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1. ปจจัยความเสี่ยง

กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการ
พิจารณาปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ท่ีปรากฏในเอกสาร นอกจากนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวมิได
เปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูซึ่งอาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ท่ี
บริษัทมิไดรูในขณะนี้ หรือที่บริษัทเห็นวาเปนปจจัยความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสํ าคัญในปจจุบัน อาจเปนปจจัย
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดํ าเนินการของบริษัทในอนาคตได

1.1 ความเสี่ยงในเรื่องความสํ าเร็จของโครงการใหม

เนื่องจากบริษัทไดเริ่มรุกขยายธุรกิจเขาสู การเปนผูพัฒนาโครงการบานพักอาศัยแนวราบในป 
2546 และในปจจุบันบริษัทมีโครงการธุรกิจบานจัดสรร 2 โครงการ คือ 1) โครงการบางกอก บูเลอวารด 
จํ านวน 301 ยูนิต มูลคาโครงการประมาณ 2,260 ลานบาท โดยโครงการจะใชระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น 2 
ปครึ่ง คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป 2548 ปจจุบันโครงการมีความคืบหนาของการกอสรางแลวรอยละ 61 
ของสวนที่เปดขายในป 2546 โดยใชเงินลงทุนในการกอสรางไปแลวประมาณ 400 ลานบาท และ 2) โครง
การบานชาลิสาภายใตบริษัท วี.แลนด พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จํ านวน 81 ยูนิต มูลคาโครง
การประมาณ 210 ลานบาท คาดวาจะกอสรางเสร็จในครึ่งปแรกของป 2547 ปจจุบันโครงการมีความคืบ
หนาของการกอสรางแลวรอยละ 72 ของสวนที่เปดขายในป 2546 โดยใชเงินลงทุนในการกอสรางไปแลว
ประมาณ 42 ลานบาท โดยใชแหลงเงินทุนในการพัฒนาโครงการทั้งสองจากสถาบันการเงิน ท้ังนี้โครงการ
ท้ังสองอาจเผชิญความเสี่ยงในเรื่องความสํ าเร็จของโครงการ ท้ังในดานการยอมรับตอประสบการณดานโครง
การบานพักอาศัยแนวราบของบริษัท และความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากโครงการทั้งสองไม
ประสบความสํ าเร็จตามแผนที่วางไว ก็อาจสงผลกระทบตอผลดํ าเนินงานและสภาพคลองของบริษัท ทํ าให
อาจไมเปนไปตามประมาณการทางการเงินที่บริษัทไดจัดทํ าไว

บริษัทเปนผูท่ีอยูในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยมาเปนเวลานาน และในการพัฒนาโครงการบาน
พักอาศัยแนวราบนั้น บริษัทไดมีนโยบายตั้งแตป 2545 และไดเริ่มทํ าการศึกษาโดยทีมงานวิจัย ซึ่งไดศึกษา
ถงึแนวโนม พฤติกรรมผูบริโภค ทํ าเลที่ตั้ง พรอมทั้งการแขงขัน เพื่อนํ ามาประกอบการตัดสินใจในการกํ าหนด
รูปแบบและแนวคิดของโครงการ พรอมกันนั้นบริษัทมีทีมงานการตลาดและการขายที่มีประสบการณรวม
กํ าหนดกลยุทธการตลาด ดังนั้นภายหลังจากการเปดโครงการบางกอก บูเลอวารด และบานชาลิสา ในเดือน
กรกฎาคมและเมษายน 2546 ตามลํ าดับ พบวาไดรับความสนใจมีผูสนใจจองโครงการ โดย ณ วันที่ 15
ตุลาคม 2546 มียอดจองโครงการแลวรอยละ 41 และรอยละ 72 ของสวนที่เปดขายในป 2546 ตามลํ าดับ
(โครงการบางกอก บูเลอวารด เปดขายประมาณ 100 หลัง สวนโครงการบานชาลิสาเปดขายประมาณ 68
หลัง)

1.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง

ในปจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการขยายตัวสูง มีผูประกอบการเริ่มทยอยเปดและสรางโครงการ
เพิม่ขึ้นเปนจํ านวนมาก ขอมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะหพบวามีโครงการที่อยูอาศัย เชน บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส เปดตัวใหมถึง 7,374 ยูนิต ในไตรมาส 1 ป 2546 และยังคงมีแนวโนมการขยายตัวอยาง



บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จ ํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนา 3

ตอเนื่อง จึงอาจสงผลกระทบตอบริษัทในดานการขาดแคลนผูรับเหมากอสรางและอาจประสบปญหาจาก
ความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง ทํ าใหตนทุนในการกอสรางปรับตัวสูงขึ้นและมีผลตอกํ าไรของบริษัท

จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยมาเกือบ 20 ป บริษัทจึงมีพันธมิตรในวงการ
รับเหมากอสรางอยูเปนจํ านวนมาก นอกจากนี้บริษัทยังไดคัดเลือกผูรับเหมากอสรางขนาดกลางถึงขนาด
ใหญเพิ่มเติม โดยทีมงานวิศวกรจะคัดเลือกและพิจารณาจากคุณสมบัติตาง ๆ เชน ประวัติ ผลงาน ประสบ
การณ เครดิตทางการเงิน และเครคิตทางการคา เปนตน ซึ่งจากชื่อเสียง และความนาเชื่อถือของบริษัทที่ผาน
มาทั้งในดานการบริหารโครงการและการชํ าระเงินกอสรางตามกํ าหนด อีกทั้งบริษัทมิไดมีการพึ่งพิงผูรับเหมา
กอสรางรายใดเปนพิเศษ บริษัทจึงเชื่อมั่นวาจะไดรับผลกระทบนอยหากมีการขาดแคลนผูรับเหมากอสรางขึ้น
ในอุตสาหกรรม

สวนความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง เชนราคาปูนซิเมนต เสาเข็ม กระเบื้องหลังคา และสุขภัณฑ
เปนตน ซึ่งมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น การที่บริษัทมีการกอสรางทั้งแบบบานพรอมอยู ซึ่งจะเริ่มเปดขายเมื่อมี
การกอสรางแลวระยะหนึ่ง และแบบบานสั่งสราง ซึ่งจะกอสรางเมื่อมีลูกคาสั่งซื้อเทานั้น บริษัทจะมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางไมแตกตางกัน เนื่องจาก บริษัทเตรียมความพรอมกรณีเกิดความผัน
ผวนของราคาวัสดุกอสราง โดยไดติดตอทํ าสัญญารวมกับผูผลิตรายใหญท้ังวัสดุอุปกรณกอสรางและอุปกรณ
ตกแตงท่ีอยูอาศัย ดังนั้นจึงมีความมั่นใจไดวาตนทุนการผลิตของบริษัทอาจไมไดรับผลกระทบรุนแรงในกรณี
ท่ีมีความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง

1.3 ความเสี่ยงจากการทํ าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค
(ANET)

บริษัทไดลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองรอยละ 30 หรือคิดเปนเงิน 360
ลานบาท จากมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย 1,200 ลานบาท โดย ANET ไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยคือ
อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 โดยเมื่อครบกํ าหนดอายุกองทุน 5 ป อาจขยายอายุโครงการออกไปอีก 2
ปตามมติผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้บริษัทไดเขาทํ าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับ ANET โดย
กํ าหนดวาบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทกํ าหนดมีสิทธิในการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวในราคา 
1,200 ลานบาท ทํ าใหบริษัทอาจเกิดความเสี่ยงหากราคาอสังหาริมทรัพยดังกลาวมีมูลคาที่ลดลงอยางมี
นยัส ําคัญ รวมทั้งบริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากกระแสเงินสดไมเพียงพอเพื่อที่จะซื้อทรัพยสินดังกลาว ทํ าให
ตองจัดหาแหลงเงินทุนอื่น อยางไรก็ตาม บริษัทเห็นวาผูเชาหลักของกองทุนตองรักษาสภาพทรัพยสินใหอยู
ในสภาพที่ดีตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในสัญญาเชาเพื่อสงมอบใหผูซื้อ ดังนั้นมูลคาอสังหาริมทรัพยดังกลาวจึงไม
ควรลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ

1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ปจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา ธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ และ
ธรุกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน ซึ่งในการทํ าธุรกิจดังกลาวมีการทํ ารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยใน
งวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีรายไดจากบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนสัดสวนรอยละ 84 ของ
รายไดรวม ดังนั้นบริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยน
แปลงนโยบายในการทํ ารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน อาจสงผลกระทบทํ าใหบริษัทมีรายไดจากบริษัทที่
เกี่ยวของกันลดลง อยางไรก็ตาม ภายหลังการเริ่มดํ าเนินธุรกิจโครงการบานพักอาศัยแนวราบและแนวสูง ซึ่ง
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จะเปนแหลงรายไดหลักอีกแหลงหนึ่งของบริษัทในอนาคต จะทํ าใหชวยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทที่
เกี่ยวของกันอีกทางหนึ่ง

1.5 ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญ

กลุมตระกูลชินวัตรถือหุนในบริษัทรอยละ 76 และ 61 ของจํ านวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทกอนและหลังการขายหุนสามัญในครั้งนี้ จึงทํ าใหกลุมตระกูลชินวัตรสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุม
ผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวน
ใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกํ าหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงไมอาจสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผู
ถือหุนใหญเสนอได

อยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการธุรกิจนั้น คณะกรรมการบริหารเปนผูท่ีมีอํ านาจหนาที่อยาง
สมบูรณ ประกอบกับบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่จะเขามาตรวจสอบและพิจารณาเพื่อไมใหเกิด
รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงกัน

1.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย) เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนหุนของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย ท้ังนี้บริษัทไดย่ืนคํ าขออนุญาตนํ าหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2546 และบริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทในเบื้องตน และเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในกระดานหลักของ
ตลาดหลักทรัพยได อยางไรก็ดี บริษัทก็ยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเก่ียวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทใน
ตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัท
ไมสามารถจดทะเบียนได
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