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บริษัทมีวัตถุประสงคในการนํ าเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยเพ่ือลงทุนในโครงการบานอิสสระ พระราม 9
โดยคาดวาจะใชเงินภายในป 2546

1. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะมีตอการดํ าเนินงานในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงที่ทํ าให

ผูลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดไว สรุปไดดังนี้

1.1 ความเสี่ยงจากการตอสัญญาเชาพื้นท่ีจากธนาคารไทยธนาคาร
บริษัทไดปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารไทยธนาคาร (“ไทยธนาคาร”) แลวเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2543

โดยโอนกรรมสิทธิหองชุด 192 ยูนิตของอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ใหแกไทยธนาคาร คิดเปนพ้ืนที่รวม
16,613 ตารางเมตร โดยรายไดคาเชาจากพื้นที่สวนนี้คิดเปนประมาณรอยละ 31.2 ของรายไดรวม ทั้งนี้
ไทยธนาคารตกลงใหบริษัทเชาหองชุดดังกลาวไดเปนระยะเวลา 3 ป และสามารถตอสัญญาการเชาไดอีก โดย
บริษัทมีสิทธิซื้อคืนหองชุดดังกลาวกอนบุคคลอื่นหรือจัดหาบุคคลภายนอกมาซื้อคืนไดภายใน 3 ปนับแตวันโอน
กรรมสิทธิ์ ทํ าใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการตอสัญญาเชา

อยางไรก็ตาม ผูบริหารคาดวาไทยธนาคารจะยังคงใหบริษัทดํ าเนินการเชาหองชุดดังกลาวตอ เนื่องจาก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไมใชธุรกิจหลักของธนาคาร การใหบริษัทเชาตอจะชวยใหไทยธนาคารไดประโยชนมากกวา
ธนาคารทํ าเอง เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่ต้ังอยูในปจจุบัน ทั้งนี้
ไทยธนาคารยังใหสิทธิบริษัทในการซื้อคืนหองชุดดังกลาวกอนบุคคลอื่น หรือจัดหาบุคคลภายนอกมาซื้อคืนภายใน
3 ป นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งบริษัทอาจเจรจาขอซื้อคืน ทํ าใหคาดวาจะชวยลดความเสี่ยงจากการตอสัญญา
เชาได

1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งมากเกินไป
ณ 30 มิถุนายน 2545 จากจํ านวนลูกคาที่เชาพ้ืนที่ในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ประมาณ 100 ราย

บริษัทมีลูกคารายใหญ 1 ราย คือ บริษัท ซีเมนส จํ ากัด (“ซีเมนส”) ซึ่งเปนลูกคาที่เชาพ้ืนที่ในสวนอาคารสํ านักงาน
มากที่สุดคิดเปนประมาณรอยละ 68.1 ของพ้ืนที่อาคารสํ านักงานใหเชาทั้งหมด รอยละ 2.6 ของพ้ืนที่ในสวนของ
ศูนยการคาใหเชาทั้งหมด และรอยละ 46.3 ของพ้ืนที่ใหเชาของบริษัททั้งหมด กลาวไดวาบริษัทอาจมีความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงลูกคารายใหญรายนี้ 
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อยางไรก็ดี จากการที่ซีเมนสไดมีการลงทุนตกแตงภายในสํ านักงานที่อยูในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2
รวมถึงไดวางระบบคอมพิวเตอร หองทดลอง ระบบ Access Control รวมท้ังระบบการสื่อสาร ระบบไฟฟาสํ ารอง
สํ าหรับคอมพิวเตอร เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลในแถบอาเซี่ยนรวมมูลคากวา 100 ลานบาทในป 2544 ทํ าใหบริษัท
คาดวาซีเมนสจะยังคงเชาพ้ืนที่อาคารสํ านักงานของบริษัทตอไปอีกอยางนอย 3-5 ป ทํ าใหคาดวาความเสี่ยงจาก
การที่บริษัทพ่ึงพิงลูกคารายใดรายหนึ่งในระยะส้ันจะไมมี อยางไรก็ตาม แมวาในระยะยาวจะไมสามารถคาดเดา
สถานการณได แต ณ ปจจุบันทั้งอาคารอิตัลไทยและอาคาร IFCT ที่ต้ังอยูในบริเวณเดียวกับอาคารของบริษัทตาง
มีอัตราการเชา (Occupancy Rate) ในอัตราที่สูงกวารอยละ 80 ผูบริหารจึงเชื่อวาบริษัทจะไมมีปญหาในการหา
ลูกคาใหมมาทดแทน

1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดคาเชา
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ตกตํ่ าลงมีผลกระทบตอรายไดจากการใหเชาพ้ืนที่อาคารสํ านักงานและ

ศูนยการคา โดยผูประกอบการบางรายอาจมีปญหาในการดํ าเนินธุรกิจจนตองคืนพ้ืนที่เชาใหแกบริษัท สงผลให
อัตราการเชาพ้ืนที่ของบริษัทลดลงได หรือบริษัทอาจตองลดอัตราคาเชาลงเพื่อเปนการชวยเหลือรานคา ส่ิงเหลานี้
เปนปจจัยที่อาจทํ าใหรายไดของบริษัทลดลง อยางไรก็ดีผูบริหารคาดวาจะสามารถหาผูประกอบการรายใหมมา
ทํ าการเชาแทนผูประกอบการรายเดิมที่มีปญหา เนื่องจากปจจุบันอาคารอื่นทั้งอาคารอิตัลไทยและอาคาร IFCT ที่
ต้ังอยูในบริเวณเดียวกับอาคารของบริษัทตางมีอัตราการเชา (Occupancy Rate) ในอัตราที่สูงกวารอยละ 80
ผูบริหารจึงเชื่อวาบริษัทจะไมมีปญหาในการหาลูกคาใหมมาทดแทน

แมวาภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2544 ที่ผานมาจะมีการขยายตัวคอนขางตํ่ าอันเปนผลจากการชะลอตัวลง
ของเศรษฐกิจโลกจากเหตุการณวินาศกรรมที่ World Trade Center และความลาชาในการแกปญหาหนี้ที่ไมกอให
เกิดรายไดของสถาบันการเงิน อยางไรก็ตามอัตราการเชาโดยเฉลี่ยของบริษัทไดปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอดจาก
รอยละ 78.8 ของพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดในป 2543 เปนรอยละ 88.7 ในปจจุบัน ทั้งนี้บริษัทคาดวาจะสามารถทยอย
ปรับเพ่ิมคาเชาในปถัดๆ ไป เมื่อสัญญาเชาเดิมทยอยครบกํ าหนด และสํ าหรับลูกคารายใหมจะไดอัตราคาเชาที่ดี
ขึ้น ซึ่งทํ าใหคาดวาผลประกอบการของบริษัทในปหนาและปถัดไปจะเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

1.4 ความเสี่ยงเรื่องความสํ าเร็จของโครงการใหมท่ีจะมีผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลดํ าเนินงานของ
บริษัท

บริษัทไดวางแผนเงินลงทุนสํ าหรับโครงการในอนาคต ซึ่งไดแก โครงการบานอิสสระ พระราม 9 (โปรด
อานรายละเอียดจากขอ 6 โครงการในอนาคต) โดยใชแหลงเงินทุนจากเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนใหแก
ประชาชนทั่วไปและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน หากโครงการดังกลาวไมสามารถดํ าเนินการตามที่คาดการณ
บริษัทจะไมทํ าการเบิกเงินในสวนที่ไดวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทจะไมมีภาระดอกเบี้ยเนื่องจาก
วงเงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกใช แตจะมีเพียงตนทุนเงินทุนสํ าหรับเงินลงทุนในสวนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนใหแก
ประชาชนทั่วไป

การพิจารณาความสํ าเร็จของโครงการบานอิสสระ พระราม 9 ที่มีผลตอฐานะการเงินและผลการดํ าเนิน
งานของบริษัทสามารถสรุปไดวา หากโครงการบานอิสสระ พระราม 9 ประสบความสํ าเร็จจะสงผลดีตองบการเงิน
ในขณะที่หากโครงการดังกลาวไมประสบความสํ าเร็จ จะไมสงผลตอฐานะการเงินของบริษัท กลาวคือ บริษัทจะมี
รายไดเพ่ิมขึ้นและมีอัตรากํ าไรเพิ่มสูงขึ้นเทากับอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากโครงการในอนาคตหากโครงการ   
ดังกลาวประสบผลสํ าเร็จ นอกจากนี้หากพิจารณาถึงผลดานลบของโครงการในอนาคตที่มีตองบการเงินในปจจุบัน
ซึ่งมีรายไดหลักมาจากโครงการชาญอิสสระทาวเวอร 2 อาจกลาวไดวาจะไมสงผลกระทบ เนื่องจากโครงการ
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ชาญอิสสระทาวเวอร 2 ที่ดํ าเนินอยูในปจจุบันมีผลการดํ าเนินงานที่มีกํ าไรและสามารถสงผลใหโครงการชาญ
อิสสระทาวเวอร 2 มีกระแสเงินสดสุทธิเพียงพอสํ าหรับการดํ าเนินงานในสวนของอาคารที่ดํ าเนินงานอยูในปจจุบัน

สํ าหรับความคืบหนาของโครงการบานอิสสระ พระราม 9 สามารถสรุปได ดังนี้
1. บริษัทอไดทํ าสัญญาซื้อที่ดินเรียบรอยแลวเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2545 และอยูระหวางสํ ารวจที่ดิน

ตรวจชั้นดิน และทํ าการถมที่  สํ าหรับขั้นตอนการออกแบบนั้น บริษัทไดออกแบบผังหลัก (Master
Plan) แลวเสร็จประมาณรอยละ 50 และอยูระหวางออกแบบบาน คลับเฮาส สระวายนํ้ า ภูมิสถาปตย

2. บริษัทไดรับการติดตอจากสถาบันการเงินในการใหสินเชื่อ และบริษัทกํ าลังอยูระหวางการตัดสินใจ
เลือกสถาบันการเงินที่เสนอเงื่อนไขการใหกูยืมที่ดีที่สุด

1.5 ความเสี่ยงในเร่ืองการไดมาซึ่งท่ีดินโดยมีตนทุนสูงกวาคูแขง เน่ืองจากการไมมีท่ีดินเปลาหรือท่ีดิน
รอการพัฒนาในบริษัท (Land bank)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทยังไมมีทรัพยสินที่เปนที่ดินเปลาหรือที่ดินที่รอการพัฒนาในบริษัท
จึงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการไดมาซึ่งที่ดินโดยมีตนทุนสูงกวาคูแขงเพ่ือใชในการพัฒนาโครงการในอนาคต    
หาก ที่ดินมีราคาเพิ่มขึ้นอาจสงผลใหบริษัทมีตนทุนในการไดมาซึ่งที่ดินเพ่ือพัฒนาที่สูงขึ้น

อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทเชื่อวาการไมมีที่ดินเปลาหรือที่ดินรอการพัฒนาในขณะนี้ไมนาจะมี
ความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว เนื่องจากปจจุบันยังมีที่ดินที่อยูในทํ าเลที่ดีที่ยังติดอยูในสถาบันการเงิน (Distressed
Property) กํ าลังทยอยออกมาเพื่อขายในราคาที่ไมสูง จากประสบการณที่ผานมาผูบริหารเคยประมูลซื้อที่จาก
กองทุนเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 ผานทางบริษัท ไนท แฟรงค จํ ากัด และไดที่ดินที่มีที่ต้ังเหมาะสมกับการทํ าโครงการ
บานจัดสรรในราคาที่ไมสูง และในปจจุบันบริษัทกํ าลังติดตอเพ่ือซื้อ Distressed Property เหลานี้อีกหลายแหง
นอกจากนี้บริษัทไดมีการลงทุนถือหุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีซอรท ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด ในสัดสวนรอยละ
16.03 ซึ่งมีที่ดินรอการพัฒนาอยูใกลกับสนามบินสุวรรณภูมิ หางจากทางแยกมอเตอรเวย ลาดกระบังเพียง
5 กิโลเมตร ซึ่ง ณ ปจจุบันมีพ้ืนที่ประมาณ 1,400 ไร บริษัทเห็นวาที่ดินผืนนี้เปนที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา
หลังจากสนามบินสรางเสร็จ ผูบริหารของบริษัทเชื่อวาแนวโนมราคาที่ดินในระยะ 2-3 ปขางหนายังคงทรงตัว และ
คาดวาบริษัทยังมีโอกาสที่จะซื้อที่ดินรอการขายของสถาบันการเงิน (Distressed  Property) ไดในตนทุนที่ไมสูง

1.6 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจแขงขันโดยผูถือหุนใหญ
ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอต้ี จํ ากัด ยังคงเปนผูถือหุนใหญ

ของบริษัทโดยถือหุนโดยตรงในบริษัทจํ านวนรอยละ 17.6 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว ปจจุบันบริษัท
ซี.ไอ. พร็อพเพอต้ี จํ ากัด ซึ่งมีผูถือหุนใหญ คือ กลุมตระกูลอิสสระ ดํ าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยลักษณะ
เดียวกันกับบริษัท โดยปจจุบันดํ าเนินโครงการเพียงโครงการเดียว คือ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร บนถนน
พระราม 4 เพ่ือปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผูบริหารของบริษัทไดกํ าหนด
มาตรการปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น โดย

1. จัดกลุมโครงสรางผูถือหุนของบริษัท โดยใหบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอต้ี จํ ากัด ดํ ารงสถานะเปน
Holding Company

2. กํ าหนดแบงแยกการดํ าเนินธุรกิจในลักษณะที่แขงขันกันใหชัดเจน โดยใหบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอต้ี
จํ ากัด มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการที่จะไมประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัท

3. บริษัทไดทํ าการแกไขขอบังคับ โดยระบุไมใหบริษัทใหกูยืมเงินหรือใหความชวยเหลือทางการเงิน
ใดๆ อันจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัท หรือบริษัทยอย กับบริษัทใหญ



บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนา 4

บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัท เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํ านวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากการกํ าหนดมาตรการปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนขางตน รวมถึงการมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่จะเขามาตรวจสอบและพิจารณารายการระหวางบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทเชื่อวาจะสามารถ
ปองกันปญหาความขัดแยงไดคอนขางชัดเจน

1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสํ าหรับการอนุมัติใหหุนสามัญของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนบริษัท 
ทรีนีต้ี แอดไวซอรี่ 2001 จํ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบ้ืองตนแลว
เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหง     
ประเทศไทยได อยางไรก็ดี เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปครั้งนี้จะกระทํ ากอนการที่ตลาดหลัก
ทรัพยจะอนุมัติรับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
สภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่
คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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