รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางศรี วรา อิสสระ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ
3. นางลินดา ประเสริ ฐสม
4. นางธีราภรณ์ ศรี เจริญวงศ์
5. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
6. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริ ษัทที่ไม่เข้ าร่วมประชุม
1. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา
3. นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บุคคลอื่นที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาวลินดา โอสถาวรนันท์
2. นางอารยา สัลเลขวิทย์

บริ ษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรี เมียร์ จํากัด (ที่ปรึ กษากฎหมาย)
บริ ษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรี เมียร์ จํากัด (ที่ปรึ กษากฎหมาย)

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม ผู้บริ หาร
และที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรี เมียร์ จํากัด และได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเข้ าร่ วม
ประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยตนเอง
57 ราย ถือหุ้น 51,011,550 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
้
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยมอบฉันทะ 15 ราย ถือหุ้น 24,948,988 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20.80 ของจํานวนหุ้นทังหมด
รวมผู้เข้ าร่วมประชุม
72 ราย ถือหุ้น 75,960,538 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.30 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมด

ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
อนึง่ หลังจากเริ่ มการประชุมได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทเข้ าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยตนเอง 58 ราย ถือหุ้น 51,016,050 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 42.51 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
้
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยมอบฉันทะ 16 ราย ถือหุ้น 24,948,989 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20.80 ของจํานวนหุ้นทังหมด
รวมผู้เข้ าร่วมประชุม
74 ราย ถือหุ้น 75,965,039 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.31 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
วาระที่ 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2556

ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2556 และขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
75,960,439 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
99 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง 75,960,439 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 งดออกเสียง 99 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ – ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสีย
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ทุกประการ ฯลฯ
วาระที่ 2:

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้ มีการพัฒนาโครงการขึ ้นใน
หลายโครงการทั ้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด จึงต้ องการเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อนํามาใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน :
ประเภท
:

เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
หุ้นกู้ทกุ ประเภท/ทุกชนิด ซึง่ อาจเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ
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ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มีประกัน
หรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อเป็ นหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
จํานวน
:
มูลค่ารวมของหุ้นกู้กําหนดไว้ ไม่เกิน 500 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงิน
อื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย
:
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายใน
กรณีจํากัด และ/หรื อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบันและ/
ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้
หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ทั ้งหมดหรือบางส่วน
เดียวหรื อหลายครัง้ ก็ได้
อัตราดอกเบี ้ย
:
ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
อายุ
:
สําหรับหุ้นกู้ระยะสันไม่
้ เกิน 270 วัน และสําหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่
เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
:
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครัง้
เงื่อนไขอื่นๆ
:
ข้ อจํากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรื อชนิดของหุ้นกู้ที่
จะออกในแต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย การ
แต่งตั ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วีธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) ให้
อยู่ในอํานาจของกรรมการผู้จดั การ
และมอบอํานาจให้ แก่กรรมการผู้จดั การ ในการกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทังให้
้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สําเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ รวมถึงมีอํานาจในการแต่งตั ้งผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย การเข้ าทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อสัญญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ได้ มีผ้ ถู ือหุ้น ได้ สอบถามข้ อสงสัยดังนี ้คือ
นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข (ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะฯ) ได้ สอบถามเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินออกหุ้นกู้ 500 ล้ านบาทว่า
มาจากการคาดการณ์วา่ จะต้ องใช้ เงินทุนเพิ่มเท่านี ้หรื อว่าเป็ นการออกเพื่อทดสอบตลาดว่าจะสามารถขายได้ หรื อไม่
นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จดั การ ได้ อธิบายว่า วงเงินดังกล่าวได้ มาจากการประมาณการการใช้ เงิน และใน
ขณะเดียวกัน บริ ษัทก็ต้องการทราบว่าลูกค้ าจะสนใจมากน้ อยเพียงใด เนื่องจากเป็ นการออกหุ้นกู้เป็ นครัง้ แรกของบริ ษัทฯ ด้ วย
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
75,957,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3,238 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ -
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มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง 75,957,300 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 งดออกเสียง 3,238 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ – ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ฯลฯ
วาระที่ 3:

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ เปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จึงพิจารณาเห็นควรอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้ าบาท) เป็ นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่ง
บาท) โดยทุนจดทะเบียนของบริ ษัทยังคงจํานวนเท่าเดิม คือ 600,000,000 บาท (หกร้ อยล้ านบาทถ้ วน) แต่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทจะ
เพิ่มขึ ้นจาก 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท เป็ น 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทั ้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริ ษัทที่ตราไว้ และการแบ่งแยกหุ้นดังกล่าวไม่ทําให้ สดั ส่วนความเป็ นเจ้ าของของผู้ถือ
หุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด โดยมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทยังคงจํานวนเท่าเดิม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ได้ มีผ้ ถู ือหุ้น ได้ สอบถามข้ อสงสัยดังนี ้คือ
นายนรา ศรี เพชร (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามว่าการเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะ
ขายหุ้นที่ถืออยูอ่ อกมาบ้ างหรื อไม่
นางศรี วรา อิสสระ ประธานกรรมการ ได้ ให้ คําตอบในข้ อนี ้ว่า ยังไม่สามารถให้ คําตอบได้ เพราะเป็ นเรื่ องของอนาคต
นายศักดิ์ชยั สกลศรี มนตรี (ผู้รับมอบอํานาจจาก นายสุวรรณ เดชะริ นทร์ และนายสมชาย จิติมา) ได้ ให้ ความเห็นว่า การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น อาจไม่มีประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ ถ้ าผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ขายหุ้นออกมาบางส่วน ควร
ให้ คงราคาพาร์ ไว้ ที่ 5 บาทต่อไปดีกว่า
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ ชี ้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นเป็ นหนึง่ ในมาตรการในการเพิ่มสภาพคล่องในตลาด
หลักทรัพย์ และบริ ษัทยังมีมาตรการอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามอีกในวาระนี ้ จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของ
บริ ษัท
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
75,957,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ งดออกเสียง
3,038 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง 75,957,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 งดออกเสียง 3,038 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ – ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ฯลฯ
วาระที่ 4:

พิจารณาอนุ มัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทที่ได้ มีการลงมติไปใน
วาระที่ 3 จึงควรที่จะมีการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัท เรื่ องทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

600,000,000 บาท (หกร้ อยล้ านบาท)
600,000,000 หุ้น (หกร้ อยล้ านหุ้น)
1 บาท
(หนึง่ บาท)
600,000,000 หุ้น (หกร้ อยล้ านหุ้น)
หุ้น ( - หุ้น)”
-

หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
75,947,703 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.98
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ งดออกเสียง
12,835 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.02
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง 75,947,703 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.98 งดออกเสียง 12,835 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 0.02 ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ
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วาระที่ 5:

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี ้
นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอํานาจ) ได้ กล่าวชมโรงแรมศรี พนั วา ในส่วนของที่พกั และบริ การของ
ทีมงาน และประธานได้ กล่าวขอบคุณ หลังจากนั ้น ได้ ให้ ความเห็นว่า บริ ษัทควรให้ ข้อมูลกับนักลงทุนในเรื่ องการดําเนินงานของ
บริ ษัท และการจ่ายเงินปั นผลที่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ซึง่ จะทําให้ นกั ลงทุนคาดการณ์ผลประโยชน์ที่จะได้ รับ และเข้ ามาลงทุนในหุ้น
ของบริ ษัท
นางศรี วรา อิสสระ ได้ ชี ้แจงว่า ในบางครัง้ บริษัทขาดทุนแต่ยงั มีการจ่ายปั นผล เนื่องจากการรับรู้ทางบัญชีของบริ ษัท ซึง่
บางครัง้ บริ ษัทมียอดขาย แต่ยงั ไม่สามารถบันทึกเป็ นรายได้ ทางบัญชีได้ จนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ กบั ลูกค้ า จึงดูเสมือนว่าบริ ษัท
ขาดทุน แต่มีการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ (ไม่ได้ แจ้ งชื่อ) ขอทราบราคาห้ องพักของโรงแรมศรี พนั วา
นางวิไล อินทกูล (ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินของโรงแรมศรี พนั วา) ได้ แจ้ งให้ ทราบราคาของห้ องพักในแต่ละประเภท
ทังในช่
้ วง Low Season และ High Season และนางศรี วรา อิสสระ ยังได้ แนะนําว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ package โรงแรมศรี พนั
วาในงานไทยเที่ยวไทย สามารถโทรติดต่อเข้ ามาได้ ที่บริ ษัท ทางบริ ษัทจะอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
นายนรา ศรี เพชร (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบถึงโครงการบ้ านสีตวัน ดําเนินการไปแล้ วกี่เปอร์ เซ็นต์ และมียอดขายเท่าใด จุดแข็ง
ของชาญอิสสระ คืออะไร
นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์ (ผู้จดั การโครงการบ้ านสีตวัน) ได้ ให้ รายละเอียดข้ อมูลโครงการบ้ านสีตวันที่ร่วมมือกับ SCG
Heim และได้ ตอบคําถามในส่วนของโครงการบ้ านสีตวันว่า มียอดขาย ณ วันนี ้ คือ จํานวน 8 แปลง ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง
้ าน 1 วัน และเก็บรายละเอียดประมาณ 2 เดือน รวมแล้ ว 4
บ้ านลูกค้ า โดยแต่ละหลังใช้ เวลาก่อสร้ างประมาณ 2 เดือน ยกตังบ้
เดือนต่อหลัง บ้ านหลังแรกๆ ก็ใกล้ จะเสร็ จแล้ ว คาดว่าปลายปี นี ้จะเริ่ มมีการโอนกรรมสิทธิ์
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ ชี ้แจงในส่วนของจุดแข็งของบริ ษัท ทุกวันนี ้มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทุกๆ โครงการของเรา มีจดุ
แข็งในเรื่ องการออกแบบ และใช้ ผ้ รู ับเหมาบริ ษัทก่อสร้ างใหญ่ๆ ยกตัวอย่างเช่น โครงการสีตวัน มีบริษัท SCG เป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ าง
, บ้ านทิวทะเล มีบริ ษัทอิตาเลี่ยนไทย เป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ าง และยังมีพนั ธมิตรคู่ค้าที่ดี นัน่ ถือป็ นอีกจุดแข็งหนึง่ ที่บริ ษัทเรามี
นางศรี วรา อิสสระ ได้ เสริ มว่า เหตุผลสําคัญที่ลกู ค้ ารักบริ ษัทของเรา เพราะเราพยายามเอาใจใส่ และคัดสรรสิ่งที่ดีที่สดุ
ให้ แก่ ลูก ค้ า ไม่ ว่า จะเป็ นรายละเอี ย ดการสร้ าง โครงสร้ างต่ า งๆ การตกแต่ ง ให้ ต รงตามความต้ อ งการของลูก ค้ า แต่ ล ะท่า น
ยกตัวอย่างเช่น เหตุผลที่เราไม่ได้ สร้ างคอนโดที่ปากช่อง เพราะเราคิดว่า คนที่ไปปากช่อง-เขาใหญ่ มี เหตุผลคือ ต้ องการไปเพื่อ
พักผ่อนและได้ ใกล้ ชิดกับธรรมชาติ ถึงแม้ ว่าการสร้ างคอนโดอาจได้ รับความสนใจและขายได้ อย่างมาก และอาจก่อให้ เกิดรายได้
อย่างมากแก่บริ ษัท แต่ถึงอย่างนันเราก็
้
ตดั สินใจที่จะสละโอกาสจุดนี ้ไป เพราะถ้ าหากสร้ างคอนโดขึ ้นมาก็จะทําให้ พื ้นที่ส่วนนันเกิ
้ ด
ความแออัด ลูกค้ าจะไม่ได้ อยู่อย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ต่างอะไรกับการอยู่ในกรุ งเทพฯ จึงอยากให้ ทุกท่านทราบและ
ไว้ วางใจว่าบริ ษัทมีความเอาใจใส่กบั คุณภาพชีวิตของลูกค้ าและสังคม
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นายพงศ์ธวัช ชีรณวณิช (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามว่า
1. รายได้ คา่ เช่ามาจากไหน และยังเหลือพื ้นที่ในตึกชาญอิสสระ 2 หรื อไม่
2. บริษัท IRD จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้ าง
3. โครงการคอนโดมิเนียมบริ เวณหัวหิน-ชะอําที่พฒ
ั นาร่วมกับ บริ ษัท สหพัฒนพิบลู ย์ จํากัด (มหาชน) มีการซื ้อที่ดินใน
ราคาเท่าใด
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล (ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน) ชี ้แจงว่า ส่วนของรายได้ ค่าเช่ามาจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
ในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ และอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 นอกจากนี ้ยังรวมรายได้ จากการขายไฟฟ้าในอาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ 2 และค่าเช่าบูธด้ วยประมาณ 20 กว่าล้ านบาท/ไตรมาส ส่วนพื ้นที่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ มีเหลืออยู่ประมาณ 1,300
ตารางเมตร และพื ้นที่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 มีเหลืออยู่ประมาณ 3,400 ตารางเมตร
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ เพิ่มเติมว่า IRD ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ พื ้นที่สว่ นหนึ่งได้ ถกู ขายให้ กบั King Power จํานวน
200 ไร่ และ 2-3 ปี ก่อน ได้ มีการขายพื ้นที่ให้ กบั สโมสรบอล จํานวน 100 ไร่ และกําลังพัฒนาที่ดินอื่นๆ มีการพัฒนาทําถนนเข้ าไป
และเรายังคงรอให้ ที่ดินมีราคาสูงขึ ้นเรื่ อยๆ และ IRD เหลือที่ดินประมาณ 1,000 ไร่ เริ่ มมีการพัฒนามากขึ ้นและมีการสนใจติดต่อ
สอบถามเพิ่มมากขึ ้น
โครงการที่ชะอํา ตอนนี ้กําลังเปิ ดเฟส 2 มูลค่าประมาณ 15 ล้ านบาท/ไร่ ซึง่ เป็ นราคาที่คอ่ นข้ างดี
นายพัฒน์ เศรษฐกร (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามถึง โครงการบ้ านทิวทะเล และโครงการสุขสวัสดิ์ มีการดําเนินงานได้ ตามแผน
หรื อไม่ และมียอดจองเท่าใด
นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์ ผู้จดั การโครงการฯ ได้ ชี ้แจงว่า โครงการ ISSI Condo ที่สขุ สวัสดิ์ เริ่ มก่อสร้ างแล้ ว เป็ นไปตาม
้ ้ าว่าปี แรกจะขายได้
แผนดําเนินการ มูลค่า 1,900 ล้ าน เริ่ มต้ นราคาขายที่ 1.2 ล้ านบาท เริ่ มที่ 21 ตารางเมตรคือเล็กที่สดุ เราตังเป
50% แต่วนั แรกที่เปิ ดขาย ขายได้ ถึง 400 ห้ องภายในวันเดียว ซึ่งคือ 65% สําหรับโครงการนี ้คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในไตรมาสที่ 3 ปี
2558 (ปี 2015) พร้ อมโอนหลังสร้ างเสร็ จทันที
นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงโครงการบ้ านทิวทะเล เฟส 1 ขายได้ 80% ของ 2 พันล้ าน จํานวน 13 ไร่
โครงการบ้ านทิวทะเล เฟส 2 สัปดาห์หน้ าจะเริ่ มตอกเสาเข็ม การส่งเรื่ องให้ สิ่งแวดล้ อมผ่านแล้ ว และขายแล้ วประมาณ 35% คาด
ว่าจะเริ่ มก่อสร้ างในเดือนพฤศจิกายน ส่วนโครงการบ้ านทิวทะเล เฟส 3 กําลังยื่นเรื่ องให้ กบั สิ่งแวดล้ อมพิจารณา ถ้ าไม่ติดขัดเรื่ อง
ใด คาดว่าพร้ อมเปิ ดขายในเดือนเมษายน 2557 และทางเรามีการประชุมวางแผน เฟส 4 และ เฟส 5 แล้ ว โครงการนี ้มีคู่แข่งที่
สําคัญ คือ แสนสิริ ซึง่ มี 4 โครงการ แต่วา่ ไม่ติดทะเล เราจึงมีข้อได้ เปรี ยบ คือเราติดทะเลและไม่ต้องทําการตลาดมาก
นายกํ าจร อรุ ณวิไลรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามถึง สินทรัพย์ และหนี ้สินของบริ ษัท ร่ วมอิสสระ (IU) ได้ มีการรวมเข้ ากับ
บัญชีของบริ ษัทชาญอิสสระ (CI) หรื อไม่
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ ชี ้แจงว่า มีการรวมเข้ าไปในบัญชีของบริ ษัท และได้ แสดงอยู่ใน
งบรวมบัญชีของบริ ษัท
นายนรา ศรี เพชร (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามว่า อยากทราบเกี่ยวกับ กระแสเงินสดบริ ษัท และอนาคตอันใกล้ จะมีการเพิ่มทุน
หรื อไม่
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นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ ชี ้แจงว่า สภาพปั จจุบนั บริษัทยังมีสภาพคล่อง ส่วนเรื่ องการเพิ่มทุนเป็ นเรื่ องในอนาคตที่จะต้ องมี
การพิจารณา
นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข (ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอํานาจ) ได้ สอบถามว่า โรงแรมศรี พนวา มีการประกันการจ่ายค่าเช่า 151
ล้ านต่อปี แต่ปีที่แล้ วทราบว่าเราขาดทุน ในปี นี ้จะคุ้มทุนหรื อไม่
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ ชี ้แจงว่า ปี ก่อนเรามีรายได้ 310 ล้ านบาท ซึ่งกําไรไม่ถึงที่กําหนด ปี นี ้เรามียอดรายได้ ประมาณ
้ ได้ กําไร และสามารถจ่ายค่าเช่าได้
400 ล้ าน กําไรประมาณ 40% และส่วนการประกันการจ่ายค่าเช่า เป็ นไปได้ วา่ ปี แรกนันก็
นายสุริยะ สะตะ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามถึง กําไรของโรงแรมศรี พนั วา เข้ าบริษัทชาญอิสสระฯ เหมือนเดิมไหม
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ได้ ชี ้แจงว่า กําไรหลังหักค่าเช่า ยังคงรวมกับ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น
และยังได้ สอบถามอีกถึง แบบโครงการเฟส 2 ที่ภเู ก็ตเป็ นอย่างไรบ้ าง
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ แจ้ งว่า ค่อนข้ างดี และลงตัวแล้ ว กําลังส่งเรื่ องให้ ทางสิ่งแวดล้ อมตรวจสอบ โดยให้ นายยุทธนา
คุวารนันท์เจริ ญ ได้ นําเสนอแบบผังโดยรวมของโครงการศรี พนั วา พร้ อมทังได้
้ แจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข (ผู้ถือหุ้น และรับมอบอํานาจ) ได้ สอบถามดังนี ้
1. จะมีแนวทางจัดสรรกําไรให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้ าง
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ ชี ้แจงว่า บริษัท จะต้ องมีการประชุมคณะกรรมการ และจะแจ้ งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
2. ยังได้ สอบถามอีกว่า ต้ องเสียภาษี เท่าไหร่ จากการที่โรงแรมศรี พนั วาเข้ ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
นางวิไล อินทกูล ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินโรงแรมศรี พนั วา ได้ ชี ้แจงว่า ประมาณ 128 ล้ านบาท
3. เรามีการกันสํารองค่าเช่าโรงแรมศรี พนั วาในส่วนที่ขาดหรื อไม่
นางวิไล อินทกูลฯ ได้ ชี ้แจงว่า มีการสํารองไว้ ซึง่ ถ้ าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ ครบ บริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด จะ
จ่ายให้ ศรี พนั วา เมเนจเมนท์ โดยกําหนดวงเงินไว้ ประมาณ 80 ล้ านบาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
______________________________
(นางศรี วรา อิสสระ)
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม
รับรองถูกต้ อง
______________________________
(นายสงกรานต์ อิสสระ)
กรรมการผู้จดั การ
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