
 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ของ 

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) 

 
เวลาและสถานท่ี 
 
 ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบรีุตดั
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นางศรีวรา อสิสระ ประธานกรรมการ   
2. นายสงกรานต์ อิสสระ   กรรมการผู้จดัการ 
3. นางลนิดา ประเสริฐสม กรรมการ 
4. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ 
5. นายพิสทุธ์ิ เดชะไกศยะ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการบริษัทท่ีไม่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายนิติ โอสถานเุคราะห์ กรรมการ 
2. นายประเวศวฒิุ ไรวา กรรมการ 
3. นายพินิจ พวัพนัธ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 
บคุคลอื่นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวลนิดา โอสถาวรนนัท์  บริษัท สาํนกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากดั (ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

2. นางอารยา สลัเลขวิทย์  บริษัท สาํนกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากดั (ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

 
 ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ ได้กลา่วแนะนําคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ ผู้บริหาร 
และท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากดั และได้แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วม
ประชมุ โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ดงันี ้
 
ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยตนเอง 57 ราย ถือหุ้น 51,011,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  42.50  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยมอบฉนัทะ 15 ราย ถือหุ้น 24,948,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   20.80   ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ 72 ราย ถือหุ้น 75,960,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   63.30  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
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ครบเป็นองค์ประชมุ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จงึกลา่วเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 อนึง่ หลงัจากเร่ิมการประชมุได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม รวมมีผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทเข้าร่วมประชมุ โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ดงันี ้
 
ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยตนเอง         58 ราย ถือหุ้น 51,016,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.51  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยมอบฉนัทะ 16 ราย ถือหุ้น 24,948,989 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.80  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ 74 ราย ถือหุ้น 75,965,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.31  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
 
วาระที่ 1 :   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ประชุมเม่ือวันที่ 25 
                       เมษายน  2556 
 
 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ซึง่ประชมุ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2556 และขอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
  

หลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วจงึลงคะแนนเสียง ดงันี ้
 มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นด้วย  75,960,439  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
 มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นด้วย       -             เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียง              99    เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
 
มตทิี่ประชุม 
เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 75,960,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 งดออกเสียง 99 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ –  ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสีย

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ทกุประการ ฯลฯ   
 

วาระที่ 2: พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
 
 ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากบริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ได้มีการพฒันาโครงการขึน้ใน
หลายโครงการทัง้ในเขตกรุงเทพ และต่างจงัหวดั จงึต้องการเงินลงทนุเพิ่มเตมิเพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินธรุกิจของบริษัท โดยขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
 วตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน : เพ่ือใช้ในการดําเนินธรุกิจ 
 ประเภท   : หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสทิธิ 
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ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน มีประกนั
หรือไมมี่ประกนั มีหรือไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

จํานวน   : มลูคา่รวมของหุ้นกู้ กําหนดไว้ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกลุเงนิ 
    อื่นในอตัราท่ีเทียบเท่า 
การเสนอขาย  : เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายใน 
    กรณีจํากดั และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/ 

หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมดหรือบางสว่น ซึง่อาจแบง่เป็นการเสนอขายในครัง้
เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้ 

 อตัราดอกเบีย้  : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 
 อาย ุ   : สําหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และสําหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่ 
     เกิน 10 ปี 
 การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแต่ละครัง้ 
 เง่ือนไขอ่ืนๆ  : ข้อจํากดัและเง่ือนไขอ่ืนๆ ของหุ้นกู้ เชน่ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ ท่ี 

จะออกในแตล่ะครัง้ มลูคา่ท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อตัราดอกเบีย้ การ
แตง่ตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  วีธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้
อยู่ในอํานาจของกรรมการผู้จดัการ 

และมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แตล่ะประเภท/แตล่ะชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึง่รวมถงึมีอํานาจในการแต่งตัง้ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนั
การจําหนา่ย การเข้าทําและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือสญัญา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัทําและย่ืนคําขอและเอกสารตา่งๆ กบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ได้มีผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามข้อสงสยัดงันีคื้อ 
 นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ (ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะฯ) ได้สอบถามเก่ียวกบัการกําหนดวงเงินออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาทวา่
มาจากการคาดการณ์วา่จะต้องใช้เงินทนุเพิ่มเทา่นีห้รือวา่เป็นการออกเพ่ือทดสอบตลาดวา่จะสามารถขายได้หรือไม ่
 นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จดัการ ได้อธิบายวา่ วงเงินดงักลา่วได้มาจากการประมาณการการใช้เงิน และใน
ขณะเดียวกนั บริษัทก็ต้องการทราบวา่ลกูค้าจะสนใจมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากเป็นการออกหุ้นกู้ เป็นครัง้แรกของบริษัทฯ ด้วย 
  
 หลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วจงึลงคะแนนเสียง ดงันี ้
 มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นด้วย  75,957,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
 มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นด้วย       -             เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียง       3,238     เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
 



 
4 
 

มตทิี่ประชุม 
เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 75,957,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 งดออกเสียง 3,238 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ –  ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนอนมุติัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ ฯลฯ   
 

 
วาระที่ 3: พจิารณาอนุมัตใิห้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
 

ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จงึพิจารณาเห็นควรอนมุตัิให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่ง
บาท) โดยทนุจดทะเบียนของบริษัทยงัคงจํานวนเท่าเดิม คือ 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) แต่หุ้นสามญัของบริษัทจะ
เพิ่มขึน้จาก 120,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็น 600,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นของบริษัทท่ีตราไว้ และการแบง่แยกหุ้นดงักลา่วไม่ทําให้สดัสว่นความเป็นเจ้าของของผู้ ถือ

หุ้นเดิมเปลี่ยนไปแตอ่ย่างใด โดยมลูคา่รวมของทนุจดทะเบียนของบริษัทยงัคงจํานวนเท่าเดิม 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ได้มีผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามข้อสงสยัดงันีคื้อ 
นายนรา ศรีเพชร (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าการเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ เพ่ือเพิ่มสภาพคลอ่ง และทางผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จะ

ขายหุ้นท่ีถืออยูอ่อกมาบ้างหรือไม ่
 นางศรีวรา อสิสระ ประธานกรรมการ ได้ให้คําตอบในข้อนีว้า่ ยงัไมส่ามารถให้คําตอบได้ เพราะเป็นเร่ืองของอนาคต 
 นายศกัดิ์ชยั สกลศรีมนตรี (ผู้ รับมอบอํานาจจาก นายสวุรรณ เดชะรินทร์ และนายสมชาย จิติมา) ได้ให้ความเหน็วา่ การ
เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้น อาจไมมี่ประโยชน์ในการเพ่ิมสภาพคลอ่งในตลาดหลกัทรัพย์ ถ้าผู้ ถือหุ้นใหญ่ไม่ขายหุ้นออกมาบางสว่น ควร
ให้คงราคาพาร์ไว้ท่ี 5 บาทตอ่ไปดีกวา่ 
 นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ชีแ้จงวา่ การเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นเป็นหนึง่ในมาตรการในการเพิ่มสภาพคลอ่งในตลาด
หลกัทรัพย์ และบริษัทยงัมีมาตรการอื่นๆ ตอ่ไปในอนาคต 
 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามอกีในวาระนี ้จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของ
บริษัท 
 

หลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วจงึลงคะแนนเสียง ดงันี ้
 มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นด้วย  75,957,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
 มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นด้วย       -             เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียง       3,038     เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
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มตทิี่ประชุม 
เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 75,957,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 งดออกเสียง 3,038 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ –  ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย 
 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนอนมุติัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ ฯลฯ   
 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทท่ีได้มีการลงมติไปใน
วาระท่ี 3 จงึควรท่ีจะมีการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เป็นดงันี ้

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 600,000,000  บาท (หกร้อยล้านบาท) 
 แบง่ออกเป็น 600,000,000  หุ้น   (หกร้อยล้านหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1     บาท                 (หนึ่งบาท)  
 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุ้นสามญั 600,000,000  หุ้น   (หกร้อยล้านหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -         หุ้น   ( - หุ้น)” 

  
หลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วจงึลงคะแนนเสียง ดงันี ้

 มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นด้วย  75,947,703  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.98 
 มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นด้วย       -             เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียง       12,835   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.02 
  
มตทิี่ประชุม 
เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 75,947,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 12,835 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 0.02  ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย 
 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ  
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วาระที่ 5: พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ได้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ (ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอํานาจ) ได้กลา่วชมโรงแรมศรีพนัวา ในสว่นของท่ีพกัและบริการของ

ทีมงาน และประธานได้กลา่วขอบคณุ  หลงัจากนัน้ ได้ให้ความเห็นวา่ บริษัทควรให้ข้อมลูกบันกัลงทนุในเร่ืองการดําเนินงานของ
บริษัท และการจ่ายเงินปันผลท่ีมีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน ซึง่จะทําให้นกัลงทนุคาดการณ์ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ และเข้ามาลงทนุในหุ้น
ของบริษัท 

นางศรีวรา อสิสระ ได้ชีแ้จงว่า ในบางครัง้ บริษัทขาดทนุแต่ยงัมีการจ่ายปันผล เน่ืองจากการรับรู้ทางบญัชีของบริษัท ซึง่
บางครัง้บริษัทมียอดขาย แตย่งัไม่สามารถบนัทกึเป็นรายได้ทางบญัชีได้จนกวา่จะโอนกรรมสทิธ์ิให้กบัลกูค้า จงึดเูสมือนวา่บริษัท
ขาดทนุ แตมี่การจ่ายเงินปันผล 
 ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ (ไม่ได้แจ้งช่ือ) ขอทราบราคาห้องพกัของโรงแรมศรีพนัวา 
 นางวิไล อินทกูล (ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงินของโรงแรมศรีพนัวา) ได้แจ้งให้ทราบราคาของห้องพกัในแต่ละประเภท
ทัง้ในช่วง Low Season และ High Season และนางศรีวรา อิสสระ ยงัได้แนะนําว่า ผู้ ถือหุ้นท่านใดสนใจ package โรงแรมศรีพนั
วาในงานไทยเท่ียวไทย สามารถโทรติดตอ่เข้ามาได้ท่ีบริษัท ทางบริษัทจะอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 
 นายนรา ศรีเพชร (ผู้ ถือหุ้น) ขอทราบถึงโครงการบ้านสีตวนั ดําเนินการไปแล้วก่ีเปอร์เซ็นต์ และมียอดขายเท่าใด จดุแข็ง
ของชาญอิสสระ คืออะไร 
 นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ (ผู้จดัการโครงการบ้านสีตวนั) ได้ให้รายละเอียดข้อมลูโครงการบ้านสีตวนัท่ีร่วมมือกบั SCG 
Heim และได้ตอบคําถามในส่วนของโครงการบ้านสีตวนัว่า มียอดขาย ณ วนันี ้คือ จํานวน 8 แปลง ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
บ้านลูกค้า โดยแต่ละหลงัใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 เดือน ยกตัง้บ้าน 1 วนั และเก็บรายละเอียดประมาณ 2 เดือน รวมแล้ว 4 
เดือนตอ่หลงั บ้านหลงัแรกๆ ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว คาดวา่ปลายปีนีจ้ะเร่ิมมีการโอนกรรมสทิธ์ิ 
 นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ชีแ้จงในส่วนของจดุแข็งของบริษัท ทกุวนันีมี้การแข่งขนัอย่างรุนแรง ทกุๆ โครงการของเรา มีจดุ
แขง็ในเร่ืองการออกแบบ และใช้ผู้ รับเหมาบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆ ยกตวัอย่างเช่น โครงการสีตวนั มีบริษัท SCG เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้าง
, บ้านทิวทะเล มีบริษัทอิตาเลี่ยนไทย เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้าง และยงัมีพนัธมิตรคู่ค้าท่ีดี นัน่ถือป็นอีกจดุแข็งหนึง่ท่ีบริษัทเรามี 
 นางศรีวรา อิสสระ ได้เสริมว่า เหตผุลสําคญัท่ีลกูค้ารักบริษัทของเรา เพราะเราพยายามเอาใจใส่ และคดัสรรสิ่งท่ีดีท่ีสดุ
ให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการสร้าง โครงสร้างต่างๆ การตกแต่งให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน 
ยกตวัอย่างเช่น เหตุผลท่ีเราไม่ได้สร้างคอนโดท่ีปากช่อง เพราะเราคิดว่า คนท่ีไปปากช่อง-เขาใหญ่ มีเหตุผลคือ ต้องการไปเพ่ือ
พกัผ่อนและได้ใกล้ชิดกบัธรรมชาติ ถึงแม้ว่าการสร้างคอนโดอาจได้รับความสนใจและขายได้อย่างมาก และอาจก่อให้เกิดรายได้
อย่างมากแก่บริษัท แตถ่ึงอย่างนัน้เราก็ตดัสินใจท่ีจะสละโอกาสจดุนีไ้ป เพราะถ้าหากสร้างคอนโดขึน้มาก็จะทําให้พืน้ท่ีส่วนนัน้เกิด
ความแออัด ลูกค้าจะไม่ได้อยู่อย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ต่างอะไรกับการอยู่ในกรุงเทพฯ จึงอยากให้ทุกท่านทราบและ
ไว้วางใจวา่บริษัทมีความเอาใจใสก่บัคณุภาพชีวิตของลกูค้าและสงัคม 
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 นายพงศ์ธวชั ชีรณวณิช (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามวา่  
1. รายได้คา่เชา่มาจากไหน และยงัเหลือพืน้ท่ีในตกึชาญอิสสระ 2 หรือไม่ 
2. บริษัท IRD จะมีการเคล่ือนไหวอยา่งไรบ้าง 
3. โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณหวัหิน-ชะอําท่ีพฒันาร่วมกบั บริษัท สหพฒันพิบลูย์ จํากดั (มหาชน) มีการซือ้ท่ีดินใน

ราคาเทา่ใด 
นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ (ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน) ชีแ้จงวา่ สว่นของรายได้ค่าเช่ามาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ และอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 นอกจากนีย้งัรวมรายได้จากการขายไฟฟ้าในอาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ 2 และคา่เช่าบธูด้วยประมาณ 20 กวา่ล้านบาท/ไตรมาส สว่นพืน้ท่ีอาคารชาญอสิสระทาวเวอร์ มีเหลืออยู่ประมาณ 1,300 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 มีเหลืออยู่ประมาณ 3,400 ตารางเมตร 

นายสงกรานต์ อิสสระ ได้เพิ่มเติมว่า IRD ยงัคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ พืน้ท่ีสว่นหนึ่งได้ถกูขายให้กบั King Power จํานวน 
200 ไร่ และ 2-3 ปีก่อน ได้มีการขายพืน้ท่ีให้กบัสโมสรบอล จํานวน 100 ไร่ และกําลงัพฒันาที่ดินอ่ืนๆ มีการพฒันาทําถนนเข้าไป
และเรายงัคงรอให้ท่ีดินมีราคาสงูขึน้เร่ือยๆ และ IRD เหลือท่ีดินประมาณ 1,000 ไร่ เร่ิมมีการพฒันามากขึน้และมีการสนใจติดต่อ
สอบถามเพิ่มมากขึน้ 

โครงการท่ีชะอํา ตอนนีกํ้าลงัเปิดเฟส 2 มลูคา่ประมาณ 15 ล้านบาท/ไร่ ซึง่เป็นราคาท่ีคอ่นข้างดี  
นายพฒัน์ เศรษฐกร (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามถึง โครงการบ้านทิวทะเล และโครงการสขุสวสัดิ์ มีการดําเนินงานได้ตามแผน

หรือไม่ และมียอดจองเทา่ใด 
นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ผู้จดัการโครงการฯ ได้ชีแ้จงว่า โครงการ ISSI Condo ท่ีสขุสวสัดิ์ เร่ิมก่อสร้างแล้ว เป็นไปตาม

แผนดําเนินการ มลูค่า 1,900 ล้าน เร่ิมต้นราคาขายท่ี 1.2 ล้านบาท เร่ิมท่ี 21 ตารางเมตรคือเล็กท่ีสดุ เราตัง้เป้าว่าปีแรกจะขายได้ 
50% แต่วนัแรกท่ีเปิดขาย ขายได้ถึง 400 ห้องภายในวนัเดียว ซึ่งคือ 65% สําหรับโครงการนีค้าดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 3 ปี 
2558 (ปี 2015) พร้อมโอนหลงัสร้างเสร็จทนัที 

นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงโครงการบ้านทิวทะเล เฟส 1 ขายได้ 80% ของ 2 พนัล้าน จํานวน 13 ไร่ 
โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 2 สปัดาห์หน้าจะเร่ิมตอกเสาเข็ม การสง่เร่ืองให้สิ่งแวดล้อมผ่านแล้ว และขายแล้วประมาณ 35% คาด
ว่าจะเร่ิมก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน  สว่นโครงการบ้านทิวทะเล เฟส 3 กําลงัย่ืนเร่ืองให้กบัสิ่งแวดล้อมพิจารณา ถ้าไม่ติดขดัเร่ือง
ใด คาดว่าพร้อมเปิดขายในเดือนเมษายน 2557 และทางเรามีการประชุมวางแผน เฟส 4 และ เฟส 5 แล้ว โครงการนีมี้คู่แข่งท่ี
สําคญั คือ  แสนสิริ ซึง่มี 4 โครงการ แตว่า่ไม่ติดทะเล เราจงึมีข้อได้เปรียบ คือเราติดทะเลและไม่ต้องทําการตลาดมาก 

นายกําจร อรุณวิไลรัตน์ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามถึง สินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัท ร่วมอิสสระ (IU) ได้มีการรวมเข้ากับ
บญัชีของบริษัทชาญอสิสระ (CI) หรือไม่ 

นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ชีแ้จงว่า มีการรวมเข้าไปในบญัชีของบริษัท และได้แสดงอยู่ใน
งบรวมบญัชีของบริษัท 

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า อยากทราบเก่ียวกบั กระแสเงินสดบริษัท และอนาคตอนัใกล้จะมีการเพ่ิมทนุ
หรือไม่ 
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นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ชีแ้จงวา่ สภาพปัจจบุนับริษัทยงัมีสภาพคลอ่ง สว่นเร่ืองการเพิ่มทนุเป็นเร่ืองในอนาคตท่ีจะต้องมี
การพิจารณา 

นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ (ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบอํานาจ) ได้สอบถามว่า โรงแรมศรีพนวา มีการประกนัการจ่ายค่าเช่า 151 
ล้านต่อปี แตปี่ท่ีแล้วทราบวา่เราขาดทนุ ในปีนีจ้ะคุ้มทนุหรือไม่ 

นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ชีแ้จงวา่ ปีก่อนเรามีรายได้ 310 ล้านบาท ซึ่งกําไรไม่ถึงท่ีกําหนด ปีนีเ้รามียอดรายได้ประมาณ 
400 ล้าน กําไรประมาณ 40% และสว่นการประกนัการจ่ายคา่เชา่ เป็นไปได้วา่ปีแรกนัน้ก็ได้กําไร และสามารถจ่ายคา่เชา่ได้ 

นายสริุยะ สะตะ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามถงึ กําไรของโรงแรมศรีพนัวา เข้าบริษัทชาญอิสสระฯ เหมือนเดิมไหม 
นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ ได้ชีแ้จงวา่ กําไรหลงัหกัคา่เช่า ยงัคงรวมกบั บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ตามสดัส่วนการถือ

หุ้น 
และยงัได้สอบถามอีกถงึ แบบโครงการเฟส 2 ท่ีภเูก็ตเป็นอย่างไรบ้าง 
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้แจ้งว่า ค่อนข้างดี และลงตวัแล้ว กําลงัส่งเร่ืองให้ทางสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ โดยให้นายยทุธนา 

ควุารนนัท์เจริญ ได้นําเสนอแบบผงัโดยรวมของโครงการศรีพนัวา พร้อมทัง้ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ (ผู้ ถือหุ้น และรับมอบอํานาจ) ได้สอบถามดงันี ้ 
1.  จะมีแนวทางจดัสรรกําไรให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างไรบ้าง 
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัท จะต้องมีการประชมุคณะกรรมการ และจะแจ้งให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 
2. ยงัได้สอบถามอีกวา่ ต้องเสียภาษีเทา่ไหร่ จากการท่ีโรงแรมศรีพนัวาเข้ากองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 นางวิไล อินทกลู ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงินโรงแรมศรีพนัวา ได้ชีแ้จงวา่ ประมาณ 128 ล้านบาท 
3. เรามีการกนัสํารองค่าเช่าโรงแรมศรีพนัวาในสว่นท่ีขาดหรือไม่ 
นางวิไล อินทกูลฯ ได้ชีแ้จงว่า มีการสํารองไว้ ซึง่ถ้าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ครบ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากดั จะ
จ่ายให้ ศรีพนัวา เมเนจเมนท์ โดยกําหนดวงเงินไว้ประมาณ 80 ล้านบาท  

 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามอีก ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
  

 
             ______________________________  

         (นางศรีวรา อสิสระ)  
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชมุ  

   รับรองถกูต้อง  

     ______________________________  
      (นายสงกรานต์ อิสสระ)  
         กรรมการผู้จดัการ  


