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ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพยดานธรุกิจบานจัดสรรพรอมที่ดินเพื่อขาย

ท่ีตัง้สํ านักงานใหญ : 222/2 ถนนศรีนครินทร  แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรงุเทพฯ 10240

ทะเบยีนเลขท่ี : 40854500696
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โทรศัพท : 0-2732-1041-5 และ 0-2732-3810-9
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บรษิทัฯ มีความประสงคในการนํ าเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญกับประชาชนทั่วไปจ ํานวน 35 ลานหุน 
มลูคาหุนละ [--] บาท ในครั้งนี้ประมาณ [---]  ลานบาท ไปใชเพื่อการด ําเนินงานของบริษัทดังนี้

วัตถุประสงคการใชเงิน จํ านวนเงิน (ลานบาท) ระยะเวลาท่ีใชเงินโดยประมาณ

1. เพือ่ช ําระคืนเงินกูแกสถาบันการเงิน [---] [---]

2. เพื่อใชลงทุนในสวนขยายของโครงการปจจุบัน 
และลงทุนใหมในโครงการใหมอนาคต

[---] [---]

1. ปจจัยความเส่ียง
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ น้ัน ปจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอการดํ าเนินงานของ

บรษัิทฯ ในอนาคตมีดังน้ี

1.1 ความเส่ียงในการขาดแคลนผูรบัเหมากอสราง

ปจจบุนั การกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ จะเปนผูจัดหาผูรับเหมากอสรางขนาดกลางเพื่อ
เขามาดํ าเนินการกอสรางตามแผนงานบริษัทฯ โดยผูรับเหมาขนาดกลางจะเปนผูเสนอรายละเอียดคาใชจายใน 
การกอสรางและคาแรง ตามแบบที่บริษัทฯ กํ าหนด ซ่ึงบริษัทฯ จะเปนผูจัดหาวัสดุในการกอสรางใหกับผูรับเหมาตามที ่
ตกลงไว ท้ังน้ี ในการวาจางผูรับเหมากอสราง ผูรับเหมาขนาดกลางจะสามารถเรียกเก็บเงินคากอสรางจากบริษัทฯ ได
ตอเม่ือไดกอสรางเสร็จตามงวดความสํ าเร็จของงานตามท่ีไดระบุไวในสัญญาการกอสราง โดยผูรับเหมาขนาดกลาง 
แตละรายไมสามารถเบิกเงินคากอสรางลวงหนา (Advance Payment) จากบริษัทฯ เพื่อนํ าไปจัดซ้ือวัสดุ 
กอสรางบางสวนได ดังนั้นผูรับเหมากอสรางรายยอยจ ําเปนท่ีจะตองมีฐานะทางการเงินและเครดิตทางการคาท่ีดี และ
ตองมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ จึงสามารถรับเหมากอสรางงานของบริษัทฯ ได  โดยในปจจุบัน มีผูรับเหมาขนาด
กลางท่ีทํ าสญัญารบัเหมากอสรางใหกับโครงการของบริษัทฯ ประมาณ 30 ราย นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังไมมีการทํ า
สัญญากับผูรับเหมาขนาดกลางรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะในระยะยาว แตจะดํ าเนินการคัดเลือกผูรับเหมาที่เหมาะสม
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ส ําหรบัโครงการแตละโครงการที่บริษัทฯ กํ าลังพัฒนา ซ่ึงท่ีผานมาไดมีการวาจางผูรับเหมากอสรางขนาดกลางรายเดิม
ท่ีเคยทํ างานรวมกับบรษิทัฯ มานานกวา 10 ปเปนจ ํานวน 15 ราย และวาจางผูรับเหมามีความนาเชื่อถือมาดํ าเนิน
การกอสรางโครงการอยางตอเน่ือง  ดังน้ัน  ในอนาคต หากบริษัทฯ มีการขยายโครงการจ ํานวนมาก  อาจท ําใหเกิด
ภาวะขาดแคลนผูรับเหมาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ ตองการได

1.2 ความเส่ียงทางดานราคาวัสดกุอสราง

ปจจบุนั บรษิทัฯ เปนผูดํ าเนินการจัดหาวัสดุกอสรางหลักส ําหรับพัฒนาโครงการท่ีดํ าเนินการ โดยจะสั่งซื้อวัสดุ
ดังกลาวตามความตองการจริง และมีการตกลงราคาสินคากับผูผลิตและจ ําหนายในระดับราคาตลาด ณ วันสั่งซื้อสินคา 
โดยไมมีการทํ าสัญญาซื้อขายลวงหนา ทํ าใหราคาวัสดุที่ตกลงไวมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดตามภาวะเศรษฐกิจและความ
ตองการในตลาด เนื่องจาก วัสดุกอสรางบางประเภท เชน เสาเข็ม นั้นตองใชระยะเวลาในการผลิตและมีการสงมอบ 
สนิคาตามระยะการใชงานจริง ดังน้ัน หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคาดังกลาว ตนทุนกอสรางรวมของบริษัทฯ 
อาจจะปรับสูงข้ึน สงผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานได นอกจากน้ี ในภาวะปจจุบันท่ีราคาวัสดุกอสรางตางๆ  
มีแนวโนมปรบัตัวสงูข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อาจท ําใหตนทุนการสรางบานเพิ่มสูงข้ึน ดังน้ัน เพ่ือลดความเส่ียง
ดังกลาว บริษัทฯ จึงไดขอใหผูจํ าหนายวัสดุกอสรางหลักรายใหญเชน ปูนซิเมนต กระเบือ้งหลังคา และสุขภัณฑ  
ทํ าหนังสือยืนยันราคาเสนอขายจากราคาขายในปจจุบันและเง่ือนไขในการขายใหกับบริษัทฯ เปนระยะเวลา 2 ป 
ลวงหนา ทํ าใหบรษัิทฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงของการปรับขึ้นราคาของวัสดุกอสรางในอนาคตไดระดับหนึ่ง

1.3 ความเส่ียงในการจดัซือ้สินคาจากผูจ ําหนายนอยราย

ถงึแมวาวสัดุกอสรางหลักอันไดแก เสาเข็ม แผนพื้นส ําเร็จ และถงับ ําบัด เปนสินคาในตลาดที่มีผูจ ําหนาย
จํ านวนมากราย แตที่ผานมาบรษิัทฯ ไดมีการสั่งซื้อวสัดกุอสรางหลักดังกลาวจากผูจดัจ ําหนายรายใหญเพียงจ ํานวน
ไมก่ีราย ซ่ึงผูจํ าหนายวัสดุกอสรางดังกลาว มิไดมีความสัมพันธอื่นใดกับบริษัทฯ นอกเหนือจากความสัมพันธทาง 
การคา ภายใตเง่ือนไขปกติ  โดยจะค ํานึงปจจัยเรื่องราคาและเทอมการขายที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เปนสํ าคัญ  
อยางไรก็ตาม หากผูจํ าหนายวัสดุกอสรางรายดังกลาว ไมสามารถดํ าเนินการไดตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวหรือผิด
สญัญา อาจสงผลใหการดํ าเนินโครงการตางๆ ลาชา และเพิ่มตนทุนในการประกอบการใหแกบริษัทฯ ได เนื่องจาก 
วสัดุดังกลาวตองใชระยะเวลาในการผลิต ดังน้ัน เพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว หากบริษัทฯ มีความตองการสินคาดังกลาว
ในปริมาณมากขึ้น บรษัิทฯ จะดํ าเนินการกระจายการส่ังซ้ือไปสูผูจ ําหนายจ ํานวนมากรายย่ิงข้ึนโดยพิจารณาปจจัยเรื่อง
ราคาและเทอมการคาเปนสํ าคัญเพือ่สรางอํ านาจในการตอรอง

1.4 ความเส่ียงในการเปลีย่นแปลงอุปสงคของภาคอสังหารมิทรพัย

ปจจุบัน รัฐบาลไดออกนโยบายและมาตรการหลายดานในการกระตุนความตองการทางดานอสังหาริมทรัพย
ของประชาชน สงผลใหประชาชนมีคาใชจายดานภาษีในการซื้ออสังหาริมทรัพยลดลง และมีกํ าลังซ้ือและความสามารถ
ในการผอนชํ าระมากข้ึนอันเกิดจากอัตราดอกเบี้ยท่ีอยูในระดับต่ํ า จึงสงผลใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยเริ่มฟนตัวใน 
ทิศทางท่ีดีข้ึน อยางไรก็ตาม หากรัฐบาลหยุดหรือยกเลิกนโยบายกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย เชน มาตรการลด 
คาธรรมเนียมการโอน มาตรการลดภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือมาตรการลดคาธรรมเนียมการจดจ ํานอง เปนตน หรอืหาก
ภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงขามกับที่ประชาชนคาดการณไว อาจจะมีผลกระทบตออ ํานาจซ้ือ 
และความสามารถในการผอนช ําระของผูบริโภค ซ่ึงจะสงผลใหอุปสงคของภาคอสังหาริมทรัพยลดลงดวย
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1.5 ความเส่ียงในการจดัซือ้ท่ีดนิ

ปจจบุนั บรษิทัฯ ไมมีนโยบายการเก็บสต็อกท่ีดินไวเปนจํ านวนมากกอนพัฒนาโครงการ แตจะวางแผนจัดซ้ือ 
ท่ีดินในขนาดท่ีเหมาะสมบางสวนเพื่อนํ ามาพัฒนาโครงการในระยะแรก ทํ าใหโครงการดังกลาวสามารถเปดและปด
การขายไดภายในระยะเวลาอันสัน้ โดยไมจ ําเปนตองซ้ือท่ีดินผืนใหญท้ังหมดในคราวเดียวเพ่ือพัฒนาโครงการหรือเก็บ
สต็อกไว ซ่ึงหากมีแผนขยายโครงการเพ่ิมเติม ก็สามารถทยอยจัดซื้อที่ดินรอบๆ โครงการเดิมมาพัฒนาตอไป ภายใต
กลยุทธและเทคนิคการจัดซ้ือท่ีดิน รวมทั้งประสบการณการจัดซื้อที่ดินของบริษัท ซ่ึงการดํ าเนินงานดังกลาวถือไดวา
เปนจดุแข็งในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมา อยางไรก็ตาม การดํ าเนินการดังกลาวอาจ
ทํ าใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการจัดซ้ือท่ีดินสวนขยายในราคาท่ีสูงกวาราคาเดิม และอาจสงผลใหตนทุนโครงการ 
สวนขยายสงูข้ึนกวาโครงการในสวนแรก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังเช่ือม่ันในกลยุทธและเทคนิคในการจัดซ้ือท่ีดินวาจะ
ประสบความส ําเรจ็ในการดํ าเนินการตอรองใหไดในราคาที่เหมาะสมและสามารถขยายโครงการตอไปได และหากตอง
ซ้ือท่ีดินสวนขยายในราคาท่ีสูงกวาตนทุนท่ีดินในสวนแรก บริษัทฯ เชื่อวาตนทุนที่ดินสวนขยายที่เพิ่มขึ้นจะตํ ่ากวา 
ตนทุนในการเก็บสต็อกท่ีดินไวเพื่อรอพัฒนาเม่ือพิจารณาถึงตนทุนทางการเงิน และคาดวาจะไมสงผลใหตนทุน 
โครงการสวนขยายเพ่ิมข้ึนมากนัก นอกจากนี ้ การเก็บสต็อกท่ีดินเปลายังกอใหเกิดความเส่ียงโดยตรง หากการขาย
โครงการในสวนแรกไมประสบความส ําเร็จตามเปาหมาย

1.6 ความเส่ียงเรือ่งการสรางบานพรอมขายและการสรางบานกอนขาย

การดํ าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปจจุบันมีความจํ าเปนเปนอยางย่ิงในการสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา  
ดังน้ัน บรษิทัฯ จึงไดดํ าเนินกลยุทธการสรางบานพรอมขายและบานกอนขาย โดยบริษัทฯ ไดมีการลงทุนสรางบาน 
ในระดับหน่ึงกอนท่ีจะเริ่มเปดโครงการขายใหกับลูกคา และกอนท่ีบริษัทฯ จะไดรับเงินจากลูกคามาเปนเงินทุน 
หมุนเวียนในการดํ าเนินงาน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงจํ าเปนตองมีเงินทุนหมุนเวียนในระดับท่ีเพียงพอระดับหน่ึงเพ่ือใช 
ในการดํ าเนินการดังกลาว โดย ณ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ ไดมีสัดสวนในการสรางบานกอนขายและบานพรอม
ขายอยูท่ีรอยละ 56.16 และ 28.77 ตามลํ าดับ ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบายในการลดสัดสวนการสรางบานพรอมขายลง 
เมื่อสามารถสรางความเชื่อมั่นตอบริษัทฯ แกผูบริโภคได โดยบริษัทฯ มีนโยบายหลักในการสรางบานกอนขายใน 
สดัสวนประมาณรอยละ 80 ในอนาคต อยางไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการพัฒนาโครงการ ระยะเวลาการขายและ
การผอนช ําระเงินดาวนของบริษัทฯ ที่สั้นนั้น จึงสงผลใหบริษัทฯ สามารถไดรับเงินช ําระคาสินคามาเปนมีเงินทุนหมุน
เวยีนในการดํ าเนินการดังกลาวได

1.7 ผูถือหุนรายใหญมีอิทธพิลตอการกํ าหนดนโยบายการบรหิารงาน

ภายหลงัการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี ้ กลุมผูถือหุนรายใหญคือ นายทวีศักด์ิ วัชรรคัคาวงศ และ  
นายไชยยันต  ชาครกุล (มีรายละเอียดในสวนที ่ 2 ขอ 8.2 ผูถือหุน) จะถือหุนในสัดสวนรวมกันนอยกวารอยละ 75 
ของหุนท่ีจ ําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ จึงทํ าใหกลุมนายไชยยันต  ชาครกุล และนายทวีศักด์ิ วัชรรคัคาวงศ  
สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ังหมดไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ี
ตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กํ าหนดใหตองไดรับเสียง  
3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน  ดังน้ัน ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถวงดุลเรื่อง
ท่ีผูถือหุนเสนอได


