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ส่วนที
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
บริษทั เพซ ดีเ วลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจเพือ
เป็ นผูน้ ําในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทเน้
ี นสินค้าระดับไฮเอนด์ (High End) โดยทุกโครงการทีได้ทาํ การพัฒนามาและ
ทีจะมีต่อไปในอนาคต นอกจากจะให้ความสําคัญในเรืองของทําเลทีตังB โครงการแล้ว ยังต้องมีความโดดเด่นในการ
ออกแบบอาคารและโครงการ รวมถึงความมีมาตรฐานสูงในการส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้าอีกด้วย
ณ วันที 30 กันยายน 2555 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,054.3 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนทีชําระ
ครบถ้วนแล้วทังB สินB 1,454.3 ล้านบาท มีบริษทั ย่อย เพือดําเนินการพัฒนาโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส 1 บริษทั
คือ บริษทั วายแอลพี จํากัด (วายแอลพี) และมีกจิ การทีควบคุมร่วมกัน เพือพัฒนาโครงการมหานครอีก 4 บริษทั
ได้แก่ บริษทั เพซ เรียลเอสเตท จํากัด (พีอาร์อ)ี บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด (เพซวัน) บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด
(เพซทู) และบริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด (เพซทรี)
บริษทั ฯได้ทาํ การพัฒนาโครงการเสร็จสินB แล้วจํานวน O โครงการ อยู่ระหว่างทําการพัฒนา 1 โครงการ และ
อยูร่ ะหว่างเตรียมการพัฒนาอีก 2 โครงการ รายละเอียดดังนีB
โครงการทีพัฒนาเสร็จสินB แล้ว 2 โครงการได้แก่
โครงการไฟคัสเลนคอนโดมิเนียม (Ficus Lane) เป็นโครงการคอนโดมิเนียมเพืออยูอ่ าศัย
โครงการตังB อยูบ่ นถนนสุขมุ วิท 44/1 โครงการประกอบด้วยอาคารพักอาศัยความสูง 7 ชันB
จํานวน 2 อาคาร มีหอ้ งชุดเพือขายทังB สินB 70 ยูนติ มูลค่าโครงการประมาณ 910 ล้านบาท
โครงการศาลาแดงเรสซิเดนเซส (Saladaeng Residences) เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมเพืออยู่
อาศัย โครงการตังB อยูบ่ นถนนศาลาแดงซอย 1 โครงการประกอบด้วยอาคารพักอาศัยความสูง
25 ชันB จํานวน 1 อาคาร มีหอ้ งชุดเพือขายทังB สินB 132 ยูนติ มูลค่าโครงการประมาณ 2,348 ล้าน
บาท
โครงการทีอยูร่ ะหว่างการพัฒนาจํานวน 1 โครงการ ได้แก่
โครงการมหานคร (Mahanakhon) เป็ นโครงการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน คือประกอบด้วย
ส่วนโรงแรมระดับ 5 ดาว ส่วนพักอาศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี (ในรูปแบบสิทธิการเช่าระยะยาว)
และส่วนพาณิช ย์หรือศูนย์การค้า โครงการตังB อยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการ
ประกอบด้วยอาคารจํานวน 2 อาคาร คืออาคารเพือการพาณิชย์ความสูง 7 ชันB (อาคารคิวบ์)
จํานวน 1 อาคาร และอาคารทีมีการใช้ประโยชน์แบบผสมผสานความสูง 77 ชันB (อาคารหลัก)
อีก 1 อาคาร
โครงการทีอยูร่ ะหว่างเตรียมการพัฒนาอีก 2 โครงการ ได้แก่
โครงการหัวหินวิลล่า เป็ นโครงการบ้านเดียวแนวราบ ตังB อยู่บนถนนหัวหินซอย 112 จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ โครงการประกอบด้วยบ้านเดียวจํานวนประมาณ 120 หลัง มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 1,800 ล้านบาท
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โครงการหลังสวน เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมเพืออยูอ่ าศัย ตังB อยูบ่ นถนนหลังสวน โครงการจะ
มีพนBื ทีขายประมาณ 25,000 ตารางเมตร มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,000 ล้านบาท
รายละเอียดข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ทอยู
ี ภ่ ายใต้การพัฒนาของบริษทั ฯ ณ 30 กันยายน 2555 มีดงั นีB
มูลค่าโครงการทีรับรู้รายได้แล้ว
โครงการ

1. โครงการไฟคัส เลน
2. โครงการศาลาแดง
เรสซิเดนเซส
3. โครงการมหานคร
3.1 โรงแรมบางกอกเอดิชนั
3.2 อาคารพักอาศัย
เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน
เรสซิเดนเซส บางกอก
3.3 ศูนย์การค้า
3.3.1 อาคารคิวบ์
• รีเทล คิวบ์
3.3.2 อาคารหลัก

ดําเนิ น
การโดย

บริษทั ฯ
วายแอลพี

จํานวน
ห้อง/พืน9 ที
ทัง9 หมด

จํานวน
ล้านบาท
ห้อง

ร้อยละ
ปี ที คาด
ความ
ว่าจะเริ ม
คืบหน้ าใน
รับรู้
ร้อยละ
การ
รายได้
ก่อสร้าง

70 ห้อง
132 ห้อง

66
116

790.0
1,929.5

86.8
82.2

100.0
100.0

2549
2554

เพซทู

159 ห้อง
200 ห้อง

0
0

0.0
0.0

0.0
0.0

3.5
5.1

2558
2558

เพซทรี

9,826.0

0

0.0

0.0

14.6

2556

เพซวัน

• รีเทล ฮิลล์ และ
สกาย
ออบ
เซอร์เวชัน เดค
หมายเหตุ: โครงการเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก มีลูกค้าทีได้ทาํ สัญญาจะซือB จะขายรวม 63 ยูนิต คิดเป็ นพืนB ทีรวม
11,918.3 ตารางเมตร หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.9% ของพืนB ทีขายรวม และคิดเป็นมูลค่าขายตามสัญญารวม 2,859.8 ล้านบาท นอกจากนีBยงั
มีลกู ค้าทีได้ทาํ สัญญาจองรวม 11 ยูนิต คิดเป็ นพืนB ทีรวม 2,151 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5% และคิดเป็ นมูลค่าขายตามสัญญา
จองรวม 539.0 ล้านบาท รวมเป็ นลูกค้าทีได้ทําสัญญาจะขายและสัญญาจองทังB สินB รวม 74 ยูนิต คิดเป็ นพืนB ทีรวม 14,069.3 ตารางเมตร
หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.4% ของพืนB ทีขายรวม และคิดเป็ นมูลค่าขายตามสัญญารวม 3,398.8 ล้านบาท ทังนี
B B ณ วันที 30 กันยายน 2555
บริษทั ฯยังไม่มกี ารรับรูร้ ายได้จากมูลค่าขายตามสัญญาดังกล่าว โดยจะรับรูเ้ ป็นรายได้เมืองานก่อสร้างเสร็จและมีการโอนกรรมสิทธิให้
d แก่ผู้
ซืBอแล้ว
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สรุปฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน (กรุณาดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2-12 เรืองคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน)
สรุปผลการดําเนิ นงาน
ในปี 2554 บริษทั ฯรับรูร้ ายได้จากโครงการศาลาแดง เรสสิเดนเซส เพียงโครงการเดียวจํานวน 1,041.3 ล้าน
บาท และมีรายได้อนจํ
ื านวน 58.8 ล้านบาท รวมเป็ นรายได้ทงั B หมด 1,100.1 ล้านบาท มูลค่าต้นทุนขายของห้องชุดพัก
อาศัยจํานวน 768.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.8 ของรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจํานวน 165.2 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 48.5 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิรอ้ ยละ 4.4 ของ
ั าไรสุทธิสาํ หรับส่วนทีเป็ นของบริษทั
รายได้รวม ซึงขาดทุนสุทธิดงั กล่าวจํานวน 48.5 ล้านบาทดังกล่าวเป็นการแบ่งปนกํ
ใหญ่จาํ นวน 55.4 ล้านบาท และเป็ นขาดทุนสุทธิสาํ หรับส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 (9M55) บริษทั ฯรับรูร้ ายได้จากโครงการศาลาแดง เรสสิเดนเซส และ
ื านวน 124.6 ล้านบาท รวมเป็ นรายได้ทงั B หมด 1,037.3
โครงการไฟคัส เลน จํานวน 912.8 ล้านบาท และมีรายได้อนจํ
ล้านบาท มูลค่าต้นทุนขายของห้องชุดพักอาศัยจํานวน 635.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 69.6 ของรายได้จากการขาย
หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 149.8 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุทธิ 84.8 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 8.2 ของรายได้รวม
สรุปฐานะทางการเงิ น
ณ สิBนปี 2554 และงวด 9M55 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 3,747.1 ล้านบาท และ 3,819.3 ล้านบาท
ตามลําดับ สินทรัพย์หลักประกอบด้วย สิทธิการเช่าทีดินของโครงการมหานคร สินค้าคงเหลือของโครงการศาลาแดง
เรสซิเดนเซส โครงการไฟคัส เลน งานระหว่างก่อสร้างของโครงการมหานคร และเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กจิ การที
ควบคุมร่วมกัน โดยสินทรัพย์หลักดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนของสินทรัพย์รวมร้อยละ 88.3 และร้อยละ 82.6 ตามลําดับ
ณ สิBนปี 2554 และงวด 9M55 บริษทั ฯมีหนีBสนิ รวมเท่ากับ 2,968.8 ล้านบาท และ 2,956.1 ล้านบาท
ตามลําดับ หนีBสนิ หลักประกอบด้วยเงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุน้ และดอกเบีBยค้างจ่าย เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และเงินรับ
ล่วงหน้าและเงินมัดจํารับจากลูกค้า หนีBสนิ หลักดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนของหนีBสนิ รวมร้อยละ 92.8 และ 92.7 ตามลําดับ
ณ สิBนปี 2554 และงวด 9M55 บริษทั ฯมีส่วนของเจ้าของจํานวน 778.4 ล้านบาท และ 863.2 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยบริษทั ฯมีการเพิมทุนจํานวน 1,444.3 ล้านบาทในปี 2554
การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัวไปเป็ นครัง9 แรก
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังB ที 2/2555 ณ วันที 26 พฤศจิกายน 2555 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯจํานวน 600,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 600,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปเป็ นครังB แรก (Initial Public Offering) ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิมทุนดังกล่าว
บริษทั ฯจะมีทุนชําระแล้วจํานวน 2,054,265,670 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 2,054,265,670 หุน้ มูลค่าทีตรา
ไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นการเพิมขึนB ร้อยละ 41.3 ของทุนชําระแล้วในปจั จุบนั ที 1,454,265,670 บาท ซึงการเพิมทุน
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการคํานวณกําไรสุทธิต่อหุน้ ทีอาจลดลงในอนาคต อันเนืองมาจากจํานวนหุน้ ทีใช้เป็ นฐาน
ในการคํานวณมีจํานวนมากขึนB
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ั ยความเสียง)
ปัจจัยเสียง (กรุณาดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2-1 เรืองปจจั
ความเสียงด้านกลยุทธ์
ความเสียงจากนโยบายการจัดซื9อหรือเช่าทีดิ นเพือนํามาพัฒนาโครงการในอนาคต
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และโครงการมหานคร (รวมเรียกว่า บริษทั ฯ) ไม่มนี โยบายซืBอทีดินเก็บ ไว้เพือรอการ
พัฒนาโครงการเนืองจากไม่ตอ้ งการก่อภาระต้นทุนทางการเงิน และยังต้องการหลีกเลียงความเสียงในเรืองทีเกียวกับ
การเปลียนผัง เมืองและแนวเวนคืน รวมทังB ความเสียงต่อการตกตําของราคาทีดินหากระบบขนส่ง มวลชนทีมีการ
วางแผนไว้ลม้ เลิกไปหรือยืดระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ดังนันB บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสียงจากการทีไม่สามารถซืBอ
ทีดินในทําเลทีต้องการ หรือมีความเสียงจากการทีราคาทีดินทีอาจมีการปรับตัวสูงขึนB ซึงจะส่งผลให้ไม่สามารถจัดหา
ทีดินในทํา เลทีดีในการพัฒนา หรืออาจจัดหาได้แต่ตอ้ งมีต้นทุนในการพัฒนาโครงการทีเพิมขึBนซึงจะส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการจัดทําแผนการจัดหาและจัดซืBอทีดินล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการนําไปพัฒนา
โครงการในแต่ละปี และเพือให้แน่ใจว่าจะมีทดิี นส่วนของการพัฒนาโครงการตลอดเวลา บริษทั ฯจึงได้มกี ารติดตามและ
ศึกษาข้อมูล เรืองทีดินอย่างใกล้ชิด เพือให้ท ราบแนวโน้ม และศักยภาพในการพัฒนาของทีดินในทํา เลต่ า งๆ โดย
การศึกษาจากทิศทางการเติบโตของแหล่งทีอยูอ่ าศัย เส้นทางการพัฒนาและการขยายตัวของเขตเมือง มีการคาดการณ์
ทิศทางการเติบโตของเมือง ข้อจํากัดทางกฎหมาย และตรวจสอบกรรมสิทธิ dอย่างละเอียดเพือลดความเสียงในทุกๆ
ด้านก่อนการตัดสินใจซือB ทีดิน รวมถึงการทําสํารวจและจัดทําการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและทางการเงิน
ทังB นีB บริษทั ฯมีการจัดหาทีดินทังB ผ่านนายหน้าหรือดําเนินการเอง โดยบริษทั ฯ มีแนวทางการบริหารจัดการ
ต้นทุนค่าทีดินด้วยการเข้าเจรจาติดต่อซือB ทีดินกับเจ้าของทีดินเองโดยตรง ทําให้สามารถควบคุมราคาต้นทุนทีดินให้อยู่
ในระดับทีประเมินแล้วว่าสามารถนํามาพัฒนาขายแล้วสร้างรายได้และกําไรให้กบั บริษทั ฯได้อย่างเหมาะสม
ความเสียงจากความสําเร็จของโครงการทีอยู่ระหว่างดําเนิ นการ
ณ วันที 30 กันยายน 2555 บริษทั ฯมีโครงการทีกําลังดําเนินการพัฒนาอยู่ 3 โครงการ ได้แก่

โครงการ
1. โครงการไฟคัส เลน
2. โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส
3. โครงการมหานคร
3.1 โรงแรมบางกอก เอดิชนั

ทําเลทีตัง9
ซอยสุขมุ วิท 44/1
(พิชยั สวัสดิ d) ถนนสุขมุ วิท
ซอยศาลาแดง + ถนนสีลม
ติดกับสถานีรถไฟฟ้า
บีทเี อส สถานีชอ่ งนนทรี ถนน
นราธิวาสราชนครินทร์
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ระยะเวลา
การก่อสร้าง
(ประมาณการ)
ปี 2547–2549

ร้อยละความคืบหน้ าโครงการ
ณ วันที 30 กันยายน 2555
การก่อสร้าง
การขาย
100.0
91.5

ปี 2551-2554

100.0

91.8

ปี 2554-2558

3.5

0.0
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โครงการ
3.2 เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส
บางกอก*

3.3 ศูนย์การค้า
3.3.1 อาคารคิวบ์ (รีเทล คิวบ์)
3.3.2 อาคารหลัก
• รีเทล ฮิลล์ และ
• สกาย
ออบเซอร์เวชัน เดค

ทําเลทีตัง9
ติดกับสถานีรถไฟฟ้า
บีทเี อส สถานีชอ่ งนนทรี
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

ติดกับสถานีรถไฟฟ้า
บีทเี อส สถานีชอ่ งนนทรี
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
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ระยะเวลา
การก่อสร้าง
(ประมาณการ)
ปี 2554-2558

ร้อยละความคืบหน้ าโครงการ
ณ วันที 30 กันยายน 2555
การก่อสร้าง
การขาย
5.1
24.9

ปี 2554-2556

22.2

0.0

ปี 2554-2558
ปี 2554-2559

3.7
3.7

0.0
0.0

* หมายเหตุ : โครงการเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก มีลูกค้าทีได้ทําสัญญาจะซืBอจะขายรวม 63 ยูนิต คิดเป็ นพืBนทีรวม
11,918.3 ตารางเมตร หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.9% ของพืBนทีขายรวม และคิดเป็ นมูลค่าขายตามสัญญารวม 2,859.8 ล้านบาท
นอกจากนีBยงั มีลูกค้าทีได้ทําสัญญาจองรวม 11 ยูนิต คิดเป็ นพืBนทีรวม 2,151 ตารางเมตร หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.5% และคิดเป็ นมูลค่า
ขายตามสัญญาจองรวม 539.0 ล้านบาท รวมเป็ นลูกค้าทีได้ทําสัญญาจะขายและสัญญาจองทังB สินB รวม 74 ยูนิต คิดเป็ นพืBนทีรวม
14,069.3 ตารางเมตร หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.4% ของพืBนทีขายรวม และคิดเป็ นมูลค่าขายตามสัญญารวม 3,398.8 ล้านบาท ทังB นีB ณ
วันที 30 กันยายน 2555 บริษทั ฯยังไม่มีการรับรู้รายได้จากมูลค่าขายตามสัญญาดังกล่าว โดยจะรับรู้เป็ นรายได้เมืองานก่อสร้างเสร็จ
และมีการโอนกรรมสิทธิให้
d แก่ผซู้ Bอื แล้ว

โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่า งๆทีกําลังดํา เนินการพัฒนานันB อาจเผชิญ ความเสียงต่อความสํา เร็จ ของ
ั ยภายนอกและปจั จัยภายใน นอกจากนีBความสําเร็จของโครงการในอนาคต ยังอาจได้รบั ผลกระทบ
โครงการทังB จากปจจั
จากการขยายตัวอย่างต่อเนืองของผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์อนที
ื มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มทีพักอาศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี
ั
เช่นเดียวกับบริษทั ฯ โดยอาจทําให้เกิดปญหาการขาดแคลนวัสดุและแรงงานในการก่อสร้างทําให้ตน้ ทุนก่อสร้างปรับตัว
สูงขึนB หรือมีการแข่งขันทีรุนแรงขึนB ซึงจากปจั จัยความเสียงดังทีกล่าวมาข้างต้นนันB อาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของ
โครงการและผลกําไรของบริษทั ฯได้
อย่า งไรก็ต าม ก่ อนการดํา เนินการพัฒ นาอสังหาริม ทรัพย์โ ครงการต่า งๆ บริษัทฯได้ม ีการศึกษาและวาง
แผนการดําเนินการโครงการต่างๆ เป็ นอย่างดี รวมถึงมีการว่าจ้างมืออาชีพเข้ามาช่วยในการดําเนินการส่วนต่างๆ การ
วางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีชัดเจน การนํ าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพือเพิมคุณค่าของโครงการรวมถึงสิงอํา นวยความ
สะดวกต่างๆ ทีตรงกับความต้องการของลูกค้าเพือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทําให้บริษทั ฯมีความมันใจว่าจะสามารถ
ดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ได้สาํ เร็จตามแผนทีวางไว้
ความเสียงจากการทีบริ ษทั ฯ ไม่มปี ระสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทีมีลกั ษณะการใช้ พื9นที
ในลักษณะผสมผสาน (Mixed-use)
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการพัฒ นาโครงการมหานคร ซึงเป็ นโครงการทีมีการใช้พBนื ทีโครงการในลักษณะ
ผสมผสาน (Mixed-use) โดยประกอบไปด้วยส่วนพักอาศัย โรงแรมและศูนย์การค้า ในขณะทีบริษทั ฯมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัยเพียงอย่างเดียว ดังนันB บริษทั ฯอาจมีความเสียงจากการไม่คุน้ เคยกับการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ทมีี ลกั ษณะการใช้พนBื ทีในลักษณะผสมผสาน
อย่างไรก็ตาม พืนB ทีประมาณ 2 ใน 3 ของพืนB ทีโครงการมหานครเป็นส่วนของอาคารพักอาศัย ซึงบริษทั ฯ มี
ประสบการณ์และความชํานาญในการพัฒนาโครงการ นอกจากนีBจากวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารทีเล็งเห็นถึงองค์ประกอบที
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จะให้โครงการมีความสําเร็จ ภายใต้เงือนไขความเสียงดังกล่าว จึงได้วา่ จ้างบริษทั ผูเ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์และเป็น
มืออาชีพระดับนานาชาติเข้ามาบริหารและดําเนินงานในแต่ละด้านของโครงการ เพือให้มนใจได้
ั
ว่าโครงการจะประสบ
ความสําเร็จเป็ นไปตามทีบริษทั ฯได้ตงั B เป้าหมายไว้
ความเสียงจากการพึงพิงของโครงการมหานครทีมีขนาดใหญ่
โครงการมหานครมีมลู ค่าการลงทุนสูงเมือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมหรือโครงการในอดีตทีบริษทั ฯเคยทํา
มา มีความซับซ้อนและมีผมู้ สี ว่ นได้เสียหลากหลาย ความสําเร็จของโครงการจึงมีความสําคัญ และส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อความสําเร็จของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม โครงการมหานครมิใช่โครงการเดียวทีบริษทั ฯมีอยู่ บริษทั ฯมีโครงการทีได้ดาํ เนินการมาแล้ว 2
โครงการ ได้แก่ โครงการไฟคัส เลน และโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ซึงมีมูลค่าโครงการรวมกันประมาณ 3,258
ล้านบาท โครงการมหานครนับเป็ นโครงการที 3 ทีบริษทั ฯร่วมลงทุนกับผูอ้ นื นอกจากนีB บริษทั ฯมีแผนงานทีจะลงทุน
ในโครงการหัวหินวิลล่าและโครงการหลังสวน ซึงมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,800 ล้านบาท ดังนันB จึงเห็นได้ว่า
บริษทั ฯ มิได้พงพารายได้
ึ
ของโครงการมหานครเพียงโครงการเดียว อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จของทุกโครงการทีบริษทั
ฯพัฒนาอยูย่ อ่ มมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯเฉกเช่นเดียวกับการดําเนินธุรกิจโดยทัวไป
ความเสียงจากการเลือกใช้โรงแรมแบรนด์ใหม่
The Edition เป็ นแบรนด์โรงแรมแนวบูทคี ระดับพรีเมียมแบรนด์ใหม่ของเครือแมริออทบริหารงานโดยเดอะ
ริทซ์-คาร์ลตัน โฮเต็ล คัมพานี (The Ritz-Carlton Hotel Company) ทีอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาแบรนด์ให้เป็ นทีรูจ้ กั ของ
นักท่องเทียวระดับบน ซึงการพัฒนาแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จต้องใช้เวลา ดังนันB บริษทั ฯจึงอาจมีความเสียงจาก
การทีผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายในช่วงทีแบรนด์ The Edition ยังไม่เป็ นทีรูจ้ กั ของนักท่องเทียวในวง
กว้า ง อย่างไรก็ต าม บริษทั ฯ มีความเชือมันในศักยภาพการบริหารงานของกลุ่มแมริออท อินเตอร์เนชันแนล อิงค์
(Marriott International, Inc.) (กลุ่มแมริออท) ซึงเป็ นหนึงในผูป้ ระกอบการทีมีชอเสี
ื ยงในด้านการบริหารจัดการโรงแรม
ชันB นําของโลก ด้วยเครือข่ายนักท่องเทียวทีเป็ นสมาชิกแมริออท รีวอร์ดส์ (Marriott Rewards) เป็ นจํานวนกว่า 33 ล้าน
รายทัวโลกของกลุ่มแมริออทจะช่วยให้ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้
ความเสียงจากความไม่แน่ นอนของโครงการในอนาคต
นอกจากโครงการมหานครแล้ว บริษทั ฯ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการบ้านพักตากอากาศหัวหินวิลล่าซึง
ได้มกี ารลงนามสัญญาจะซืBอจะขายทีดินและวางมัดจําไปเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของโครงการอาคารชุดพักอาศัย
แถบหลังสวนได้ลงนามในข้อตกลงการซือB ขายทีดินดังกล่าวในรูปของบันทึกข้อตกลงจะซืBอจะขายทีดิน (Memorandum
of Understanding หรือ MoU) ซึงอาจไม่มผี ลผูกพันคูส่ ญ
ั ญาตามกฎหมาย ดังนันB บริษทั ฯอาจมีความเสียงจากความไม่
แน่นอนของการได้มาซึงทีดินเพือพัฒนาโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯเชือว่าความเสียงดังกล่าวมีแต่ไม่มาก
นักเนืองจากการลงนามใน MoU ดังกล่าวเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั โิ ดยทัวไปในการรวบรวมพืBนทีเพือพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ทังB นีB บริษทั ฯจะเร่งดําเนินการลงนามในสัญญาซืBอขายทีดินภายหลังการเจรจาซืBอขายทีดินสําหรับ
โครงการนันB ๆ เสร็จสินB ลง
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ความเสียงด้านการปฏิ บตั ิ การ
ความเสียงจากการพัฒนาโครงการบนพื9นทีเช่า
โครงการมหานครเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ด้วยเนืBอทีรวมประมาณ 7 ไร่ 3 งาน 37.1
ตารางวา บนทีดินทีโครงการมหานครเช่าทีดินจํานวน 2 โฉนดจากมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพโดยตรง และเช่าช่วง
ทีดินอีกจํานวน 5 โฉนดจากมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพซึงเป็ นผูเ้ ช่าทีดินจาก บริษทั ปิ ยะภาพ จํากัด ซึงเป็ นเจ้าของ
ทีดิน ทังB นีB การเช่าทีดินดังกล่าวเป็ นการเช่าระยะยาวรวมระยะเวลาเช่าทังB สินB 103 ปี โดยรวมระยะเวลาการเช่าช่วงแรก
30 ปี และระยะเวลาการเช่าในช่วงต่อๆไปอีก 3 ช่วง โดย 2 ช่วงแรก จะมีอายุการเช่าช่วงละ 30 ปี และช่วงที 3 (ช่วง
สุดท้าย) อีก 13 ปี (กรุณาดูสรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าดังกล่าวในส่วนที 2-5 ทรัพย์สนิ ทีใช้ในการประกอบธุรกิจ)
ซึงเพือลดความเสียงจากการไม่ได้ต่อสัญญาเช่าในแต่ละช่วง โครงการมหานครจึงได้มกี ารป้องกันดังต่อไปนีB
(1) ผูใ้ ห้เช่า (คือ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ) และผูเ้ ช่า (โครงการมหานคร) ได้เข้าทําสัญญากําหนดกรอบ
ความตกลงเพือกําหนดสิทธิและหน้าทีระหว่างผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าโดยครอบคลุมหน้าทีของผูใ้ ห้เช่าในการ
ดําเนินการเพือให้ตนมีสทิ ธิให้เช่าช่วงทีดิน 5 โฉนดทีเป็ นของ บริษทั ปิ ยะภาพ จํากัด จนครบระยะเวลา
การเช่ารวม 103 ปี และหน้าทีของผูใ้ ห้เ ช่าทีดินจะต้องให้ผูเ้ ช่า เช่าทีดินทังB 7 โฉนด จนครบทังB 4 ช่วง
(รวม 103 ปี)
(2) ผูเ้ ช่าได้ชาํ ระค่าเช่าและค่าตอบแทนสําหรับการเช่าทังB 4 ช่วง (รวม 103 ปี) ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
(3) เพือเป็นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญากําหนดกรอบความตกลง สัญญาเช่า และสัญญาอืนทีเกียวข้อง
ผูใ้ ห้เช่า และบริษทั ปิยะภาพ จํากัด ได้จาํ นองทีดินทีตนเป็ นเจ้าของ รวม 7 โฉนดไว้แก่ผเู้ ช่าในวงเงิน
จํานองเท่ากับร้อยละ 125 ของมูลค่าตลาดของทีดินและสิงปลูกสร้างตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า เนืองจากมี
เงือนไขในการประเมินมูลค่าตลาดของทีดิน ซึงถ้าหากวงเงินจํานองตําจนเกินไปจะต้องมีการเพิมวงเงิน
จํานองขึนB ไปจนครบร้อยละ 125 ของราคาตลาด โดยหากผูใ้ ห้เช่าไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่า ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายเท่ากับวงเงินทีจํานองไว้
(4) บริษทั ฯ มีสทิ ธิในการซือB ทีดินก่อนบุคคลอืน หากผูใ้ ห้เช่ามีความประสงค์จะขายทีดิน
ความเสียงทีเกียวกับการบริหารจัดการต้นทุน
ก) ความเสียงจากความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รบั เหมาก่อสร้าง
บริษทั ฯดําเนินงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆโดยการว่าจ้างผูร้ บั เหมาจากภายนอกส่งผลให้เกิด
ความเสียงกรณีผรู้ บั เหมาส่งมอบงานล่าช้าเนืองจากผูร้ บั เหมาอาจไม่มคี วามชํานาญหรืออาจมีปญั หาขาดแคลนแรงงาน
หรือผูร้ บั เหมาส่งมอบงานให้ทนั ตามกําหนดเวลาแต่คณ
ุ ภาพงานอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีกําหนด ทําให้บริษทั ฯไม่
สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถส่งมอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
ให้แก่ลูกค้า ได้ต รงตามกํา หนด เพือลดความเสียงดังกล่า ว บริษัท ฯ จึง มีนโยบายทีจะว่าจ้างผู้รบั เหมาก่อสร้า งทีมี
ประสบการณ์และมีความเชียวชาญในการก่อสร้างโครงการต่างๆของบริษทั ฯ โดยเน้นทีผลงานก่อสร้างมีคุณภาพทีดี
และมีฐานะทางการเงินทีมันคง นอกจากนีB การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง บริษทั ฯได้มกี ารกําหนดค่าปรับในกรณีการส่ง
มอบงานล่าช้า และยังมีการหักเงินค่าประกันผลงานไว้ในแต่ล ะงวดงานอีกร้อยละ 5 ของมูลค่างานทีส่งมอบ ซึง
ผูร้ บั เหมาจะได้รบั เงินประกันคืนเมือครบกําหนดระยะเวลาประกันผลงานเพือให้มนใจได้
ั
ว่าบริษทั ฯสามารถควบคุม
ระยะเวลาการก่อสร้าง ควบคุมต้นทุน และคุณภาพของงานได้ตามทีกําหนด
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ข) ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้างเป็ นต้นทุนหลักซึงเป็ นปจั จัยสํา คัญในการพัฒนาโครงการทีผันแปรตามต้นทุนพลังงานและอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน บริษทั ฯจึงได้มกี ารวางแผนการก่อสร้างและประเมินปริมาณการใช้วสั ดุก่อสร้างหลัก
เพือทําการต่อรองราคาและทําสัญญาการจัดซือB จัดจ้างไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้บริษทั ฯสามารถควบคุมต้นทุนของโครงการ
ตามงบประมาณทีกํา หนดไว้ไ ด้ นอกจากนีB ในการจัดทํา ประมาณการต้นทุนค่า ก่อสร้า งในทุกโครงการ บริษัทฯมี
นโยบายสํารองการเพิมขึBนของค่าวัสดุก่อสร้างและค่าก่อสร้าง (Contingency Costs) ประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่า
โครงการไว้ล่วงหน้าแล้ว ทังB นีB ในการดําเนินการทีผ่านมาบริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างอยู่ในวงเงิน
ประมาณการมาโดยตลอด
ความเสียงจากการทีผู้บริ หารเป็ นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริ ษทั
จากการทีตํา แหน่ ง ในการบริหารส่ว นใหญ่ อ ยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของกลุ่ม นายสรพจน์ เตชะไกรศรี
ทําให้การบริหารงานส่วนใหญ่ของบริษทั ฯขึนB อยูก่ บั กลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรี อย่างไรก็ตาม เพือให้เกิดการถ่วงดุล
ในการบริหารจัดการและการตรวจสอบในองค์กร บริษทั ฯจึงได้ดาํ เนินการดังต่อไปนีB
1. แต่งตังB คณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นบุคคลภายนอกและมีความเป็ นอิสระจํานวน 3 ท่าน เพือถ่วงดุล
อํานาจการบริหารจัดการในระดับหนึง ซึงกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียจะไม่มอี าํ นาจในการดําเนินการใดๆกับ
รายการทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย โดยหน้าทีหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นการสอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมถึงการสอบทาน
ให้บริษทั ฯมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ให้ความเห็นรายการทีเกียวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเกิ
ี ดรายการทีเกียวโยงกัน
หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
2. ประธานเจ้า หน้ าทีบริหารไม่ มีอํา นาจในการดํา เนิน การใดๆ ในหรือ เกียวกับ รายการทีเกียวโยงกัน
รายการการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทสํี าคัญของบริษทั ฯ และ/หรือรายการหรือเรืองทีตนเอง
หรือ บุ คคลทีอาจมีค วามขัด แย้ง มีส่ว นได้เ สีย หรือ อาจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะ
อืนใดทีจะทําขึBนกับบริษทั ฯ ในกรณีดงั กล่าว จะต้องนําเสนอรายการหรือเรืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือขอความเห็นและนําเสนอคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือทีประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่
กรณี) ทังB นีB การพิจารณาอนุ มตั ดิ งั กล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเกียวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษทั ฯ ได้ว่าจ้าง บริษทั เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จํากัด (E&Y) ซึงเป็ นทีปรึกษา
ภายนอกเพือดําเนินการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กรและนําเสนอข้อเสนอแนะเพือการพัฒนา
ปรับปรุง โดย E&Y ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2555 และให้ความเห็นว่า จากผลการ
ประเมินการควบคุม ภายในระดับ องค์กรตาม 5 องค์ป ระกอบของสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ E&Y ไม่พบประเด็นทีเป็ นข้อบกพร่องด้านการควบคุมทีเป็ นสาระสําคัญ
(กรุณาดูรายละเอียดในส่วนที 2-10 การควบคุมภายใน)
ความเสียงเรืองสัญญาเกียวกับโครงการมหานครทีมีความซับซ้อน
ความเสียงจากความเสียหายอันเนืองมาจากสัญญาทีมีความซับซ้อน มีเงือนไข ข้อจํากัด และเกียวข้องกับ
ั
กฎหมายต่างประเทศ สัญญาทีเกียวข้องสัมพันธ์และมีเงือนเวลาทีผูกพันกัน หากมีปญหาเกิ
ดขึนB อาจส่งผลกระทบเป็ น
วงกว้างและเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเกินกว่าทีคาดไว้ ในการลดความเสียงในเรืองดังกล่าว ฝา่ ยกฎหมายของ

ส่วนที 1 หน้ า 8

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล()*-+)

บริษทั ฯ จึง ได้จดั ทําทะเบียนควบคุม สัญญาทุกสัญญาซึงทะเบียนดังกล่า วนอกจากจะมีรายการหลักๆเช่นเดียวกับ
ทะเบียนสัญญาทัวไปแล้ว ยังมีการสรุปสาระสําคัญของสัญญาอืนๆ เช่นเงือนไขการจ่ายเงิน ข้อระวังสําคัญๆของสัญญา
เป็ นต้น เพือให้สะดวกในการติดตามและถ้าจําเป็ นต้องทําการแก้ไขเงือนไขต่างๆในสัญญาใดๆก็สามารถทําได้ทนั ต่อ
เหตุการณ์
ความเสียงจากปัญหากรณี ข้อพิพาทกับผู้ร่วมทุนหลักจากบริ ษทั ต่างประเทศในโครงการมหานคร
ความเสียงจากปญั หาข้อพิพาทกับผูร้ ่วมทุนหลักต่างประเทศซึงอาจไม่สามารถตกลงกันได้โดยง่ายหากมี
ความเห็นทีต่างกัน แต่เนืองจากการตัดสินใจในเรืองสําคัญๆ ของโครงการ รวมถึงการว่าจ้างผูร้ บั เหมาหลัก และ
ผูร้ บั เหมาสําคัญอืนๆ ได้ดําเนินการผ่านไปเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ความเสียงจากการเกิดข้อพิพาทกับผูร้ ่วมทุนหลัก
ต่างประเทศนีBจงึ เหลือไม่มากนัก เพราะเรืองทีต้องการการตัดสินใจร่วมกันทียังเหลืออยูท่ สํี าคัญๆ มีอกี ไม่มาก ประกอบ
กับทีผ่านมาตังB แต่เริมต้นโครงการผูร้ ว่ มทุนต่างประเทศก็ให้เกียรติและให้ความไว้วางใจในการตัดสินใจบริษทั ฯมาโดย
ตลอดอีกด้วย
ความเสียงจากกรณี ฟ้องร้องอันเนื องมาจากการดําเนิ นการก่อสร้าง
การดําเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สงิ
ปลูกสร้างโดยรอบ ซึงเป็ นความเสียงปกติของธุรกิจ ดังนันB ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์สว่ นใหญ่รวมถึงบริษทั ฯจึงได้
มีการทําประกันภัยทีเกียวกับการก่อสร้างอาคารไว้ โดยบริษทั ประกันภัยจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดขึBนตาม
เงือนไขในกรมธรรม์ นอกจากนีB การจัดทําการประกันภัยการก่อสร้างดัง กล่า วแล้ว เพือเป็ นการป้องกันปญั หาการ
ฟ้องร้อง บริษทั ฯ ยังได้มมี าตรป้องกันความเสียหายโดยกําชับให้ผคู้ วบคุมงานก่อสร้างดูแลตรวจตราพืนB ทีก่อสร้างให้
เรียบร้อย อีกทังB มีการกําหนดให้ผคู้ วบคุมงานก่อสร้างและผูร้ บั เหมาเข้าเยียมเยียนบ้านข้างเคียงอย่างสมําเสมอ เพือ
ั
สอบถามถึงปญหาที
เกิดจากการก่อสร้าง และหากมีความเสียหายใดๆเกิดขึนB ให้รบี ดําเนินการทันที และหากมีการร้อง
ขอความช่วยเหลือในการ ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ จากบ้านข้างเคียงไม่วา่ กรณีใดๆก็ให้เข้าช่วยเหลืออีกด้วย นอกจากใน
กรณีของบ้านข้างเคียงแล้วบริษทั ฯยังได้กาํ ชับให้ผคู้ วบคุมงานและผูร้ บั เหมาหมันตรวจเช็คจากสํานักงานเขตทีโครงการ
ตังB อยูว่ ่ามีการร้องเรียนใดๆมาหรือไม่เพือจะได้เข้าเยียวยาได้ทนั ท่วงที
ความเสียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
ก) ความเสียงจากการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มตลาดอาคารพักอาศัยระดับซุปเปอร์
ลักชัวรี
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาอาคารพักอาศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรีเป็ นธุรกิจ
ทีมีการแข่งขันกันไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม เพือให้การขายห้องชุดเพือพักอาศัยหรือการขายสิทธิการเช่าระยะยาวของ
ห้องชุดเพือพักอาศัยของบริษทั ฯประสบความสําเร็จตามแผนทีวางไว้ ก่อนการดําเนินโครงการ บริษทั ฯได้มกี ารว่าจ้าง
บริษทั วิจยั ชันB นําทีมีประสบการณ์ในการวิจยั ตลาดทีพักอาศัยทําการศึกษาวิจยั ตลาดเพือให้ทราบถึงความต้องการของ
ลูก ค้า ว่ า จ้า งมือ อาชีพทีมีชือเสีย งเพือออกแบบและก่ อ สร้า งอาคาร ว่า จ้า งผู้รบั เหมาและผู้ค วบคุม ผู้รบั เหมาทีมี
ประสบการณ์และมีคุณภาพทีดี และว่าจ้างมืออาชีพด้านการขายเพือร่วมขายโครงการต่างๆ นอกจากนีB บริษทั ฯยังมี
การจัดโรดโชว์ (Road Show) เพือนํ าเสนอข้อมูลห้องชุดและจุดเด่นของโครงการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความ
เชียวชาญและประสบการณ์ของผูบ้ ริหารจากการขายห้องชุดเพือพักอาศัยสําหรับกลุ่มลูกค้าผูม้ รี ายได้ระดับสูงก็เป็ นอีก
หนึงปจั จัยสําคัญทีทําให้โครงการของบริษทั ฯประสบความสําเร็จตามแผนทีวางไว้
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ข) ความเสียงจากการแข่งขันในธุรกิ จโรงแรม
ในปจั จุบนั อุตสาหกรรมโรงแรมมีการแข่งขันทีสูงขึนB โดยผูป้ ระกอบการโรงแรมหลายรายมุ่งเน้นการให้บริการ
แก่ลูกค้าระดับบนเช่นเดียวกับโรงแรมบางกอกเอดิชนั การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกําไรของ
บริษทั ฯ อย่า งไรก็ต าม นอกจากการควบคุม ดูแลอย่า งใกล้ช ิดจากผู้บ ริห ารของบริษัท ฯแล้ว การวางกลยุท ธ์ด้า น
การตลาดทีชัดเจนของโรงแรมบางกอกเอดิชนซึ
ั งเป็นเครืองหมายการค้าโรงแรมระดับบนทีมีชอเสี
ื ยงระดับโลกภายใต้
กลุ่มแมริออท และบริหารงานภายใต้ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน โฮเต็ล คัมพานี (The Ritz-Carlton Hotel Company) จะช่วย
ให้โรงแรมบางกอกเอดิชนเป็
ั นทีรูจ้ กั จากลูกค้าระดับบนอย่างทัวถึงอีกด้วย
ค) ความเสียงจากการแข่งขันในธุรกิ จศูนย์การค้า
การแข่งขันของศูนย์การค้าทังB จากการขยายสาขาของผูค้ า้ ปลีกรูปแบบใหม่ (Modern Trade Retailers) และ
การขยายตัวของผูค้ า้ ปลีกทีมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารอบๆชุมชน (Community Mall) อาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการทีอาจต้องปรับตัวลดลง รวมถึงความเสียงในเรืองการจัดหาผูเ้ ช่าพืนB ทีทีมีความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เซ็น
เตอร์ (Life Style Center) ของบริษทั ฯอาจไม่เป็ นไปตามแผนทีวางไว้
เพือให้มกี ารดําเนินงานศูนย์การค้าในโครงการมหานครของบริษทั ฯประสบความสําเร็จ บริษทั ฯจึงได้มกี าร
ว่าจ้าง ฮัสแบนด์ รีเทล คอนซัลติงB (Husband Retail Consulting) ซึงเป็ นบริษทั ทีปรึกษาด้านศูนย์การค้าทีมีผลงานใน
การเป็ นทีปรึกษาในประเทศต่างๆเข้ามาเป็ นทีปรึกษาในการกําหนดรูป แบบทีเหมาะสม (Retail Mix) ของผูเ้ ช่ า
ศูนย์การค้า การสร้างความแตกต่างจากศูนย์การค้าอืนจะทําให้ศูนย์การค้าของบริษทั ฯมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่าง
สมําเสมอ ด้ว ยประสบการณ์ ใ นการวางแผนและจัด หาร้า นค้า ผู้เ ช่ า ของมือ อาชีพ ทํา ให้บ ริษัท ฯมีความมันใจว่ า
ศูนย์การค้าจะประสบความสําเร็จตามทีวางแผนไว้ และมีลกู ค้าหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการอย่างสมําเสมอ
ความเสียงด้านการเงิน
ความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย9
ณ วันที 30 กันยายน 2555 บริษทั ฯมีเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินซึงมีการกําหนดอัตราดอกเบีBยลอยตัว กรณี
อัตราดอกเบีBยปรับตัวสูงขึBนอาจส่ง ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษทั ฯในอนาคต
ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ได้ อย่างไรก็ตาม การติดตามอัตราแลกเปลียนอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการเลือกใช้เครืองมีอทางการเงินทีเหมาะสมในเวลา
ทีถูกต้องจะทําให้บริษทั ฯ สามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนได้
ความเสียงจากการทีบริ ษทั ฯมีรายได้ไม่สมําเสมอและมีผลการดําเนิ นงานขาดทุนในช่วงแรกของการพัฒนา
โครงการ
บริษทั ฯจะมีการรับรูร้ ายได้ทไม่
ี สมําเสมอซึงเป็ นลักษณะปกติของผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ ซึงจะรับรู้
รายได้เมือการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มกี ารโอนกรรมสิทธิ dให้แก่ผซู้ อBื แล้วเท่านันB ณ วันที 30 กันยายน 2555 บริษทั ฯมี
โครงการอาคารพักอาศัยทีก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการรอโอนกรรมสิทธิ d จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ไฟคัสเลน ซึงมีหอ้ งชุดเพือพักอาศัยทีอยู่ระหว่างการขาย จํานวน 4 ห้อง มูลค่าตามบัญชี 71.7 ล้านบาท (มูลค่าขาย
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ประมาณ 120.1 ล้านบาท) ซึงคาดว่า จะสามารถโอนกรรมสิทธิแd ละรับรูร้ ายได้ใ นปี 2556 และโครงการศาลาแดง
เรสซิเดนเซส ซึงมีการรับรูร้ ายได้จากการโอนกรรมสิทธิ dให้ลูกค้าไปแล้วจํานวน 117 ห้อง (มูลค่าขายประมาณ 1,929.5
ล้า นบาท) คงเหลือห้องชุดเพือพักอาศัยทียังไม่โอนกรรมสิทธิอd กี จํา นวน 16 ห้อ ง มูลค่าตามบัญ ชี 269.1 ล้า นบาท
(มูลค่าขายประมาณ 418.5 ล้านบาท) ซึงมีลูกค้าทําสัญญาจะซืBอจะขายแล้ว 9 ห้อง (มูลค่าประมาณ 200.4 ล้านบาท)
ซึงคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ dและรับรูร้ ายได้เพิมขึBนในปี 2556 นอกจากนีB บริษทั ฯอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการมหานคร โดยคาดว่าจะสามารถเริมรับรูร้ ายได้ในส่วนของอาคารศูนย์การค้ารีเทล คิวบ์ ซึงอยูใ่ นอาคาร
คิวบ์ (Cube Tower) ซึงจะแล้วเสร็จเป็นส่วนแรกในปี 2556 จํานวนประมาณ 5,253 ตารางเมตร สําหรับการรับรูร้ ายได้
โครงการมหานครในส่วนของรายได้จากการขายสิทธิการเช่าระยะยาวในห้องชุดเพือพักอาศัย รายได้จากธุรกิจโรงแรม
และรายได้จากการให้เช่าศูนย์การค้ารีเทล ฮิลล์ และพืนB ทีจุดชมวิวสกาย ออบเซอร์เวชัน เดค ทีอยูใ่ นอาคารหลัก (Main
Tower) คาดว่าจะสามารถรับรูร้ ายได้ได้ตงั B แต่ปี 2558 เป็ นต้นไป ซึงจากประมาณการดังกล่าวจะพบว่า ในปี 2556
บริษทั ฯจะมีรายได้จากการให้เช่าพืนB ทีศูนย์การค้ารีเทล คิวบ์ ทีอยู่ในอาคารคิวบ์ (Cube Tower) เท่านันB ดังนันB เพือให้
เกิดความสมําเสมอในรายได้มากขึBน บริษทั ฯ จึง ได้อยู่ระหว่างการจัดซืBอทีดินเพือพัฒ นาโครงการหัวหินวิลล่าและ
โครงการอาคารพักอาศัยบริเวณถนนหลังสวน โดยบริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถเริมรับรูร้ ายได้ในส่วนของโครงการตังB แต่ปี
2556 เป็นต้นไป
ความเสียงด้านความเพียงพอของเงิ นลงทุนในโครงการมหานคร
เนืองจากโครงการมหานครเป็นโครงการลงทุนทีมีมลู ค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท ดังนันB การจัด
โครงสร้างแหล่ง เงินทุนทีเหมาะสมกับภาระต้นทุนจะส่งผลต่อ อัตราผลตอบแทนอย่างมีนัยสํา คัญ ปจั จุบนั กิจการที
ควบคุมร่วมกันมีการพึงพาแหล่งเงินทุนจากผูถ้ อื หุน้ เป็ นส่วนใหญ่ ณ สิBนงวด 9M55 มูลค่าเงินลงทุนในโครงการมหา
นครมีจํานวน 4,052.0 ล้าน ยังคงเหลือภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิมเติมอีกจํานวน 6,500 ล้านบาท ซึงคาดว่า
แหล่งเงินทุนจะมาจาก
• สินเชือจากธนาคารพาณิชย์ โดยในวันที 9 มีนาคม 2555 กิจการทีควบคุมร่วมกันได้ลงนามในสัญ ญา
สินเชือจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึงวงเงินกูร้ วม 5,400 ล้านบาท เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
•

เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจําจากลูกค้าทีจองและทําสัญญาจะซือB จะขายของโครงการมหานคร

ความเสียงเกียวกับความสามารถในการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯคาดว่าในช่วงทีการก่อสร้างโครงการมหานครยังไม่แล้วเสร็จ งบการเงินรวมของบริษทั ฯ อาจแสดงผล
ขาดทุนและอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั ฯ จนไม่อาจจ่ายเงินปนั ผลได้ อย่างไรก็ตาม หากโครงการมหานคร
ทังB โครงการประสบความสําเร็จและสามารถรับรูร้ ายได้ได้อย่างเต็มทีในปี 2558 แล้ว บริษทั ฯ คาดว่าจะทําให้บริษทั ฯ
มีผลกําไรและสามารถจ่า ยเงินป นั ผลได้อย่างมีนัยสํา คัญ ดังนันB เพือให้เ กิดการรับ รู้รายได้ใ นระหว่างการก่อสร้า ง
โครงการมหานคร บริษทั ฯ จึงได้ทาํ การก่อสร้างโครงการหัวหินวิลล่าซึงคาดว่าจะสามารถรับรูร้ ายได้ในระหว่างปี 2556
- 2557 และโครงการหลังสวนทีคาดว่าจะรับรูร้ ายได้ในระหว่างปี 2557-2558 ซึงหากบริษทั ฯมีผลกําไรและไม่มขี อ้ จํากัด
เรืองการจ่ายเงินปนั ผลกับสถาบันการเงินใดๆทีอาจมีเนืองจากการกูย้ มื เงินมาเพือพัฒนาโครงการแล้ว ก็จะสามารถ
จ่ายเงินปนั ผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
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ความเสียงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสียงในการดําเนิ นธุรกิ จต่อเนื องจากโครงสร้างการถือหุ้นทีอาจไม่เป็ นไปตามกฎหมายอืน
บริษทั ฯอาจมีความเสียงในการดําเนินธุรกิจต่อเนืองตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 มาตรา 4, มาตรา 36 และประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. 2479 โดยสํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมธุรกิจการค้า
ให้ความเห็นโดยสรุปได้ดงั นีB เมือพิจารณาข้อมูลจากสําเนาบัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั เพซ เรียลเอสเตท จํากัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด และบริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด มีคนต่างด้าวถือหุน้ ใน
สัดส่วนไม่เกินกึงหนึงของทุนทังB หมด จึงไม่เข้าข่ายเป็ นคนต่างด้าวตามมาตรา 4 แห่งพระราชประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542
ในประเด็น พระราชบัญ ญัติการประกอบธุร กิจ ของคนต่ า งด้า ว พ.ศ. 2542 มาตรา 36 ตามสัญ ญา Joint
Venture Agreement (สัญญาร่วมทุน) ระหว่างนาย สรพจน์ เตชะไกรศรี บริษทั ไอดีเจ โฮลดิงB ส์ และ บริษทั ไอบีซี
ไทยแลนด์ แอลทีด ี ซึงได้ระบุส ัดส่ ว นการร่ว มทุน ตามรายละเอีย ดสาระสํา คัญ ตามทีเปิ ดเผยในส่ ว นที 2-13 นันB
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 36 ได้กล่าวถึงในเรืองการถือหุน้ แทนบุคคลต่าง
ด้าว บริษทั ฯและโครงการมหานคร ทังB 4 บริษทั ไม่ได้มกี ารถือหุน้ แทนบุคคลต่างด้าวแต่อย่างใด จึงไม่มคี วามเสียงใน
การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองในอนาคต
ในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม 2555 บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด ได้เข้าทําสัญญาจะซืBอจะขายทีดินกับ
บุคคลภายนอกเพือสร้างอาคารจอดรถตามสัญ ญาบริหารจัดการกับ กลุ่มแมริออท สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ร่วมทุน
ต่างด้าวในโครงการมหานครดังกล่าวอาจทําให้โครงการมหานครดังกล่าวไม่สามารถถือครองทีดินได้ตามประมวล
กฏหมายทีดิน พ.ศ. 2479 ทังB นีB บริษทั ฯ จะดําเนินการเพือให้การจัดให้มอี าคารจอดรถเป็ นไปอย่างถูกต้องและการ
จัดการดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะเอือB ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะยาว
ความเสียงจากการทีโครงการมหานครดําเนิ นการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ
ณ วันที 30 กันยายน 2555 โครงการมหานครดําเนินการก่อสร้างฐานรากโครงสร้างอาคารทังB 2 อาคาร ได้แก่
อาคารหลัก และอาคารคิวบ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รบั อนุ ญาตให้ดําเนินการก่อสร้างฐานรากตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ทวิ เมือวันที 27 กรกฎาคม 2554 อย่างไรก็ตาม โครงการมหานครยังไม่ได้รบั
ใบอนุ ญ าตก่อสร้า งโครงการมหานคร ดัง นันB การดํา เนินการโดยอาศัยกฎหมายตามมาตรา 39 ทวิ ดัง กล่าวทําให้
โครงการมหานครมีความเสียงทีอาจจะต้องมีการแก้ไขแบบอาคาร เพือให้กรุงเทพมหานครสามารถออกใบอนุ ญาตได้
ซึงอาจะส่งผลกระทบทําให้โครงการมหานครมีความล่า ช้ากว่าแผนงานทีวางไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
การก่อสร้างภายใต้การขออนุญาตตามมาตรา 39 (ทวิ) เป็นวิธกี ารทัวไปทีใช้ในโครงการขนาดใหญ่ เนืองจาก
สามารถร่นระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวทุก บริษทั ฯจะต้องทําการศึกษาข้อมูล กฎ ระเบียบ
และกฎหมายเกียวกับการได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างเป็ นอย่างดี โดยในส่วนของโครงการมหานครนันB ได้ผ่านขันB ตอนการ
ตอบข้อทักท้วงของกรุงเทพมหานครไปแล้วอยูร่ ะหว่างนําเข้าคณะกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง โดยทีในข้อทักท้วง
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นการให้แสดงรายการในแบบก่อสร้างให้ชดั เจนขึBน ดังนันB จึงทําให้บริษทั ฯมีความมันใจว่าจะได้รบั
ใบอนุ ญาตก่อสร้าง นอกจากนีB รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) ของโครงการมหานครได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแล้วตามหนังสือลงวันที 23 กันยายน 2552
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ความเสียงจากการไม่สามารถจดทะเบียนแบ่งแยกสิ งปลูกสร้าง
เนืองจากการจดทะเบียนแบ่งแยกสิงปลูกสร้างเมือก่อสร้างแล้วเสร็จเป็ นหนึงในเงือนไขตามสัญญาทีทําไว้กบั
กลุ่ม แมริออท ดัง นันB บริษัทฯจึงอาจมีความเสียงกรณีไ ม่ส ามารถจดทะเบียนแบ่ง แยกสิงปลูกสร้างตามเงือนไขได้
เนืองจากไม่มขี อ้ บ่งชีแB น่ชดั ว่ากรมทีดินจะรับจดทะเบียนแบ่งแยกสิงปลูกสร้างหรือไม่
กรมทีดินได้ตอบข้อหารือโดยให้ความเห็นว่าการกระทําดังกล่าวสามารถกระทําได้เนืองจากไม่มกี ฎหมายห้าม
ไว้ ซึงบริษทั ฯได้ดําเนินการเปลียนแปลงวันกําหนดทีต้องจดทะเบียนดัง กล่าวตามสัญญาเป็ นวันที 31 ตุลาคม 2557
เนืองจากการจดทะเบียนดัง กล่ าวจะกระทําได้ใ นวันทีสิงปลูก สร้า งใกล้แล้ว เสร็จเท่า นันB ทังB นีB กลุ่ ม แมริอ อทตกลง
เปลียนแปลงวันกําหนดตามทีบริษทั ฯแจ้งไปแล้ว
ความเสียงของการเปลียนแปลงนโยบายของหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานอืนทีเกียวข้อง
ความเสียงของการเปลียนแปลงนโยบายของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง บริษทั ฯพยายามลดความเสียงด้วย
การศึกษาข้อ มูล การเปลียนแปลงนโยบายของหน่ วยงานราชการอย่างละเอียด และได้ศึก ษาความเป็ นไปได้ข อง
โครงการโดยพิจารณาตามข้อกําหนด ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ อย่างละเอียด ทังB นีB ในทุกโครงการทีบริษทั ฯ ได้
ดําเนินการก่อสร้างไปแล้วนันB บริษทั ฯได้รบั ใบอนุ ญาตจากหน่ วยงานทีเกียวข้องแล้วทังB สิBน ดังนันB การเปลียนแปลง
กฎหมายในส่วนทีเกียวข้องดังกล่าวจึงไม่มผี ลกระทบต่อโครงการทีได้ดาํ เนินการไปแล้วแต่อย่างใด
ความเสียงจากการมีกลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรีเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงกลุ่มเดียว
ณ วันที 30 กันยายน 2555 กลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรีซงเป็
ึ นผูถ้ อื หุน้ กลุ่มใหญ่ในบริษทั ฯ คิดเป็นร้อยละ
77.96 ของทุนชําระแล้ว จึงทําให้กลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรีสามารถควบคุมมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทังB หมด
รวมถึงมติพเิ ศษทีต้องอาศัยเสียงของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 3 ใน 4 ดังนันB ผูถ้ อื หุน้ รายอืนจึงอาจไม่สามารถรวม
คะแนนเสียงเพือตรวจสอบถ่วงดุลเรืองทีผูถ้ อื หุน้ เสนอได้
อย่างไรก็ตาม ภายหลัง การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทําให้กลุ่มนายสรพจน์
เตชะไกรศรี มีส ดั ส่วนการถือหุ้นคิดเป็ นร้อ ยละ 55.19 ของทุนชํา ระแล้วทังB หมดภายหลังการเสนอขายหุ้น ในครังB นีB
นอกจากนีB บริษทั ฯยังได้มกี ารแต่งตังB บุคคลภายนอก 3 ท่าน ทีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีหลากหลายเข้า
เป็ นกรรมการอิส ระและคณะกรรมการตรวจสอบเพือทํา หน้ า ทีตรวจสอบ และพิจ ารณาเพือมิใ ห้เ กิดรายการทีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพือก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษทั ฯ นอกจากนีB การ
ถือหุน้ ในลักษณะกระจุกตัวโดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ยงั ทําให้โอกาสทีบริษทั จะถูกครอบงํากิจการ (Takeover) โดย
บุคคลอืนไม่สามารถเกิดขึนB ได้โดยปราศจากการยินยอมของผูถ้ อื หุน้ กลุ่มนีB
ความเสียงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิมทุ น ทีบริษัท ฯเสนอขายให้ป ระชาชนในครังB นีB เป็ น การเสนอขายก่ อ นทีจะ
ได้รบั ทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในการรับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนันB ผูล้ งทุนจึงอาจมีความเสียงเกียวกับสภาพคล่องในการซืBอขาย
หุน้ สามัญ ของบริษัทฯ ในตลาดรองและอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ต ามราคาทีคาดการณ์ ไ ว้ หาก
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนได้
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล()*-+)

อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ยนคํ
ื าขออนุ ญาตนําหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมือวันที
29 พฤศจิกายน 2555 โดยบริษทั ทีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ซึงเป็ นทีปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ อง
บริษทั ฯในเบือB งต้นแล้ว และมีความเห็นว่าบริษทั ฯมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นคุณสมบัตเิ รืองมูลค่าหุน้ สามัญตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ทังB สินB ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท และการกระจายการถือหุน้ รายย่อย ซึงบริษทั ฯจะต้องมี
ผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้ว โดยผูถ้ อื หุ้น
ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือB ขาย ทีปรึกษาทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหุน้ ใน
ครังB นีBแล้วเสร็จ บริษัทฯจะมีคุณสมบัติเกียวกับ มูล ค่าหุ้นสามัญ ตามราคาตลาดและการกระจายการถือหุ้นรายย่อย
ครบถ้วนตามเกณฑ์ทกํี าหนด
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
บริษทั ฯ จะเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 600,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ + บาท ซึงจะทําให้
ทุนชําระแล้วของบริษทั ฯเพิมขึนB เป็ น 2,054,265,670 บาท เพือเสนอขายต่อประชาชนทังB จํานวน คิดเป็ นร้อยละ 29.21
ของจํานวนหุน้ ทีออกและเรียกชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครังB นีB และจะนํ าหุน้ สามัญของบริษัทฯเข้า
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที 2 และส่วนที 3 ก่อนตัดสิ นใจจองซื9อหลักทรัพย์)
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