สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
29 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1.

2.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ:

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

สถานที่ตง:ั ้

เลขที่ 2922/200 อาคารชาญอิ ส สระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 10 ถนนเพชรบุ รี ตัด ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพมหานคร 10310 โทรศัพ ท์
02-308-2020 ต่อ 546 และ 541 โทรสาร 02-308-2990

วัน เดือน ปี และครั ง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

3.

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้น

:

หุ้นสามัญ

ทุนชาระแล้ วเดิม

:

889,726,608.00 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 889,726,608 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ทุนที่จะชาระเพิ่ม

:

1,067,671,930 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,067,671,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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ทั ง้ นี ้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท สามารถเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท ตามสั ด ส่ ว นจ านวนหุ้ นที่
ผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายถื ออยู่ (Rights Offering) ในครั ง้ นี ไ้ ด้ ทัง้ หมด ทุนจดทะเบี ยนช าระแล้ วของบริ ษั ท จะเพิ่ มขึน้ เป็ นจ านวน
1,067,671,930 บาท และหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจะเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 1,067,671,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท
จานวนหุ้นที่จดั สรร

:

177,945,322 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

:

1.42 บาท
(โดยในกรณี ที่บริ ษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ได้ ทงหมด
ั้
บริ ษัทจะได้ รับเงิน ทัง้ สิ ้นรวม 252,682,357.24
บาท (ทังนี
้ ้ยังไม่รวมค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง))

อัตราส่วนการจองซื ้อ

:

5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง
ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอตั ราส่วนการจองซื ้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หุ้นสามารถใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้

วิธีการจัดสรร

:

บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 177,945,322 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื ้อเท่ากับ 5 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.42 บาท โดย
(1) กรณี ผ้ ูถือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรื อน้ อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้ รับการ
จัดสรรทังจ
้ านวนที่จองซื ้อ
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(2) กรณี ผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้ อง
แสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื ้อหุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสิทธิและต้ องชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อเกินสิทธิทงจ
ั ้ านวน
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคานวณและ/หรื อการจองซื ้อของผู้ถือหุ้นเดิมให้ คณะกรรมการ
และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรื อกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีอานาจ
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปที่คงเหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่แสดงความจานง
จองซื ้อหุ้นในจานวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื ้อตามที่ระบุในข้ อที่ 4 ด้ านล่าง
การดาเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น :

4.

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และให้ นาเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวมกับ
หุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อที่ผ้ ูถือหุ้นบางรายสละสิทธิ หรื อไม่ได้ ใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นภายในเวลาที่กาหนด หรื อไม่ได้ ชา ระเงิน
ค่าจองหรื อด้ วยเหตุผลอื่นใด (รวมกันเรี ยกว่า “หุ้นส่ วนที่เหลือ”) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ต้องการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่
ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซือ้
4.1

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ ได้ รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรื อ น้ อยกว่า
สิทธิที่ได้ รับการจัดสรรจะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจ
้ านวนที่จองซื ้อ
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4.2

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินสิทธินัน้ จะต้ องแสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ และชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจานวนที่แสดงเจตนา
จองซื ้อเกินสิทธิของตน โดยกรณีหากมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จอง
ซื ้อเกินสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
- กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่ าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่แสดงเจตนาจองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจานวนที่แสดงเจตนาจองซื ้อเกินสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณให้ ปัดเศษของ
หุ้นนันทิ
้ ้ง)
- กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้ อยกว่าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่ จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน (ใน
กรณี ที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคานวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกิน จานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมแต่ละรายได้ จองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว
(ข) ในกรณี ที่ยงั มีห้ ุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้ อ (ก) บริ ษัทจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้ รับการ
จัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการ
คานวณให้ ปัดเศษของหุ้นนัน้ ทิ ้ง) โดยจานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่า
จองซื ้อแล้ ว
การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ น จะดาเนินการไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร หรื อไม่สามารถจัดสรรได้ เนื่องจากเป็ น
เศษของหุ้น หรื อจนกว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป
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4.3

ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื ้อ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัท

4.4

ในกรณีชาระค่าจองซื ้อหุ้นด้ วยเช็ค การชาระเงินค่าจองซือ้ จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อธนาคารผู้จ่ายทาการขึ ้นเงินตามเช็คเรี ยบร้ อยแล้ ว และไม่วา่ กรณีใด ๆ การจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ แล้ วเท่านัน้

4.5

หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อบริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนและไม่วา่ ใน
กรณีใดๆก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของบริ ษัทภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชาระเงินค่าหุ้นตามที่กาหนด หรื อผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอก
ข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ชดั เจน หรื อจองซื ้อด้ วยวิธีการอื่นที่มิได้ กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
ฉบับนี ้ บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น รายนันสละสิ
้
ทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายดังกล่าว ดังนัน้ ในการชาระเงินค่าจองซื ้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อ และดาเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดให้
ถูกต้ องครบถ้ วน
การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรับส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามที่ระบุในข้ อ 6.6

4.6

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รายใดหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทา
ให้ (1) บริ ษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริ ษัทจะพึ งได้ รับตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการส่งเสริ มการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. 2543 หรื อ (2) มีคนต่างด้ าวถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้ รับ
การจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรับส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามที่ระบุในข้ อ 6.6
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5.

4.7

บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิ ธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว
ของบริ ษัท

4.8

กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายในครัง้ นี ้ คณะกรรมการจะพิจารณากาหนดแนวทางที่เห็นสมควรต่อไป

วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

6.

กาหนดวันจองซือ้ และรั บชาระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.1

ระยะเวลาจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 5 วันทาการ ได้ แก่ วันที่ 11-14 และ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 16:00 น.

6.2

สถานที่รับจองซือ้ และรั บชาระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ทาการของบริ ษัท ดังนี ้
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
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เลขที่ 2922/200
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 10
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-308-2020 ต่ อ 546 ,541
โทรสาร 02-308-2990
สาหรั บท่านที่ ถือหุ้นในระบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless) กรุ ณ าติดต่อบริ ษัท หลักทรั พย์ ที่ท่านมีบัญ ชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ และมีห้ ุนสามัญ ของ บริ ษัท ชาญอิสสระ
ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนด
ั ้ าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่ องให้ แก่บริ ษัท
6.3

วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องกรอกรายละเอียดให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ ในใบจอง
ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซือ้ หรื อผู้รับมอบอานาจยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ และชาระเงินค่ าหุ้นเต็มตามจานวนที่จองซือ้ ณ บริ ษัท โดย
ในการชาระเงินค่ าหุ้น ให้ ชาระด้ วยวิธีการอย่ างใดอย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี ้
6.3.1 กรณีชาระด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บริ ษัท ชาญอิสสระดีเ วล็อปเมนท์ จากัด(มหาชน)” ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 16:00 น.
ทังนี
้ ้ กาหนดให้ ผ้ จู องซื ้อ สัง่ จ่ายเช็ค หรื อเช็คธนาคาร หรื อ ดราฟต์ 1 ฉบับ ต่อใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื ้อหุ้น
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6.3.2 กรณีชาระด้ วยเงินโอนเข้ าบัญชี (โดยชาระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารเท่านัน)
้ เข้ าบัญชี “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด
(มหาชน)” ธนาคารธนชาติ จากัด(มหาชน) บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 253-6-02855-2 สาขา ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 และ 17 ธันวาคม
2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 16:00 น.
ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
6.4

ผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)
บริ ษัทงดรั บการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์
บริ ษัทงดรั บชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นเงินสด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ ทาการจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้ วยวิธีการอื่นได้ ตามความเหมาะสม

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ก) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อ
ข) หลักฐานการชาระเงิน ได้ แก่ ใบนาฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณีชาระเงินค่าหุ้นด้ วยการโอนเงิน) หรื อเช็ค หรื อเช็คธนาคาร หรื อ ดราฟต์ พร้ อมทังระบุ
้
ชื่อ นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน
ค) ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทและได้ จดั ส่งไป
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือฉบับนี ้
ง) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรกประเภทออมทรั พย์ หรื อกระแสรายวันเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้ จองซื ้อหุ้น
เท่านัน้ พร้ อมรับรองสาเนา
จ) เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดปรากฏตามข้ อ 6.5)
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ฉ) หนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอานาจมากระทาการแทน) พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้จองซื ้อและผู้รับมอบอานาจ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
6.5

เอกสารประกอบการแสดงตน
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ า นที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรื อในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แนบสาเนาเอกสารที่ออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลเป็ นต้ น พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริ ษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ
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(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องสาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับ
การรั บรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรั บรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานฑูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทา หรื อรั บรอง
ความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ (หากผู้ถือหุ้นได้ มอบอานาจให้ บุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็ นผู้ลงนามในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสาร
ประกอบแทน ต้ องแนบหนังสือมอบอานาจซึง่ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบอานาจซึ่งลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง เป็ นเอกสารประกอบการแสดงตนด้ วย)
6.6

การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้น (ถ้ ามี)
บริ ษัทจะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้ รั บการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี ้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดยการโอนเงินผ่าน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เข้ าบัญชีของผู้จองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใน 21 วันนับแต่วนั
สิ ้นสุดกาหนดระยะเวลาจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อต้ องแนบสาเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้ าแรก (พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้
จองซื ้อหุ้น) ทังนี
้ ้ บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวจะต้ องเป็ นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันของธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั น้ โดยชื่อบัญชี
เงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้นเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่บริ ษัทไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ หรื อไม่ว่าด้ วย
สาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทจะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตาม
จานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้ หุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร
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ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอน
เงินเข้ าบัญ ชีธนาคารของผู้จองซื อ้ ตามที่ ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุน หรื อโดยการส่งเช็คทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนให้ ผ้ ูจองซื อ้ ตามที่ อยู่ที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่26 พฤศจิกายน 2561 ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับ
การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จองซื ้อไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ จากบริ ษัทอีกต่อไป
6.7

วิธีการส่ งมอบหุ้น
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
6.7.1

ในกรณี ประสงค์จะขอรั บใบหุ้นในชื่ อของผู้จองซือ้ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศู นย์ รับฝากหลั กทรั พย์ ”) ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริ ษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุ ดทะเบียนผู้
ถื อหุ้น ภายใน 15 วัน ท าการ นับ จากวัน ปิ ดการจองซือ้ หุ้น ซึ่งในกรณี นี ผ้ ้ ูจ องซือ้ จะไม่ส ามารถขายหุ้น ที่ ได้ รับ การจัด สรรในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้ออาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทาการซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว

6.7.2 ในกรณี ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นตามจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรเข้ าบัญชีของ บริ ษัท
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ
หุ้น เมื่อผู้จองซื ้อต้ องการขายหุ้น ผู้จองซื ้อจะต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึง่ อาจจะมีคา่ ธรรมเนียมในการ
ดาเนินการตามที่ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ และ/หรื อบริ ษัทหลักทรั พย์ นนั ้ ๆ กาหนด ในกรณี นี ้ ผู้จองซือ้ จะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ได้ ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื ้อได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจาก
บัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
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6.7.3 ในกรณี ประสงค์ จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรั พย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์ อยู่ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ
“บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผ้ จู อง
ซื ้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ข้อ 6.7.3 นี ช้ ื่อของผู้จองซือ้ จะต้ องตรงกับชื่ อเจ้ าของบัญ ชี ซื ้อขายหลักทรัพย์ ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะฝากหุ้นไว้ ในบัญ ชีของบริ ษัทหลักทรั พย์
ดังกล่าว มิฉะนัน้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้
ฝาก” และนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าฝากไว้ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนาเข้ าบัญชีของ บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญเพิ่ มทุน
ของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อจะต้ องระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบจอง) ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ โอนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรเข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ ถกู ต้ อง หากระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่
ถูกต้ อง จะทาให้ ไม่สามารถโอนหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึง่ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรื อความล่าช้ าในการติดตามหุ้นคืน
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่ อผู้ฝาก” และนาหุ้นสามัญเพิ่ มทุนเข้ าฝากไว้ กับ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ โดยนาเข้ าบัญชี ของบริ ษัท ชาญอิสสระ
ดี เวล็ อ ป เม น ท์ จ ากั ด (ม ห าช น ) ส ม าชิ ก เล ข ที่ 600 ผู้ ที่ ได้ รั บ ก ารจั ด ส รรหุ้ น จ ะ ส าม ารถ ข าย หุ้ น ที่ ได้ รั บ ก ารจั ด ส รรใน ต ล าด
หลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ ุนสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการ
ถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
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ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณี หนึ่งในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะนาหุ้นสามัญนัน้ เข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.8

ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับฝากการจองซื ้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจองซื ้อหุ้น เพื่อเป็ นหลักฐานในการรั บจองซื ้อหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อ หรื อมิได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อตามวันและเวลาที่กาหนด หรื อเช็ค หรื อเช็คธนาคารหรื อ ดราฟต์ ที่สงั่ จ่ายไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ตามวันที่ที่สงั่ จ่าย บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนันสละสิ
้
ทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
- เช็ค หรื อเช็คธนาคาร หรื อ ดราฟต์ ให้ ลงวันที่ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้ การลงวันที่ก่อนหรื อหลังระยะเวลาการจองซื ้อเป็ นการผิดกฎของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีโทษปรับ
- หากจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระบริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับจาก
การจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก
- หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ อยกว่าจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระบริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายตามที่บริ ษัทเห็นสมควร

7.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน
เพื่อระดมทุนมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริ ษัทภายในปี 2562 เว้ นแต่จะมีปัจจัยอื่นทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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8.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะได้ รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อให้ บริ ษัทมีเงินทุนเพิ่ มเติมสาหรับการดาเนินกิจการ มีความพร้ อมทางด้ านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้ านการเงินที่จะขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ มี
ศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์และกาไรต่อบริ ษัท ตลอดจนช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

9.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อให้ บริ ษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสาหรับการดาเนิ นกิจการ มีความพร้ อมทางด้ านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้ านการเงินที่จะขยายธุรกิจและพัฒนาโ ครงการต่างๆ ที่ มี
ศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์และกาไรต่อบริ ษัท ตลอดจนช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

10.

นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน
10.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลในแต่ละปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้ นี ้ การ
จ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ ต่อไปนี ้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิจ และปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัท ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความ
เห็นชอบของคณะกรรมการของบริ ษัท
10.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่มีรายชื่อ
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้ นี ้จะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทนับตังแต่
้ วนั ที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ได้ ยื่นจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
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10.3 อื่นๆ
- ไม่มี –
11.

รายละเอียดอื่นที่จาเป็ นสาหรั บใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
11.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
เนื่องจากเป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
11.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earn per Share Dilution หรื อ EPS Dilution)
บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
11.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
= (1.57-1.545) / 1.57
= ร้ อยละ 1.60
โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน x จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย) / (จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย)
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= (1.57x889,726,608) + (1.42x177,945,322)/ (889,726,608+177,945,322)
= 1.545
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัท
ชื่อบริ ษัท

: บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

: อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

: เลขที่ 2922/200 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 10
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริ ษัท

: 0107545000101

โทรศัพท์

: 02-308-2020 ต่อ 546,541

โทรสาร

: 02-308-2990

เว็บไซต์

: www.charnissara.com

ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ ว : 889,726,608.00 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญ 889,726,608 หุ้น
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(ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ในครัง้ นีไ้ ด้ ทงั ้ หมด ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท จะเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 1,067,671,930 บาท และหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจะเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 1,067,671,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่ งขัน
2.1 การดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทดาเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาและขายอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ประกอบไปด้ วย บ้ านและที่ดินจัดสรร และห้ องชุดในคอนโดมิเนียม โดยปกติจะมีสดั ส่วนรายได้ อยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 60 - 75 ของรายได้ รวมทังหมด
้
และมีรายได้ จากการให้ เช่าและค่าบริ การในอาคารสานักงานและศูนย์การค้ าโครงการชาญอิสสระทาวเวอร์ และอาคารสานักงาน
และศูนย์การค้ าโครงการชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ซึง่ มีรายได้ ประมาณร้ อยละ 3 – 5 รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม ประมาณร้ อยละ 15 - 25 ส่วนที่เหลือเป็ นรายได้ อื่น เช่น
รายได้ คา่ บริ การและสาธารณูปโภคจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์ รายได้ คา่ ธรรมเนียมบริ หารงาน ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ อื่นๆ
2.2 ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริ ษัทดาเนินธุรกิจใน 5 ลักษณะ คือ
2.2.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์ เพื่อขาย
ปั จจุบันบริ ษัทได้ พฒ
ั นาโครงการแล้ วเสร็ จซึง่ อยู่ในระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ให้ กบั ลูกค้ าและรอจาหน่ายบางส่วนและอยู่ระหว่างพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์เพื่อขายมี
รายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี ้

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ า 18

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

โครงการ The Issara Ladprao เป็ นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ บนเนือ้ ที่เกือบ 5 ไร่ บนถนนลาดพร้ าวระหว่างซอยลาดพร้ าว 14 และลาดพร้ าว 14 สูง 47 ชัน้
ประกอบด้ วยห้ อง 561 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 2,800ล้ านบาท และเริ่ มขายในไตรมาสที่สามของปี 2550 โดยสามารถปิ ดยอดขายโครงการและโอนกรรมสิทธิ์ครบถ้ วนแล้ ว
ในปี 2560 (คงเหลือห้ องชุดที่ให้ เช่าสาหรับเปิ ดร้ านอาหาร) โครงการนี ้ดาเนินการโดย บริ ษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
(1)

โครงการ อิซซี่ คอนโด สุขสวัสดิ์ เป็ นคอนโดของกลุม่ ชาญอิสสระบนถนนสุขสวัสดิ์ ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้าสายสีมว่ งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต อาคารมีความสูง 24
ชัน้ บนเนื อ้ ที่ 4 ไร่ พื น้ ที่ ใช้ สอยของห้ องชุดมีตงั ้ แต่ 21 ตร.ม. ถึง 55 ตร.ม. ซึ่งปั จจุบันมียอดขายแล้ วกว่าร้ อยละ 95 ของโครงการ ซึ่งสร้ างแล้ วเสร็ จและอยู่ระหว่างการโอน
กรรมสิทธิ์ตงแต่
ั ้ ไตรมาสที่สี่ของปี 2558 โครงการนี ้ดาเนินการโดย บริ ษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
(2)

โครงการอิสสระ วิลเลจ เป็ นทาวน์โอมบรรยากาศเงียบสงบ มีจานวนเพียง 35 ยูนิต ตังอยู
้ ่บนถนนเพชรเกษม 212 กม. ใกล้ กับสี่แยกชะอาและใกล้ ชายหาด
เพียง 300 เมตร บนที่ดินทังหมด
้
4 ไร่ แวดล้ อมด้ วยโรงแรม 5 ดาว มูลค่าโครงการ 170 ล้ านบาท ซึง่ เปิ ดตัวโครงการเมื่อเดือน ธันวาคม ปี 2553 ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านอยู่เพียง 1 ยู
นิต โครงการนี ้ดาเนินการในนาม บริ ษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
(3)

โครงการบ้ านทิวทะเล เฟส 1 (Aqua Marine) เป็ นคอนโดมิเนียมสุดหรู ติดทะเล บนชายหาดชะอา-หัวหิน เพื่อตอบสนองกลุม่ ลูกค้ าระดับบีบวกถึงเอ บนพื ้นที่
13 ไร่ หน้ ากว้ างติดทะเลยาวถึง 57 เมตร ห่างจากตัวเมืองหัวหินเพียง 10 นาที โครงการแบ่งออกเป็ นตึก Low Rise 4 ชันติ
้ ดชายหาดจานวน 4 อาคาร ถัดเข้ าไปเป็ นอาคารสูง 15
ชันจ
้ านวน 1 อาคารซึง่ ประกอบด้ วยห้ องพักตังแต่
้ 1-3 ห้ องนอน พื ้นที่ตงแต่
ั ้ 44-193 ตารางเมตร รวมทังสิ
้ ้น 270 ยูนิต ราคาเริ่ มต้ นที่ 3.1 – 35 ล้ านบาท ปั จจุบนั มียอดขายแล้ วกว่า
ร้ อยละ 98 ของโครงการ โดยเริ่ มส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้ แก่ลกู ค้ าตังแต่
้ ไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ปั จจุบนั เหลือยูนิตจาหน่ายอยู่เพียงร้ อยละ 2 โครงการนี ้ดาเนินการโดย บริ ษัท ร่ วมอิส
สระ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
(4)

บ้ านทิวทะเล 2 เนื ้อที่ทงหมด
ั้
15 ไร่ ประกอบด้ วยอาคารสูง 4 ชัน้ อาคาร และอาคารสูง 15 ชัน้ 1 อาคาร มีห้องทังหมด
้
421 ยูนิต ซึ่งหลากหลายตังแต่
้ 1-3
ห้ องนอน ขนาดตังแต่
้ 35-151 ตารางเมตร ราคาเริ่ มต้ นที่ 2.4 ล้ านบาท โครงการมีมูลค่ากว่า 1,950 ล้ านบาท ปั จจุบันมียอดขายแล้ วกว่าร้ อยละ 80 ของโครงการ ซึง่ แล้ วเสร็ จ
ตังแต่
้ ปลายปี 2558 และอยู่ระหว่างส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า โครงการนี ้ดาเนินการโดย บริ ษัท ร่ วมอิสสระ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
(5)
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โครงการ BLU เป็ นคอนโดมิเนียมต่อจากโครงการ บ้ านทิวทะเล Aqua Marine และ Blue Sapphire ซึง่ ได้ รางวัลคอนโดมิเนียมที่ดีที่สดุ ของประเทศไทยสองปี
ซ้ อน บนพืน้ ที่ 7 ไร่ ริมชายหาดซึง่ เป็ นอาคารสูง 21 ชัน้ มีห้องพักตังแต่
้ 1-2 ห้ องนอน พืน้ ที่ตงแต่
ั ้ 30-60 ตารางเมตร ราคาเริ่ มต้ น 1.89 ล้ านบาท แล้ วเสร็ จตังแต่
้ ธันวาคม 2559
ปั จจุบนั มียอดขายแล้ วกว่าร้ อยละ 40 และอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ลกู ค้ า โครงการนี ้ดาเนินการในนาม บริ ษัท ร่ วมอิสสระ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
(6)

โครงการ อิสสระ คอลเล็คชัน่ สาทร คอนโดมีเนียมพักอาศัยสูง 7 ชัน้ บนถนนสาทร ซึง่ มีจานวนเพียง 33 ยูนิต ประกอบด้ วยห้ อง 2-3 ห้ องนอน และดูเพล็ค 3
ห้ องนอน พื ้นที่ใช้ สอยมากกว่า 100 ตารางเมตรต่อยูนิต โครงการมีมลู ค่าประมาณ 877 ล้ านบาท ปั จจุบนั มียอดขายแล้ วกว่าร้ อยละ 55 และสร้ างแล้ วเสร็ จในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี
2560 ซึง่ จะทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ลกู ค้ าในครึ่งปี หลังของปี 2560 โดยโครงการนี ้ดาเนินการในนาม บริ ษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
(7)

โครงการโรงแรม บาบาบีช คลับ หัวหิน (BABA Beach Club HuaHin) เป็ นโครงการโรงแรมบริ เวณเดียวกับบ้ านตากอากาศริ มทะเลหัวหิน-ชะอา เป็ นส่วนหนึง่
ของโครงการ ทิวทะเล เอสเตท (Thew Talay Estate) เป็ นโรงแรมในรู ปแบบ Pool Suite 18 ห้ อง มูลค่า 500 ล้ านบาท ซึง่ ปั จจุบนั สร้ างแล้ วเสร็ จ และเปิ ดให้ บริ การแก่ลกู ค้ าในเดือน
ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนของโรงแรมโซนด้ านหลังจานวน 54 ห้ อง ในคอนเซ็ปต์ Pool Suite มูลค่ารวม 1,300 ล้ านบาท จะแล้ วเสร็ จในปี 2563 โครงการนีด้ าเนินการในนาม
บริ ษัท ร่ วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
(8)

โครงการโรงแรมบาบา บี ช คลับ ภูเก็ ต (BABA BEACH CLUB PHUKET HOTEL) ตัง้ อยู่บ ริ เวณเดี ย วกัน กับ BABA BEACH CLUB PHUKET หาดนาใต้
ต าบลโคกกลอย อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพัง งา โดยได้ เปิ ดให้ บ ริ ก ารในส่วนของโรงแรม BABA BEACH CLUB PHUKET ช่ วงปลายปี 2560 ซึ่ง ประกอบด้ วย Beach Club
ร้ านอาหาร ห้ องพักริ มชายหาด (Gabana Villa) และห้ องพักแบบ Ocean Villa จานวน 16 ห้ อง โดยมีสระว่ายนา้ ขนาดใหญ่ และสวนธรรมชาติบริ เวณหน้ าหาดที่สวยงามและมี
ความเป็ นส่วนตัว โดยมีชายหาดที่มีคณ
ุ ภาพของทรายและน ้าทะเลที่สมบูรณ์ มูลค่าโครงการ 600 ล้ านบาท โครงการนี ้ดาเนินการในนาม บริ ษัท อิสสระ จุนฟา จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อย
(9)

(10) โครงการ อิสสระเรสซิเดนซ์ พระราม 9 The New Symphony of Freedom ในซอยพระรามเก้ า 13 ใกล้ ทางด่วนและสถานีรถไฟ MRT สายสีส้ม บ้ านออกแบบ

โดยดีไซน์เนอร์ ชนน
ั ้ า ซึง่ ออกแบบเป็ นบ้ าน 3 ชัน้ ล้ อมรอบด้ วยธรรมชาติ พื ้นที่ใช้ สอยมากถึ 834 ตารางเมตร ที่จอดรถสูงสุดถึง 8 คัน พร้ อมลิฟท์ และสระว่ายน ้า ด้ วยราคาเริ่ มต้ นที่
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80 ล้ านบาท มีบ้านเพียง 20 หลัง มูลค่าโครงการกว่า 1,830 ล้ านบาท ปั จจุบนั มียอดขายแล้ วกว่าร้ อยละ 30 และคาดว่าจะสามารถส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าได้ ในไตรมาสที่สามของปี
2561 โครงการนี ้ดาเนินการในนาม บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
(11) โครงการบ้ านสีตวัน ตังอยู
้ ่ที่อาเภอปากช่ อง จังหวัดนครราชสีมา เป็ นบ้ านพักตากอากาศท่ามกลางธรรมชาติบนเนื ้อที่ 27 ไร่ มีบ้านทัง้ 2-3 ห้ องนอน จานวน

ทังหมด
้
52 แปลง มูลค่ากว่า 800 ล้ านบาท ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้ างและได้ โอนกรรมสิทธิ์แก่ลกู ค้ าแล้ วประมาณร้ อยละ 30 บ้ านสีตวัน เป็ นโครงการซึง่ ดาเนิ นการ
โดย บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
(12) บ้ านอิสสระ บางนา ติดถนนใกญ่ใกล้ เมกาบางนาบนเนือ้ ที่ 24 ไร่ ประกอบด้ วยบ้ านเดี่ยว 2-3 ชัน้ พืน้ ที่ใช้ สอยตังแต่
้ 332.5-697 ตารางเมตร แวดล้ อมด้ วย

ธรรมชาติ ราคาเริ่ มต้ นที่ 38 ล้ านบาท ประกอบด้ วยบ้ านเดี่ยวจานวน 43 หลัง มูลค่าโครงการประมาณ 2,560 ล้ านบาท คาดว่าจะก่อสร้ างบ้ านตัวอย่างให้ ลกู ค้ าเข้ าชมได้ ในไตร
มาสที่ 2 ของปี 2560 โครงการนี ้ดาเนินการในนาม บริ ษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
(13) บาบาบีช วิลล่า หัวหิน (BABA BEACH VILLA HUAHIN) เป็ นโครงการบ้ านพักตากอากาศระดับ Luxury ริ มทะเลหัวหิน-ชะอา เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ ทิว

ทะเล เอสเตท (ThewTalay Estate) โครงการประกอบด้ วยบ้ านเดี่ยว 2 ชันมี
้ สระว่ายน ้า ขนาดพื ้นที่ใช้ สอยตังแต่
้ 279-525 ตารางเมตร ขนาดที่ดิน 111-197 ตารางวา ราคาเริ่ มต้ น
ตังแต่
้ 42.9-80 ล้ านบาท ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จกลางปี 2560 โครงการประกอบด้ วยบ้ าน 11 หลัง มูลค่าประมาณ 480 ล้ านบาท ซึ่งมียอดขายแล้ วร้ อยละ 80 และเริ่ มส่งมอบให้ แก่
ลูกค้ าแล้ ว
(14) โครงการศรี พนั วา เป็ นโครงการที่ประกอบด้ วยบ้ านพักตากอากาศและโรงแรม มูลค่าโครงการกว่า 5 พันล้ านบาท บนเนื ้อที่ 80 ไร่ ตังอยู
้ ่ที่แหลมพันวา จังหวัด

ภูเก็ต ล้ อมรอบด้ วยวิวทะเลและเกาะโดยรอบ โรงแรมศรี พันวาตังอยู
้ ่บนที่ดินประมาณ 21 ไร่ ประกอบด้ วย ห้ องพัก Villa และ Suit จานวน 38 ยูนิต และห้ องพักแบบ Service
Apartment จานวน 7 ยูนิต โรงแรมกาลังดาเนินการการก่อสร้ างห้ องพัก Pool Suit เพิ่มเติมอีก 30 ห้ อง มูลค่าประมาณ 1.3 พันล้ านบาท โดยห้ องพักข้ างต้ นได้ ขายให้ แก่กองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วาแล้ ว สาหรับโครงการบ้ านพักอาศัยในเฟสที่ 4 จานวน 6 หลังอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง มูลค่ากว่า 340 ล้ านบาท โดยจาหน่ายไปแล้ ว คาดว่าจะ
โอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ลกู ค้ าได้ ในปี 2561
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(15) – (16) โครงการ ดิ อิสสระ เชียงใหม่ ตังอยู
้ ่ใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นคอนโดมิเนียมประกอบด้ วยอาคาร 7 ชัน้ 4 อาคาร มีห้องทัง้ หมด 448 ยูนิต
ประกอบด้ วย ห้ องตังแต่
้ 1-2 ห้ องนอน ขนาดตังแต่
้ 35-70 ตารางเมตร ราคาเริ่ มต้ นที่ 1.89 ล้ านบาท โครงการมีมลู ค่า 1,700 ล้ านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้ างในเฟสที่ 1
จานวน 265 ยูนิต มูลค่า 660 ล้ านบาท และมียอดขาดแล้ ว ประมาณร้ อยละ20 และคาดว่าจะก่อสร้ างเสร็ จและทยอยส่งมอบให้ กับลูกค้ าได้ ในปี 2561เป็ นต้ นไป โครงการนี ้
ดาเนินการในนาม บริ ษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
(17) โครงการ บาบาบีช คลับ ภูเก็ต (BABA Beach Club Phuket) ตังอยู
้ ่บริ เวณหาดนาใต้ ตาบนโคกกลอย จังหวัดพังงา บนเนื ้อที่ 42 ไร่ ติดชายหาดโอบล้ อมด้ วย

ธรรมชาติที่ร่มรื่ น โครงการประกอบด้ วยบ้ านพักตากอากาศ 5 ห้ องนอน ติดทะเลจานวน 6 หลัง สร้ างแล้ วเสร็ จ 3 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้ าง 3 หลัง และกาลังดาเนินการก่อสร้ าง
ห้ องพักแบบ Pool Villa จานวน 18 หลัง ซึง่ แล้ วเสร็ จ 4 หลัง โครงการนีม้ ีมูลค่ารวมประมาณ 3,000 ล้ านบาท ปั จจุบันสาหรั บเฟสแรกมีมูลค่า 1,938 ล้ านบาท ปั จจุบันมียอด
จาหน่ายในส่วนของ Beach front Villa และ Pool Villa แล้ วประมาณร้ อยละ 14 โครงการนี ้ดาเนินการในนาม บริ ษัท อิสสระ จุนฟา จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย

2.2.2.

ธุรกิจขาย ให้ เช่ าระยะยาว และให้ เช่ าอาคารสานักงานและศูนย์ การค้ า

ปั จจุบนั บริ ษัทดาเนินการอยู่ คือ ธุรกิจให้ เช่าอาคารสานักงานและศูนย์การค้ า “โครงการชาญอิสสระทาวเวอร์ ถนนพระรามที่สี่ และโครงการชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่” บริ ษัทบริ หารพืน้ ที่เช่าประมาณ 34,513.29 ตารางเมตร โดยเป็ นพื น้ ที่ของบริ ษัท 3,825.61 ตารางเมตร และรับจ้ างกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ บางกอก
บริ หาร 30,687.68 ตารางเมตร ณ สิ ้นปี 2560 มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ประมาณ 90% ของพื ้นที่ให้ เช่าทังหมด
้
โดยมีลกู ค้ าหลักซึง่ เป็ นบริ ษัทชันน
้ า ได้ แก่ Siemens Sumsung Life
Insurance และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็ นต้ น
2.2.3.

ธุรกิจการประกอบกิจการโรงแรม
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ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2549 บริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ เริ่ มประกอบกิจการโรงแรม ในโครงการศรี พนั วา จังหวัดภูเก็ต เป็ นโรงแรม
ประเภท Boutique Hotel ในนามโรงแรมศรี พนั วา และได้ รับใบอนุญาตให้ ดาเนินการประกอบกิจการโรงแรมเป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยใช้ Pool Villa จานวน 11 หลัง ซึง่ ประกอบไปด้ วย
ห้ องนอน จ านวน 18 ห้ อง และก่อสร้ างเพิ่ มในเฟสที่ ส าม อีก 23 หลัง ซึ่งแล้ วเสร็ จ ในปี 2552 เปิ ดเป็ น ห้ องพักให้ กับ ลูกค้ าทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ จนเป็ น ที่ นิ ย มของ
ชาวต่างชาติในระดับที่น่าพอใจ ต่อมาในปี 2556 บริ ษัทได้ ขายส่วนของโรงแรมศรี พันวา ซึ่งประกอบไปด้ วยที่ดินประมาณ 21 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และ
ห้ องพัก Pool Villa, Family Suite และ Luxury Villa จานวน 38 ยูนิ ต และห้ องพักแบบ Service Apartment จานวน 7 ยูนิต และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับ การ
ประกอบกิจการโรงแรมศรี พนั วา ให้ แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา โดยบริ ษัทถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประมาณ ร้ อยละ 30 และเช่าโรงแรมศรี พนั วากลับมา
บริ หารเป็ นระยะเวลา 15 ปี โดยมีคา่ เช่าคงที่ตามที่ได้ ตกลงกันไว้ ปั จจุบนั กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา ได้ แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ ในชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ โรงแรมศรี พนั วา เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี ้ยังดาเนินการก่อสร้ างโรงแรมซึง่ มีห้องพักแบบ POOL SUITE เพิ่มเติมอีกจานวน 30 ห้ อง และขาย
เข้ า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โรงแรมศรี พนั วา ในเดือน ธันวาคม 2559 เช่นกัน พร้ อมบ้ านพักตากอากาศ X 29 รวมมูลค่าประมาณ 1,300 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 4
ของปี 2560 บริ ษัทได้ ให้ บริ การโรงแรมเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง คือ โรงแรมบาบาบีชคลับ หัวหิน (BABA BEACH CLUB HUA HIN) เป็ นโครงการโรงแรมซึง่ ตังอยู
้ ่ในบริ เวณเดียวกันกับ
บ้ านพักตากอากาศในระดับ Luxury ริ มทะเลหัวหิน-ชะอา เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการทิวทะเล เอสเตท (Thew Talay Estate) ที่อยู่อาศัยรู ปแบบ Pool Villa และ Pool Suite มูลค่า
โครงการ 1,800 ล้ านบาท ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การโซนด้ านหน้ าหาดแก่ลกู ค้ าแล้ วในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา และโครงการโรงแรมบาบาบีชคลับ ภูเก็ต (BABA BEACH CLUB
PHUKET HOTEL) ตังอยู
้ ่บริ เวณเดียวกันกับ BABA BEACH CLUB PHUKET หาดนาใต้ ตาบลโคกกลอย อาเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา โดยได้ เปิ ดให้ บริ การในส่วนของโรงแรม
BABA BEACH CLUB PHUKET ซึง่ ตังอยู
้ ่บริ เวณหน้ าหาด ช่วงปลางปี 2560 ซึง่ ประกอบด้ วย BEACH CLUB, ร้ านอาหาร, ห้ องพักริ มชายหาด (GABANA VILLA) และห้ องพัก
แบบ OCEAN VILLA จานวน 16 ห้ อง โดยมีสระว่ายน ้าขนาดใหญ่ และสวนธรรมชาติบริ เวณหน้ าหาด ที่สวยงามและมีความเป็ นส่วนตัวโดยมีชายหาดที่มีคณ
ุ ภาพของทรายและ
น ้าทะเลที่สมบูรณ์
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2.2.4.

ธุรกิจรั บบริหารอาคารสานักงานนิตบิ ุคคลอาคารชุด/บ้ านจัดสรรและบริหารโครงการอสังหาริมทรั พย์

บริ ษัทได้ รับแต่งตังจากกองทุ
้
นรวมอสังหาริ มทรัพย์ บางกอก เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และผู้จดั การทรัพย์สินของกองทุนฯ ซึง่ ประกอบ ไปด้ วยห้ องชุดในอาคาร
ชาญอิสสระทาวเวอร์ และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 รวมพื ้นที่ทงั ้ หมด 30,687.68 ตารางเมตร ตังแต่
้ ปี 2545 เป็ นต้ นมา นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ รับจ้ างบริ หารงานด้ านการเงิน
และการบัญชี รวมทังการจั
้
ดการโครงการของบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี ซอร์ ท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
สาหรับการบริ หารนิติบคุ คลอาคารชุดหรื อบ้ านจัดสรร บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อรับบริ หารงานให้ กบั คอนโดมิเนียม บ้ านจัดสรรต่างๆ ที่บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อได้ ทา
การพัฒนาโครงการ อาทิ อิสสระแอ็ทฟอร์ ตี ้ทู สุขุมวิท, ดิ อิสสระ ลาดพร้ าว บ้ านสีตวัน ปากช่อง-เขาใหญ่ และคอนโดมิเนียมตากอากาศในโครงการ ทิวทะเลเอสเตททังหมด
้
เป็ น
ต้ น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ใน 4 รู ปแบบที่บริ ษัทดาเนินธุรกิจ อันได้ แก่ ธุรกิจขาย ให้ เช่าระยะยาว และให้ เช่าอาคารสานักงานและศูนย์การค้ า ธุรกิจรับจ้ างบริ หารอาคาร
สานักงานและโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย สาหรับธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย สามารถแบ่งขันตอนการท
้
าโครงการได้ ดงั นี ้
1. ขันหลั
้ กการ (Conception)
เริ่ มแรกทางผู้บริ หารบริ ษัทจะกาหนดหลักการ หรื อลักษณะของโครงการ โดยการเน้ นรู ปแบบที่ออกมาให้ ตรงกับกลุม่ ลูกค้ าที่บริ ษัทต้ องการขาย เช่น ลูกค้ าที่อยู่ระดับ
ล่าง ระดับกลาง หรื อระดับบน เป็ นต้ น
2. ขันก
้ าหนดโครงการ (Formulation)
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เป็ นขัน้ ตอนหลังจากที่ได้ หลักการแล้ ว บริ ษัทก็จะกาหนดโครงการว่าให้ โครงการเป็ นรู ปแบบใด เช่น ในกรณี ที่บริ ษัทอยากให้ รูปแบบบ้ านออกเ ป็ นแนวบ้ านเดี่ยว
บริ ษัทจะต้ องหาที่ดินที่มีเนื ้อที่ประมาณ 20 ไร่ ขึ ้นไป หรื อโครงการคอนโดมิเนียม ที่ดินควรมีขนาดใหญ่ 1 ไร่ ขึ ้นไป
3. ขันวิ
้ เคราะห์และประเมินโครงการ (Analysis and Evaluation)
ภายหลังจากที่ บ ริ ษัท สามารถก าหนดโครงการได้ ทางผู้บริ หารก็ จะท าการวิเคราะห์ และประเมินถึงความเป็ น ไปได้ โครงการ เงิ นลงทุน ผลตอบแทน ก่อนที่ จ ะ
ดาเนินการอนุมตั ิ
4. ขันอนุ
้ มตั ิโครงการ (Approval)
หลังจากศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการจะต้ องนาเข้ าขออนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อขออนุมตั ิจดั ซื ้อที่ดินเพื่อทาโครงการต่อไป
5. ขันปฏิ
้ บตั ิการ (Implementation)
ภายหลังจากการอนุมตั ิโครงการ ขันตอนต่
้
อมาก็จะเป็ นขันตอนการติ
้
ดต่อเจรจาเพื่อซื ้อที่ดิน ซึง่ คงต้ องใช้ ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน และติดต่อสถาบันการเงินเพื่อ
ขอวงเงินกู้ในการซื ้อที่ดินทาโครงการ นอกจากนีบ้ ริ ษัทจะดาเนินการจัดเตรี ยมบุคคลากรเพื่ อประจาแต่ละโครงการ วางแผนโครงการ จัดจ้ างผู้ ออกแบบ ขออนุญาตหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ออกแบบโครงการและจัดประมูลงานก่อสร้ างเพื่อหาผู้รับเหมา อีกทังเตรี
้ ยมงานด้ านการตลาดและการขายเพื่อเปิ ดตัวโครงการ
6. ขันติ
้ ดตามและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (Reporting and Feedback)
ในระหว่างที่ดาเนินการก่อสร้ าง บริ ษัทก็จะติดตามเพื่อให้ ผ้ รู ับเหมาที่ก่อสร้ างบ้ านหรื ออาคารได้ ดาเนินการเป็ นไปตามแบบของโครงการและให้ ได้ มาตรฐาน คุณภาพ
ที่ดีเพื่อส่งมอบให้ ลกู ค้ าต่อไป ในระหว่างนี ้จะต้ องทาการบริ หารการชาระเงินของลูกค้ าให้ ตรงตามกาหนดในสัญญาเมื่ออาคารแล้ วเสร็ จ จะส่ งมอบห้ องชุด/บ้ านให้ ลกู ค้ า และโอน
กรรมสิทธิ์ให้ กบั ลูกค้ า ขันเปลี
้ ่ยนเป็ นการบริ หารตามปกติ (Transition to Normal Administration)
หลังจากเสร็ จสิ ้นการขายและงานก่อสร้ าง จะเข้ าสูก่ ระบวนการบริ หารอาคารหรื อบริ หารหมูบ่ ้ านต่อไป
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7. ขันประเมิ
้
นผลงาน (Evaluation of Results)
ภายหลังการการเสร็ จสิน้ โครงการ บริ ษัทก็จะทาการประเมินผลงาน โดยจะดูจากความสาเร็ จของทัง้ ด้ านงานขาย การควบคุมการก่อสร้ าง การควบคุมต้ นทุน
โครงการ ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้ าต่อโครงการ
การจัดหาวัตถุดบิ
วัตถุดิบสาหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ที่ดินและวัสดุก่อสร้ าง
วิธีการจัดซือ้ ที่ดิน บริษัทมีวิธีการจัดซือ้ ที่สามารถแบ่ งออกเป็ น 4 วิธี คือ
1. ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้ องการที่จะซื ้อที่ดินในหนังสือพิมพ์
2. วิธีการประมูลหรื อเจรจาซื ้อจากธนาคาร
3. ติดต่อผ่านนายหน้ า
4. ติดต่อกับเจ้ าของที่ดินที่มาเสนอขายโดยตรง
ปั จจุบันบริ ษัทไม่ได้ มีการจัดซื ้อที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง อย่างไรก็ตามหากในอนาคตบริ ษัทจะมีการจัดซื ้อที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทจะ
ดาเนินการตามมาตรการหรื อขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทารายการระหว่างกัน และนโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันตามที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 11.3 และ 11.4 ในเรื่ อง
รายการระหว่างกัน
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วิธีการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้ าง
สาหรับวัสดุก่อสร้ าง ส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในสัญญาว่าจ้ างผู้รับเหมา ซึง่ ผู้รับเหมาจะเป็ นผู้ซื ้อวัสดุก่อสร้ างเองตามแบบและข้ อกาหนดของบริ ษัท แต่ในงานบางส่วนบริ ษัท
จะแยกจัดซื ้อเอง อาทิ งานลิฟท์, งานสวน, งานเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน, งานตู้อาบน ้า, งานครัว และเครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้ น โดยวัสดุที่บริ ษัทจัดซื ้อเองจะมีการประมูล หรื อสืบราคา
จากผู้ขายไม่น้อยกว่า 3 ราย เป็ นการเปรี ยบเทียบและเจรจาต่อรองเพื่อให้ ได้ ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สดุ
ปั ญหาวัตถุดบิ
เท่าที่ผ่านมา บริ ษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจากบริ ษัทได้ คานึงถึงสาเหตุความผันผวนของระดับราคาวัตถุดิบและตระหนักถึงผลกระทบ บริ ษัทจึงมีการ
เตรี ยมตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงนี ้โดยได้ ทาสัญญาว่าจ้ างผู้ประกอบการในการดาเนินการก่อสร้ างเป็ นราคาเหมาจ่าย ซึง่ ผู้ประกอบการที่บริ ษัทได้ วา่ จ้ างจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดหา
ซื ้อวัตถุดิบ
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
▪

โครงการที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และบ้ านจัดสรร บริ ษัททาการออกแบบโครงการ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม รวมทังกฎ
้ ระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง และทาการขออนุญาตผลกระทบสิ่งแวดล้ อมตามที่กฎหมายกาหนดทุ กโครงการ นอกจากนี ้ระหว่างการก่อสร้ างได้ ทาการควบคุมการก่อสร้ างให้ มีความ
ปลอดภัย คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและคาแนะนาต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่ งครัด

▪

อาคารสานั กงานให้ เช่ า ในด้ านการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอาคารสานักงานให้ เช่า ปั จจุบนั ดาเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด อาทิเช่น อาคารชาญอิส
สระทาวเวอร์ 2 โดยในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาได้ ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบของกรุ งเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดระบบบาบัดน ้าเสียรวม ซึง่ ใช้ ระบบ Bio
contact ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ กบั น ้าทิ ้งก่อนสูบออกอาคาร สูท่ ่อระบายน ้าสาธารณะและการจัดระบบการจัดเก็บขยะ โดยระบบต่างๆ จะมีมาตรฐานในการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลอาคารให้ อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ และในปี ที่ผ่านมาได้ มีการทาโครงงานเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศเพื่อลดการ
ใช้ ไฟฟ้าของอาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริ การระบบปรับอากาศให้ ลกู ค้ า ซึง่ คาดว่าจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ เดือนละประมาณ 100,000 หน่วย
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▪

สาหรั บธุรกิจด้ านโรงแรม ได้ มีมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้ อม อาทิ การรักษาต้ นไม้ ที่มีอยู่ในที่ทาโครงการให้ มากที่สดุ ในช่วงการก่อสร้ าง และมีการออกแบบ
บ้ านให้ สามารถกักเก็บน ้าฝนเพื่อหมุนเวียนมาใช้ ในการลดน ้าต้ นไม้ เป็ นการช่วยประหยัดพลังงานน ้า มีการเก็บใบไม้ ในโครงการเพื่อนามาทาปุ๋ ยสาหรับต้ นไม้ รวมทัง้
การรณรงค์ให้ ลกู ค้ าที่มาพักร่ วมมือกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน ้า เป็ นต้ น
สรุ ป ได้ ว่าทุก ส่วนประเภทธุรกิ จของบริ ษัทได้ มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ การดาเนิ น ธุรกิ จของบริ ษัทใน 3 ปี ที่ ผ่านมาไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมเกินกว่าขอบเขตที่กฏหมายกาหนด หรื อไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรื อมีข้อพิพาทจากหน่วยงานทางการว่าการประกอบธุรกิจบริ ษัทก่ อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อมเกินกว่าขอบเขตที่กฏหมายกาหนด

2.4 ตลาดและภาวะการแข่ งขัน
คู่แข่ งและศักยภาพในการแข่ งขันของบริษัท
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท โดยแต่ละกลุม่ จะมีคแู่ ข่งที่แตกต่างกัน ดังนี ้
ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขายเป็ นธุรกิจที่บริ ษัทมีจานวนคูแ่ ข่งมาก ซึง่ คู่แข่งหลักๆ ของบริ ษัท คือ ผู้ประกอบการที่เน้ นกลุม่ เป้าหมายเดียวกับบริ ษัทและมีโครงการ
อยู่ในเขตนอก CBD (Central Business District) และปริ มณฑล ซึง่ บริ ษัทที่จดั ว่าเป็ นคู่แข่ง คือ บริ ษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์จากัด (มหาชน) บริ ษัท เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลล
อปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
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ธุรกิจขาย ให้ เช่ าระยะยาว และให้ เช่ าอาคารสานักงานและศูนย์ การค้ า
จานวนคู่แข่งในธุรกิจนี ้มีไม่มากนักโดยคู่แข่ง หลักๆ ของบริ ษัทเป็ นอาคารสานักงานบนถนนเพชรบุรี ตดั ใหม่ที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัท เช่น อาคารอิตลั ไทย อาคาร
เอสเอสพี (SSP) อาคารยูเอ็ม (UM) อาคารไอเอฟซีที (IFCT) และอัมริ นทร์ ทาวเวอร์ (Amarin Tower) โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับอาคารในบริ เวณเดียวกัน ซึง่ มีอตั ราการใช้ พื ้นที่ ใน
อาคารอื่นๆ เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 70-80 สาหรับบริ ษัทมีอตั ราการใช้ พื ้นที่ เฉลี่ยร้ อยละ 85
ธุรกิจรั บจ้ างบริหารอาคารสานักงานและโครงการอสังหาริมทรั พย์
บริ ษัทยังไม่มีคแู่ ข่งในธุรกิจประเภทนี ้เนื่องจากบริ ษัทให้ บริ การเฉพาะบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีโครงการที่จะให้ บริ การกับบริ ษัทอื่น ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ที่ให้ บริ การในลักษณะนี ้และอาจจะเป็ นคูแ่ ข่งในอนาคตของบริ ษัทส่วนมากเป็ นบริ ษัทที่เป็ นที่ร้ ู จกั ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ บริ ษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้ นท์ จากัด
และ บริ ษัท ซี.บี. ริ ชาร์ ด เอลลิส จากัด (“C.B. Richard Ellis”)
ธุรกิจโรงแรมและบ้ านพักตากอากาศ
ธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาวมีการเติบโตไม่มากนัก โรงแรมที่จดั ว่าเป็ นลักษณะใกล้ เคียงกันคือ Amanpuri และ Trisara ซึง่ แต่ละผู้ประกอบการมีฐานลูกค้ า ทาเลที่ตงั ้
ลักษณะการออกแบบ วิธีการบริ หารงานที่แตกต่างกัน ด้ วยการบริ การที่เป็ นที่ยอมรับ และฐานลูกค้ าที่มนั่ คง ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความประทั บใจและกลับมาใช้ บริ การซ ้า และแนะนา
ให้ กบั คนรู้ จกั รวมถึงเป็ นสถานที่ในฝั นสาหรับคนทัว่ ไป
อีกทัง้ การขยายของสนามบินนานาชาติภูเก็ต โครงการมีการเตรี ยมพร้ อมสาหรับการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการปรั บปรุ งและพัฒ นาห้ องพักและการ
บริ การต่างๆ ของโรงแรมอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังเดิ
้ นหน้ าขยายธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ ้น และมุ่ง เน้ นการบริ การที่ดี สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ า และสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าที่
เข้ าพัก
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ภาวะตลาดอสังหาริมทรั พย์
ภาพรวมตลาดอสังหาริ มทรัพย์ปี 2560 มีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ๆจานวนมากในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี นี ้ สองปี ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจมาต่อเนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศ ภาวะการเมือง เศรษฐกิจของเราและภายนอกประเทศ แต่ในไตรมาสที่ 3 และ 4 มีการปรับตัวดีขึ ้นด้ วยจากการ
ที่มีปัจจัยบวกด้ านการลงทุนของภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนส่งผลให้ ตลาดของคอนโดมิเนียมกระจายตัวออกจากศูนย์ของเมืองสู่เขตรอบเมืองมากขึ ้น ทังฝั
้ ่ งธนบุรี -เพชร
เกษม แจ้ งวัฒนะ-ปากเกล็ด และ ติวานนท์ -รัตนาธิเบศร์ ส่วนการบริ โภคภาคครัวเรื อนเริ่ มมีการปรับตัวดีขึ ้น กาลังซื ้อที่หายไป 2 ปี เริ่ มกลับมา อย่างไรก็ตามปริ มาณซัพพลายใน
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ยงั คงเหลืออยู่ปริ มาณมากในบริ เวณรอบๆ เมือง โครงการที่เปิ ดตัวใหม่ๆที่เป็ นคอนโดในเมือง มีระดับราคาคอนโด พุ่งสู งขึ ้นตามราคาที่ดินที่เพิ่มสูงอย่างมาก
อย่างไรก็ตามยุคนี ้เป็ นยุคที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องแข่งขันด้ วยการพัฒนาโดยใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อให้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการใช้ ชีวิตของคนรุ่ นใหม่ เป็ นยุคที่
ผู้พฒ
ั นาต้ องปรับตัว และต้ องเข้ าใจผู้บริ โภคในแต่ละ Segment ให้ ดีเพื่อสร้ างสรรโครงการให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไป
สาหรั บการท่องเที่ยว ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นถึง 35.38 ล้ านคน (+8.77% จากปี ที่แล้ ว ) และก่อให้ เกิดรายได้ จากการท่องเที่ยวถึง 1,824 พันล้ านบาท (+
11.66% จากปี ที่แล้ ว ) จากชาวต่างชาติ และจากคนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศถึง 930 ล้ านบาทรวมเป็ นรายได้ จากธุรกิจท่องเที่ยวถึง 2,757 พันล้ านบาท ทาให้ ธุรกิจโรงแรมใน
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆได้ รายได้ ขยายตัวเพิ่มขึ ้นในเกณฑ์ดี
ภาวะตลาดอาคารสานักงาน
มีพื ้นที่อาคารสานักงานเพิ่มขึ ้นในปี 2560 จานวน 132,000 ตร.ม ทาให้ ปัจจุบนั มีพื ้นที่อาคารสานักงานรวม (Supply) 8.78 ล้ าน ตร.ม. โดยมีความต้ องการใช้ พื ้นที่
(Demand) ที่ 8.04 ล้ าน ตร.ม. ทาให้ อัต ราการเข้ าอยู่สูงขึน้ เป็ น 91.60% ซึ่งเพิ่ มจากปี ที่ผ่านมา แต่อตั ราค่าเช่าเพิ่ มสูงขึน้ เพี ยง 4 % จากปี ที่แล้ ว ค่าเฉลี่ยอัตราค่าเช่าอาคาร
สานักงานเกรด Aในเขตเมือง (CBD) จะอยู่ที่ 982บาท /ตร.ม/เดือน และมีอาคารสานักงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างอีก 288,300 ตร.ม. ซึง่ จะทยอยสร้ างเสร็ จในปี 2018-2020 นี ้
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ภาวะตลาดอาคารชุดและบ้ านจัดสรร
สถานการณ์ การตลาดของอาคารชุดพักอาศัยและบ้ านจัดสรรในปี ที่ผ่านมามีการปรับตัวดีขึ ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 มีโครงการอาคารชุดที่พกั อาศัยและบ้ านจัดสรร
เปิ ดตัวใหม่เพิ่มมากขึน้ ถึง 8 % ของจานวนยูนิต (จาก 75,035 ยูนิต เป็ น 81,109 ยูนิต ) และมูลค่าโครงการเพิ่มขึ ้นจาก 269,400 ล้ านบาทเป็ น 332,439 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
เพิ่มขึ ้น 23.39% และมีราคาขายต่อหน่วยมีมลู ค่าสูงขึ ้นเช่นกัน
2.5 สถานภาพและศักยภาพในการแข่ งขันของบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการขายและให้ บริ การรวม 16 โครงการ โดยแยกเป็ นโครงการเพื่อขาย 11 โครงการ โรงแรม 3 แห่ง อาคารสานักงานให้
เช่า 2 อาคาร ซึง่ ทาให้ บริ ษัทได้ รายได้ จากการขายและรายได้ ที่เป็ น Recurring Income อีกทังยั
้ งสามารถนาโรงแรมที่แล้ วเสร็ จเข้ า REIT ต่อไปได้ อีก
โครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างเตรี ยมงานและกาลังดาเนินการมีดงั นี ้
อาคารชุดพักอาศัยและบ้ านพัก
1. Residence Condominium ที่บริ เวณถนนจันทร์ -สาธร
2. The Issara Chiang Mai Phase 2 ที่เชียงใหม่
3. Baba Beach Villa Hua Hin Phase 2 7 ยูนิต ใน Thew Talay Estate
4. Pool Villa ที่ Sri panwa Phuket 4 ยูนิต
5. Vacation Club Hua Hin ใน Thew Talay Estate
6. Baba Beach Club Phuket Phase 2
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โรงแรม
1. Baba Beach Club Hua Hin – Main Hotel
2. Sri panwa Phuket Phase 3 (Convention Hall and Hotel Room)
Commercial
1. ปั๊ มน ้ามันและร้ านค้ า ที่บริ เวณที่ดินติดถนนเพชรเกษม ของ Thew Talay Estate
นอกจากนี ้ยังมีที่ดินบริ เวณลาดกระบังประมาณ 923 ไร่ มูลค่า 2,600 ล้ านบาท รอการพัฒนาและแบ่งขาย (เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล
รี ซอร์ ท ดีเวล็อปเมนท์ จากัด ซึง่ บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 16%)
และสาหรับโครงการพัฒนาที่ดินที่ Hainan ประเทศจีน ที่บริ ษัทรับเป็ นที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาโครงการ และรับบริ หารโรงแรมในแบรนด์ Sri panwa ปั จจุบนั อยู่ใน
ระหว่างก่อสร้ างซึง่ คาดว่าจะเริ่ มเปิ ด Soft Opening ในเดือนตุลาคมปี หน้ า โครงการนี ้บริ ษัทได้ รายได้ คา่ ที่ปรึ กษาในช่วงการพัฒนาแบบและก่อสร้ าง และจะได้ คา่ บริ หาร
โรงแรมในช่วงเปิ ดกิจการโรงแรม ซึง่ นอกจากที่ Hainan แล้ วจะมีโครงการที่ประเทศจีนให้ บริ ษัทได้ ดาเนินการต่อเนื่อง
2.6 นโยบายการแข่ งขันและกลยุทธ์ การตลาด
วิสยั ทัศน์ ของบริ ษัท คือ “ชาญอิสสระ ภูมิใจพัฒนา สร้ างสุขที่ยงั่ ยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาทีมงานมืออาชีพให้ มีความแข็งแกร่ งและความพร้ อมในการสร้ างสรรค์โครงการ
2. ส่งมอบโครงการคุณภาพที่สร้ างความประทับใจและเหนือความคาดหวังของผู้บริ โภค
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3. รักษาระดับขนาดขององค์กรเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ
4. ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้ แนวคิดของการพัฒนาออย่ายั่งยืน
5. รักษาความเชื่อมันและความไว้ วางใจชองผู้บริ โภค บนพื ้นฐานของความโปร่ งใส จริ งใจ และซื่อสัตย์
6. สร้ างความพึงพอใจและมอบผลตอบแทนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มัน่ คงและเหมาะสมให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
กลยุทธ์ทางการตลาด
1. เน้ นทาโครงการในกลุม่ ตลาด Middle-High Sector
2. เน้ นผู้บริ โภคที่มีความต้ องการที่อยู่อาศัยจริ ง
3. พัฒนาแบบให้ มีฟังก์ชนั่ ครบครันและอยู่สบาย
4. คานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้ อม การอยู่กบั ธรรมชาติอย่างกลมกลืน
5. นานวัตกรรมและเทคโนโลยี่มาพัฒนาแบบโครงการเพื่อสร้ างคุณค่าและความแตกต่าง
6. ปรับเปลี่ยนการส่งเสริ มการขายทุกไตรมาส
7. เน้ นการสื่อสารกับผู้บริ โภคผ่านสื่อ online
8. นาฐานลูกค้ าของกลุม่ ชาญอิสสระมาแนะนาลูกค้ า
9. สร้ าง Brand ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั และแข็งแกร่ งขึ ้น
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2.7 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
1. กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายตามพื ้นที่ที่ตงโครงการ
ั้
อาทิ เชียงใหม่ กลุม่ ลูกค้ าเป็ นคนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้ เคียง รวมทังคนกรุ
้
งเทพที่ต้องการมีที่อยู่ที่เชียงใหม่
2. กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายตามประเภทโครงการ
2.1 คอนโดมิเนียมพักอาศัย
- คนรุ่ นใหม่ที่ชอบอยู่ในเมือง
- คนทางานที่ชอบอยู่ใกล้ ที่ทางาน
- คนที่ชอบความสะดวกในการเดินทางด้ วยระบบขนส่งมวลชน
- อายุและระดับรายได้ ขึ ้นกับระดับราคาของแต่ละโครงการ
2.2 บ้ านเดี่ยวใจกลางเมือง
- เจ้ าของกิจการ ผู้บริ หารระดับสูง
- มี Lift style อยู่ในเมือง
- ชอบความสะดวกในการเดินทางด้ วยระบบทางด่วนที่เชื่อมต่อการเดินทางไปจุดต่าง ๆ ได้ ง่าย
- ชอบความทันสมัยของงานดีไซน์
- ชอบความคุ้มค่า
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2.3 บ้ าน/ห้ องชุดพักตากอากาศ
- กลุม่ คนที่รักการท่องเที่ยว
- ชอบอยู่กบั ธรรมชาติ หลีกหนีความเป็ นเมืองหลวง
- ชอบการพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัว
ธุรกิจประกอบกิจการโรงแรม
- นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
- นักท่องเที่ยวไทย
- Event ต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน การเลี ้ยงต่าง ๆ
ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่า
- บริ ษัทต่าง ๆ ทังขนาดเล็
้
กและขนาดใหญ่
- ร้ านค้ า ร้ านอาหารต่าง ๆ
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2.8 ช่ องทางการให้ บริการ (Place)
ลูกค้ าสามารถติดต่อได้ ดงั นี ้
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
- สานักงานขายที่ตงอยู
ั ้ ่ในแต่ละโครงการ
- Website ของโครงการต่าง ๆ
- Facebook, Line, IG
ธุรกิจประกอบกิจการโรงแรม
- จองผ่านเจ้ าหน้ าที่โรงแรม
- จองผ่านข่องทาง Online
- จองผ่าน Agent
ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่า
- สานักงานขายของแต่ละอาคาร
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2.9 ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของทรัพย์สนิ ของบริ ษัท และ บริ ษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 แบ่งออกเป็ น
2.9.1

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 4,585.20 ล้ านบาท โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์

ที่ตัง้ ของสินทรัพย์

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)

ที่มาแห่ งสิทธิ์

ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ งป ลู ก ส ร้ า ง บ้ า น อ า เภ อ ป า ก ช่ อ ง จั ง ห วั ด
โครงการ “บ้ านสีตวัน” เนื ้อที่ 27 ไร่ นครราชสีมา

-

ราคาบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2560
(ล้ านบาท)
191.98

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างบ้ าน
โครงการ “Issara Residence
Rama 9” เนื ้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 34
เศษ 8 ส่วน 10 ตารางวา

ตาบลห้ วยกะปิ อาเภอห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ

-

467.99

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 620.90 ล้ านบาท

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างบ้ าน
โครงการ “บาบา บีช คลับ ภูเก็ต”
เนื ้อที่ 42 ไร่ 0 งาน 0.1 ตารางวา

อาเภอตะกัว่ ทุง่ จังหวัดพังงา

-

755.98

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดย บจ.อิสสระ จุนฟา

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 886.91 ล้ านบาท1/

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง บ้ าน
โครงการ “บ้ านศรีพนั วา ภูเก็ต”
เนื ้อที่ 30 ไร่ 0 งาน 1.6 ตารางวา

อ.สายอ่าวมะขาม–แหลมพันวา
หลักกิโลเมตรที่ 3+100 ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

-

228.28

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดยบจ.ชาญอิสสระ เรสซิ
เดนซ์

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 323 ล้ านบาท

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
คอนโดมิเนียมโครงการ “ISSI
Suksawasdi” เนือ้ งที่ 3 ไร่ 3 งาน

ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ

78.10

282.86

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดย บจ. ซี.ไอ.เอ็น.
เอสเตท

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 112.50 ล้ านบาท
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สินทรัพย์

ที่มาแห่ งสิทธิ์

ที่ตัง้ ของสินทรัพย์

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)

ราคาบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2560
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง โครงการ
“บ้ านอิสสระ บางนา” เนื ้อที่ 24 ไร่
3 งาน 74 ตารางวา

ถนนบางนา กม.8 ต.บางแก้ ว อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ

-

504.80

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดย บจ. ซี.ไอ.เอ็น.
เอสเตท

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 1,012 ล้ านบาท

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง โครงการ
“อิสสระ วิลเลจ” อ.ชะอา เนื ้อที่ 4
ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา

ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

-

14.08

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดย บจ. ชาญอิสสระ
วิภาพล

ปลอดจานอง

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง โครงการ
“Issara Collection Sathorn” เนื ้อ
ที่ 1 ไร่ 1 งาน

แขวงทุง่ มหาเมฆ
กรุงเทพฯ

เขตสาทร

-

408.67

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดย บจ. ชาญอิสสระ
วิภาพล

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 349 ล้ านบาท

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง โครงการ
“The Issara Chiang Mai” เนื ้อที่
6 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา

ต.สันทรายน้ อย อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่

-

376.38

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดย บจ. ชาญอิสสระ
วิภาพล

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 719 ล้ านบาท

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง โครงการ
“บ้ านทิวทะเล” อ.ชะอา เนื ้อที่ 13
ไร่ 40 ตารางวา (ทิว 1)

ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

-

109.57

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดย บจ. ร่วมอิสสระ

ปลอดจานอง

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง โครงการ

ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

-

377.32

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง

49 ตารางวา
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สินทรัพย์

ที่ตัง้ ของสินทรัพย์

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)

ราคาบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2560
(ล้ านบาท)

“บ้ านทิวทะเล” อ.ชะอา เนื ้อที่ 16
ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา (ทิว 2)

ที่มาแห่ งสิทธิ์

ภาระผูกพัน

โดย บจ. ร่วมอิสสระ

หนึ่งในวงเงิน 216 ล้ านบาท

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง โครงการ
“บลู” อ.ชะอา เนื ้อที่ 7 ไร่ 3 งาน
34 ตารางวา

ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

-

615.72

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดย บจ. ร่วมอิสสระ

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 616 ล้ านบาท

ที่ดิน โครงการ “วิลล่า 7 หลัง บา
บา บีช คลับ หัวหิน” อ.ชะอา เนื ้อ
ที่ 2 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา

ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

-

176.01

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดย บจ. ร่วมอิสสระ

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 134 ล้ านบาท

ที่ดิน โครงการ “วิลล่า 4 หลัง บา
บา บีช คลับ หัวหิน” อ.ชะอา เนื ้อ
ที่ 1 ไร่ 52 ตารางวา

ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

-

75.56

เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
โดย บจ. ร่วมอิสสระ
ดีเวล็อปเมนท์

บริษัทได้ จดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 664 ล้ านบาท2/

หมายเหตุ :

บริ ษัทได้ จดจานองที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้ างบ้ าน โครงการ “บาบา บีช คลับ ภูเก็ต” ร่ วมกับโรงแรมซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ (บันทึกอยู่ในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่งหนึ่ งในวงเงิน
886.91 ล้ านบาท
2/
บริ ษัทได้ จดจานองที่ดนิ โครงการ “วิลล่า 4 หลัง บาบา บีช คลับ หัวหิน” ร่ วมกับโรงแรมซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ (บันทึกอยู่ในรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์) เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่งหนึ่ งในวงเงิน 664 ล้ าน
บาท
1/
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2.9.2

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 315.50 ล้ านบาท โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
กรรมสิทธิ์

รายการ
1. ห้ องชุดประกอบพาณิชยกรรมและสานักงาน อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1
2. ห้ องชุดประกอบพาณิชยกรรมและสานักงาน อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2
3. ห้ องชุดประกอบพาณิชยกรรม คอนโด อิซซี่ สุขสวัสดิ์
4. ห้ องชุดประกอบพาณิชยกรรมและห้ องชุดพักอาศัย คอนโด ดิ อิสสระ ลาดพร้ าว

มูลค่ าสุทธิ (ล้ านบาท)

บริ ษัท
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย

113.10
116.00
23.90
62.50

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2.9.3

ที่ดินรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 255.39 ล้ านบาท โดยที่ดินรอการพัฒนาดังกล่าวเป็ นที่ดินเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการของบริษัทย่อย ตังอยู
้ ท่ ี่ อาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดจานองที่ดินรอการพัฒนาส่วนหนึง่ เป็ นหลักประกันเงินกู้ธนาคารแห่งหนึง่ ในวงเงิน 220.00 ล้ านบาท

2.9.4

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมลู ค่า 945.89 ล้ านบาท โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
1. ที่ดิน
2. อาคาร
3. สิง่ ปรับปรุงอาคาร
4. เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
5. ยานพาหนะ
6. งานระหว่างก่อสร้ าง

กรรมสิทธิ์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย

มูลค่ าสุทธิ (ล้ านบาท)
284.33
478.78
26.32
66.21
27.85
62.40

หมายเหตุ : ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ จานวน 839 ล้ านบาท เป็ นส่วนหนึง่ ของการหลักประกันเงินกู้กบั ธนาคาร ดังรายละเอียดที่ได้ ระบุไว้ ในหมายเหตุข้อ 1/ และ ข้ อ 2/ ของส่วนที่ 4.1 ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
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3. ข้ อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 29 พฤศจิ กายน 2561 ประกอบด้ วยกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีกรรมการทังหมด
้
9 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นางศรี วรา อิสสระ

ประธานกรรมการ

2. นายสงกรานต์ อิสสระ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ

3. นางลินดา ประเสริ ฐสม

กรรมการ

4. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์

กรรมการ

5. นายวรสิทธิ อิสสระ

กรรมการ

6. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. นายประเวศวุฒิ ไรวา

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยคณะกรรมการ 3 ท่ าน โดยได้ รับ การเลื อกตัง้ จากที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึง่ ทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระหรื อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ าง
บริ ษัท ประกอบด้ วย
1. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยจะครบวาระในปี 2562
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารซึง่ เป็ นไปตามนิยามที่ประกาศกาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนทังหมด
้
5 ท่าน 8 ตาแหน่งประกอบด้ วย
1. นายสงกรานต์ อิสสระ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานโครงการร่ วมทุน
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานสนับสนุนปฏิบตั ิการ

2. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์

รองกรรมการผู้จดั การ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาและบริ หารโครงการ

3. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ

4. นางกนกพร สาณะวัฒนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน

5. นางวนิดา รัตนคาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการขายและการตลาด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 มีดงั นี ้
ชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
261,362,079
192,687,300
97,554,105
32,809,218
19,584,454
15,180,531
14,745,718
13,880,463
10,291,050
8,900,000

1. นายสงกรานต์ อิสสระ
2. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
3. บริ ษัท ซี.ไอ.พร็ อพเพอตี ้ จากัด
4. นางสาวกรัชเพชร อิสสระ
5. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ
6. นายสาธิต สร้ างเกียรติ
7. นายอดิศกั ดิ์ อัศวโกวิท
8. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
9. นายวัลลภ สร้ างเกียรติ
10. นายเอกชัย สัตบงกช

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ า 42

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
29.38
21.66
10.97
3.69
2.20
1.71
1.66
1.56
1.16
1.00

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

4. ประวัตกิ ารเพิ่มทุนและประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
4.1 ประวัตกิ ารเพิ่มทุน
ปี
ปี 2558

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

719,999,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ 719,999,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาท เป็ นเงิ น 719,999,598 ละ 1 บาท เป็ นเงิ น 719,999,598
บาท
บาท

ปี 2559 ลดทุนจดทะเบี ยน จานวน 791,999,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ 790,871,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
402 หุ้ น และเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น ละ 1 บาท เป็ นเงิ น 791,999,598 ละ 1 บาท เป็ นเงิ น 790,871,315
จานวน 72,000,000 หุ้น
บาท
บาท
ปี 2560 ลดทุนจดทะเบี ยน จานวน 1,255,850,537 หุ้ น มูล ค่ าที่ ตราไว้ 889,726,608 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
1,128,283 หุ้ น แ ล ะ เพิ่ ม ทุ น จ ด หุ้ น ล ะ 1 บ า ท เ ป็ น เ งิ น ละ 1 บาท เป็ นเงิ น 889,726,608
ทะเบียน จานวน 434,979,222 หุ้น 1,255,850,537 บาท
บาท
4.2 ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี
เงินปั นผลที่บริ ษัทฯ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นนับตังแต่
้ ปี 2558-2560 มีดงั นี ้
สาหรับผลการดาเนินงาน
ปี 2558

เงินปั นผลต่อหุ้น

วันที่จ่ายเงินปั นผล

0.12

25 พฤษภาคม 2559

1. ปั นผลเป็ นหุ้น (10:1)

0.10

2. ปั นผลเป็ นเงินสด

0.02

ปี 2559

0.185

1. ปั นผลเป็ นหุ้น (8:1)

0.125

2. ปั นผลเป็ นเงินสด

0.060

ปี 2560
1. ปั นผลเป็ นเงินสด

0.03
0.03
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5. ข้ อมูลของบริษัทในเครื อ บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดังนี ้
ชื่อบริษัท
บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนท์ จากัด
Charn Issara Residence Co., Ltd.
บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จากัด
C.I.N. Estate Co., Ltd.

ทุนที่เรียกชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
140.00

จานวนหุ้น
ที่ถือครองอยู่
1,195,000

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาท)
100

สัดส่ วนการถือหุ้น
(%)
85.36

250.00

1,499,996

100

60.00

100.00

499,997

100

50.00

300.00

1,499,996

100

50.00

30.00

3,000,000

10

85.36

420.00

2,940,000

100

70.00

360.00

1,799,996

100

50.00

10.00

1,000,000

10

100.00

บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีซอร์ ท
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
International Resources Development
Co., Ltd.
บริษัท ฮิดะ กริล จากัด
Hida Grill Co., Ltd.

1,757.95

2,810,695

100

15.99

13.00

47,060

100

36.20

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บางกอก
Bangkok Commercial Property Fund

1,000.00

33,300,000

10

33.30

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมศรีพนั วา 2
SRI PANWA HOSPITALITY REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST
(บริษัทถือหน่วยทรัสต์จานวน 27.91 ล้ านหน่วย
(คิดเป็ น 10%) และบริษัท CIR ถือหน่วยทรัสต์
จานวน 56.90 ล้ านหน่วย (คิดเป็ น 20.36%))

3,097.72

27,906,352

11.10

10.00

บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จากัด
Charn Issara Vipaphol Co., Ltd.
บริษัท ร่วมอิสสระ จากัด
Issara United Co., Ltd.
บริษัท ศรีพนั วา แมเนจเมนท์ จากัด 1
Sri panwa Management Co., Ltd.
(ถือครองผ่าน CIR ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย)
บริษัท อิสสระ จุนฟา จากัด
Issara Junfa Co., Ltd.
บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด
Issara United Development CO., Ltd.
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จากัด
Charn Issara REIT Management Co., Ltd.

หมายเหตุ : 1 จานวนหุ้นที่ถือครองในบริษัท ศรีพนั วา แมเนจเมนท์ จากัด ถือครองผ่าน CIR ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ า 44

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

2

บริ ษั ทมีการถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พันวา ผ่าน CIR ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่อยของบริ ษัทอีกจานวน 56,895,457
หน่วย คิดเป็ น 20.36%
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

(หน่ วย : บาท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงิ นลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปัจจุบนั
เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วม
เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นมัดจาค่าทีด่ ิน - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงิ นฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ ินรอการพัฒนา
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
%
%
%
"ตรวจสอบแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"

282,434,098
250,878,022
69,260,904
4,585,200,353
35,223,241
18,990,715
3,000,000
1,285,600
674,333
63,962,208
5,310,909,474

4% 701,708,457
3%
95,625,965
1%
69,556,588
58% 4,398,116,120
0%
27,686,395
0%
7,591,779
0%
3,000,000
0%
1,285,600
0%
674,333
1%
60,079,913
68% 5,365,325,150

10% 301,182,329
1% 104,448,896
1%
71,269,997
60% 4,224,356,643
0%
25,028,946
0%
0%
1,000,000
0%
0%
2,758,583
1%
80,973,449
73% 4,811,018,843

4%
2%
1%
62%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
71%

44,192,422 1%
44,158,436 1%
46,426,147 1%
665,669,620 8% 670,025,814 9% 639,312,681 9%
149,681,235 2% 149,681,235 2% 148,966,835 2%
315,499,527 4% 266,099,527 4% 269,299,527 4%
255,389,157 3% 255,269,157 3%
0%
945,887,604 12% 436,699,336 6% 745,413,225 11%
91,808,274 1%
81,514,733 1%
85,308,348 1%
78,003,512 1%
59,507,019 1%
68,707,557 1%
2,546,131,351 32% 1,962,955,257 27% 2,003,434,320 29%
7,857,040,825 100% 7,328,280,407 100% 6,814,453,163 100%
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560
"ตรวจสอบแล้ว"

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงิ นเบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ตัว๋ แลกเงิ น
ส่วนของเจ้าหนี้ เช่ าซื้อทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงิ นกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหุ ้นกูท้ ถี่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นมัดจารับและเงิ นรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
เงิ นประกันผลงานค้างจ่าย
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ เช่ าซื้อ - สุทธิ จากส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ จากส่วนทีถ่ ึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั อื่น
หุ ้นกู้ - สุทธิ จากส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้รอตัดบัญชี
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หัก: หุ ้นทุนซื้อคืน
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ - สุทธิ
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

%

40,752,948
601,505,049
5,454,586
613,656,625
299,643,391
326,000,000
330,799,689
151,910,647
79,027,920
2,448,750,855

1%
8%

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2559
%
"ตรวจสอบแล้ว"

31 ธันวาคม 2558
"ตรวจสอบแล้ว"

%

24,620,042
570,311,861
297,209,098
6,199,178
973,308,527
200,000,000
258,000,000

0%
21,693,085
8%
533,687,023
4%
0%
7,157,455
13% 1,137,859,718
3%
299,700,000
4%
174,625,375

0%
17%
4%
3%

0%
30,000,000
4%
246,413,821
2%
158,674,623
0%
118,037,947
1%
78,231,237
31% 2,961,006,334

0%
42,000,000
3%
385,004,836
2%
127,986,183
2%
45,550,750
1%
82,926,020
40% 2,858,190,445

1%
6%
2%
1%
1%
42%

0%
8%
4%
4%

0%
8%

8,249,960

0%

5,987,892

0%

7,384,085

0%

1,059,205,412
59,000,000
1,535,396,450

13%
1%
20%

961,535,719
15,000,000
898,138,243

13%
0%
12%

961,322,314
797,960,125

14%
0%
12%

12,000,000
42,255,186
25,018,425
128,775,126
13,406,728
2,883,307,287
5,332,058,142

0%
12,000,000
1%
54,427,717
0%
28,590,265
2%
89,974,220
0%
13,101,493
37% 2,078,755,549
68% 5,039,761,883

0%
1%
51,634,244
0%
1%
97,891,205
0%
13,193,112
28% 1,929,385,085
69% 4,787,575,530

1%
0%
28%
70%

1,225,850,537

16%

11%

11%

889,726,608
23,780,791
516,297,333
22,980,409
1,452,785,141
1,452,785,141
1,072,197,542
2,524,982,683
7,857,040,825

791,999,598

11%
790,871,315 11%
0%
23,780,791
0%
7%
643,387,079
9%
0%
22,329,551
0%
18% 1,480,368,736 20%
(24,642,056)
0%
18% 1,455,726,680 20%
14%
832,791,844 11%
32% 2,288,518,524 31%
100% 7,328,280,407 100%
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719,999,598

1%

719,999,598 11%
23,780,791
0%
569,535,478
8%
34,537,845
1%
1,347,853,712 20%
(24,642,056)
0%
1,323,211,656 19%
703,665,977 10%
2,026,877,633 30%
6,814,453,163 100%

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่ วย : บาท)

2560

รำยได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้คา่ เช่ าและค่าบริ การ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
กาไรจากการจาหน่ ายโรงแรมและบ้านพักตากอากาศ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าเช่ าและค่าบริ การ
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
และค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

%

งบการเงินรวม
2559
%

2558

%

1,476,721,268 64% 1,908,355,077 62% 2,040,686,890 74%
80,667,855
3%
79,714,308
3%
77,932,336
3%
571,609,638 25% 530,631,819 17% 465,736,800 17%
0% 429,358,442 14%
0%
188,415,765
8% 139,373,221
5% 159,353,341
6%
2,317,414,526 100% 3,087,432,867 100% 2,743,709,367 100%
904,788,236 39% 1,236,948,534
43,363,330
2%
44,563,194
544,243,194 23% 493,398,100
239,441,408 10% 253,090,406
475,238,707 21% 518,229,754
101,338,258
4% 111,579,861
2,308,413,133 100% 2,657,809,849

40% 1,263,384,090
1%
47,190,674
16% 409,692,172
8% 256,105,236
17% 393,801,675
4%
63,219,341
86% 2,433,393,188

9,001,393
71,063,886
80,065,279
(35,327,639)
44,737,640

0%
3%
3%
-2%
2%

650,858

0%

19,973

0%

6,660,324
7,311,182
52,048,822

0%
0%
2%

19,973
322,815,486

0%
0%
10%

0.021

2560
(458,449,899)
(412,642,202)
451,817,742
(419,274,359)
701,708,457
282,434,098
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429,623,018 14%
55,341,626
2%
484,964,644 16%
(162,169,131) -5%
322,795,513 10%

0.181
งบการเงินรวม
2559
(584,427,233)
798,406,932
186,546,429
400,526,128
301,182,329
701,708,457

46%
2%
15%
9%
14%
2%
89%

310,316,179 11%
58,355,638
2%
368,671,817 13%
(75,366,610) -3%
293,305,207 11%

(127,831)

0%

0%
(127,831) 0%
293,177,376 11%
0.170

2558
(1,526,495,708)
37,478,199
1,482,823,850
(6,193,659)
307,375,988
301,182,329

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

(หน่ วย : บาท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วม
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ทีถ่ ึงกาหนดรับชาระภายในหนึ่ งปี
เงินมัดจาค่าทีด่ ิน - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ ึงกาหนดรับชาระภายในหนึ่ งปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
%
%
%
"ตรวจสอบแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"

72,449,727
250,878,022
26,280,595
692,740,492
4,904,265
376,000,000
3,000,000
674,333
26,772,944
1,453,700,378
3,871,405

2%
7%
1%
20%
0%
11%
0%

267,208,297
54,960,116
17,327,179
606,074,277
4,335,487
198,000,000
3,000,000

9%
2%
1%
20%
0%
7%
0%

136,330,650
104,448,896
11,641,165
517,535,189
68,000,000
1,000,000

5%
4%
0%
21%
0%
3%
0%

0%
30,000,000
0%
674,333
1%
4,471,809
42% 1,186,051,498

1%
0%
0%
40%

48,000,000
674,333
4,749,099
892,379,332

2%
0%
0%
36%

0%

3,804,802

0%

0%

3,838,998

18,000,000
1%
18,000,000
1%
0%
985,651,500 28% 774,401,500 26% 700,651,500 28%
623,079,962 18% 623,079,962 21% 537,889,000 22%
148,966,835
4% 148,966,835
5% 148,966,835
6%
206,800,000
6% 161,900,000
5% 159,900,000
6%
16,535,128
0%
20,813,399
1%
17,311,405
1%
24,720,336
1%
20,062,049
1%
21,494,605
1%
2,027,625,166 58% 1,771,062,743 60% 1,590,018,147 64%
3,481,325,544 100% 2,957,114,241 100% 2,482,397,479 100%
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
%
%
%
"ตรวจสอบแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"

(หน่ วย : บาท)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ตัว๋ แลกเงิน
ส่วนของเจ้าหนี้ เช่ าซื้อทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหุ้นกูท้ ถี่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินมัดจารับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ เช่ าซื้อ - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,225,850,537 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ - สุทธิ
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

57,440,939
299,643,391
58,249,610
8,064,480
3,405,963
426,804,383
-

2%
0%
0%
0%
9%
2%
0%
0%
12%
0%
0%

51,347,637
99,426,767
376,583
91,211,850
200,000,000
23,278,603
8,454,590
9,848,232
483,944,262
-

2%
3%
0%
3%
7%
1%
0%
0%
16%
0%
0%

38,819,264
2,375,717
81,887,850
299,700,000
4,489,008
8,282,654
5,127,800
440,682,293
377,633

2%
0%
0%
3%
12%
0%
0%
0%
18%
0%
0%

254,548,150
1,535,396,450
33,535,823
25,678,795
8,787,969
1,857,947,187
2,284,751,570

7% 292,131,395
44% 898,138,243
1%
40,106,563
1%
14,142,496
0%
8,482,809
53% 1,253,001,506
66% 1,736,945,768

10%
74,854,714
30% 797,960,125
1%
39,852,860
0%
12,689,839
0%
8,576,880
42% 934,312,051
59% 1,374,994,344

3%
32%
2%
1%
0%
38%
55%

1,225,850,537

35%

791,999,598

27%

719,999,598

29%

26%
1%
8%
0%
34%
0%
1,196,573,974 34%
0%
1,196,573,974 34%
3,481,325,544 100%

790,871,315
23,780,791
430,219,160
(60,737)
1,244,810,529
(24,642,056)
1,220,168,473
1,220,168,473
2,957,114,241

27%
1%
15%
0%
42%
-1%
41%
0%
41%
100%

719,999,598
23,780,791
388,345,512
(80,710)
1,132,045,191
(24,642,056)
1,107,403,135

889,726,608
23,780,791
282,476,454
590,121
1,196,573,974

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ า 50

29%
1%
16%
0%
46%
-1%
45%
0%
1,107,403,135 45%
2,482,397,479 100%
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งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่ วย : บาท)

2560

รำยได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้คา่ เช่ าและค่าบริ การ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
กาไรจากการจาหน่ ายโรงแรมและบ้านพักตากอากาศ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าเช่ าและค่าบริ การ
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
และค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
%

2558

%

22,900,000
7%
78,984,795 23%
0%
0%
240,865,023 70%
342,749,818 100%

0%
77,538,583 17%
0%
0%
375,524,431 83%
453,063,014 100%

483,279,990
77,285,774

14,361,807
44,973,055
32,024,438
164,573,525
73,489,355
329,422,180

4%
13%
0%
9%
48%
21%
96%

46,194,468
23,385,117
187,546,901
67,512,550
324,639,036

0%
10%
0%
5%
41%
15%
72%

276,196,252
48,776,414
30,744,402
167,517,825
50,952,307
574,187,200

13,327,638
13,327,638
(11,258,681)
2,068,957

4%
0%
4%
-3%
1%

128,423,978 28%
0%
128,423,978 28%
(1,504,218) 0%
126,919,760 28%

173,875,170

650,858

0%

19,973

0%

520,349
1,171,207
3,240,164

0%
0%
1%

19,973
126,939,733

0%
0%
28%

0.002

2560
(158,506,711)
(515,543,104)
479,291,245
(194,758,570)
267,208,297
72,449,727
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0.145
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
(159,992,924)
(17,477,624)
308,348,195
130,877,647
136,330,650
267,208,297

65%
10%
0%
0%
187,496,606 25%
748,062,370 100%
37%
7%
0%
4%
22%
7%
77%

23%
0%
173,875,170 23%
(17,361,349) -2%
156,513,821 21%

(127,831)

0%

0%
(127,831) 0%
156,385,990 21%
0.200

2558
(191,397,803)
(292,177,679)
499,323,039
15,747,557
120,583,093
136,330,650
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ตามรายละเอียดในเอกสารแทรก)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

แผนที่สถานที่รับจองซือ้ และชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

สถานที่ตง:ั ้

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 10 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-308-2020 โทรสาร 02-308-2990
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