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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ: บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้: เลขท่ี 2922/200 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 
02-308-2020 ตอ่ 546 และ 541 โทรสาร 02-308-2990  

 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมตใิห้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 

 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประเภทของหุ้น  : หุ้นสามญั 

ทนุช าระแล้วเดิม : 889,726,608.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีจะช าระเพ่ิม : 1,067,671,930 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,067,671,930 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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  ทัง้นี  ้ในกรณี ท่ีบริษัทสามารถเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้ น ท่ี 
ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครัง้นีไ้ด้ทัง้หมด ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท จะเพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 
1,067,671,930 บาท และหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจะเพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 1,067,671,930 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร : 177,945,322 หุ้น 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น  : 1.42 บาท 

  (โดยในกรณีท่ีบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้นีไ้ด้ทัง้หมด บริษัทจะได้รับเงินทัง้สิน้รวม 252,682,357.24 
บาท (ทัง้นีย้งัไมร่วมคา่ใช้จ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง)) 

อตัราสว่นการจองซือ้  : 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม ่กรณีมีเศษให้ปัดทิง้ 

  ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยมีอตัราสว่นการจองซือ้หุ้นตามท่ีระบขุ้างต้น ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สิทธิของตนได้ 

วิธีการจดัสรร : บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวน 177,945,322 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจองซือ้เท่ากบั 5 หุ้น
เดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.42 บาท โดย 

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวจะได้รับการ
จดัสรรทัง้จ านวนท่ีจองซือ้ 
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(2) กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร (Oversubscription) ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวจะต้อง
แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสิทธิในใบจองซือ้หุ้นสามญัในคราวเดียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ตามสิทธิและต้องช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจองซือ้เกินสิทธิทัง้จ านวน  

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลืออนัเน่ืองมาจากการค านวณและ/หรือการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมให้คณะกรรมการ 
และ/หรือกรรมการผู้จดัการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอ านาจ
ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปท่ีคงเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีแสดงความจ านง
จองซือ้หุ้นในจ านวนท่ีเกินกวา่สิทธิของตนได้ตามสดัสว่นการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกนั 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเง่ือนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ตามท่ีระบใุนข้อท่ี 4 ด้านลา่ง 

การด าเนินการในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น : ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และให้น าเศษของหุ้นดงักล่าวไปรวมกบั
หุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้ท่ีผู้ ถือหุ้นบางรายสละสิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นภายในเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ได้ช า ระเงิน 
ค่าจองหรือด้วยเหตผุลอื่นใด (รวมกนัเรียกว่า “หุ้นส่วนที่เหลือ”) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการจองซือ้เกินกว่าสิทธิท่ี
ตนมีอยู่ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 

4. เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ 

4.1 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่า
สิทธิท่ีได้รับการจดัสรรจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทัง้จ านวนท่ีจองซือ้ 
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4.2 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสิทธิ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินสิทธินัน้จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสิทธิในใบจองซือ้หุ้น
สามญัเพ่ิมทุนในคราวเดียวกนักบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสิทธิ และช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักลา่วทัง้หมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงเจตนา
จองซือ้เกินสิทธิของตน โดยกรณีหากมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจอง
ซือ้เกินสิทธิ ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

- กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลือมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิ  

บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีแสดงเจตนาจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญั
เพ่ิมทุนดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจ านวนท่ีแสดงเจตนาจองซือ้เกินสิทธิของตน (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของ
หุ้นนัน้ทิง้)  

- กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลือน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ี จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตน (ใน
กรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายได้จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการ
จดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการ
ค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซือ้และช าระค่า
จองซือ้แล้ว 

การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดข้างต้นจะด าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร หรือไม่สามารถจดัสรรได้เน่ืองจากเป็น
เศษของหุ้น หรือจนกวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นดงักลา่วอีกตอ่ไป 
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4.3 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และช าระเงินคา่จองซือ้แล้ว จะไมม่ีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท 

4.4 ในกรณีช าระคา่จองซือ้หุ้นด้วยเช็ค การช าระเงินคา่จองซือ้จะสมบูรณ์ก็ตอ่เม่ือธนาคารผู้จ่ายท าการขึน้เงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่วา่กรณีใด ๆ การจองซือ้
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเท่านัน้ 

4.5 หากผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือบริษัทไมส่ามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นและไม่วา่ใน
กรณีใดๆก็ตาม ท่ีมิใช่ความผิดของบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุและการช าระเงินคา่หุ้นตามท่ีก าหนด หรือผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอก
ข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดัเจน หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นท่ีมิได้ก าหนดไว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท
ฉบบันี ้บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้สละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นรายดงักล่าว ดงันัน้ ในการช าระเงินค่าจองซือ้ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดให้
ถกูต้องครบถ้วน  

การคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุส าหรับสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่วข้างต้น ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนข้อ 6.6 

4.6 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใดหากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักลา่วจะท า
ให้ (1) บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายท่ีดิน พระราชบญัญตัิอาคารชุด พ.ศ. 2522 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบญัญัติการจดัสรร
ท่ีดิน พ.ศ. 2543 หรือ (2) มีคนตา่งด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วอาจไมไ่ด้รับ
การจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพียงบางสว่น 

การคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุส าหรับสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่วข้างต้น ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนข้อ 6.6 
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4.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิ ธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุ ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว
ของบริษัท 

4.8 กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเหลือจากการจดัสรรและเสนอขายในครัง้นี ้คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดแนวทางท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

 

5. วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

 

6. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวน 5 วนัท าการ ได้แก่ วนัท่ี 11-14 และ 17 ธนัวาคม 2561 ระหวา่งเวลา 10.00 - 16:00 น. 

6.2 สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ท่ีท าการของบริษัท ดงันี ้ 

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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เลขที่ 2922/200 

อาคารชาญอสิสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 10  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์ 02-308-2020 ต่อ 546 ,541 

โทรสาร 02-308-2990 

ส าหรับท่านท่ีถือหุ้ นในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีท่านมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ และมีหุ้ นสามัญของ บริษัท ชาญอิสสระ 
ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ฝากไว้ เพ่ือให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ด าเนินการรวบรวมเอกสารและย่ืนเร่ืองให้แก่บริษัท 

6.3 วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซือ้หรือผู้รับมอบอ านาจยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้และช าระเงนิค่าหุ้นเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ณ บริษัท โดย
ในการช าระเงนิค่าหุ้น ให้ช าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้

6.3.1 กรณีช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน บริษัท ชาญอิสสระดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั(มหาชน)” ระหว่างวนัท่ี 11-14 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 16:00 น.  
ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้จองซือ้ สัง่จ่ายเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ 1 ฉบบั ตอ่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 1 ใบจองซือ้หุ้น 
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6.3.2  กรณีช าระด้วยเงินโอนเข้าบญัชี (โดยช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านัน้) เข้าบญัชี “บญัชีจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั
(มหาชน)” ธนาคารธนชาติ จ ากดั(มหาชน) บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 253-6-02855-2 สาขา ชาญอิสสระทาวเวอร์2 ระหว่างวนัท่ี 11-14 และ 17 ธนัวาคม 
2561 ระหวา่งเวลา 10.00 - 16:00 น. 

ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 

- ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 
- บริษัทงดรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุทางไปรษณีย์ 

- บริษัทงดรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นเงนิสด 
-  บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะอนญุาตให้ท าการจองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม 

6.4 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ 

ข) หลกัฐานการช าระเงิน ได้แก่  ใบน าฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงินคา่หุ้นด้วยการโอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ พร้อมทัง้ระบุ
ช่ือ นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน 

ค) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จดัสง่ไป
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือฉบบันี  ้

ง) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเท่านัน้ โดยช่ือบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้ จองซือ้หุ้ น
เท่านัน้ พร้อมรับรองส าเนา  

จ) เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6.5) 
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ฉ) หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชน
ของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจ ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

6.5 เอกสารประกอบการแสดงตน 

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีท่ี ไมม่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ/
ช่ือสกลุ ซึง่ท าให้ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ให้แนบส าเนาเอกสารท่ีออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุเป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 

ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  ท่ียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ และหนงัสือรับรองของบริษัทท่ีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุ 
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(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องส าเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับ
การรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกล่าวได้จัดท า หรือรับรอง
ความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ (หากผู้ ถือหุ้นได้มอบอ านาจให้บุคคลใดบคุคลหนึง่เป็นผู้ลงนามในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุและเอกสาร
ประกอบแทน ต้องแนบหนังสือมอบอ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุของผู้ รับมอบอ านาจซึ่งลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง เป็นเอกสารประกอบการแสดงตนด้วย) 

6.6 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี)  

บริษัทจะคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดยการโอนเงินผ่าน
ระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีของผู้จองซือ้ตามท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ภายใน 21 วนันบัแต่วนั
สิน้สดุก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น โดยผู้จองซือ้ต้องแนบส าเนาสมดุเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
จองซือ้หุ้น) ทัง้นี ้บญัชีเงินฝากธนาคารดงักล่าวจะต้องเป็นประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัของธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั น้ โดยช่ือบญัชี
เงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน เน่ืองจากช่ือบญัชีเงินฝากไม่ตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ หรือไม่ว่าด้วย
สาเหตใุดก็ตามท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท บริษัทจะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตาม
จ านวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร 
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ทัง้นี ้ไม่วา่กรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุน หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ จองซือ้ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี26 พฤศจิกายน 2561 ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินคา่จองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับ
การจดัสรรไมค่รบตามจ านวนท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิโดยชอบ และผู้จองซือ้ไมม่ีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายใดๆ จากบริษัทอีกตอ่ไป 

6.7 วิธีการส่งมอบหุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

6.7.1  ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้ จองซือ้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทจะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้ น ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซือ้หุ้ น  ซึ่งในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้ นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีหุ้นของบริษัทได้รับอนุมตัิให้เข้าท าการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว  

6.7.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้ นท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีของ บริษัท 
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้
หุ้น เม่ือผู้จองซือ้ต้องการขายหุ้น ผู้จองซือ้จะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการ
ด าเนินการตามท่ีศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นัน้ ๆ ก าหนด ในกรณีนี  ้ผู้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ทันทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้จองซือ้ได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจาก
บญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 
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6.7.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้ นท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ 
“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีผู้จอง
ซือ้ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในกรณีข้อ 6.7.3 นีช่ื้อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้
ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยน าเข้าบญัชีของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) สมาชิก
เลขท่ี 600 ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามญัเพ่ิ มทุน
ของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ท่ีได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามท่ีระบไุว้ด้านหลงัใบจอง) ท่ีผู้ ถือหุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขท่ีบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ท่ีประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีดงักล่าวให้ถกูต้อง หากระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่
ถกูต้อง จะท าให้ไมส่ามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึง่บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายของหุ้นหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืน 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนกรอกรายละเอียดดงักลา่วไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และน าหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยน าเข้าบัญชีของบริษัท ชาญอิสสระ 
ดี เวล็ อป เม น ท์  จ ากั ด  (ม ห าชน ) ส ม า ชิ ก เล ข ท่ี  600 ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ก ารจั ด ส รรหุ้ น จ ะส าม ารถ ขายหุ้ น ท่ี ไ ด้ รั บ ก ารจั ด ส รรใน ตล าด 
หลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ท่ีได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการ
ถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 
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ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน  บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะน าหุ้นสามญันัน้เข้าบญัชีของบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

6.8 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นท่ีลงช่ือรับจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับจองซือ้หุ้น เพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้น 
-  ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ช าระเงินคา่จองซือ้ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด หรือเช็ค หรือเช็คธนาคารหรือ ดราฟต์ ท่ีสัง่จ่ายไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้

ตามวนัท่ีท่ีสัง่จ่าย บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้สละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้
- เช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ ให้ลงวนัท่ีตามท่ีระบุไว้เท่านัน้ การลงวนัท่ีก่อนหรือหลงัระยะเวลาการจองซือ้เป็นการผิดกฎของคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และมีโทษปรับ 
- หากจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนมากกว่าจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับจาก

การจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 
- หากจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามท่ีบริษัทเห็นสมควร 
 

7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

  เพ่ือระดมทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทภายในปี 2562 เว้นแตจ่ะมีปัจจยัอื่นทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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8. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เพ่ือให้บริษัทมีเงินทุนเพ่ิมเติมส าหรับการด าเนินกิจการ มีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้านการเงินท่ีจะขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการต่างๆ ท่ีมี
ศกัยภาพในอนาคต อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์และก าไรตอ่บริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

9. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เพ่ือให้บริษัทมีเงินทุนเพ่ิมเติมส าหรับการด าเนินกิจการ มีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้านการเงินท่ีจะขยายธุรกิจและพัฒนาโ ครงการต่างๆ ท่ีมี
ศกัยภาพในอนาคต อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์และก าไรตอ่บริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

10. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

10.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี  ้การ
จ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัตา่งๆ ต่อไปนีม้าพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจยั
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความ
เห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท 

10.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ีมีรายช่ือ 

 ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้นีจ้ะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนบัตัง้แตว่นัท่ีมีรายช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีได้ย่ืนจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
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10.3 อื่นๆ 

     - ไมม่ี – 

 

11. รายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

11.1 ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

เน่ืองจากเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จงึไมม่ีผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

11.2 ผลกระทบตอ่สว่นแบ่งก าไรของผู้ ถือหุ้น (Earn per Share Dilution หรือ EPS Dilution) 

บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 

11.3 ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น (Price Dilution) 

=  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= (1.57-1.545) / 1.57 

= ร้อยละ 1.60 

โดย “ราคาตลาดหลงัเสนอขาย” =  (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน x จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย) / (จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว + จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุท่ีเสนอขาย) 
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=  (1.57x889,726,608) + (1.42x177,945,322)/ (889,726,608+177,945,322) 

=  1.545   
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 2922/200 อาคารชาญอสิสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 10  

  ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ 

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000101 

โทรศพัท์  : 02-308-2020 ตอ่ 546,541 

โทรสาร : 02-308-2990 

เวบ็ไซต์ : www.charnissara.com   

ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว :  889,726,608.00 บาท โดยเป็นหุ้นสามญั 889,726,608 หุ้น 
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(ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ในครัง้นีไ้ด้ทัง้หมด ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท จะเพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 1,067,671,930 บาท และหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจะเพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 1,067,671,930  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิและการแข่งขัน 

2.1 การด าเนินธุรกจิ 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาและขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ประกอบไปด้วย บ้านและท่ีดินจัดสรร และห้องชุดในคอนโดมิเนียม โดยปกติจะมีสดัส่วนรายได้อยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 60 - 75 ของรายได้รวมทัง้หมด และมีรายได้จากการให้เช่าและคา่บริการในอาคารส านกังานและศนูย์การค้าโครงการชาญอิสสระทาวเวอร์ และอาคารส านกังาน
และศนูย์การค้าโครงการชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ซึง่มีรายได้ประมาณร้อยละ 3 – 5  รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม ประมาณร้อยละ 15 - 25 สว่นท่ีเหลือเป็นรายได้อื่น เช่น
รายได้คา่บริการและสาธารณปูโภคจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ รายได้คา่ธรรมเนียมบริหารงาน ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่นๆ  

 2.2 ภาพรวมในการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 บริษัทด าเนินธุรกิจใน 5 ลกัษณะ คือ 

2.2.1 ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

ปัจจุบันบริษัทได้พฒันาโครงการแล้วเสร็จซึง่อยู่ในระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลกูค้าและรอจ าหน่ายบางส่วนและอยู่ระหว่างพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายมี

รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
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(1) โครงการ The Issara Ladprao เป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ บนเนือ้ท่ีเกือบ 5 ไร่ บนถนนลาดพร้าวระหว่างซอยลาดพร้าว 14 และลาดพร้าว 14 สงู 47 ชัน้
ประกอบด้วยห้อง 561 ยนิูต มลูคา่โครงการประมาณ 2,800ล้านบาท และเร่ิมขายในไตรมาสท่ีสามของปี 2550 โดยสามารถปิดยอดขายโครงการและโอนกรรมสิทธ์ิครบถ้วนแล้ว
ในปี 2560 (คงเหลือห้องชดุท่ีให้เช่าส าหรับเปิดร้านอาหาร)  โครงการนีด้ าเนินการโดย บริษัท ซี.ไอ.เอน็. เอสเตท จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 

(2) โครงการ อิซซี่ คอนโด สขุสวสัด์ิ เป็นคอนโดของกลุม่ชาญอิสสระบนถนนสขุสวสัด์ิ ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าสายสีมว่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต อาคารมีความสงู 24 
ชัน้  บนเนือ้ท่ี 4 ไร่  พืน้ท่ีใช้สอยของห้องชุดมีตัง้แต่ 21 ตร.ม. ถึง 55 ตร.ม. ซึ่งปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่าร้อยละ 95 ของโครงการ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการโอน
กรรมสิทธ์ิตัง้แตไ่ตรมาสที่สี่ของปี 2558 โครงการนีด้ าเนินการโดย บริษัท ซี.ไอ.เอน็. เอสเตท จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 

(3) โครงการอิสสระ วิลเลจ เป็นทาวน์โอมบรรยากาศเงียบสงบ มีจ านวนเพียง 35 ยูนิต ตัง้อยู่บนถนนเพชรเกษม 212 กม. ใกล้กับสี่แยกชะอ าและใกล้ชายหาด
เพียง 300 เมตร บนท่ีดินทัง้หมด 4 ไร่ แวดล้อมด้วยโรงแรม 5 ดาว มลูคา่โครงการ 170 ล้านบาท ซึง่เปิดตวัโครงการเมื่อเดือน ธนัวาคม ปี 2553 ปัจจบุนัคงเหลือบ้านอยู่เพียง 1 ยู
นิต โครงการนีด้ าเนินการในนาม บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 

(4) โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 1 (Aqua Marine) เป็นคอนโดมิเนียมสุดหรูติดทะเล บนชายหาดชะอ า-หวัหิน เพ่ือตอบสนองกลุม่ลกูค้าระดบับีบวกถงึเอ บนพืน้ท่ี 
13 ไร่ หน้ากว้างติดทะเลยาวถงึ 57 เมตร ห่างจากตวัเมืองหวัหินเพียง 10 นาที โครงการแบ่งออกเป็นตกึ Low Rise 4 ชัน้ติดชายหาดจ านวน 4 อาคาร ถดัเข้าไปเป็นอาคารสูง 15 
ชัน้จ านวน 1 อาคารซึง่ประกอบด้วยห้องพกัตัง้แต ่1-3 ห้องนอน พืน้ท่ีตัง้แต ่44-193 ตารางเมตร รวมทัง้สิน้ 270 ยนิูต ราคาเร่ิมต้นท่ี 3.1 – 35 ล้านบาท ปัจจบุนัมียอดขายแล้วกวา่
ร้อยละ 98 ของโครงการ โดยเร่ิมสง่มอบกรรมสิทธ์ิให้แก่ลกูค้าตัง้แตไ่ตรมาสท่ีสี่ของปี 2557 ปัจจบุนัเหลือยนิูตจ าหน่ายอยู่เพียงร้อยละ 2  โครงการนีด้ าเนินการโดย บริษัท ร่วมอิส
สระ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 

(5) บ้านทิวทะเล 2 เนือ้ท่ีทัง้หมด 15 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสงู 4 ชัน้  อาคาร และอาคารสงู 15 ชัน้ 1 อาคาร มีห้องทัง้หมด 421 ยูนิต ซึ่งหลากหลายตัง้แต่ 1-3 
ห้องนอน ขนาดตัง้แต่ 35-151 ตารางเมตร ราคาเร่ิมต้นท่ี 2.4 ล้านบาท โครงการมีมูลค่ากว่า 1,950 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ ซึง่แล้วเสร็จ
ตัง้แตป่ลายปี 2558 และอยู่ระหวา่งสง่มอบให้แก่ลกูค้า โครงการนีด้ าเนินการโดย บริษัท ร่วมอิสสระ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 
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(6) โครงการ BLU เป็นคอนโดมิเนียมตอ่จากโครงการ บ้านทิวทะเล Aqua Marine และ Blue Sapphire ซึง่ได้รางวลัคอนโดมิเนียมท่ีดีท่ีสดุของประเทศไทยสองปี
ซ้อน บนพืน้ท่ี 7 ไร่ริมชายหาดซึง่เป็นอาคารสูง 21 ชัน้ มีห้องพกัตัง้แต่ 1-2 ห้องนอน พืน้ท่ีตัง้แต่ 30-60 ตารางเมตร ราคาเร่ิมต้น 1.89 ล้านบาท แล้วเสร็จตัง้แต่ ธันวาคม 2559 
ปัจจบุนัมียอดขายแล้วกวา่ร้อยละ 40 และอยู่ระหวา่งการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลกูค้า โครงการนีด้ าเนินการในนาม บริษัท ร่วมอิสสระ  จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 

(7) โครงการ อิสสระ คอลเล็คชัน่ สาทร คอนโดมีเนียมพกัอาศยัสงู 7 ชัน้ บนถนนสาทร ซึง่มีจ านวนเพียง 33 ยูนิต ประกอบด้วยห้อง 2-3 ห้องนอน และดเูพลค็ 3 
ห้องนอน พืน้ท่ีใช้สอยมากกว่า 100 ตารางเมตรต่อยนิูต โครงการมีมลูค่าประมาณ 877 ล้านบาท ปัจจุบนัมียอดขายแล้วกว่าร้อยละ 55 และสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 
2560 ซึง่จะทยอยโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลกูค้าในคร่ึงปีหลงัของปี 2560 โดยโครงการนีด้ าเนินการในนาม บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล  จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 

(8) โครงการโรงแรม บาบาบีช คลบั หวัหิน (BABA Beach Club HuaHin) เป็นโครงการโรงแรมบริเวณเดียวกบับ้านตากอากาศริมทะเลหวัหิน-ชะอ า เป็นสว่นหนึง่
ของโครงการ ทิวทะเล เอสเตท (Thew Talay Estate) เป็นโรงแรมในรูปแบบ Pool Suite 18 ห้อง มลูคา่ 500 ล้านบาท ซึง่ปัจจบุนัสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแก่ลกูค้าในเดือน
ตลุาคม 2560 ท่ีผ่านมา ส่วนของโรงแรมโซนด้านหลงัจ านวน 54 ห้อง ในคอนเซ็ปต์ Pool Suite มลูค่ารวม 1,300 ล้านบาท จะแล้วเสร็จในปี 2563 โครงการนีด้ าเนินการในนาม 
บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 

(9) โครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ภูเก็ต (BABA BEACH CLUB PHUKET HOTEL) ตัง้อยู่บริเวณเดียวกันกับ  BABA BEACH CLUB PHUKET หาดนาใต้ 
ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยได้เปิดให้บริการในส่วนของโรงแรม BABA BEACH CLUB PHUKET ช่วงปลายปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย Beach Club 
ร้านอาหาร ห้องพกัริมชายหาด (Gabana Villa) และห้องพักแบบ Ocean Villa จ านวน 16 ห้อง โดยมีสระว่ายน า้ขนาดใหญ่ และสวนธรรมชาติบริเวณหน้าหาดท่ีสวยงามและมี
ความเป็นสว่นตวั โดยมีชายหาดท่ีมีคณุภาพของทรายและน า้ทะเลท่ีสมบรูณ์ มลูคา่โครงการ 600 ล้านบาท โครงการนีด้ าเนินการในนาม บริษัท อิสสระ จุนฟา จ ากดั ซึง่เป็นบริษัท
ย่อย 

(10) โครงการ อิสสระเรสซิเดนซ์ พระราม 9 The New Symphony of Freedom ในซอยพระรามเก้า 13 ใกล้ทางด่วนและสถานีรถไฟ MRT สายสีส้ม บ้านออกแบบ
โดยดีไซน์เนอร์ชัน้น า ซึง่ออกแบบเป็นบ้าน 3 ชัน้ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ พืน้ท่ีใช้สอยมากถ ึ834 ตารางเมตร ท่ีจอดรถสงูสดุถงึ 8 คนั พร้อมลิฟท์ และสระวา่ยน า้ ด้วยราคาเร่ิมต้นท่ี 
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80 ล้านบาท มีบ้านเพียง 20 หลงั มลูค่าโครงการกว่า 1,830 ล้านบาท ปัจจุบนัมียอดขายแล้วกวา่ร้อยละ 30 และคาดว่าจะสามารถส่งมอบให้แก่ลกูค้าได้ในไตรมาสที่สามของปี 
2561 โครงการนีด้ าเนินการในนาม บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

(11) โครงการบ้านสีตวนั ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา เป็นบ้านพกัตากอากาศท่ามกลางธรรมชาติบนเนือ้ท่ี 27 ไร่ มีบ้านทัง้ 2-3 ห้องนอน จ านวน
ทัง้หมด 52 แปลง มลูค่ากว่า 800 ล้านบาท ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและได้โอนกรรมสิทธ์ิแก่ลกูค้าแล้วประมาณร้อยละ 30 บ้านสีตวนั เป็นโครงการซึง่ด าเนินการ
โดย บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

(12) บ้านอิสสระ บางนา ติดถนนใกญ่ใกล้เมกาบางนาบนเนือ้ท่ี 24 ไร่ ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว 2-3 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอยตัง้แต่ 332.5-697 ตารางเมตร แวดล้อมด้วย
ธรรมชาติ ราคาเร่ิมต้นท่ี 38 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านเดี่ยวจ านวน 43 หลงั มลูค่าโครงการประมาณ 2,560 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างบ้านตวัอย่างให้ลกูค้าเข้าชมได้ในไตร
มาสที่ 2 ของปี 2560 โครงการนีด้ าเนินการในนาม บริษัท ซี.ไอ.เอน็. เอสเตท จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย  

(13) บาบาบีช วิลล่า หวัหิน (BABA BEACH VILLA HUAHIN) เป็นโครงการบ้านพกัตากอากาศระดบั Luxury ริมทะเลหวัหิน-ชะอ า เป็นสว่นหนึ่งของโครงการ ทิว
ทะเล เอสเตท (ThewTalay Estate) โครงการประกอบด้วยบ้านเด่ียว 2 ชัน้มีสระวา่ยน า้ ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยตัง้แต ่279-525 ตารางเมตร ขนาดท่ีดิน 111-197 ตารางวา ราคาเร่ิมต้น
ตัง้แต่ 42.9-80 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จกลางปี 2560 โครงการประกอบด้วยบ้าน 11 หลงั มูลค่าประมาณ 480 ล้านบาท ซึ่งมียอดขายแล้วร้อยละ 80 และเร่ิมส่งมอบให้แก่
ลกูค้าแล้ว 

(14) โครงการศรีพนัวา เป็นโครงการที่ประกอบด้วยบ้านพกัตากอากาศและโรงแรม มลูคา่โครงการกว่า 5 พนัล้านบาท บนเนือ้ท่ี 80 ไร่ ตัง้อยู่ท่ีแหลมพนัวา จงัหวดั
ภูเก็ต ล้อมรอบด้วยวิวทะเลและเกาะโดยรอบ โรงแรมศรีพันวาตัง้อยู่บนท่ีดินประมาณ 21 ไร่ ประกอบด้วย ห้องพัก Villa และ Suit จ านวน 38 ยูนิต และห้องพักแบบ Service 
Apartment จ านวน 7 ยูนิต โรงแรมก าลงัด าเนินการการก่อสร้างห้องพกั Pool Suit เพ่ิมเติมอีก 30 ห้อง มูลค่าประมาณ 1.3 พันล้านบาท โดยห้องพกัข้างต้นได้ขายให้แก่กองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวาแล้ว ส าหรับโครงการบ้านพกัอาศยัในเฟสท่ี 4 จ านวน 6 หลงัอยู่ระหวา่งการก่อสร้าง มลูค่ากวา่ 340 ล้านบาท โดยจ าหน่ายไปแล้ว คาดว่าจะ
โอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลกูค้าได้ในปี 2561 
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(15) – (16) โครงการ ดิ อิสสระ เชียงใหม่ ตัง้อยู่ใน อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นคอนโดมิเนียมประกอบด้วยอาคาร 7 ชัน้ 4 อาคาร มีห้องทัง้หมด 448 ยูนิต 

ประกอบด้วย ห้องตัง้แต่ 1-2 ห้องนอน ขนาดตัง้แต่ 35-70 ตารางเมตร ราคาเร่ิมต้นท่ี 1.89 ล้านบาท โครงการมีมลูคา่ 1,700 ล้านบาท ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเฟสที่ 1 

จ านวน 265 ยูนิต มูลค่า 660 ล้านบาท และมียอดขาดแล้ว ประมาณร้อยละ20 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าได้ในปี 2561เป็นต้นไป โครงการนี ้

ด าเนินการในนาม บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 

(17) โครงการ บาบาบีช คลบั ภเูก็ต (BABA Beach Club Phuket) ตัง้อยู่บริเวณหาดนาใต้ ต าบนโคกกลอย จงัหวดัพงังา บนเนือ้ท่ี 42 ไร่ ติดชายหาดโอบล้อมด้วย
ธรรมชาติท่ีร่มร่ืน โครงการประกอบด้วยบ้านพักตากอากาศ 5 ห้องนอน ติดทะเลจ านวน 6 หลงั สร้างแล้วเสร็จ 3 หลงั อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 หลงั และก าลงัด าเนินการก่อสร้าง
ห้องพักแบบ Pool Villa จ านวน 18 หลงั ซึง่แล้วเสร็จ 4 หลงั โครงการนีม้ีมูลค่ารวมประมาณ 3,000 ล้านบาท  ปัจจุบันส าหรับเฟสแรกมีมูลค่า 1,938 ล้านบาท ปัจจุบันมียอด
จ าหน่ายในสว่นของ Beach front Villa และ Pool Villa แล้วประมาณร้อยละ 14 โครงการนีด้ าเนินการในนาม บริษัท อิสสระ จนุฟา  จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 

 

2.2.2.  ธุรกจิขาย ให้เช่าระยะยาว และให้เช่าอาคารส านักงานและศูนย์การค้า 

ปัจจุบนับริษัทด าเนินการอยู่ คือ ธุรกิจให้เช่าอาคารส านกังานและศนูย์การค้า “โครงการชาญอิสสระทาวเวอร์ ถนนพระรามท่ีสี่ และโครงการชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่” บริษัทบริหารพืน้ท่ีเช่าประมาณ 34,513.29 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ท่ีของบริษัท 3,825.61 ตารางเมตร และรับจ้างกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก 

บริหาร 30,687.68 ตารางเมตร  ณ สิน้ปี  2560 มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีประมาณ 90%  ของพืน้ท่ีให้เช่าทัง้หมด โดยมีลกูค้าหลกัซึง่เป็นบริษัทชัน้น า ได้แก่ Siemens Sumsung Life 

Insurance และ บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม เป็นต้น  

2.2.3.  ธุรกจิการประกอบกจิการโรงแรม 
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ประมาณไตรมาสท่ี 3 ปี 2549  บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยได้เร่ิมประกอบกิจการโรงแรม ในโครงการศรีพนัวา จงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรม

ประเภท Boutique Hotel  ในนามโรงแรมศรีพนัวา และได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการประกอบกิจการโรงแรมเป็นท่ีเรียบร้อย โดยใช้ Pool Villa จ านวน 11 หลงั ซึง่ประกอบไปด้วย

ห้องนอน จ านวน 18 ห้อง และก่อสร้างเพ่ิมในเฟสท่ีสาม อีก 23 หลัง ซึ่งแล้วเสร็จ ในปี 2552 เปิดเป็นห้องพักให้กับลูกค้าทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ จนเป็นท่ีนิยมของ

ชาวต่างชาติในระดบัท่ีน่าพอใจ ต่อมาในปี 2556  บริษัทได้ขายส่วนของโรงแรมศรีพันวา ซึ่งประกอบไปด้วยท่ีดินประมาณ 21 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา พร้อมสิ่งปลกูสร้าง และ

ห้องพัก Pool Villa, Family Suite และ Luxury Villa จ านวน 38 ยูนิต และห้องพักแบบ Service Apartment จ านวน 7 ยูนิต และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการโรงแรมศรีพนัวา ให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวา โดยบริษัทถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมประมาณ ร้อยละ 30 และเช่าโรงแรมศรีพนัวากลบัมา

บริหารเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมีคา่เช่าคงท่ีตามท่ีได้ตกลงกนัไว้ ปัจจุบนักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวา ได้แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ ในช่ือ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพนัวา เมื่อเดือนธนัวาคม 2559 ท่ีผ่านมา  นอกจากนีย้งัด าเนินการก่อสร้างโรงแรมซึง่มีห้องพกัแบบ POOL SUITE เพ่ิมเติมอีกจ านวน 30 ห้อง และขาย

เข้า ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพนัวา ในเดือน ธนัวาคม  2559 เช่นกนั พร้อมบ้านพกัตากอากาศ X 29 รวมมลูคา่ประมาณ 1,300 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 

ของปี 2560 บริษัทได้ให้บริการโรงแรมเพ่ิมเติมอีก 2 แห่ง คือ โรงแรมบาบาบีชคลบั หวัหิน (BABA BEACH CLUB HUA HIN) เป็นโครงการโรงแรมซึง่ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนักบั

บ้านพกัตากอากาศในระดบั Luxury ริมทะเลหวัหิน-ชะอ า เป็นสว่นหนึง่ของโครงการทิวทะเล เอสเตท (Thew Talay Estate) ท่ีอยู่อาศยัรูปแบบ Pool Villa และ Pool Suite มลูค่า

โครงการ 1,800 ล้านบาท ปัจจบุนัเปิดให้บริการโซนด้านหน้าหาดแก่ลกูค้าแล้วในเดือนตลุาคม 2560 ท่ีผ่านมา และโครงการโรงแรมบาบาบีชคลบั ภเูก็ต (BABA BEACH CLUB 

PHUKET HOTEL) ตัง้อยู่บริเวณเดียวกันกบั BABA BEACH CLUB PHUKET หาดนาใต้ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา โดยได้เปิดให้บริการในส่วนของโรงแรม  

BABA BEACH CLUB PHUKET ซึง่ตัง้อยู่บริเวณหน้าหาด ช่วงปลางปี 2560 ซึง่ประกอบด้วย BEACH CLUB, ร้านอาหาร, ห้องพกัริมชายหาด (GABANA VILLA) และห้องพัก

แบบ OCEAN VILLA จ านวน 16 ห้อง โดยมีสระวา่ยน า้ขนาดใหญ่ และสวนธรรมชาติบริเวณหน้าหาด ท่ีสวยงามและมีความเป็นส่วนตวัโดยมีชายหาดท่ีมีคณุภาพของทรายและ

น า้ทะเลท่ีสมบรูณ์ 
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2.2.4.  ธุรกจิรับบริหารอาคารส านักงานนิตบุิคคลอาคารชุด/บ้านจัดสรรและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทได้รับแต่งตัง้จากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และผู้จดัการทรัพย์สินของกองทุนฯ ซึง่ประกอบ ไปด้วยห้องชุดในอาคาร

ชาญอิสสระทาวเวอร์ และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 30,687.68 ตารางเมตร ตัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นมา นอกจากนี ้บริษัทได้รับจ้างบริหารงานด้านการเงิน

และการบญัชี รวมทัง้การจดัการโครงการของบริษัท อินเตอร์ เนชัน่แนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  

ส าหรับการบริหารนิติบคุคลอาคารชดุหรือบ้านจดัสรร บริษัทและบริษัทในเครือรับบริหารงานให้กบัคอนโดมิเนียม บ้านจดัสรรตา่งๆ ท่ีบริษัทและบริษัทในเครือได้ท า

การพฒันาโครงการ อาทิ อิสสระแอ็ทฟอร์ตีท้ ูสขุุมวิท, ดิ อิสสระ ลาดพร้าว บ้านสีตวนั ปากช่อง-เขาใหญ่ และคอนโดมิเนียมตากอากาศในโครงการ ทิวทะเลเอสเตททัง้หมด เป็น

ต้น 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใน 4 รูปแบบท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจ อนัได้แก่ ธุรกิจขาย ให้เช่าระยะยาว และให้เช่าอาคารส านกังานและศนูย์การค้า ธุรกิจรับจ้างบริหารอาคาร
ส านกังานและโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย ส าหรับธุรกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยั สามารถแบ่งขัน้ตอนการท าโครงการได้ดงันี ้ 

1. ขัน้หลกัการ (Conception) 

เร่ิมแรกทางผู้บริหารบริษัทจะก าหนดหลกัการ หรือลกัษณะของโครงการ โดยการเน้นรูปแบบท่ีออกมาให้ตรงกบักลุม่ลกูค้าท่ีบริษัทต้องการขาย เช่น ลกูค้าท่ีอยู่ระดบั
ลา่ง ระดบักลาง หรือระดบับน เป็นต้น 

2. ขัน้ก าหนดโครงการ (Formulation) 
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เป็นขัน้ตอนหลงัจากท่ีได้หลกัการแล้ว บริษัทก็จะก าหนดโครงการว่าให้โครงการเป็นรูปแบบใด เช่น ในกรณีท่ีบริษัทอยากให้รูปแบบบ้านออกเ ป็นแนวบ้านเดี่ยว 
บริษัทจะต้องหาท่ีดินที่มีเนือ้ท่ีประมาณ 20 ไร่ขึน้ไป หรือโครงการคอนโดมิเนียม ท่ีดินควรมีขนาดใหญ่ 1 ไร่ขึน้ไป  

3. ขัน้วิเคราะห์และประเมินโครงการ (Analysis and Evaluation) 

ภายหลังจากท่ีบริษัทสามารถก าหนดโครงการได้ ทางผู้บริหารก็จะท าการวิเคราะห์และประเมินถึงความเป็นไปได้โครงการ เงินลงทุน ผลตอบแทน ก่อนท่ีจะ
ด าเนินการอนมุตัิ 

4. ขัน้อนมุตัิโครงการ (Approval) 

หลงัจากศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการจะต้องน าเข้าขออนมุตัิจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพ่ือขออนมุตัิจดัซือ้ท่ีดินเพ่ือท าโครงการต่อไป 

5. ขัน้ปฏิบตัิการ (Implementation) 

ภายหลงัจากการอนมุตัิโครงการ ขัน้ตอนตอ่มาก็จะเป็นขัน้ตอนการติดตอ่เจรจาเพ่ือซือ้ท่ีดิน ซึง่คงต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน และติดตอ่สถาบนัการเงินเพ่ือ
ขอวงเงินกู้ ในการซือ้ท่ีดินท าโครงการ นอกจากนีบ้ริษัทจะด าเนินการจัดเตรียมบุคคลากรเพ่ือประจ าแต่ละโครงการ วางแผนโครงการ จัดจ้างผู้ ออกแบบ ขออนุญาตหน่วยงาน
ราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ออกแบบโครงการและจดัประมลูงานก่อสร้างเพ่ือหาผู้ รับเหมา อีกทัง้เตรียมงานด้านการตลาดและการขายเพ่ือเปิดตวัโครงการ 

6. ขัน้ติดตามและรายงานผลการปฏิบตัิงาน (Reporting and Feedback) 

ในระหวา่งท่ีด าเนินการก่อสร้าง บริษัทก็จะติดตามเพ่ือให้ผู้ รับเหมาท่ีก่อสร้างบ้านหรืออาคารได้ด าเนินการเป็นไปตามแบบของโครงการและให้ได้มาตรฐาน คณุภาพ
ท่ีดีเพ่ือส่งมอบให้ลกูค้าต่อไป ในระหว่างนีจ้ะต้องท าการบริหารการช าระเงินของลกูค้าให้ตรงตามก าหนดในสญัญาเมื่ออาคารแล้วเสร็จ จะส่งมอบห้องชุด/บ้านให้ลกูค้า และโอน
กรรมสิทธ์ิให้กบัลกูค้า ขัน้เปลี่ยนเป็นการบริหารตามปกติ (Transition to Normal Administration) 

หลงัจากเสร็จสิน้การขายและงานก่อสร้าง จะเข้าสูก่ระบวนการบริหารอาคารหรือบริหารหมูบ้่านตอ่ไป 
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7. ขัน้ประเมินผลงาน (Evaluation of Results) 

ภายหลังการการเสร็จสิน้โครงการ บริษัทก็จะท าการประเมินผลงาน โดยจะดูจากความส าเร็จของทัง้ด้านงานขาย การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมต้นทุน
โครงการ ตลอดจนความพงึพอใจของลกูค้าตอ่โครงการ 

การจัดหาวัตถุดบิ 

วตัถดุิบส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดินและวสัดกุ่อสร้าง  

  วิธีการจัดซือ้ที่ดิน บริษัทมีวิธีการจัดซือ้ที่สามารถแบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ 

1. ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้องการที่จะซือ้ท่ีดินในหนงัสอืพิมพ์ 

2. วิธีการประมลูหรือเจรจาซือ้จากธนาคาร  

3. ติดตอ่ผ่านนายหน้า  

4. ติดตอ่กบัเจ้าของท่ีดินที่มาเสนอขายโดยตรง 

ปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการจัดซือ้ท่ีดินจากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามหากในอนาคตบริษัทจะมีการจัดซือ้ท่ีดินจากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะ
ด าเนินการตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั และนโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัตามท่ีได้ระบุไว้ในหัวข้ อ 11.3 และ 11.4 ในเร่ือง
รายการระหวา่งกนั 
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วิธีการจัดซือ้วัสดุก่อสร้าง 

ส าหรับวสัดกุ่อสร้าง สว่นใหญ่จะรวมอยู่ในสญัญาวา่จ้างผู้ รับเหมา ซึง่ผู้ รับเหมาจะเป็นผู้ซือ้วสัดกุ่อสร้างเองตามแบบและข้อก าหนดของบริษัท แตใ่นงานบางสว่นบริษัท
จะแยกจดัซือ้เอง อาทิ งานลิฟท์, งานสวน, งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน, งานตู้อาบน า้, งานครัว และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น โดยวสัดท่ีุบริษัทจดัซือ้เองจะมีการประมลู หรือสืบราคา
จากผู้ขายไมน้่อยกวา่ 3 ราย เป็นการเปรียบเทียบและเจรจาตอ่รองเพ่ือให้ได้ราคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุ 

  ปัญหาวัตถุดบิ 

 เท่าท่ีผ่านมา บริษัทไมม่ีปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาวตัถดุิบ เน่ืองจากบริษัทได้ค านงึถงึสาเหตคุวามผนัผวนของระดบัราคาวตัถดุิบและตระหนกัถงึผลกระทบ บริษัทจงึมีการ
เตรียมตวัเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงนีโ้ดยได้ท าสญัญาวา่จ้างผู้ประกอบการในการด าเนินการก่อสร้างเป็นราคาเหมาจ่าย ซึง่ผู้ประกอบการท่ีบริษัทได้วา่จ้างจะเป็นผู้ด าเนินการจดัหา
ซือ้วตัถดุิบ 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

▪ โครงการที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร บริษัทท าการออกแบบโครงการ โดยค านงึถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และท าการขออนุญาตผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกโครงการ นอกจากนีร้ะหว่างการก่อสร้างได้ท าการควบคุมการก่อสร้างให้มีความ
ปลอดภยั ค านงึถงึผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและค าแนะน าตา่งๆ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด 

▪ อาคารส านักงานให้เช่า ในด้านการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาคารส านกังานให้เช่า ปัจจุบนัด าเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด อาทิเช่น อาคารชาญอิส
สระทาวเวอร์ 2 โดยในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัิตามกฏระเบียบของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การจดัระบบบ าบดัน า้เสียรวม ซึง่ใช้ระบบ Bio 
contact ช่วยเพ่ิมออกซิเจนให้กบัน า้ทิง้ก่อนสบูออกอาคาร สูท่่อระบายน า้สาธารณะและการจดัระบบการจดัเก็บขยะ โดยระบบตา่งๆ จะมีมาตรฐานในการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูในการดแูลอาคารให้อยู่ในสภาพท่ีดีเสมอ และในปีท่ีผ่านมาได้มีการท าโครงงานเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือลดการ
ใช้ไฟฟ้าของอาคาร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการระบบปรับอากาศให้ลกูค้า ซึง่คาดวา่จะช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 100,000 หน่วย 
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▪ ส าหรับธุรกิจด้านโรงแรม ได้มีมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การรักษาต้นไม้ท่ีมีอยู่ในท่ีท าโครงการให้มากท่ีสดุในช่วงการก่อสร้าง  และมีการออกแบบ
บ้านให้สามารถกกัเก็บน า้ฝนเพ่ือหมนุเวียนมาใช้ในการลดน า้ต้นไม้เป็นการช่วยประหยดัพลงังานน า้ มีการเก็บใบไม้ในโครงการเพ่ือน ามาท าปุ๋ ยส าหรับต้นไม้ รวมทัง้
การรณรงค์ให้ลกูค้าท่ีมาพกัร่วมมือกนัประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน า้ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าทุกส่วนประเภทธุรกิจของบริษัทได้มีการค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนัน้การด าเนินธุรกิจของบริษัทใน 3 ปีท่ีผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเกินกว่าขอบเขตท่ีกฏหมายก าหนด หรือไม่อยู่ระหว่างถูกกลา่วหาหรือมีข้อพิพาทจากหน่วยงานทางการว่าการประกอบธุรกิจบริษัทก่ อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดล้อมเกินกวา่ขอบเขตท่ีกฏหมายก าหนด 

 

2.4 ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท โดยแตล่ะกลุม่จะมีคูแ่ข่งท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

ธุรกจิพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย 

ธุรกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายเป็นธุรกิจท่ีบริษัทมีจ านวนคูแ่ข่งมาก ซึง่คู่แข่งหลกัๆ ของบริษัท คือ  ผู้ประกอบการที่เน้นกลุม่เป้าหมายเดียวกบับริษัทและมีโครงการ
อยู่ในเขตนอก CBD (Central Business District) และปริมณฑล ซึง่บริษัทท่ีจดัวา่เป็นคู่แข่ง คือ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์จ ากดั (มหาชน) บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลล
อปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น  
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ธุรกจิขาย ให้เช่าระยะยาว และให้เช่าอาคารส านักงานและศูนย์การค้า 

จ านวนคู่แข่งในธุรกิจนีม้ีไม่มากนกัโดยคู่แข่งหลกัๆ ของบริษัทเป็นอาคารส านกังานบนถนนเพชรบุรีตดัใหม่ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกบับริษัท เช่น อาคารอิตลัไทย อาคาร
เอสเอสพี (SSP) อาคารยูเอ็ม (UM) อาคารไอเอฟซีที (IFCT) และอมัรินทร์ทาวเวอร์ (Amarin Tower) โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัอาคารในบริเวณเดียวกนั ซึง่มีอตัราการใช้พืน้ท่ี ใน
อาคารอื่นๆ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 70-80 ส าหรับบริษัทมีอตัราการใช้พืน้ท่ี เฉลี่ยร้อยละ 85  

ธุรกจิรับจ้างบริหารอาคารส านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทยงัไมม่ีคูแ่ข่งในธุรกิจประเภทนีเ้น่ืองจากบริษัทให้บริการเฉพาะบริษัทท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีโครงการที่จะให้บริการกบับริษัทอื่น ทัง้นี ้บริษัท
ท่ีให้บริการในลกัษณะนีแ้ละอาจจะเป็นคูแ่ข่งในอนาคตของบริษัทส่วนมากเป็นบริษัทท่ีเป็นท่ีรู้จกัในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
และ บริษัท ซี.บี. ริชาร์ด เอลลิส จ ากดั (“C.B. Richard Ellis”)  

ธุรกจิโรงแรมและบ้านพักตากอากาศ 

ธุรกิจโรงแรมระดบั 5 ดาวมีการเติบโตไม่มากนกั โรงแรมท่ีจดัว่าเป็นลกัษณะใกล้เคียงกนัคือ Amanpuri และ Trisara ซึง่แต่ละผู้ประกอบการมีฐานลกูค้า ท าเลท่ีตัง้ 
ลกัษณะการออกแบบ วิธีการบริหารงานท่ีแตกต่างกนั ด้วยการบริการที่เป็นท่ียอมรับ และฐานลกูค้าท่ีมัน่คง ท าให้ลกูค้าเกิดความประทับใจและกลบัมาใช้บริการซ า้ และแนะน า
ให้กบัคนรู้จกั รวมถงึเป็นสถานท่ีในฝันส าหรับคนทัว่ไป 

อีกทัง้การขยายของสนามบินนานาชาติภูเก็ต โครงการมีการเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องพักและการ
บริการต่างๆ ของโรงแรมอย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้เดินหน้าขยายธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึน้ และมุ่งเน้นการบริการท่ีดี สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า และสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าท่ี
เข้าพกั 
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ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

ภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรัพย์ปี 2560 มีการเปิดตวัโครงการใหม่ๆจ านวนมากในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของปีนี ้  สองปีท่ีผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจมาตอ่เน่ืองจากสถานการณ์ภายในประเทศ ภาวะการเมือง เศรษฐกิจของเราและภายนอกประเทศ แต่ในไตรมาสที่ 3 และ 4 มีการปรับตวัดีขึน้ด้วยจากการ
ท่ีมีปัจจยับวกด้านการลงทนุของภาครัฐเพ่ือพฒันาระบบขนสง่มวลชนส่งผลให้ตลาดของคอนโดมิเนียมกระจายตวัออกจากศนูย์ของเมืองสู่เขตรอบเมืองมากขึน้ ทัง้ฝ่ังธนบรีุ-เพชร
เกษม แจ้งวฒันะ-ปากเกล็ด และ ติวานนท์-รัตนาธิเบศร์ สว่นการบริโภคภาคครัวเรือนเร่ิมมีการปรับตวัดีขึน้ ก าลงัซือ้ท่ีหายไป 2 ปี เร่ิมกลบัมา อย่างไรก็ตามปริมาณซพัพลายใน
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงเหลืออยู่ปริมาณมากในบริเวณรอบๆ เมือง โครงการที่เปิดตวัใหม่ๆ ท่ีเป็นคอนโดในเมือง มีระดบัราคาคอนโด พุ่งสูงขึน้ตามราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมสงูอย่างมาก 
อย่างไรก็ตามยุคนีเ้ป็นยุคท่ีผู้ประกอบการต้องแข่งขนัด้วยการพฒันาโดยใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เป็นยุคท่ี
ผู้พฒันาต้องปรับตวั และต้องเข้าใจผู้บริโภคในแตล่ะ Segment ให้ดีเพ่ือสร้างสรรโครงการให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

ส าหรับการท่องเท่ียว ปี 2560 มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึน้ถึง 35.38 ล้านคน (+8.77% จากปีท่ีแล้ว ) และก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวถึง 1,824 พันล้านบาท (+
11.66% จากปีท่ีแล้ว )  จากชาวตา่งชาติ และจากคนไทยท่องเท่ียวภายในประเทศถงึ 930 ล้านบาทรวมเป็นรายได้จากธุรกิจท่องเท่ียวถงึ 2,757 พนัล้านบาท ท าให้ธุรกิจโรงแรมใน
แหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆได้รายได้ขยายตวัเพ่ิมขึน้ในเกณฑ์ดี 

 
ภาวะตลาดอาคารส านักงาน 

มีพืน้ท่ีอาคารส านกังานเพ่ิมขึน้ในปี 2560 จ านวน 132,000 ตร.ม ท าให้ปัจจุบนัมีพืน้ท่ีอาคารส านกังานรวม (Supply) 8.78 ล้าน ตร.ม. โดยมีความต้องการใช้พืน้ท่ี 
(Demand) ท่ี 8.04 ล้าน ตร.ม. ท าให้อัตราการเข้าอยู่สูงขึน้เป็น 91.60% ซึ่งเพ่ิมจากปีท่ีผ่านมา แต่อตัราค่าเช่าเพ่ิมสูงขึน้เพียง 4 % จากปีท่ีแล้ว ค่าเฉลี่ยอัตราค่าเช่าอาคาร
ส านกังานเกรด Aในเขตเมือง (CBD) จะอยู่ท่ี 982บาท /ตร.ม/เดือน  และมีอาคารส านกังานท่ีอยู่ระหวา่งก่อสร้างอีก 288,300 ตร.ม. ซึง่จะทยอยสร้างเสร็จในปี 2018-2020 นี ้
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ภาวะตลาดอาคารชุดและบ้านจัดสรร 

 สถานการณ์การตลาดของอาคารชุดพกัอาศยัและบ้านจดัสรรในปีท่ีผ่านมามีการปรับตวัดีขึน้ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 มีโครงการอาคารชุดท่ีพกัอาศยัและบ้านจดัสรร
เปิดตวัใหม่เพ่ิมมากขึน้ถึง 8 % ของจ านวนยูนิต (จาก 75,035 ยูนิต เป็น 81,109 ยูนิต ) และมลูค่าโครงการเพ่ิมขึน้จาก 269,400 ล้านบาทเป็น 332,439 ล้านบาท หรือคิดเป็น
เพ่ิมขึน้ 23.39% และมีราคาขายตอ่หน่วยมีมลูคา่สงูขึน้เช่นกนั 

 

2.5 สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 

 ปัจจุบนับริษัทมีโครงการท่ีอยู่ในระหวา่งการขายและให้บริการรวม 16 โครงการ โดยแยกเป็นโครงการเพ่ือขาย 11 โครงการ โรงแรม 3 แห่ง อาคารส านกังานให้
เช่า 2 อาคาร ซึง่ท าให้บริษัทได้รายได้จากการขายและรายได้ท่ีเป็น Recurring Income อีกทัง้ยงัสามารถน าโรงแรมท่ีแล้วเสร็จเข้า REIT ตอ่ไปได้อีก 

 โครงการใหมท่ี่อยู่ระหวา่งเตรียมงานและก าลงัด าเนินการมีดงันี ้

อาคารชดุพกัอาศยัและบ้านพกั 

1. Residence Condominium ท่ีบริเวณถนนจนัทร์-สาธร 

2. The Issara Chiang Mai Phase 2 ท่ีเชียงใหม ่

3. Baba Beach Villa Hua Hin Phase 2  7 ยนิูต ใน Thew Talay Estate 

4. Pool Villa ท่ี Sri panwa Phuket 4 ยนิูต 

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. ป๊ัมน า้มนัและร้านค้า ท่ีบริเวณท่ีดินติดถนนเพชรเกษม ของ Thew Talay Estate 

นอกจากนีย้งัมีท่ีดินบริเวณลาดกระบงัประมาณ 923 ไร่ มลูค่า 2,600 ล้านบาท รอการพฒันาและแบ่งขาย (เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน คือ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล 
รีซอร์ท ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั ซึง่ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 16%) 

และส าหรับโครงการพัฒนาท่ีดินท่ี Hainan ประเทศจีน ท่ีบริษัทรับเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือพฒันาโครงการ และรับบริหารโรงแรมในแบรนด์ Sri panwa ปัจจุบนัอยู่ใน
ระหว่างก่อสร้างซึง่คาดวา่จะเร่ิมเปิด Soft Opening ในเดือนตลุาคมปีหน้า โครงการนีบ้ริษัทได้รายได้คา่ท่ีปรึกษาในช่วงการพฒันาแบบและก่อสร้าง และจะได้คา่บริหาร
โรงแรมในช่วงเปิดกิจการโรงแรม ซึง่นอกจากท่ี Hainan แล้วจะมีโครงการท่ีประเทศจีนให้บริษัทได้ด าเนินการตอ่เน่ือง 

 

2.6 นโยบายการแข่งขันและกลยุทธ์การตลาด 

 วิสยัทศัน์ ของบริษัท คือ “ชาญอิสสระ ภมูิใจพฒันา สร้างสขุท่ียัง่ยืน” 

 พนัธกิจ 

1. พฒันาทีมงานมืออาชีพให้มีความแข็งแกร่งและความพร้อมในการสร้างสรรค์โครงการ 

2. สง่มอบโครงการคณุภาพท่ีสร้างความประทบัใจและเหนือความคาดหวงัของผู้บริโภค 



 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3.1 (4) หน้า 33 

3. รักษาระดบัขนาดขององค์กรเพ่ือความคลอ่งตวัในการด าเนินธุรกิจ 

4. ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดของการพฒันาออย่ายั่งยืน 

5. รักษาความเช่ือมนัและความไว้วางใจชองผู้บริโภค บนพืน้ฐานของความโปร่งใส จริงใจ และซื่อสตัย์ 

6. สร้างความพงึพอใจและมอบผลตอบแทนท่ีเติบโตอย่างตอ่เน่ือง มัน่คงและเหมาะสมให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 

กลยทุธ์ทางการตลาด 

1. เน้นท าโครงการในกลุม่ตลาด Middle-High Sector 

2. เน้นผู้บริโภคท่ีมีความต้องการที่อยู่อาศยัจริง 

3. พฒันาแบบให้มีฟังก์ชัน่ครบครันและอยู่สบาย 

4. ค านงึถงึการรักษาสิ่งแวดล้อม การอยู่กบัธรรมชาติอย่างกลมกลืน 

5. น านวตักรรมและเทคโนโลย่ีมาพฒันาแบบโครงการเพ่ือสร้างคณุคา่และความแตกตา่ง 

6. ปรับเปลี่ยนการสง่เสริมการขายทกุไตรมาส 

7. เน้นการสื่อสารกบัผู้บริโภคผ่านสื่อ online 

8. น าฐานลกูค้าของกลุม่ชาญอิสสระมาแนะน าลกูค้า 

9. สร้าง Brand ให้เป็นท่ีรู้จกัและแข็งแกร่งขึน้ 
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 2.7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

1. กลุม่ลกูค้าเป้าหมายตามพืน้ท่ีท่ีตัง้โครงการ อาทิ เชียงใหม ่กลุม่ลกูค้าเป็นคนเชียงใหมแ่ละจงัหวดัใกล้เคียง รวมทัง้คนกรุงเทพท่ีต้องการมีท่ีอยู่ท่ีเชียงใหม่ 

2. กลุม่ลกูค้าเป้าหมายตามประเภทโครงการ 

2.1 คอนโดมิเนียมพกัอาศยั 

- คนรุ่นใหมท่ี่ชอบอยู่ในเมือง 

- คนท างานท่ีชอบอยู่ใกล้ท่ีท างาน 

- คนที่ชอบความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนสง่มวลชน 

- อายแุละระดบัรายได้ขึน้กบัระดบัราคาของแตล่ะโครงการ 

2.2 บ้านเด่ียวใจกลางเมือง 

- เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดบัสงู 

- มี Lift style อยู่ในเมือง 

- ชอบความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบทางดว่นท่ีเช่ือมตอ่การเดินทางไปจดุตา่ง ๆ ได้ง่าย 

- ชอบความทนัสมยัของงานดีไซน์  

- ชอบความคุ้มคา่ 
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2.3 บ้าน/ห้องชดุพกัตากอากาศ 

- กลุม่คนท่ีรักการท่องเท่ียว 

- ชอบอยู่กบัธรรมชาติ หลีกหนีความเป็นเมืองหลวง  

- ชอบการพกัผ่อนในวนัหยดุกบัครอบครัว 

ธุรกิจประกอบกิจการโรงแรม 

- นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ 

- นกัท่องเท่ียวไทย 

- Event ตา่ง ๆ เช่น งานแตง่งาน การเลีย้งตา่ง ๆ 

ธุรกิจอาคารส านกังานให้เช่า 

- บริษัทตา่ง ๆ ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

- ร้านค้า ร้านอาหารตา่ง ๆ 
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2.8 ช่องทางการให้บริการ (Place) 

 ลกูค้าสามารถติดตอ่ได้ดงันี ้

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

- ส านกังานขายท่ีตัง้อยู่ในแตล่ะโครงการ 

- Website ของโครงการตา่ง ๆ 

- Facebook, Line, IG 

ธุรกิจประกอบกิจการโรงแรม 

- จองผ่านเจ้าหน้าท่ีโรงแรม 

- จองผ่านข่องทาง Online 

- จองผ่าน Agent 

ธุรกิจอาคารส านกังานให้เช่า 

- ส านกังานขายของแตล่ะอาคาร  
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2.9 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะของทรัพย์สนิของบริษัท และ บริษัทยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2560 แบง่ออกเป็น 

2.9.1 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มมีลูคา่เทา่กบั 4,585.20 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

สินทรัพย์ ที่ตัง้ของสินทรัพย์ ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

ราคาบัญชี  
ณ 31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

ที่มาแห่งสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ งป ลู ก ส ร้า ง  บ้ า น
โครงการ “บ้านสีตวนั” เนือ้ที่ 27 ไร่ 

อ า เภ อ ป า ก ช่ อ ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 

- 191.98 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกันเงินกู้แก่ธนาคารแห่ง
หนึ่งในวงเงิน 295.71 ล้านบาท 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างบ้าน
โครงการ “Issara Residence 
Rama 9” เนือ้ที่ 9 ไร่ 2 งาน 34 
เศษ 8 สว่น 10 ตารางวา 

ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 

- 467.99 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
หนึ่งในวงเงิน 620.90 ล้านบาท 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างบ้าน 
โครงการ “บาบา บีช คลบั ภเูก็ต” 
เนือ้ที่ 42 ไร่ 0 งาน 0.1 ตารางวา 

อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวดัพงังา - 755.98 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดย บจ.อิสสระ จนุฟา 

บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
หนึ่งในวงเงิน 886.91 ล้านบาท1/ 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง บ้าน
โครงการ “บ้านศรีพนัวา ภเูก็ต” 
เนือ้ที่ 30 ไร่ 0 งาน 1.6 ตารางวา 

อ.สายอา่วมะขาม–แหลมพนัวา 
หลกักิโลเมตรที่ 3+100 ต.วิชิต 
อ.เมือง จ.ภเูก็ต 

- 228.28 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดยบจ.ชาญอิสสระ เรสซิ
เดนซ์ 

บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
หนึ่งในวงเงิน 323 ล้านบาท 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
คอนโดมิเนียมโครงการ “ISSI 
Suksawasdi” เนือ้งที่ 3 ไร่ 3 งาน 

ถนนสขุสวสัดิ์ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 

78.10 282.86 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดย บจ. ซี.ไอ.เอ็น. 
เอสเตท 

บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
หนึ่งในวงเงิน 112.50 ล้านบาท 
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สินทรัพย์ ที่ตัง้ของสินทรัพย์ ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

ราคาบัญชี  
ณ 31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

ที่มาแห่งสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

49 ตารางวา 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง โครงการ 
“บ้านอิสสระ บางนา” เนือ้ที่ 24 ไร่ 
3 งาน 74 ตารางวา 

ถนนบางนา กม.8 ต.บางแก้ว อ.
บางพลี จ.สมทุรปราการ 

- 504.80 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดย บจ. ซี.ไอ.เอ็น. 
เอสเตท 

บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
หนึ่งในวงเงิน 1,012 ล้านบาท 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง โครงการ 
“อิสสระ วิลเลจ” อ.ชะอ า เนือ้ที่ 4 
ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา 

ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ - 14.08 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดย บจ. ชาญอิสสระ 
วิภาพล 

ปลอดจ านอง 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง โครงการ 
“Issara Collection Sathorn” เนือ้
ที่ 1 ไร่ 1 งาน 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 

- 408.67 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดย บจ. ชาญอิสสระ 
วิภาพล 

บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
หนึ่งในวงเงิน 349 ล้านบาท 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง โครงการ 
“The Issara Chiang Mai” เนือ้ที่ 
6 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา 

ต.สนัทรายน้อย อ.สนัทราย จ.
เชียงใหม่ 

- 376.38 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดย บจ. ชาญอิสสระ 
วิภาพล 

บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
หนึ่งในวงเงิน 719 ล้านบาท 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง โครงการ 
“บ้านทิวทะเล” อ.ชะอ า เนือ้ที่ 13 
ไร่ 40 ตารางวา (ทิว 1) 

 

ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ - 109.57 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดย บจ. ร่วมอิสสระ 

ปลอดจ านอง 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง โครงการ ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ - 377.32 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
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สินทรัพย์ ที่ตัง้ของสินทรัพย์ ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

ราคาบัญชี  
ณ 31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

ที่มาแห่งสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

“บ้านทิวทะเล” อ.ชะอ า เนือ้ที่ 16 
ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา (ทิว 2) 

 

โดย บจ. ร่วมอิสสระ หนึ่งในวงเงิน 216 ล้านบาท 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง โครงการ 
“บล”ู อ.ชะอ า เนือ้ที่ 7 ไร่ 3 งาน 
34 ตารางวา 

ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ - 615.72 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดย บจ. ร่วมอิสสระ 

บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
หนึ่งในวงเงิน 616 ล้านบาท 

ที่ดิน โครงการ “วิลลา่ 7 หลงั บา
บา บีช คลบั หวัหิน” อ.ชะอ า เนือ้
ที่ 2 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา 

ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ - 176.01 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดย บจ. ร่วมอิสสระ 

บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
หนึ่งในวงเงิน 134 ล้านบาท 

ที่ดิน โครงการ “วิลลา่ 4 หลงั บา
บา บีช คลบั หวัหิน” อ.ชะอ า เนือ้
ที่ 1 ไร่ 52 ตารางวา 

ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ - 75.56 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดย บจ. ร่วมอิสสระ 
ดีเวล็อปเมนท์ 

บริษัทได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่
หนึ่งในวงเงิน 664 ล้านบาท2/ 

 
หมายเหต ุ:  1/ บริษัทได้จดจ านองท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างบ้าน โครงการ “บาบา บีช คลบั ภเูก็ต” ร่วมกบัโรงแรมซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ (บนัทกึอยู่ในรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์) เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่หนึ่งในวงเงิน 

886.91 ล้านบาท 
 2/ บริษัทได้จดจ านองท่ีดนิโครงการ “วิลลา่ 4 หลงั บาบา บีช คลบั หวัหนิ” ร่วมกบัโรงแรมซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ (บนัทกึอยู่ในรายการท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์) เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้แก่ธนาคารแหง่หนึ่งในวงเงิน 664 ล้าน

บาท 
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2.9.2 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีมลูคา่เทา่กบั 315.50 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการ กรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. ห้องชดุประกอบพาณิชยกรรมและส านกังาน อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1  บริษัท 113.10 ไมม่ี 
2. ห้องชดุประกอบพาณิชยกรรมและส านกังาน อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 116.00 ไมม่ี 
3. ห้องชดุประกอบพาณิชยกรรม คอนโด อิซซี่ สขุสวสัดิ์ บริษัทยอ่ย 23.90 ไมม่ี 
4. ห้องชดุประกอบพาณิชยกรรมและห้องชดุพกัอาศยั คอนโด ดิ อิสสระ ลาดพร้าว  บริษัทยอ่ย 62.50 ไมม่ี 

 
2.9.3 ที่ดินรอการพฒันา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มมีลูคา่เทา่กบั 255.39 ล้านบาท โดยที่ดินรอการพฒันาดงักลา่วเป็นท่ีดินเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการของบริษัทยอ่ย ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ โดยเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้บริษัทได้จดจ านองท่ีดินรอการพฒันาสว่นหนึง่เป็นหลกัประกนัเงินกู้ธนาคารแหง่หนึง่ในวงเงิน 220.00 ล้านบาท 
 

2.9.4 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีมลูคา่ 945.89 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการ กรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) 

1. ที่ดิน บริษัทและบริษัทยอ่ย 284.33 
2. อาคาร บริษัทและบริษัทยอ่ย 478.78 
3. สิง่ปรับปรุงอาคาร บริษัทและบริษัทยอ่ย 26.32 
4. เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ส านกังาน  บริษัทและบริษัทยอ่ย 66.21 
5. ยานพาหนะ บริษัทและบริษัทยอ่ย 27.85 
6. งานระหวา่งก่อสร้าง บริษัทและบริษัทยอ่ย 62.40 

  หมายเหต ุ: ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 839 ล้านบาท เป็นสว่นหนึง่ของการหลกัประกนัเงินกู้กบัธนาคาร ดงัรายละเอียดท่ีได้ระบไุว้ในหมายเหตขุ้อ 1/ และ ข้อ 2/ ของสว่นท่ี 4.1 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย
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3. ข้อมูลรายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ 

2.  นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

3. นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการ 

4. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ 

5. นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการ 

6. นายพิสทุธ์ิ เดชะไกศยะ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8. นายพินิจ พวัพนัธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. นายประเวศวฒิุ ไรวา กรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน โดยได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ซึง่ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระหรือบุคคลภายนอกท่ีไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้าง
บริษัท ประกอบด้วย 

1. นายพิสทุธ์ิ เดชะไกศยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายพินิจ พวัพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไมเ่กิน 3 ปี โดยจะครบวาระในปี 2562 
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ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทมีผู้บริหารซึง่เป็นไปตามนิยามท่ีประกาศก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุทัง้หมด 5 ท่าน 8 ต าแหน่งประกอบด้วย  

1. นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

   รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานโครงการร่วมทนุ 

   รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุปฏิบตัิการ 

2. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ 

   รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาและบริหารโครงการ 

3. นายดิฐวฒัน์ อิสสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

4. นางกนกพร สาณะวฒันา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

5. นางวนิดา รัตนคาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการขายและการตลาด 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 มีดงันี ้

ช่ือ จ านวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

  สดัสว่นการ    
ถือหุ้น (%) 

1. นายสงกรานต์ อิสสระ 261,362,079 29.38 
2. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 192,687,300 21.66 
3. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี ้จ ากดั 97,554,105 10.97 
4. นางสาวกรัชเพชร อิสสระ 32,809,218 3.69 
5. นายดิฐวฒัน์ อิสสระ 19,584,454 2.20 
6. นายสาธิต สร้างเกียรต ิ 15,180,531 1.71 
7. นายอดิศกัด์ิ อศัวโกวิท 14,745,718 1.66 
8. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 13,880,463 1.56 
9. นายวลัลภ สร้างเกียรต ิ 10,291,050 1.16 
10. นายเอกชยั สตับงกช 8,900,000 1.00 
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4. ประวัตกิารเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1 ประวัตกิารเพิ่มทุน 

ปี ทนุจดทะเบียน ทนุช าระแล้ว 

ปี 2558 719,999,598 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เป็นเงิน 719,999,598 
บาท 

719,999,598 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เป็นเงิน 719,999,598 
บาท 

ปี 2559 ลดทุนจดทะเบียน จ านวน 
402 หุ้ น และเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
จ านวน 72,000,000 หุ้น 

791,999,598 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท  เป็น เงิน791,999,598
บาท 

790,871,315 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เป็นเงิน 790,871,315 
บาท 

ปี 2560 ลดทุนจดทะเบียน จ านวน 
1,128,283 หุ้ น  แ ล ะ เพ่ิ ม ทุ น จ ด
ทะเบียน จ านวน 434,979,222 หุ้น 

1,255,850,537 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้ น ล ะ  1 บ า ท  เ ป็ น เ งิ น 
1,255,850,537 บาท 

889,726,608 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เป็นเงิน 889,726,608 
บาท 

    

 4.2 ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

เงินปันผลท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นนบัตัง้แตปี่ 2558-2560 มีดงันี ้

ส าหรับผลการด าเนินงาน เงินปันผลตอ่หุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

ปี 2558 

1. ปันผลเป็นหุ้น (10:1) 

2. ปันผลเป็นเงินสด 

0.12 

0.10 

0.02 

25 พฤษภาคม 2559 

ปี 2559 

1. ปันผลเป็นหุ้น (8:1) 

2. ปันผลเป็นเงินสด 

0.185 

0.125 

0.060 

24 พฤษภาคม 2560 

ปี 2560 

1. ปันผลเป็นเงินสด 

0.03 

0.03 

24 พฤษภาคม 2561 
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5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ้

ช่ือบริษัท 
ทุนที่เรียกช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 
จ านวนหุ้น 

ที่ถือครองอยู่ 
มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาท) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนท์ จ ากดั 
Charn Issara Residence Co., Ltd. 

140.00 1,195,000 100 85.36 

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จ ากดั 
C.I.N. Estate Co., Ltd. 

250.00 
 

1,499,996 100 60.00 

บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จ ากดั 
Charn Issara Vipaphol Co., Ltd. 

100.00 499,997 100 50.00 

บริษัท ร่วมอิสสระ จ ากดั  
Issara United Co., Ltd. 

300.00 1,499,996 100 50.00 

บริษัท ศรีพนัวา แมเนจเมนท์ จ ากดั 1 

Sri panwa Management Co., Ltd.  
(ถือครองผ่าน CIR ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย) 

30.00 3,000,000  
 

10  85.36  

บริษัท อิสสระ จนุฟา จ ากดั 
Issara Junfa Co., Ltd. 

420.00 2,940,000 100 70.00 

บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั 
Issara United Development CO., Ltd. 

360.00  1,799,996  100 50.00 

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั 
Charn Issara REIT Management Co., Ltd. 

10.00 1,000,000 10 100.00 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีซอร์ท  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
International Resources Development 
Co., Ltd. 

1,757.95 2,810,695 100 15.99 

บริษัท ฮิดะ กริล จ ากดั 
Hida Grill Co., Ltd. 

13.00 47,060 100 36.20 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ บางกอก 
Bangkok Commercial Property Fund 

1,000.00 33,300,000 10 33.30 

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  
โรงแรมศรีพนัวา 2 

SRI PANWA HOSPITALITY REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST 
(บริษัทถือหน่วยทรัสต์จ านวน 27.91 ล้านหน่วย 
(คิดเป็น 10%) และบริษัท CIR ถือหน่วยทรัสต์
จ านวน 56.90 ล้านหน่วย (คิดเป็น 20.36%)) 

3,097.72 27,906,352 
 

11.10  10.00  

หมายเหต ุ : 1 จ านวนหุ้นที่ถือครองในบริษัท ศรีพนัวา แมเนจเมนท์ จ ากดั ถือครองผ่าน CIR ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย 
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  2 บริษัทมีการถือหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ผ่าน CIR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกจ านวน 56,895,457 
หน่วย คิดเป็น 20.36% 
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ส่วนที่ 3 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558
"ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 282,434,098      4% 701,708,457      10% 301,182,329      4%
เงินลงทนุชัว่คราว 250,878,022      3% 95,625,965         1% 104,448,896      2%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 69,260,904         1% 69,556,588         1% 71,269,997         1%
ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 4,585,200,353   58% 4,398,116,120   60% 4,224,356,643   62%
สินคา้คงเหลือ 35,223,241         0% 27,686,395         0% 25,028,946         0%
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 18,990,715         0% 7,591,779           0% 0%
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 3,000,000           0% 3,000,000           0% 1,000,000           0%
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,285,600           0% 1,285,600           0% 0%
เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 674,333              0% 674,333              0% 2,758,583           0%
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 63,962,208         1% 60,079,913         1% 80,973,449         1%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,310,909,474   68% 5,365,325,150   73% 4,811,018,843   71%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 44,192,422         1% 44,158,436         1% 46,426,147         1%
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 665,669,620      8% 670,025,814      9% 639,312,681      9%
เงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 149,681,235      2% 149,681,235      2% 148,966,835      2%
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 315,499,527      4% 266,099,527      4% 269,299,527      4%
ท่ีดินรอการพฒันา 255,389,157      3% 255,269,157      3% 0%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 945,887,604      12% 436,699,336      6% 745,413,225      11%
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 91,808,274         1% 81,514,733         1% 85,308,348         1%
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 78,003,512         1% 59,507,019         1% 68,707,557         1%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,546,131,351   32% 1,962,955,257   27% 2,003,434,320   29%
รวมสินทรัพย์ 7,857,040,825   100% 7,328,280,407   100% 6,814,453,163   100%

% % %
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
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31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558
"ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 40,752,948         1% 24,620,042         0% 21,693,085         0%
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 601,505,049      8% 570,311,861      8% 533,687,023      8%
ตัว๋แลกเงิน -                            297,209,098      4% -                            
ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,454,586           0% 6,199,178           0% 7,157,455           0%
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 613,656,625      8% 973,308,527      13% 1,137,859,718   17%
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 299,643,391      4% 200,000,000      3% 299,700,000      4%
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 326,000,000      4% 258,000,000      4% 174,625,375      3%
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                            0% 30,000,000         0% 42,000,000         1%
เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 330,799,689      4% 246,413,821      3% 385,004,836      6%
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 151,910,647      2% 158,674,623      2% 127,986,183      2%
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                            0% 118,037,947      2% 45,550,750         1%
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 79,027,920         1% 78,231,237         1% 82,926,020         1%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,448,750,855   31% 2,961,006,334   40% 2,858,190,445   42%
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,249,960           0% 5,987,892           0% 7,384,085           0%
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 1,059,205,412   13% 961,535,719      13% 961,322,314      14%
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 59,000,000         1% 15,000,000         0% -                            0%
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,535,396,450   20% 898,138,243      12% 797,960,125      12%
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12,000,000         0% 12,000,000         0% -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 42,255,186         1% 54,427,717         1% 51,634,244         1%
รายไดร้อตดับญัชี 25,018,425         0% 28,590,265         0% -                            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 128,775,126      2% 89,974,220         1% 97,891,205         1%
หน้ีสินไมห่มนุเวียน 13,406,728         0% 13,101,493         0% 13,193,112         0%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,883,307,287   37% 2,078,755,549   28% 1,929,385,085   28%
รวมหนีสิ้น 5,332,058,142   68% 5,039,761,883   69% 4,787,575,530   70%
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน
   หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,225,850,537   16% 791,999,598      11% 719,999,598      11%
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 889,726,608      11% 790,871,315      11% 719,999,598      11%
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 23,780,791         0% 23,780,791         0% 23,780,791         0%
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 516,297,333      7% 643,387,079      9% 569,535,478      8%
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 22,980,409         0% 22,329,551         0% 34,537,845         1%

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,452,785,141   18% 1,480,368,736   20% 1,347,853,712   20%
หัก: หุ้นทนุซ้ือคืน (24,642,056)       0% (24,642,056)       0%
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - สุทธิ 1,452,785,141   18% 1,455,726,680   20% 1,323,211,656   19%
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,072,197,542   14% 832,791,844      11% 703,665,977      10%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,524,982,683   32% 2,288,518,524   31% 2,026,877,633   30%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,857,040,825   100% 7,328,280,407   100% 6,814,453,163   100%

% % %
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
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งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

2560 % 2559 % 2558 %
รำยได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,476,721,268   64% 1,908,355,077   62% 2,040,686,890   74%
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 80,667,855         3% 79,714,308         3% 77,932,336         3%
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 571,609,638      25% 530,631,819      17% 465,736,800      17%
ก าไรจากการจ าหน่ายโรงแรมและบา้นพกัตากอากาศ -                            0% 429,358,442      14% -                            0%
รายไดอ่ื้น 188,415,765      8% 139,373,221      5% 159,353,341      6%

รวมรำยได้ 2,317,414,526   100% 3,087,432,867   100% 2,743,709,367   100%
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 904,788,236      39% 1,236,948,534   40% 1,263,384,090   46%
ตน้ทนุคา่เช่าและคา่บริการ 43,363,330         2% 44,563,194         1% 47,190,674         2%
ตน้ทนุจากการประกอบกิจการโรงแรม 544,243,194      23% 493,398,100      16% 409,692,172      15%
คา่ใช้จ่ายในการขาย 239,441,408      10% 253,090,406      8% 256,105,236      9%
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 475,238,707      21% 518,229,754      17% 393,801,675      14%
ตน้ทนุทางการเงิน 101,338,258      4% 111,579,861      4% 63,219,341         2%

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,308,413,133   100% 2,657,809,849   86% 2,433,393,188   89%
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
  และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 9,001,393           0% 429,623,018      14% 310,316,179      11%
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 71,063,886         3% 55,341,626         2% 58,355,638         2%
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 80,065,279         3% 484,964,644      16% 368,671,817      13%
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (35,327,639)       -2% (162,169,131)     -5% (75,366,610)       -3%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 44,737,640         2% 322,795,513      10% 293,305,207      11%
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 650,858              0% 19,973                 0% (127,831)             0%
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
  ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,660,324           0% -                            0% 0%
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 7,311,182           0% 19,973                 0% (127,831)             0%
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 52,048,822         2% 322,815,486      10% 293,177,376      11%
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.021 0.181 0.170
   

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 282,434,098

(584,427,233)
798,406,932
186,546,429

(หน่วย : บาท)

(458,449,899)
(412,642,202)

451,817,742
(419,274,359)

701,708,457

งบการเงินรวม

งบการเงินรวมงบกระแสเงินสด
2560 2559 2558

400,526,128
301,182,329
701,708,457

(1,526,495,708)
37,478,199

1,482,823,850
(6,193,659)

307,375,988
301,182,329  
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31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558
"ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 72,449,727         2% 267,208,297      9% 136,330,650      5%
เงินลงทนุชัว่คราว 250,878,022      7% 54,960,116         2% 104,448,896      4%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 26,280,595         1% 17,327,179         1% 11,641,165         0%
ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 692,740,492      20% 606,074,277      20% 517,535,189      21%
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,904,265           0% 4,335,487           0% 0%
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 376,000,000      11% 198,000,000      7% 68,000,000         3%
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 3,000,000           0% 3,000,000           0% 1,000,000           0%
ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
   ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี -                            0% 30,000,000         1% 48,000,000         2%
เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 674,333              0% 674,333              0% 674,333              0%
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 26,772,944         1% 4,471,809           0% 4,749,099           0%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,453,700,378   42% 1,186,051,498   40% 892,379,332      36%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 3,871,405           0% 3,838,998           0% 3,804,802           0%
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 18,000,000         1% 18,000,000         1% 0%
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 985,651,500      28% 774,401,500      26% 700,651,500      28%
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 623,079,962      18% 623,079,962      21% 537,889,000      22%
เงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 148,966,835      4% 148,966,835      5% 148,966,835      6%
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 206,800,000      6% 161,900,000      5% 159,900,000      6%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,535,128         0% 20,813,399         1% 17,311,405         1%
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 24,720,336         1% 20,062,049         1% 21,494,605         1%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,027,625,166   58% 1,771,062,743   60% 1,590,018,147   64%
รวมสินทรัพย์ 3,481,325,544   100% 2,957,114,241   100% 2,482,397,479   100%

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

% % %
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31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558
"ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 57,440,939         2% 51,347,637         2% 38,819,264         2%
ตัว๋แลกเงิน -                            0% 99,426,767         3% -                            0%
ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                            0% 376,583              0% 2,375,717           0%
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                            0% 91,211,850         3% 81,887,850         3%
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 299,643,391      9% 200,000,000      7% 299,700,000      12%
เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 58,249,610         2% 23,278,603         1% 4,489,008           0%
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 8,064,480           0% 8,454,590           0% 8,282,654           0%
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,405,963           0% 9,848,232           0% 5,127,800           0%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 426,804,383      12% 483,944,262      16% 440,682,293      18%
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 0% 0% 0%
เจา้หน้ีเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                            0% -                            0% 377,633              0%
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 254,548,150      7% 292,131,395      10% 74,854,714         3%
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,535,396,450   44% 898,138,243      30% 797,960,125      32%
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 33,535,823         1% 40,106,563         1% 39,852,860         2%
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,678,795         1% 14,142,496         0% 12,689,839         1%
หน้ีสินไมห่มนุเวียน 8,787,969           0% 8,482,809           0% 8,576,880           0%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,857,947,187   53% 1,253,001,506   42% 934,312,051      38%
รวมหนีสิ้น 2,284,751,570   66% 1,736,945,768   59% 1,374,994,344   55%
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 1,225,850,537  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,225,850,537   35% 791,999,598      27% 719,999,598      29%
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
   หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 889,726,608      26% 790,871,315      27% 719,999,598      29%
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 23,780,791         1% 23,780,791         1% 23,780,791         1%
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 282,476,454      8% 430,219,160      15% 388,345,512      16%
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 590,121              0% (60,737)               0% (80,710)               0%
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,196,573,974   34% 1,244,810,529   42% 1,132,045,191   46%
หัก: หุ้นทนุซ้ือคืน 0% (24,642,056)       -1% (24,642,056)       -1%
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - สุทธิ 1,196,573,974   34% 1,220,168,473   41% 1,107,403,135   45%
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 0% -                            0% 0%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,196,573,974   34% 1,220,168,473   41% 1,107,403,135   45%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,481,325,544   100% 2,957,114,241   100% 2,482,397,479   100%

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

% % %
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งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

2560 % 2559 % 2558 %
รำยได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 22,900,000         7% -                            0% 483,279,990      65%
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 78,984,795         23% 77,538,583         17% 77,285,774         10%
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม -                            0% -                            0% 0%
ก าไรจากการจ าหน่ายโรงแรมและบา้นพกัตากอากาศ -                            0% -                            0% 0%
รายไดอ่ื้น 240,865,023      70% 375,524,431      83% 187,496,606      25%

รวมรำยได้ 342,749,818      100% 453,063,014      100% 748,062,370      100%
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 14,361,807         4% -                            0% 276,196,252      37%
ตน้ทนุคา่เช่าและคา่บริการ 44,973,055         13% 46,194,468         10% 48,776,414         7%
ตน้ทนุจากการประกอบกิจการโรงแรม -                            0% -                            0% -                            0%
คา่ใช้จ่ายในการขาย 32,024,438         9% 23,385,117         5% 30,744,402         4%
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 164,573,525      48% 187,546,901      41% 167,517,825      22%
ตน้ทนุทางการเงิน 73,489,355         21% 67,512,550         15% 50,952,307         7%

รวมค่ำใช้จ่ำย 329,422,180      96% 324,639,036      72% 574,187,200      77%
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
  และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 13,327,638         4% 128,423,978      28% 173,875,170      23%
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                            0% -                            0% 0%
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 13,327,638         4% 128,423,978      28% 173,875,170      23%
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (11,258,681)       -3% (1,504,218)         0% (17,361,349)       -2%
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 2,068,957           1% 126,919,760      28% 156,513,821      21%
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 650,858              0% 19,973                 0% (127,831)             0%
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
  ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 520,349              0% -                            0% 0%
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 1,171,207           0% 19,973                 0% (127,831)             0%
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 3,240,164           1% 126,939,733      28% 156,385,990      21%
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.002 0.145 0.200
   

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559

(หน่วย : บาท)

(515,543,104) (17,477,624) (292,177,679)

2558
(158,506,711) (159,992,924) (191,397,803)

(194,758,570) 130,877,647 15,747,557
479,291,245 308,348,195 499,323,039

72,449,727 267,208,297 136,330,650
267,208,297 136,330,650 120,583,093
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(ตามรายละเอียดในเอกสารแทรก) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 

 

แผนที่สถานที่รับจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 
 

สถานท่ีตัง้: บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 2922/200 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 10 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 02-308-2020 โทรสาร 02-308-2990 

 

 

 

 


