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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2532 ดวย

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในโครงการ
อาคารชุดสํ านักงานและศูนยการคา ในนามชาญอิสสระทาวเวอร 2 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายใตชื่อบริษัท ซี.ไอ. ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด ซึ่งมีบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอต้ี จํ ากัด
เปนผูถือหุนรายใหญ ทั้งนี้กลุมบริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอต้ี เปนกลุมบริษัทที่มีประสบการณในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยมากวา 17 ป เปนผูริเริ่มการพัฒนาโครงการอาคารชุดสํ านักงานและศูนยการคาเพ่ือขายใหเชา
ในนามโครงการชาญอิสสระทาวเวอร บนถนนพระราม 4 โครงการอาคารชุดพักอาศัย (Condominium) ประเภท
เรสซิเดนเชียลคอนโดมิเนียม อพารทเมนทคอนโดมิเนียม รีสอรทคอนโดมิเนียม อันไดแก โครงการบานสวนเพชร
โครงการชาญอิสสระซิต้ีโฮม โครงการจินดารักษวิลลา และโครงการชะอํ าบีชคลับ นอกจากนี้ยังพัฒนาบานเดี่ยว
และทาวนเฮาส เชน โครงการชาญอิสสระพารคโฮม  โครงการบานสวนอิสสระ และยังมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบังเฟสที่ 3 ซึ่งเปนนิคมแหงแรกที่บริหารโครงการโดยภาคเอกชนอีกดวย

บริษัท ซี.ไอ. ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด ไดเปล่ียนชื่อเปนบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด และเพ่ิมทุน
จดทะเบียนเปน 50 ลานบาทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2533 โดยบริษัทไดมีผูรวมทุนจากตางประเทศ คือ บริษัท     
มารูเบนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด จากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจแบบ Conglomerates เขาถือหุนในสัดสวน
รอยละ 40 กอนที่บริษัทจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาทเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2537 และ 800 ลานบาท
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สํ าคัญในรอบ 5 ปที่ผานมา ดังนี้

ป เหตุการณท่ีสํ าคัญ
มิถุนายน 2543 • หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 บริษัทไดเจรจาเพ่ือปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้

สถาบันการเงินรายหนึ่ง ซึ่งตอมาภายหลังสถาบันการเงินแหงนั้นไดถูกโอนเขามารวม
เปนธนาคาร ไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน) (“ไทยธนาคาร”)

• บริษัทสามารถเซ็นสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับไทยธนาคารแลวเสร็จในป 2543 โดย
บริษัทไดโอนหองชุดอาคารชาญอิสสระ 2 จํ านวน 192 ยูนิต เพ่ือชํ าระหนี้ไทยธนาคาร
บางสวน ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิซื้อคืนหองชุดหลักประกันกอนบุคคลอื่นหรือจัดหาบุคคล
ภายนอกมาซื้อคืนไดภายในระยะเวลา 3 ปนับแตวันโอนกรรมสิทธิ โดยบริษัทมีสิทธิ
ทยอยซื้อคืนและตกลงซื้อคืนหองชุดหลักประกันในราคาที่ไทยธนาคารรับโอนเพ่ือชํ าระ
หนี้พรอมดวยดอกเบี้ย MLR

มิถุนายน 2545 • บริษัท มารูเบนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด ในฐานะเปนผูรวมทุนไดขายหุนทั้งหมดในสัดสวน
รอยละ 40 ใหกับบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอต้ี จํ ากัด

• บริษัทไดแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํ ากัดเปนบริษัทมหาชน และเปล่ียนชื่อจากบริษัท  
ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด เปนบริษัท ซี.ไอ. ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน)
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ป เหตุการณที่สํ าคัญ
กันยายน 2545 • บริษัทไดทํ าการลดทุนจดทะเบียนชํ าระแลวจํ านวน 360 ลานบาท จาก 800 ลานบาท

เปน 440 ลานบาท เพ่ือลางขาดทุนสะสมของบริษัท
• บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีซอรท ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด จํ านวน

3,460,369 หุน มูลคาหุนละ 53.00 บาท (ประเมินโดยวิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชี Net
Adjusted Book Value (NAV) ณ ส้ินป 2544) เปนเงินทั้งส้ิน 183.4 ลานบาท คิดเปน
ประมาณรอยละ 16.03 โดยบริษัทไดซื้อหุนจํ านวนดังกลาวจากบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอต้ี
จํ ากัด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีซอรท ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด มีที่ดิน
รอการพัฒนา 1,400 ไรอยูใกลกับสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทเห็นวาที่ดินผืนนี้เปนที่ดินที่
มีศักยภาพในการพัฒนาหลังจากสนามบินสรางเสร็จ ปจจุบันบริษัทไดมีสัญญาเขาบริหาร
โครงการใหแกบริษัทนี้

• บริษัทไดเปล่ียนชื่อจากบริษัท ซี.ไอ.ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) เปนบริษัท  
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน)

• บริษัทไดมีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 160 ลานบาท เสนอขายแกประชาชนทั่วไปและ
กรรมการและพนักงานของบริษัทจํ านวน 32 ลานหุน ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว 600 ลานบาท โดยนํ าเงินที่ไดจากการเพิ่ม
ทุนครั้งนี้จะใชเพ่ือรองรับการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัท

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจใน 3 ลักษณะคือ

1. ธุรกิจขาย ใหเชาระยะยาว และใหเชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคา

2. ธุรกิจรับบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย

3. ธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยเพ่ือขาย

ปจจุบันบริษัทดํ าเนินธุรกิจขาย ใหเชาระยะยาว และใหเชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคาโครงการ
ชาญอิสสระทาวเวอร 2 และไดเริ่มรับจางบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพยเมื่อเดือนกันยายน
2545 โดยบริษัทไดรับจางบริหารโครงการนวภูมิซึ่งเปนโครงการของบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอต้ี จํ ากัด และ
โครงการของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีซอรท ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด นอกจากนี้บริษัทอยูระหวางการพัฒนา
ธุรกิจจัดสรรบานและที่ดินเพ่ือขาย ซึ่งทีมผูบริหารสวนใหญของบริษัทมีประสบการณการพัฒนาโครงการที่อยู
อาศัยในอดีตหลายโครงการในนามของกลุมบริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอต้ี จํ ากัด ซึ่งเปนผูถือหุน ดวยประสบการณ
ความสํ าเร็จของโครงการที่ผานมา และวิสัยทัศนเชิงธุรกิจของกลุมผูบริหาร ประกอบกับแนวโนมของธุรกิจที่อยู
อาศัยที่เริ่มฟนตัว บริษัทมีความมั่นใจวาจะสามารถดํ าเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายไดสํ าเร็จ
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โครงสรางกลุมบริษัท ณ 4 ตุลาคม 2545

บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอต้ี จํ ากัด ดํ าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยมีอาคารสํ านักงานและ
ศูนยการคาเพ่ือขายและใหเชาในโครงการชาญอิสสระ ทาวเวอร บนถนนพระราม 4 ทั้งนี้เพ่ือปองกันปญหาขัดแยง
ทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงไดมีการจัดโครงสรางกลุมบริษัท โดยกํ าหนดใหบริษัท ซี.ไอ.
พร็อพเพอต้ี จํ ากัด มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะไมประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท อีกทั้งใหมีสถานะเปน Holding Company โดยจะไมดํ าเนินธุรกิจที่เปนการแขงขันกับบริษัทใน
อนาคต สํ าหรับบริษัทนั้นในปจจุบันประกอบธุรกิจดังที่กลาวมาแลวขางตน โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจของ
บริษัทในอนาคตจะเนนการพัฒนาธุรกิจจัดสรรบานและที่ดินเพ่ือขาย ทั้งนี้ในโครงสรางกลุมบริษัทหากในอนาคต
จะมีการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ก็จะนํ ามาดํ าเนินการภายใตบริษัท

2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทสามารถจํ าแนกไดออกเปน 2 สวนหลัก ๆ ดังนี้

      หนวย: ลานบาท
ม.ค. – มิ.ย. 45 2544 2543 2542ประเภทรายได
รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

รายไดคาเชาและบริการ 68.3 93.8 136.3 93.5 126.0 89.2 113.5 87.3
รายไดอื่น ๆ 4.5 6.2 9.5 6.5 15.3 10.8 16.5 12.7
รวมรายไดทั้งสิ้น 72.8 100.0 145.8 100.0 141.3 100.0 130.0 100.0

2.4 เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ
บริษัทใหความสํ าคัญกับการรักษาระดับคุณภาพของอาคารสํ านักงานและคุณภาพของงานบริการ ซึ่ง

บริษัทถือวาเปนปจจัยสํ าคัญในความสํ าเร็จของบริษัทที่ผานมา บริษัทมีเปาหมายที่จะพัฒนาธุรกิจประเภท
โครงการบานพักอาศัยมากขึ้น เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความตองการของอสังหาริมทรัพยประเภทนี้ที่มีแนวโนม
เติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับการทํ าโครงการบานพักอาศัยจะมีความเสี่ยงนอยกวาการสรางอาคารสูง
เนื่องจากสามารถดํ าเนินการไดเร็วและใชเวลาในการสรางนอยกวาอาคารสํ านักงาน ซึ่งนาจะมีความเหมาะสม
ในภาวะที่เศรษฐกิจยังมีความผันผวน นอกจากนี้บริษัทมีเปาหมายในการพัฒนา Distressed Property ซึ่งรวมทั้ง
ที่ดินเปลา อาคารที่สรางยังไมแลวเสร็จ อาทิ อาคารคอนโดมิเนียมพักอาศัย และอาคารเซอรวิสอพารทเมนท
เปนตน โดยจะพิจารณา Distressed Property ที่มีราคาไมสูง มีศักยภาพในการทํ าโครงการ และอยูในทํ าเลที่ดี

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอรเนชันแนล รีซอรท ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด

16.03%

กลุมตระกูลอิสสระ

บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอต้ี จํ ากัด

100%

24%
นายสงกรานต อิสสระ อืน ๆ

36%40%
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