ
บริษัท เนื่องจากเกรงวาราคาของโครงการจะตกลงมากกวาจํานวนเงินที่ไดวางไว หรือไม
คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ (กรรมการและผูอํานวยการฝายบริหารและการจัดการ) ชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทประสบ
ปญหาดังกลาวคอนขางนอย ในกรณีที่ลูกคาชําระเงินดาวน (Down Payment) รอยละ 30 ของราคาขายแลว แตไมมา
ดําเนินการโอน บริษัทสามารถนํายูนิตดังกลาวไปขายตอในตลาดได เพราะมูลคายูนิตของโครงการที่เสร็จแลวจะมากกวา
จํานวนเงินรอยละ 70 ของราคาขายที่ลูกคารายเดิมยังคางชําระ ดังนั้น กรณีดังกลาวจึงไมนาจะเปนปญหาสําหรับบริษัท
ประธานฯ กลาวเสริมวา บริษัทประสบปญหาในเรื่องดังกลาวคอนขางนอย เนื่องจากลูกคาของบริษัทมีฐานะดี
(High-End)
ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการเจรจาปรับลดอัตราดอกเบิ้ยเงินกู และเสนอใหบริษัทกูยืมเงินดังกลาวเปนเงินบาท
โดยใหผูใหกูเปนผูรับความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Risk)
ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตและใหความเห็นเกี่ยวกับการกูยืมเงินดังกลาววา บริษัทอาจไมมีอํานาจตอรอง และขอใหผู
ถือหุนทานอื่นเขาใจผูบริหารของบริษัทดวย เนื่องจากการใหกูโดย IFA Hotels & Resorts 3 Limited ในครั้งนี้เปนผลดีตอ
บริษัท ซึ่งทาง IFA Hotels & Resorts 3 อาจไมใหบริษัทกูเงินดังกลาวก็ได นอกจากนี้ ยังเห็นวาบริษัทตองการเงินกูดังกลาว
มาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อตอยอดธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินดังกลาวสามารถนําไปหักกับ
รายไดในการคํานวณเสียภาษีไดดวย
ประธานฯ ชี้แจงวา เพิ่มเติมวาบริษัทจะนําเงินกูดังกลาวมาตอยอดการกอสราง ในขณะที่หลายบริษัทเริ่มหยุด
การกอสราง ดังนั้น จึงทําใหบริษัทมีโอกาสมากกวาบริษัทอื่น
สําหรับการเจรจาตอรองเงื่อนไขในการกูยืมเงินจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited แมวาบริษัทจะมีอํานาจ
เจรจาตอรองกับ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ไมมากนักก็ตาม แตบริษัทก็ไดเจรจาตอรองเงื่อนไขตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
การชําระดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดคืนเงินตน และการชําระคืนเงินกูกอนกําหนดโดยไมมีคาปรับและคาธรรมเนียม
ใด ๆ ในขณะที่การกูยืมเงินจากธนาคารจะมีคาธรรมเนียมในการใหกูยืมเงิน (Front - End Fee) และการชําระคืนเงินกูกอน
กําหนดก็จะมีคาปรับ (Penalty Fee) อีกดวย
ผูถือหุน ขอใหตัวแทนของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited กลาวตอที่ประชุมวาจะพยายามไปเจรจากับทาง
IFA Hotels & Resorts 3 Limited ใหปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหแกบริษัท เพื่อใหผูหุนสบายใจ โดยไมผูกพันกับทาง IFA
Hotels & Resorts 3 Limited
นายแวเนอร โยฮานเนส เบอร เ กอร (กรรมการและกรรมการบริ ห าร) ชี้ แ จงต อ ที่ ป ระชุ ม โดยสรุ ป เป น
ภาษาไทยไดวา กลุมบริษัท IFA Hotels & Resorts 3 Limited ไดสนับสนุนบริษัทเรื่อยมา อยางไรก็ตาม IFA Hotels &
Resorts 3 Limited ไมไดประกอบธุรกิจธนาคาร ดังนั้น เงินที่ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ใหบริษัทกูยืมจะมาจาก
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เงินทุน (Equity Fund) ของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ซึ่งอัตราผลตอบแทนในอัตรารอยละ 10 – 15 ตอป ยอม
ไมใชอัตราผลตอบแทนที่ทางกลุมบริษัท IFA Hotels & Resorts 3 Limited คาดหวัง อยางไรก็ตามกลุมบริษัท IFA Hotels
& Resorts 3 Limited มีความปรารถนาดีที่จะใหความชวยเหลือแกบริษัทโดยการใหกูยืมเงิน และเชื่อมั่นวาการชวยเหลือ
ดังกลาวจะชวยใหบริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของบริษัท ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีความมั่นคงมาก
ยิ่งขึ้น และจะสงผลดีตอประเทศไทยดวยเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัท IFA Hotels & Resorts เปนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
ดังนั้น จึงไมสามารถใหคํามั่นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตอที่ประชุมได เพราะการตัดสินใจของ IFA Hotels &
Resorts 3 Limited จะตองกระทําโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ก็ตองตอบคําถามผูถือ
หุนของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ดวยเชนกันวาเพราะเหตุใดจึงใหบริษัทกูยืมเงินในสภาวะการณทางเศรษฐกิจ
เชนในปจจุบัน
ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตวาบริษัทนาจะพยายามเจรจากับทาง IFA Hotels & Resorts 3 Limited เกี่ยวกับเรื่อง
ความเสียงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
(กรรมการและกรรมการบริหาร) กลาวตอที่ประชุมโดยสรุปเปน
นายแวเนอร โยฮานเนส เบอรเกอร
ภาษาไทยไดวา หากบริษัทสามารถหาแหลงเงินกูอื่นได โดยมีเงื่อนไขและดอกเบี้ยที่ดีกวาการกูยืมเงินจาก IFA Hotels &
Resorts 3 Limited ทาง IFA Hotels & Resorts 3 Limited ก็ไมขัดของ และ/หรือผูถือหุนทานใดมีเงิน 10 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และประสงคที่จะใหบริษัทกู หรือประสงคที่จะใหกูรวมกับทาง IFA Hotels & Resorts 3 Limited บริษัทก็
ยินดีที่จะใหเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทกูจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited
ผูถือหุน ตั้งขอสังเกตถึงแมวาบริษัทอาจไมมีอํานาจตอรองกับ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ในเรื่องกูยืม
เงินนั้น แตบริษัทนาจะมีอํานาจตอรองกับผูรับเหมากอสรางในประเทศนั้นมากขึ้นเมื่อไดรับเงินกูดังกลาวจาก IFA Hotels &
Resorts 3 Limited เนื่องจากการกอสรางในปจจุบันไดชะลอตัวลงมาก นอกจากนี้ ตามที่ นายแวเนอร โยฮานเนส เบอร
เกอร ไดชี้แจงวาทางกลุมบริษัท IFA Hotels & Resorts 3 Limited เปนบริษัทมหาชน ในประเทศคูเวต ดังนั้น ผูถือหุนของ
IFA Hotels & Resorts 3 Limited ก็นาจะคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนมากกวาอัตรารอยละ 10 – 15 ตอป ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความจริงใจของ IFA Hotels & Resorts 3 Limited ในการพัฒนาบริษัท และคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนจาก
ราคาหุนของบริษัทที่สูงขึ้น (Capital Gain) เชนเดียวกับผูถือหุนทุกคน ดังนั้นจึงขอใหทางผูบริหารใชโอกาสที่มีในการเจรจา
ตอรองกับผูรับเหมากอสรางในประเทศเพื่อประโยชนของบริษัท
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัท และกลาว
ปดประชุม
ปดประชุมเวลา 11.58 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน อินทรานุกูล)
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