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1. ปัจจัยความเสี่ยง
กำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้อมูลในเอกสำรนี้ก่อนตัดสินใจ
ลงทุนนักลงทุนควรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำปจั จัยควำมเสีย่ งในหัวข้อนี้รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆทีป่ รำกฏ
ในเอกสำรนี้
ทัง้ นี้ปจั จัยเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีม่ นี ยั สำคัญบำงประกำร อันอำจมีผลกระทบในทำงลบ
ต่อบริษัทฯ และมูลค่ำหุน้ ของบริษทั ฯ โดยปจั จัยควำมเสีย่ งดังกล่ำวมิได้เป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทัง้ หมดที่มอี ยู่ซ่งึ อำจมี
ผลกระทบต่อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ ปจั จัยควำมเสีย่ งอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ มิได้ทรำบในขณะนี้หรือที่บริษทั ฯ เห็นว่ำ
เป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งที่ไม่เป็ นสำระสำคัญในปจั จุบนั อำจเป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจ รำยได้ ผลกำไร
สินทรัพย์ สภำพคล่อง แหล่งเงินทุน หรือกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯในอนำคต นอกจำกนี้ ข้อควำมในลักษณะกำร
คำดกำรณ์ในอนำคต (Forward Looking Statement) ทีป่ รำกฏในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ เช่น กำรใช้ถ้อยคำว่ำ “เชื่อว่ำ”
“คำดกำรณ์ว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ” หรือ “ประมำณ” เป็ นต้นหรือกำรคำดกำรณ์เกีย่ วกับผลประกอบกำร
ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ
กิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกัน นโยบำยของรัฐ และอื่นๆ ซึง่ เป็ นกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคตและทีเ่ กิดขึน้ จริงอำจมี
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรคำดกำรณ์ หรือกำรคำดคะเนก็ได้
นอกจำกนี้ขอ้ มูลที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ท่ไี ด้อ้ำงถึงหรือเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบำล นโยบำยของ
รัฐบำลหรือเศรษฐกิจของประเทศ ได้มำจำกข้อมูลทีม่ กี ำรเปิ ดเผยสู่สำธำรณชนหรือคัดย่อจำกสิง่ พิมพ์ของรัฐบำลหรือ
จำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อถือได้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงจากนโยบายการจัดซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อนามาพัฒนาโครงการในอนาคต
บริษทั ฯ บริษัทย่อย และโครงกำรมหำนคร (รวมเรียกว่ำ บริษัท ฯ) ไม่มนี โยบำยซื้อทีด่ นิ เก็บไว้เพื่อรอกำร
พัฒนำโครงกำร (เว้นแต่ จะเป็ นที่ดินที่ ก ลุ่มบริษัท เล็งเห็นว่ำ มีศ ักยภำพสูงในกำรพัฒ นำและรำคำอยู่ในระดับ ที่ใ ห้
ผลตอบแทนกำรลงทุนสูง) เนื่องจำกไม่ตอ้ งกำรก่อภำระต้นทุนทำงกำรเงิน และยังต้องกำรหลีกเลีย่ งควำมเสีย่ งในเรื่องที่
เกีย่ วกับกำรเปลีย่ นผังเมืองและแนวเวนคืน รวมทัง้ ควำมเสีย่ งต่อกำรตกต่ ำของรำคำทีด่ นิ หำกระบบขนส่งมวลชนที่มี
กำรวำงแผนไว้ลม้ เลิกไปหรือยืดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงออกไป ดังนัน้ บริษทั ฯจึงอำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรทีไ่ ม่สำมำรถ
ซื้อที่ดนิ ในทำเลที่ต้องกำร หรือมีควำมเสีย่ งจำกกำรที่รำคำที่ดนิ ที่อำจมีกำรปรับตัวสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่ สำมำรถ
จัดหำทีด่ นิ ในทำเลทีด่ ใี นกำรพัฒนำ หรืออำจจัดหำได้แต่ตอ้ งมีตน้ ทุนในกำรพัฒนำโครงกำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในอนำคตได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯมีกำรจัดทำแผนกำรจัดหำและจัดซื้อที่ดนิ ล่วงหน้ ำให้สอดคล้องกับกำรนำไปพัฒนำ
โครงกำรในแต่ละปี และเพื่อให้แน่ใจว่ำจะมีทด่ี นิ ส่วนของกำรพัฒนำโครงกำรตลอดเวลำ บริษทั ฯจึงได้มกี ำรติดตำมและ
ศึกษำข้อมูลเรื่องที่ดินอย่ำงใกล้ชิด เพื่อ ให้ท รำบแนวโน้ มและศักยภำพในกำรพัฒ นำของที่ดินในทำเลต่ ำงๆ โดย
กำรศึกษำจำกทิศทำงกำรเติบโตของแหล่งทีอ่ ยู่อำศัย เส้นทำงกำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของเขตเมือง มีกำรคำดกำรณ์
ทิศทำงกำรเติบโตของเมือง ข้อจำกัดทำงกฎหมำย และตรวจสอบกรรมสิทธิอย่
์ ำงละเอียดเพื่อลดควำมเสีย่ งในทุกๆ
ด้ำนก่อนกำรตัดสินใจซือ้ ทีด่ นิ รวมถึงกำรทำสำรวจและจัดทำกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ทำงกำรตลำดและทำงกำรเงิน
บริษทั ฯมีกำรจัดหำทีด่ นิ ทัง้ ผ่ำนนำยหน้ำหรือดำเนินกำรเอง ซึง่ ทีผ่ ่ำนมำมีกลุ่มนำยหน้ำค้ำทีด่ นิ ทีเ่ ข้ำมำเสนอ
ทีด่ นิ ให้กบั บริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนค่ำทีด่ นิ ด้วยกำรเข้ำเจรจำติดต่อซื้อ
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ทีด่ นิ กับเจ้ำของทีด่ นิ เองโดยตรง ทำให้สำมำรถควบคุมรำคำต้นทุนทีด่ นิ ให้อยู่ในระดับทีป่ ระเมินแล้วว่ำสำมำรถนำมำ
พัฒนำขำยแล้วสร้ำงรำยได้และกำไรให้กบั บริษทั ฯได้อย่ำงเหมำะสม
ความเสี่ยงจากความสาเร็จของโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯมีโครงกำรทีก่ ำลังดำเนินกำรพัฒนำอยู่ 3 โครงกำร ได้แก่

โครงการ
1. โครงกำรไฟคัส เลน
2. โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส
3. โครงกำรมหำนคร
3.1 โรงแรมบำงกอก เอดิชนั ่

3.2 เดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส
บำงกอก*
3.3 ศูนย์กำรค้ำ
3.3.1 อำคำรคิวบ์ (รีเทล คิวบ์)
3.3.2 อำคำรหลัก
 รีเทล ฮิลล์ และ
 สกำย
ออบเซอร์เวชัน่ เดค

ทาเลที่ตงั ้
ซอยสุขมุ วิท 44/1
(พิชยั สวัสดิ)์ ถนนสุขมุ วิท
ซอยศำลำแดง 1 ถนนสีลม

ระยะเวลา
การก่อสร้าง
(ประมาณการ)
ปี 2547–2549

ร้อยละความคืบหน้ าโครงการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
การก่อสร้าง
การขาย**
100.0
91.5

ปี 2551-2554

100.0

97.8

ติดกับสถำนีรถไฟฟ้ำ
บีทเี อส สถำนีชอ่ งนนทรี ถนน
นรำธิวำสรำชนครินทร์
ติดกับสถำนีรถไฟฟ้ำ
บีทเี อส สถำนีชอ่ งนนทรี
ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์

ปี 2554-2558

6.3

0.0

ปี 2554-2558

9.1

39.9

ติดกับสถำนีรถไฟฟ้ำ

ปี 2554-2556

33.9

0.0

บีทเี อส สถำนีชอ่ งนนทรี ถนน
นรำธิวำสรำชนครินทร์

ปี 2554-2558
ปี 2554-2559

7.5
7.5

0.0
0.0

* ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2556 โครงกำรเดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอก มีลูกค้ำทีไ่ ด้ทำสัญญำเช่ำระยะยำวรวม 107 ยูนิต
คิดเป็ นพื้นทีร่ วม 21,093.86 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.0% ของพื้นทีใ่ ห้เช่ำรวมจำนวน 47,915 ตำรำงเมตร และคิดเป็ น
มูลค่ำเช่ำตำมสัญญำรวม 5,303.6 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยงั มีลกู ค้ำทีไ่ ด้ทำสัญญำจองรวม 12 ยูนิต คิดเป็นพืน้ ทีร่ วม 2,755 ตำรำงเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7% ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำรวม และคิดเป็นมูลค่ำเช่ำตำมสัญญำจองรวม 755.0 ล้ำนบำท รวมเป็ นลูกค้ำทีไ่ ด้ทำสัญญำ
เช่ำและสัญญำจองทัง้ สิน้ รวม 119 ยูนิต คิดเป็นพืน้ ทีร่ วม 23,848.86 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49.8% ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำรวม และ
คิดเป็ นมูลค่ำเช่ำตำมสัญญำรวม 6,058.6 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯยังไม่มกี ำรรับรูร้ ำยได้จำกมูลค่ำให้เช่ำ
ระยะยำวตำมสัญญำดังกล่ำว โดยจะรับรูเ้ ป็นรำยได้เมือ่ งำนก่อสร้ำงเสร็จและมีกำรโอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ ้อื แล้ว
** คำนวณตำมสัดส่วนของพืน้ ทีท่ โ่ี อนกรรมสิทธิหรื
์ อพืน้ ทีท่ ท่ี ำสัญญำจะซื้อจะขำยแล้วต่อพืน้ ทีข่ ำยรวม

โดยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆที่กำลัง ดำเนินกำรพัฒนำนัน้ อำจเผชิญควำมเสี่ยงต่ อควำมสำเร็จของ
โครงกำรทัง้ จำกปจั จัยภำยนอก เช่น ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ควำมผันผวนทำงกำรเมือง อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ อัตรำดอกเบีย้ และรำคำน้ ำมัน เป็ นต้น และปจั จัยภำยใน เช่น กำรก่อสร้ำงทีล่ ่ำช้ำ กำรจำหน่ ำยห้องชุด
เพื่อ พัก อำศัย ได้น้อ ยกว่ำเป้ำ หมำยที่ว ำงไว้ เป็ นต้น นอกจำกนี้ค วำมสำเร็จของโครงกำรในอนำคต ยัง อำจได้ร ับ
ผลกระทบจำกกำรขยำยตัวอย่ ำงต่อเนื่องของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์อ่นื ที่มุ่งเน้ นลูกค้ำกลุ่มที่พกั อำศัยระดับ
ซุปเปอร์ลกั ชัวรีเ่ ช่นเดียวกับบริษทั ฯ โดยอำจทำให้เกิดปญั หำกำรขำดแคลนวัสดุและแรงงำนในกำรก่อสร้ำงทำให้ต้นทุน
ก่อสร้ำงปรับตัวสูงขึน้ หรือมีกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงขึน้ ซึง่ จำกปจั จัยควำมเสีย่ งดังทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้นนัน้ อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำเร็จของโครงกำรและผลกำไรของบริษทั ฯได้
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อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรดำเนินกำรพัฒนำอสังหำริม ทรัพย์โครงกำรต่ ำงๆ บริษัทฯได้มีกำรศึกษำและวำง
แผนกำรดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ เป็ นอย่ำงดี รวมถึงมีกำรว่ำจ้ำงมืออำชีพเข้ำมำช่วยในกำรดำเนินกำรส่วนต่ำงๆ กำร
วำงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่ชดั เจน กำรนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิม่ คุณค่ำของโครงกำรรวมถึงสิง่ อำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ ทีต่ รงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำทำให้บริษทั ฯมีควำมมันใจว่
่ ำจะสำมำรถ
ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆ ได้สำเร็จตำมแผนทีว่ ำงไว้
ความเสี่ยงจากการที่บริษทั ฯ ไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีลกั ษณะการใช้พื้นที่
ในลักษณะผสมผสาน (Mixed-use)
บริษทั ฯอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรมหำนคร ซึง่ เป็ นโครงกำรทีม่ ลี กั ษณะกำรใช้ พน้ื ทีโ่ ครงกำรในลักษณะ
ผสมผสำน (Mixed-use) โดยประกอบไปด้วยส่วนพักอำศัย โรงแรมและศูนย์กำรค้ำ ในขณะที่บริษทั ฯมีประสบกำรณ์ใน
กำรพัฒนำโครงกำรอำคำรพักอำศัยเพียงอย่ำงเดียว ดังนัน้ บริษทั ฯอำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรไม่คุ้นเคยกับกำรพัฒนำ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะกำรใช้พน้ื ทีใ่ นลักษณะผสมผสำน
อย่ำงไรก็ตำม พืน้ ทีป่ ระมำณ 2 ใน 3 ของพืน้ ทีโ่ ครงกำรมหำนครเป็ นส่วนของอำคำรพักอำศัย ซึง่ บริษทั ฯ มี
ประสบกำรณ์และควำมชำนำญในกำรพัฒนำโครงกำร นอกจำกนี้จำกวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหำรทีเ่ ล็งเห็นถึงองค์ประกอบที่
จะให้โครงกำรมีควำมสำเร็จ ภำยใต้เงื่อนไขควำมเสีย่ งดังกล่ำว จึงได้ว่ำจ้ำงบริษทั ผูเ้ ชีย่ วชำญทีม่ ปี ระสบกำรณ์และเป็ น
มืออำชีพระดับนำนำชำติเข้ำมำบริหำรและดำเนินงำนในแต่ละด้ำนของโครงกำร เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำโครงกำรจะประสบ
ควำมสำเร็จเป็ นไปตำมทีบ่ ริษทั ฯได้ตงั ้ เป้ำหมำยไว้ เช่น บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด และบริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู
จำกัดได้ว่ำจ้ำง เดอะ ริทซ์-คำร์ลตัล โฮเต็ล คัมพำนี (The Ritz-Carlton Hotel Company) ซึง่ เป็ นบริษทั บริหำรจัดกำร
โรงแรมและอำคำรพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรีภ่ ำยใต้กลุม่ แมริออท เข้ำมำบริหำรธุรกิจโรงแรมและอำคำรพักอำศัย
และบริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัดได้มกี ำรว่ำจ้ำง ฮัสแบนด์ รีเทล คอนซัลติง้ (Husband Retail Consulting) เพื่อเป็ นที่
ปรึกษำในกำรกำหนดรูปแบบทีเ่ หมำะสม (Retail Mix) ของผูเ้ ช่ำพืน้ ทีศ่ นู ย์กำรค้ำ เป็ นต้น
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งของโครงการมหานครที่มีขนาดใหญ่
โครงกำรมหำนครมีมลู ค่ำกำรลงทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมหรือโครงกำรในอดีตทีบ่ ริษทั ฯเคยทำ
มำ มีควำมซับซ้อนและมีผมู้ สี ว่ นได้เสียหลำกหลำย ควำมสำเร็จของโครงกำรจึงมีควำมสำคัญ และส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อควำมสำเร็จของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรมหำนครมิใช่โครงกำรเดียวทีบ่ ริษทั ฯมีอยู่ บริษทั ฯมีโครงกำรทีไ่ ด้ดำเนินกำรมำแล้ว
2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรไฟคัส เลน และโครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส ซึ่งมี มูลค่ำโครงกำรรวมกันประมำณ
3,251.3 ล้ำนบำท โครงกำรมหำนครนับเป็ นโครงกำรที่ 3 ทีบ่ ริษทั ฯร่วมลงทุนกับผูอ้ ่นื นอกจำกนี้ บริษทั ฯมีแผนงำนที่
จะลงทุนในโครงกำรหัวหินวิลล่ำและโครงกำรหลังสวน ซึง่ มีมูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 8,7009,400 ล้ำนบำท ดังนัน้
จึงเห็นได้ว่ำบริษทั ฯ มิได้พง่ึ พำควำมสำเร็จของโครงกำรมหำนครเพียงโครงกำรเดียว อย่ำงไรก็ตำม ควำมสำเร็จของทุก
โครงกำรที่บริษัท ฯพัฒ นำอยู่ย่อมมีผ ลกระทบต่ อผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทฯเฉกเช่นเดีย วกับ กำรดำเนิ นธุ รกิจ
โดยทัวไป
่
ความเสี่ยงจากการเลือกใช้โรงแรมแบรนด์ใหม่
The Edition เป็ นแบรนด์โรงแรมแนวบูทคี ระดับพรีเมียมแบรนด์ใหม่ของเครือแมริออทบริหำรงำนโดย
เดอะริทซ์-คำร์ลตัน โฮเต็ล คัมพำนี (The Ritz-Carlton Hotel Company) ทีอ่ ยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำแบรนด์ให้เป็ นที่
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รูจ้ กั ของนักท่องเที่ยวระดับบน ซึ่งกำรพัฒนำแบรนด์ให้ประสบควำมสำเร็จต้องใช้เวลำ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงอำจมีควำม
เสี่ย งจำกกำรที่ผ ลกำรดำเนิน งำนไม่เ ป็ นไปตำมเป้ ำหมำยในช่ว งที่แ บรนด์ The Edition ยัง ไม่เ ป็ นที่รู้จกั ของ
นักท่องเทีย่ วในวงกว้ำง อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯมีควำมเชื่อมันในศั
่ กยภำพกำรบริหำรงำนของกลุ่มแมริออทซึง่ เป็ นหนึ่ง
ในผูป้ ระกอบกำรทีม่ ชี ่อื เสียงในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงแรมชัน้ นำของโลก ด้วยเครือข่ำยนักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นสมำชิก แม
ริออท รีวอร์ดส์ (Marriott Rewards) เป็ นจำนวนกว่ำ 33 ล้ำนรำยทัวโลกของกลุ
่
่มแมริออท จะช่วยให้ผลกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯเป็ นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้
ความเสี่ยงจากความไม่แน่ นอนของโครงการในอนาคต
นอกจำกโครงกำรมหำนครแล้ว บริษทั ฯ ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรบ้ำนพักตำกอำกำศหัวหินวิลล่ำซึง่
ได้มกี ำรลงนำมสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินและวำงมัดจำไปเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของโครงกำรอำคำรชุ ดพักอำศัย
แถบหลังสวนได้ลงนำมในข้อตกลงกำรซือ้ ขำยทีด่ นิ ดังกล่ำวในรูปของบันทึกข้อตกลงจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ (Memorandum
of Understanding หรือ MoU) ซึง่ อำจไม่มผี ลผูกพันคู่สญ
ั ญำตำมกฎหมำย ดังนัน้ บริษทั ฯอำจมีควำมเสีย่ งจำกควำมไม่
แน่นอนของกำรได้มำซึง่ ทีด่ นิ เพื่อพัฒนำโครงกำรดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯเชื่อว่ำควำมเสีย่ งดังกล่ำวมีแต่ไม่มำก
นักเนื่องจำกกำรลงนำมใน MoU ดังกล่ำวเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิโดยทัวไปในกำรรวบรวมพื
่
้นที่เพื่อพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษัทฯจะเร่งดำเนินกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำยที่ดนิ ภำยหลังกำรเจรจำซื้อขำยที่ดนิ สำหรับ
โครงกำรนัน้ ๆ เสร็จสิน้ ลง
ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ การ
ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการบนพืน้ ที่เช่า
โครงกำรมหำนครเป็ นโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ขนำดใหญ่ ดว้ ยเนื้อที่รวมประมำณ 7 ไร่ 3 งำน 37.1
ตำรำงวำ บนทีด่ นิ ทีโ่ ครงกำรมหำนครเช่ำทีด่ นิ จำนวน 2 โฉนดจำกมิสซังโรมันคำทอลิกกรุงเทพโดยตรง และเช่ำช่วง
ทีด่ นิ อีกจำนวน 5 โฉนดจำกมิสซังโรมันคำทอลิกกรุงเทพซึง่ เป็ นผูเ้ ช่ำทีด่ นิ จำก บริษทั ปิ ยะภำพ จำกัด ซึง่ เป็ นเจ้ำของ
ทีด่ นิ ทัง้ นี้ กำรเช่ำทีด่ นิ ดังกล่ำวเป็ นกำรเช่ำระยะยำวรวมระยะเวลำเช่ำทัง้ สิน้ 103 ปี โดยรวมระยะเวลำกำรเช่ำช่วงแรก
30 ปี และระยะเวลำกำรเช่ำในช่วงต่อๆไปอีก 3 ช่วง โดย 2 ช่วงแรก จะมีอำยุกำรเช่ำช่วงละ 30 ปี และช่วงที่ 3 (ช่วง
สุดท้ำย) อีก 13 ปี (กรุณำดูสรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำดังกล่ำวในส่วนที่ 2-5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ) ซึง่
เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ได้ต่อสัญญำเช่ำในแต่ละช่วง โครงกำรมหำนครจึงได้มกี ำรป้องกันดังต่อไปนี้
(1) ผูใ้ ห้เช่ำ (คือ มิสซังโรมันคำทอลิกกรุงเทพ) และผูเ้ ช่ำ (โครงกำรมหำนคร) ได้เข้ำทำสัญญำกำหนดกรอบ
ควำมตกลงเพื่อกำหนดสิทธิและหน้ำที่ระหว่ำงผูเ้ ช่ำและผูใ้ ห้เช่ำ โดยครอบคลุมหน้ำทีข่ องผูใ้ ห้เช่ำในกำร
ดำเนินกำรเพื่อให้ตนมีสทิ ธิให้เช่ำช่วงทีด่ นิ 5 โฉนดทีเ่ ป็ นของ บริษทั ปิ ยะภำพ จำกัด จนครบระยะเวลำ
กำรเช่ำรวม 103 ปี และหน้ำทีข่ องผูใ้ ห้เช่ำที่ดนิ จะต้องให้ผู้เช่ำ เช่ำที่ดนิ ทัง้ 7 โฉนด จนครบทัง้ 4 ช่วง
(รวม 103 ปี )
(2) ผูเ้ ช่ำได้ชำระค่ำเช่ำและค่ำตอบแทนสำหรับกำรเช่ำทัง้ 4 ช่วง (รวม 103 ปี ) ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
(3) เพื่อเป็ นหลักประกันกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำกำหนดกรอบควำมตกลง สัญญำเช่ำ และสัญญำอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูใ้ ห้เช่ำ และบริษทั ปิยะภำพ จำกัด ได้จำนองทีด่ นิ ทีต่ นเป็ นเจ้ำของเฉพำะส่วนทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของโครงกำร
มหำนคร รวม 7 โฉนดไว้แก่ผเู้ ช่ำในวงเงินจำนองเท่ำกับร้อยละ 125 ของมูลค่ำตลำดของทีด่ นิ และสิง่ ปลูก
สร้ำงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
เนื่องจำกมีเงื่อนไขในกำรประเมินมูลค่ำตลำดของทีด่ นิ ซึง่ ถ้ำหำกวงเงิน
จำนองต่ำจนเกินไปจะต้องมีกำรเพิม่ วงเงินจำนองขึน้ ไปจนครบร้อยละ 125 ของรำคำตลำด โดยหำกผูใ้ ห้
เช่ำไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำเช่ำ ผูเ้ ช่ำมีสทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยเท่ำกับวงเงินทีจ่ ำนองไว้
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(4) บริษทั ฯ มีสทิ ธิในกำรซือ้ ทีด่ นิ ก่อนบุคคลอื่น หำกผูใ้ ห้เช่ำมีควำมประสงค์จะขำยทีด่ นิ
ในส่วนของคำมันของผู
่
้ให้เช่ ำสำหรับระยะเวลำกำรเช่ำในช่วงต่อๆไปอีก 3 ช่วงภำยหลังระยะเวลำกำรเช่ำ
ช่วงแรก 30 ปี นนั ้ บริษทั ฯ ได้ขอควำมเห็นทำงกฎหมำยจำกบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ซึง่ ได้ให้ควำมเห็น
สรุปเป็ นสำระสำคัญได้ดงั นี้ คือ คำมันของผู
่
้ให้เช่ำนัน้ สำมำรถใช้บงั คับได้ตำมกฎหมำย ในลักษณะบุคคลสิทธิ โดย
เป็ นไปตำมคำพิพำกษำของศำลฎีกำฉบับต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำในอดีตจนถึงปจั จุบนั อำทิเช่น คำพิพำกษำของศำลฎีกำที่
626/2490 คำพิพำกษำของศำลฎีกำที่ 748/2533 และคำพิพำกษำของศำลฎีกำที่ 3078 - 3079/2552 เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ทีป่ รึกษำกฎหมำยยังมีควำมเห็นด้วยว่ำกำรจำนองทีด่ นิ เพื่อประกันกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำของผูใ้ ห้เช่ำซึง่ ได้
ทำเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และข้อตกลงทีใ่ ห้บริษทั ฯ มีสทิ ธิในกำรซือ้ ทีด่ นิ ก่อนบุคคลอื่น หำก
ผูใ้ ห้เช่ำมีควำมประสงค์จะขำยทีด่ นิ นัน้ มีผลสมบูรณ์และบังคับได้ตำมกฎหมำย
แต่อย่ำงไรก็ตำม ทำงทีป่ รึกษำกฎหมำยได้วเิ ครำะห์ถงึ ควำมเสีย่ งไว้ว่ำ กำรเปลีย่ นแปลงแนวคำพิพำกษำใน
อนำคตของศำลฎีกำอำจก่อควำมเสีย่ งทำงกฎหมำยต่อคำมันของผู
่
ใ้ ห้เช่ำได้ กล่ำวคือ หำกศำลฎีกำเห็นว่ำคำมันที
่ ่มี
ลักษณะคล้ำยคำมันของผู
่
้ให้เช่ำใช้บงั คับไม่ได้หรือตกเป็ นโมฆะแล้ว ผูเ้ ช่ ำอำจได้รบั ผลกระทบทำงกฎหมำยในกรณี
เลวร้ำยทีส่ ดุ ดังนี้
(1) ผูเ้ ช่ำไม่อำจฟ้องบังคับให้ผใู้ ห้เช่ำปฏิบตั ติ ำมคำมันในกำรต่
่
ออำยุกำรให้เช่ำทีด่ นิ แก่ผเู้ ช่ำได้ อย่ำงไรก็ดี
่
ทัง้ สองฝำยยังคงมีเสรีภำพทีจ่ ะเข้ำทำสัญญำเช่ำทีด่ นิ ฉบับใหม่ โดยทีร่ ะยะเวลำกำรเช่ำแต่ละครัง้ ต้องไม่
เกินไปกว่ำ 30 ปี
(2) ผูเ้ ช่ำไม่อำจใช้สทิ ธิตำมสัญญำในเรื่องกำรผิดสัญญำของผูใ้ ห้เช่ำ มำเรียกร้องให้ผใู้ ห้เช่ำชำระค่ำเสียหำย
จำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมคำมัน่ เพรำะเมื่อคำมันของผู
่
ใ้ ห้เช่ำตกเป็ นโมฆะแล้ว กฎหมำยก็ย่อมถือว่ำไม่มี
คำมันดั
่ งกล่ำวมำตัง้ แต่เริม่ แรก และย่อมไม่ ถอื ว่ำกำรที่ผใู้ ห้เช่ำไม่ปฏิบตั ติ ำมคำมันที
่ เ่ ป็ นโมฆะนัน้ เป็ น
กำรผิดสัญญำต่อผูเ้ ช่ำ
(3) ผูเ้ ช่ำจะยกเหตุท่ผี ใู้ ห้เช่ำไม่ยอมต่ออำยุกำรเช่ำ มำเป็ นเหตุในกำรบังคับจำนองทีด่ นิ ไม่ได้ เพรำะกำรที่
ผูใ้ ห้เช่ำไม่ปฏิบตั ติ ำมคำมันที
่ เ่ ป็ นโมฆะนัน้ ไม่ถอื ว่ำเป็ นกำรผิดสัญญำ
(4) ผูเ้ ช่ำอำจเรียกให้ผู้ให้เช่ำคืนเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำและเงินมัดจำที่ผู้เช่ำได้ชำระเป็ นกำรตอบแทนกำรให้
คำมันของผู
่
้ให้เช่ำได้ เพรำะกำรชำระเงินดังกล่ำวถือเป็ นกำรชำระหนี้อนั เป็ นโมฆะ ปรำศจำกมูลอันจะ
อ้ำงกฎหมำย และเป็ นทำงให้ผเู้ ช่ำต้องเสียเปรียบ อย่ำงไรก็ดี หำกผูใ้ ห้เช่ำพิสจู น์ต่อศำลได้ว่ำในขณะทีร่ บั
เงินดังกล่ำวไว้ ผูใ้ ห้เช่ำเชื่ออย่ำงสุจริตใจว่ำคำมันของตนจะไม่
่
ตกเป็ นโมฆะ ผูใ้ ห้เช่ำก็มหี น้ำทีต่ ้องคืนเงิน
เพียงเท่ำจำนวนทีย่ งั เหลืออยู่ ณ เวลำทีผ่ เู้ ช่ำเรียกคืนเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่ำต้องใช้สทิ ธิเรียกคืนเงินค่ำเช่ำ
ล่วงหน้ำและเงินมัดจำภำยในอำยุควำม คือ ภำยใน 1 ปี นบั แต่เวลำทีผ่ เู้ ช่ำรูว้ ่ำมีสทิ ธิเรียกเงินดังกล่ำวคืน
และต้องไม่เกินกว่ำ 10 ปี นับแต่เวลำที่ผู้เช่ำได้ชำระเงินจำนวนนัน้ แก่ผู้ให้เช่ำไป อย่ำงไรก็ตำม อำจมี
กรณีทศ่ี ำลเห็นว่ำ ณ ขณะทีผ่ เู้ ช่ำชำระเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำและเงินมัดจำแก่ผใู้ ห้เช่ำ ผูเ้ ช่ำได้รถู้ งึ ควำมเป็ น
โมฆะของคำมันอยู
่ ่แล้ว แต่กย็ งั ชำระเงินดังกล่ำวแก่ผู้ให้เช่ำ ศำลก็อำจตัดสินให้ผใู้ ห้เช่ำไม่ต้องคืนเงิน
ดังกล่ำวแก่ผเู้ ช่ำ เพรำะถือว่ำผูเ้ ช่ำชำระหนี้อนั ฝำ่ ฝืนข้อห้ำมตำมกฎหมำย และชำระหนี้ตำมอำเภอใจทัง้
ทีร่ อู้ ยู่แล้วว่ำตนไม่มคี วำมผูกพันต้องกระทำเช่นนัน้
(5) กรรมสิทธิในสิ
์ ง่ ปลูกสร้ำงบนทีด่ นิ ทีเ่ ช่ำจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำ ทัง้ นี้ เนื่องจำกสัญญำเช่ำทีด่ นิ ระหว่ำงผูใ้ ห้
เช่ำและผู้เช่ำกำหนดให้สงิ่ ปลูกสร้ำงเป็ นกรรมสิทธิข์ องผู้เช่ำในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ (กล่ำวคือ
ระยะเวลำกำรเช่ำรวมถึงระยะเวลำกำรเช่ำทีผ่ เู้ ช่ำได้ใช้สทิ ธิกำรต่อระยะเวลำกำรเช่ำตำมทีร่ ะบุในสัญญำ
เช่ำทีด่ นิ ทุกครัง้ ) และให้สงิ่ ปลูกสร้ำงตกเป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ใ้ ห้เช่ำในกรณีทร่ี ะยะเวลำกำรเช่ำสิน้ สุดลง
ยกเว้นทีเ่ กิดจำกควำมผิดของผูใ้ ห้เช่ำ ดังนัน้ หำกคำมันของผู
่
ใ้ ห้เช่ำตกเป็ นโมฆะ ย่อมถือว่ำระยะเวลำ
กำรเช่ำสิน้ สุดลงโดยไม่ใช่ควำมผิดของผูใ้ ห้เช่ำ กรรมสิทธิในสิ
์ ง่ ปลูกสร้ำงจึงตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำ
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อย่ำงไรก็ดี ทีป่ รึกษำกฎหมำยได้ให้ควำมเห็นว่ำ ควำมเสีย่ งทีร่ ะบุในข้ำงต้นยังคงเป็ นเพียงควำมเสีย่ งในทำง
ทฤษฎี หำกพิจำรณำแนวคำพิพำกษำของศำลฎีกำในอดีตนับจำกปี พ.ศ. 2490 จวบจนถึงปจั จุบนั ซึ่งยังคงมีคำ
พิพำกษำไปในแนวทำงเดียวกันอยู่แล้ว แนวโน้มทีจ่ ะเกิดควำมเสีย่ งข้ำงต้นจึงเป็ นไปได้ยำกมำก นอกจำกนี้ในปจั จุบนั
พระรำชบัญญัติกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม พ.ศ. 2542 ได้อนุ ญำตให้สำมำรถจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได้สูงสุดถึง 50 ปี และเมื่อครบกำหนดกำรเช่ำนัน้ แล้ว ยังสำมำรถตกลงกันต่อระยะเวลำกำรเช่ำ
ออกได้อกี สูงสุดถึง 50 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ตกลงกันด้วย ประกอบกับ หำกในอนำคตมีกำรแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์มกี ำหนดเวลำได้เกินกว่ำสำมสิบปี เฉกเช่นเดียวกันกับหลำยประเทศทีม่ คี วำมเจริญทำง
เศรษฐกิจ อำทิเช่น อังกฤษ, ฮ่องกง, สิงคโปร์ เป็ นต้น ก็จะยิง่ ทำให้ควำมเสีย่ งทีร่ ะบุขำ้ งต้นลดน้อยลงด้วย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุน
ก) ความเสี่ยงจากความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
บริษทั ฯดำเนินงำนก่อสร้ำงโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆโดยกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำจำกภำยนอก ด้วยเหตุท่ี
บริษัทฯไม่มีทีมงำนก่อสร้ำงของบริษัทฯเองย่อมส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงกรณีผู้รบั เหมำส่งมอบงำนล่ำช้ำเนื่องจำก
ผูร้ บั เหมำอำจไม่มคี วำมชำนำญหรืออำจมีปญั หำขำดแคลนแรงงำน หรือผูร้ บั เหมำส่งมอบงำนให้ทนั ตำมกำหนดเวลำแต่
คุณภำพงำนอำจไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด ทำให้บริษทั ฯไม่สำมำรถควบคุม ต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือ
อำจส่งผลกระทบให้ไม่สำมำรถส่งมอบโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆให้แก่ลกู ค้ำได้ตรงตำมกำหนด เพื่อลดควำมเสีย่ ง
ดังกล่ำว บริษัทฯ จึงมีนโยบำยที่จะว่ำจ้ำงผู้รบั เหมำก่อสร้ำงที่มีประสบกำรณ์ และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรก่อสร้ำง
โครงกำรต่ำงๆของบริษทั ฯ โดยเน้นที่ผลงำนก่อสร้ำงมีคุณภำพที่ดแี ละมีฐำนะทำงกำรเงินทีม่ นคง
ั่
อำทิเช่น บริษัท
บวิค-ไทย จำกัด ซึ่งเป็ นบริษทั ในเครือของกลุ่มบวิคทีเ่ ป็ นผูด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงสิง่ ปลูกสร้ำงระดับแลนด์มำร์คของโลก
หลำยโครงกำร ได้แก่ Hong Kong Convention & Exhibition Centre ในประเทศฮ่องกง และโครงกำรในประเทศไทยที่
เป็ นอำคำรทีม่ คี วำมสูงเป็ นอันดับต้นๆของประเทศจำนวน 2 โครงกำร เป็ นต้น นอกจำกนี้ กำรทำสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
บริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดค่ำปรับในกรณีกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ และยังมีกำรหักเงินค่ำประกันผลงำนไว้ในแต่ละงวดงำน
อีกร้อยละ 5 ของมูลค่ำงำนทีส่ ง่ มอบ ซึง่ ผูร้ บั เหมำจะได้รบั เงินประกันคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลำประกันผลงำนเพื่อให้
มันใจได้
่
ว่ำบริษทั ฯสำมำรถควบคุมระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ควบคุมต้นทุน และคุณภำพของงำนได้ตำมทีก่ ำหนด ทัง้ นี้ ณ
วันที่ 31 มีนำคม 25556 ควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงสำหรับโครงกำรมหำนครยังคงเป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้และคำด
ว่ำจะแล้วเสร็จภำยในกำหนด
บริษัทฯเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผู้รบั เหมำอย่ำงต่ อเนื่อง โดยมีกำรจัดประชุม หำรือร่วมกันอย่ำง
สม่ ำเสมอเพื่อสอบถำมปญั หำต่ำงๆที่ผู้รบั เหมำพบในงำนก่อสร้ำงและร่วมกันแก้ไขปญั หำให้ลุล่วงไป บริษัทฯยังได้
ว่ำจ้ำงผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงเพื่อคอยกำกับดูแลและควบคุมคุณภำพผลงำนของผูร้ บั เหมำ ในส่วนของ
กำรควบคุมคุณภำพผลงำนนัน้ บริษทั ฯได้จดั ให้มผี จู้ ดั กำรโครงกำรและว่ำจ้ำงทีมงำนวิศวกรและผูค้ วบคุมงำนก่อสร้ำง
เพื่อคอยดูแลควบคุมคุณภำพงำนและตรวจรับงำนจำกผูร้ บั เหมำ บริษทั ฯยังให้ควำมสำคัญในกำรสรรหำผูร้ บั เหมำรำย
ใหม่เข้ำมำรับงำนซึง่ จะต้องผ่ำนระบบสรรหำคัดเลือกตำมเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ เช่น คุณภำพงำนในอดีต ควำมสำมำรถ
และศักยภำพในกำรทำงำนให้แล้วเสร็จ ขนำดและแรงงำนของผูร้ บั เหมำ รวมทัง้ ฐำนะทำงกำรเงินของผูร้ บั เหมำด้วย
ข) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้ำงเป็ นต้นทุนหลักซึ่งเป็ นปจั จัยสำคัญในกำรพัฒนำโครงกำรทีผ่ นั แปรตำมต้นทุนพลังงำนและอำจ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน บริษทั ฯจึงได้มกี ำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงและประเมินปริมำณกำรใช้วสั ดุก่อสร้ำงหลัก
เช่น ปูนซีเมนต์ งำนระบบประกอบอำคำร งำนตกแต่งภำยใน ลิฟท์โดยสำร เป็ นต้น เพื่อทำกำรต่อรองรำคำและทำ
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สัญญำกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงไว้ล่วงหน้ำ ส่งผลให้บริษทั ฯสำมำรถควบคุมต้นทุนของโครงกำรตำมงบประมำณทีก่ ำหนดไว้ได้
ในส่วนของกำรก่อสร้ำงนัน้ ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดหำวัสดุอ่นื นอกเหนือจำกวัสดุก่อสร้ำงหลัก
โดยคำนวณรวมเป็ นส่วนหนึ่งในรำคำค่ำจ้ำงก่อสร้ำงซึง่ ได้ตกลงรำคำกันล่วงหน้ำแล้ว หำกรำคำวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆใน
ส่วนนี้ปรับตัวสูงขึน้ ไม่มำกนัก ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงจะเป็ นผูร้ บั ควำมเสีย่ งดังกล่ำวเอง แต่หำกรำคำวัสดุก่อสร้ำงในส่วนนี้
ปรับตัวสูงขึน้ มำก บริษทั ฯอำจพิจำรณำปรับชนิดของวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี ทียบเท่ำคุณภำพระดับเดิมเพื่อให้โครงกำรสำมำรถ
ดำเนินกำรต่อไปได้
นอกจำกนี้ ในกำรจัดทำประมำณกำรต้นทุนค่ำก่อสร้ำงในทุกโครงกำร บริษทั ฯมีนโยบำยสำรองกำรเพิม่ ขึน้
ของค่ำวัสดุก่อสร้ำงและค่ำก่อสร้ำง (Contingency Costs) ประมำณร้อยละ 5 ของมูลค่ำโครงกำรไว้ล่วงหน้ำแล้ว ทัง้ นี้
ในกำรดำเนินกำรทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงอยู่ในวงเงินประมำณกำรมำโดยตลอด
ความเสี่ยงจากการที่ผบู้ ริหารเป็ นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริษทั
จำกกำรที่ตำแหน่ งในกำรบริหำรส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้อำนำจกำรควบคุมของกลุ่ม นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
ทำให้กำรบริหำรงำนส่วนใหญ่ของบริษทั ฯขึน้ อยู่กบั กลุ่มนำยสรพจน์ เตชะไกรศรี อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุล
ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตรวจสอบในองค์กร บริษทั ฯจึงได้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอกและมีควำมเป็ นอิสระจำนวน 3 ท่ำน เพื่อถ่วงดุล
อำนำจกำรบริหำรจัดกำรในระดับหนึ่ง ซึง่ กรรมกำรผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่มอี ำนำจในกำรดำเนินกำรใดๆกับ
รำยกำรทีต่ นเองหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย โดยหน้ำทีห่ ลักของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะเป็ นกำรสอบทำนให้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ รวมถึงกำรสอบทำน
ให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเ่ี กิดรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคี วำมถูกต้องและครบถ้วน
2. ประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บ ริห ำรไม่ มีอ ำนำจในกำรดำเนิ น กำรใดๆ ในหรือ เกี่ยวกับ รำยกำร ที่เ กี่ย วโยงกัน
รำยกำรกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ สินทรัพย์ท่สี ำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรำยกำรหรือเรื่องที่ตนเอง
หรือ บุ ค คลที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง มีส่ว นได้เ สีย หรือ อำจมีค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะ
อื่นใดทีจ่ ะทำขึน้ กับบริษทั ฯ ในกรณีดงั กล่ำว จะต้องนำเสนอรำยกำรหรือเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อขอควำมเห็นและนำเสนอคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่
กรณี) ทัง้ นี้ กำรพิจำรณำอนุ มตั ิดงั กล่ำวจะเป็ นไปตำมประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (E&Y) ซึ่งเป็ นที่ปรึกษำ
ภำยนอกเพื่อดำเนินกำรประเมินกำรควบคุมภำยในระดับองค์กรและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ปรับปรุง โดย E&Y ได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกำยน 2555 และให้ควำมเห็นว่ำ จำกผลกำร
ประเมิน กำรควบคุ มภำยในระดับ องค์กรตำม 5 องค์ประกอบของสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ E&Y ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็ นข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคุมทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
(กรุณำดูรำยละเอียดในส่วนที่ 2-10 กำรควบคุมภำยใน)
ความเสี่ยงเรือ่ งสัญญาเกี่ยวกับโครงการมหานครที่มีความซับซ้อน
ควำมเสีย่ งจำกควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกสัญญำที่มคี วำมซับซ้อน มีเงื่อนไข ข้อจำกัด และเกีย่ วข้องกับ
กฎหมำยต่ำงประเทศ สัญญำทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์และมีเงื่อนเวลำทีผ่ กู พันกัน หำกมีปญั หำเกิดขึน้ อำจส่งผลกระทบเป็ น
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วงกว้ำงและเกิดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยเกินกว่ำทีค่ ำดไว้ ในกำรลดควำมเสีย่ งในเรื่องดังกล่ำว ฝ่ำยกฎหมำยของ
บริษัทฯ จึงได้จดั ทำทะเบียนควบคุม สัญญำทุกสัญญำซึ่งทะเบียนดังกล่ำวนอกจำกจะมีรำยกำรหลักๆเช่นเดียวกับ
ทะเบียนสัญญำทัวไปแล้
่
ว ยังมีกำรสรุปสำระสำคัญของสัญญำอื่นๆ เช่นเงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน ข้อระวังสำคัญๆของสัญญำ
เป็ นต้น เพื่อให้สะดวกในกำรติดตำมและถ้ำจำเป็ นต้องทำกำรแก้ไขเงื่อนไขต่ำงๆในสัญญำใดๆก็สำมำรถทำได้ ทนั ต่อ
เหตุกำรณ์
ในกรณีของบริษัท เพซ เรสซิเดนท์ จำกัด ที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อดูแลพื้นที่ส่วนกลำงซึ่งแม้จะมีลกั ษณะคล้ำยนิติ
บุคคลอำคำรชุดแต่กไ็ ม่ได้อยู่ภำยใต้กฎหมำยนิตบิ ุคคลอำคำรชุด เนื่องจำกธุรกิจของกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันเป็ นกำร
ประกอบธุรกิจที่พกั อำศัยให้เช่ำระยะยำว ซึ่งไม่ได้มคี วำมเกี่ยวข้องใดๆกับกฎหมำยนิตบิ ุคคลอำคำรชุด ดังนัน้ กำร
จัดตัง้ บริษทั เพซ เรสซิเดนซ์ จำกัด จึงเป็ นกำรจัดตัง้ ในรูปแบบของบริษทั จำกัดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
โดยทัวไปเพื
่
่อให้เป็ นผลประโยชน์เพิม่ เติมให้ลูกค้ำสำมำรถบริหำรจัดกำรพืน้ ทีส่ ่วนกลำงของทีพ่ กั อำศัยได้อย่ำงอิสระ
เท่ำนัน้
ความเสี่ยงจากปัญหากรณี ข้อพิ พาทกับผูร้ ว่ มทุนหลักจากบริษทั ต่างประเทศในโครงการมหานคร
ั หำข้อ พิพ ำทกับ ผู้ร่ ว มทุ น หลัก ต่ ำ งประเทศที่มีโ ครงสร้ำ งกำรถือ หุ้น ค่ อ นข้ำ งซับ ซ้อ น
ควำมเสี่ย งจำกป ญ
ซึง่ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50.1:49.9 ซึง่ อำจไม่สำมำรถตกลงกันได้โดยง่ำยหำกมีควำมเห็นทีต่ ่ำงกัน แต่เนื่องจำกกำร
ตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆของโครงกำร รวมถึงกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำหลัก และผูร้ บั เหมำสำคัญอื่นๆ ได้ดำเนินกำรผ่ำนไป
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ควำมเสีย่ งจำกกำรเกิดข้อพิพำทกับผู้ร่วมทุนหลักต่ำงประเทศนี้จงึ เหลือ ไม่มำกนัก เพรำะเรื่องที่
ต้องกำรกำรตัดสินใจร่วมกันทีย่ งั เหลืออยู่ทส่ี ำคัญๆ มีอกี ไม่มำก ประกอบกับที่ผ่ำนมำตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงกำรผูร้ ่วมทุน
ต่ำงประเทศก็ให้เกียรติและให้ควำมไว้วำงใจในกำรตัดสินใจบริษทั ฯมำโดยตลอดอีกด้วย
ความเสี่ยงจากกรณี ฟ้องร้องอันเนื่ องมาจากการดาเนิ นการก่อสร้าง
กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ ของผูป้ ระกอบกำรอสังหำริมทรัพย์อำจก่อให้เ กิดควำมเสียหำยแก่สงิ่
ปลูกสร้ำงโดยรอบ ซึง่ เป็ นควำมเสีย่ งปกติของธุรกิจ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบกำรอสังหำริมทรัพย์สว่ นใหญ่รวมถึงบริษทั ฯจึงได้
มีกำรทำประกันภัยทีเ่ กี่ยวกับกำรก่อสร้ำงอำคำรไว้ โดยบริษทั ประกันภัยจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ตำม
เงื่อนไขในกรมธรรม์ นอกจำกนี้ กำรจัดทำกำรประกันภัยกำรก่อสร้ำงดังกล่ำวแล้ว เพื่อเป็ นกำรป้องกันปญั หำกำร
ฟ้องร้อง บริษทั ฯ ยังได้มมี ำตรกำรป้องกันควำมเสียหำยโดยกำชับให้ผคู้ วบคุมงำนก่อสร้ำงดูแลตรวจตรำพืน้ ทีก่ ่อสร้ำง
ให้เรียบร้อย โดยปฏิบตั ดิ งั นี้
 กำรป้องกันวัสดุตกหล่น ให้มกี ำรจัดวำงวัสดุสงิ่ ของให้เป็ นระเบียบ ขนขยะออกจำกพืน้ ทีก่ ่อสร้ำงทุกวัน
โดยนำตำข่ำยถีๆ่ มำใช้เพื่อป้องกันของตกหล่น
 ลดฝุน่ ละออง ให้ทำกำรพรมน้ำก่อนกำรขนย้ำยขยะเพื่อลดฝุน่ ละออง
 ลดเสียงดังรบกวน ให้ดำเนินกำรก่อสร้ำงเฉพำะเวลำทีไ่ ด้รบั อนุ ญำต หำกเกินเวลำต้องแจ้งบ้ำนข้ำงเคียง
ทุกหลังล่วงหน้ำ
 ลดกำรสันสะเทื
่
อน โดยกำรเลือกใช้ระบบเข็มเจำะทัง้ ในส่วนของ Barrette และ Bore Pile เพื่อลดกำร
สันสะเทื
่
อน และให้มกี ำรทำ Diaphragm Wall สำหรับงำนใต้ดนิ เพื่อลดควำมเสีย่ งต่อกำรเคลื่อนตัวของ
ดินระหว่ำงถอน Sheet Pile
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อีกทัง้ มีกำรกำหนดให้ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงและผู้รบั เหมำเข้ำเยี่ยมเยียนบ้ำนข้ำงเคียงอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อ
สอบถำมถึงปญั หำทีเ่ กิดจำกกำรก่อสร้ำง และหำกมีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึน้ ให้รบี ดำเนินกำรทันที และหำกมีกำรร้อง
ขอควำมช่วยเหลือในกำรซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ จำกบ้ำนข้ำงเคียงไม่ว่ำกรณีใดๆก็ ให้เข้ำช่วยเหลืออีกด้วย นอกจำกใน
กรณีของบ้ำนข้ำงเคียงแล้วบริษทั ฯยังได้กำชับให้ผคู้ วบคุมงำนและผูร้ บั เหมำหมันตรวจเช็
่
คจำกสำนักงำนเขตทีโ่ ครงกำร
ตัง้ อยู่ว่ำมีกำรร้องเรียนใดๆ มำหรือไม่ เพื่อจะได้เข้ำเยียวยำได้ทนั ท่วงที ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯมีขอ้
พิพำททำงกฎหมำยอันเนื่องมำจำกกำรก่อสร้ำงของโครงกำรไฟคัสเลนและบริษทั ฯได้บนั ทึกค่ำเผื่อผลเสียหำยจำนวน
9.5 ล้ำนบำทแล้ว (กรุณำดูรำยละเอียดในส่วนที่ 2-7 ข้อพิพำททำงกฎหมำย)
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ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิ จหลัก
ก) ความเสี่ยงจากการแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการในกลุม่ ตลาดอาคารพักอาศัยระดับซุปเปอร์
ลักชัวรี่
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์โดยเฉพำะในส่วนของกำรพัฒนำอำคำรพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่เป็ นธุรกิจ
ทีม่ กี ำรแข่งขันกันไม่มำกนัก โดยในปจั จุบนั โครงกำรอำคำรพักอำศัยทีอ่ ยู่ในระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่ ได้แก่ โครงกำรเซนต์
รีจสิ โครงกำรคิว หลังสวน โครงกำรสุโขทัยเรสซิเดนเซส โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส เป็ นต้น โดยแต่ละโครงกำร
ดังกล่ำวมียอดขำยอยู่ในระดับทีด่ ี
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรขำยห้องชุดเพื่อพักอำศัยหรือกำรขำยสิทธิกำรเช่ำระยะยำวของห้องชุดเพื่อพักอำศัย
ของบริษทั ฯประสบควำมสำเร็จตำมแผนทีว่ ำงไว้ ก่อนกำรดำเนินโครงกำร บริษทั ฯได้มกี ำรว่ำจ้ำงบริษทั วิจยั ชัน้ นำทีม่ ี
ประสบกำรณ์ในกำรวิจยั ตลำดที่พกั อำศัย ทำกำรศึกษำวิจยั ตลำดเพื่อให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ ว่ำจ้ำงมือ
อำชีพที่มีช่อื เสียงเพื่อออกแบบและก่อสร้ำงอำคำร ว่ำจ้ำงผู้ รบั เหมำและผู้ควบคุมผู้รบั เหมำที่มปี ระสบกำรณ์และมี
คุณภำพทีด่ ี และว่ำจ้ำงมืออำชีพด้ำนกำรขำยเพื่อ ร่วมขำยโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส ได้มี
กำรว่ำจ้ำง บริษัท ซีบี ริชำร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบริหำรงำนขำย หรือกำรว่ำจ้ำงบริษัท ซีบี ริชำร์ด
เอลลิส (ฮ่องกง) จำกัด เพื่อเป็ นผูท้ ำหน้ำทีข่ ำยสิทธิกำรเช่ำระยะยำวห้องชุดเพื่อพักอำศัยโครงกำรเดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน
เรสซิเดนเซส บำงกอก ในฮ่องกง โดยโครงกำรดังกล่ำวโครงกำรมหำนครได้ว่ำจ้ำง เดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน โฮเต็ล คัมพำนี
(The Ritz-Carlton Hotel Company) ซึง่ เป็ นบริษทั บริหำรจัดกำรอำคำรพักอำศัยภำยใต้กลุ่มแมริออท ให้เข้ำมำบริหำร
จัดกำรโครงกำรเดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอก เพื่อทำให้หอ้ งชุดเพื่อพักอำศัยของบริษทั ฯมีควำมแตกต่ำง
จำกโครงกำรอำคำรพักอำศัยของบริษัทอื่นๆ เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริษทั ฯยังมีกำรจัดโรดโชว์ (Road Show) เพื่อ
นำเสนอข้อมูลห้องชุดและจุดเด่นของโครงกำรแก่ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ควำมเชีย่ วชำญและประสบกำรณ์ของผูบ้ ริหำร
จำกกำรขำยห้องชุดเพื่อพักอำศัยสำหรับกลุ่มลูกค้ำผูม้ รี ำยได้ระดับ สูงก็เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยสำคัญที่ทำให้โครงกำรของ
บริษทั ฯประสบควำมสำเร็จตำมแผนทีว่ ำงไว้
ข) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จโรงแรม
ในปจั จุบนั อุตสำหกรรมโรงแรมมีกำรแข่งขันทีส่ งู ขึน้ โดยผูป้ ระกอบกำรโรงแรมหลำยรำยมุ่งเน้นกำรให้บริกำร
แก่ลูกค้ำระดับบนเช่นเดียวกับ โรงแรมบำงกอกเอดิชนั ่ กำรแข่งขันดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และกำไรของ
บริษัท ฯ อย่ ำงไรก็ตำม นอกจำกกำรควบคุ ม ดูแ ลอย่ำ งใกล้ชิด จำกผู้บ ริห ำรของบริษัท ฯแล้ว กำรวำงกลยุท ธ์ด้ำ น
กำรตลำดทีช่ ดั เจนของโรงแรมบำงกอกเอดิชนซึ
ั ่ ง่ เป็ นเครื่องหมำยกำรค้ำโรงแรมระดับบนทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลกภำยใต้
กลุ่มแมริออท และบริหำรงำนภำยใต้ เดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน โฮเต็ล คัมพำนี (The Ritz-Carlton Hotel Company) ซึง่
ได้รบั กำรยอมรับว่ำเป็ นกลุ่มโรงแรมทีม่ รี ะบบกำรจองห้องพักที่มคี วำมสะดวกและน่ ำเชื่อถือ อันดับต้นๆ จะช่วยสร้ำง
ควำมเชื่อมันให้
่ แก่ลูกค้ำที่จะเข้ำพัก นอกจำกนี้ฐำนข้อมูลลูกค้ำทัง้ ในและต่ ำงประเทศของกลุ่มแมริออท จะช่วยให้
โรงแรมบำงกอกเอดิชนเป็
ั ่ นทีร่ จู้ กั จำกลูกค้ำระดับบนอย่ำงทัวถึ
่ งอีกด้วย
ค) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จศูนย์การค้า
กำรแข่งขันของศูนย์กำรค้ำทัง้ จำกกำรขยำยสำขำของผูค้ ำ้ ปลีกรูปแบบใหม่ (Modern Trade Retailers) และ
กำรขยำยตัวของผูค้ ้ำปลีกทีม่ ุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำรอบๆชุมชน (Community Mall) อำจส่งผลกระทบต่ออัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรทีอ่ ำจต้องปรับตัวลดลง รวมถึงควำมเสีย่ งในเรื่องกำรจัดหำผูเ้ ช่ำพืน้ ที่ทม่ี คี วำมเหมำะสมกับไลฟ์สไตล์เซ็น
เตอร์ (Life Style Center) ของบริษทั ฯอำจไม่เป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้
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บริษัทฯวำงตำแหน่ งศูนย์กำรค้ำในโครงกำรมหำนครไว้เป็ นไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ท่เี น้ นลูกค้ำที่มกี ำลังซื้อสูง
เพื่อให้มกี ำรดำเนินงำนศูนย์กำรค้ำ ในโครงกำรมหำนครของบริษทั ฯประสบควำมสำเร็จ บริษทั ฯจึงได้มกี ำรว่ำจ้ำง ฮัส
แบนด์ รีเทล คอนซัลติ้ง (Husband Retail Consulting) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีป่ รึกษำด้ำนศูนย์กำรค้ำทีม่ ผี ลงำนในกำรเป็ นที่
ปรึกษำในประเทศต่ำงๆเข้ำมำเป็ นทีป่ รึกษำในกำรกำหนดรูปแบบทีเ่ หมำะสม (Retail Mix) ของผูเ้ ช่ำศูนย์กำรค้ำ ซึง่ จะ
ทำให้ศูนย์กำรค้ำของบริษัทฯมีร้ำนค้ำประเภทต่ำงๆที่มชี ่อื เสียงเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบกำรใช้ชวี ติ อย่ำงครบถ้วน
โดยเฉพำะในส่วนของร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) เช่น Dean & Deluca Café and
Gourmet Market เป็ นต้น กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกศูนย์กำรค้ำอื่นจะทำให้ศูนย์กำรค้ำ ของบริษทั ฯมีลูกค้ำเข้ำมำใช้
บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของศูนย์กำรค้ำ ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้ำทีพ่ กั อำศัยในโครงกำรเดอะ ริทซ์คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอก และโครงกำรอำคำรพักอำศัยอื่นในบริเวณใกล้เคียง ลูกค้ำที่เข้ำพักโรงแรมบำงกอก
เอดิช นั ่ และลูกค้ำ ที่เ ข้ำ พัก โรงแรมอื่น ในบริเ วณใกล้เ คียง รวมถึง พนักงำนบริษัท ต่ ำงๆโดยรอบศูนย์ก ำรค้ำ ด้ว ย
ประสบกำรณ์ในกำรวำงแผนและจัดหำร้ำนค้ำผูเ้ ช่ำ ของมืออำชีพ ทำให้บริษัทฯมีควำมมันใจว่
่ ำศูนย์กำรค้ำจะประสบ
ควำมสำเร็จตำมทีว่ ำงแผนไว้ และมีลกู ค้ำหมุนเวียนเข้ำมำใช้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงจากการปันส่วนต้นทุนระหว่างเพซวัน เพซทู และเพซทรี
งบกำรเงินรวมของบริษทั ฯจะสะท้อนกำรปนั ส่วนต้นทุนงำนก่อสร้ำงและสิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ ระหว่ำงเพซวัน เพซ
ทู และเพซทรี โดยอ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมทีป่ รำกฎในสัญญำร่วมทุนระหว่ำงเพซวัน เพซทู
และเพซทรี ฉบับแก้ไขลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2554 ซึง่ กำรปนั ส่วนต้นทุนดังกล่ำวจะมีควำมแตกต่ำงจำกกำรปนั ส่วน
ต้นทุนตำมนโยบำยบัญชีของกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันทีอ่ ำ้ งอิงตำมสัญญำร่วมทุนฉบับลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2551 โดย
สรุปได้ดงั นี้
การปันส่วนต้นทุนระหว่างเพซวัน
งบการเงิ นรวม
เพซทู และเพซทรี
สิทธิกำรเช่ำ
อ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ใน
พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมทีป่ รำกฎในสัญญำ
ร่วมทุน ฉบับแก้ไขลงวันที่ 1
มิถุนำยน 2554
ั
ต้นทุนงำนก่อสร้ำงทีป่ นส่วนได้
ปนั ส่วนตำมต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ต้นทุนงำนก่อสร้ำงทีป่ นั ส่วนไม่ได้
อ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ใน
พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมทีป่ รำกฎในสัญญำ
ร่วมทุน ฉบับแก้ไขลงวันที่ 1
มิถุนำยน 2554
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นโยบายบัญชีของกิ จการที่ควบคุม
ร่วมกัน
อ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ใน
พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมทีป่ รำกฎในสัญญำ
ร่วมทุน ฉบับลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์
2551
ปนั ส่วนตำมต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ก่อน 1 มิ ถนุ ายน 2554
อ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ใน
พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมทีป่ รำกฎในสัญญำ
ร่วมทุน ฉบับลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์
2551
ตัง้ แต่ 1 มิ ถนุ ายน 2554 เป็ นต้นไป
อ้ำงอิงตำมอัตรำกำรใช้ประโยชน์ใน
พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมทีป่ รำกฎในสัญญำ
ร่วมทุน ฉบับแก้ไขลงวันที่ 1
มิถุนำยน 2554

เพิม่ เติม
ควำมเสีย่ ง
จำกกำรปนั
ส่วนต้นทุน
ใหม่
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ถึงแม้ว่ำสัดส่วนทีใ่ ช้ในกำรปนั ส่วนเงินลงทุนในกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแตกต่ำงจำกนโยบำยบัญชี
และงบกำรเงินของกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันซึง่ ได้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตนัน้ จะไม่ทำให้ผลรวมของ
เงินลงทุนทัง้ หมดในโครงกำรมหำนครเปลีย่ นแปลงไปก็ตำม แต่กำรปนั ส่วนทีแ่ ตกต่ำงกันจะทำให้กำรรับรูเ้ งินลงทุน
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย รวมถึงผลกำไร และกำรชำระภำษีของแต่ละกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันในแต่ละปี แตกต่ำงกัน อันอำจ
เป็ นเหตุให้กรมสรรพำกรตัง้ ข้อสังเกตและขอให้ชแ้ี จงเพื่อประเมินผลกระทบทำงภำษีอำกรได้ ดังนัน้ นักลงทุนควร
พิจำรณำข้อเท็จจริงดังกล่ำวประกอบกำรตัดสินใจลงทุนด้วยควำมระมัดระวัง
ความเสี่ยงด้านการเงิ น
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯมีเงินกูย้ มื ระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์จำนวน 330.8 ล้ำนบำทซึง่ มีกำร
กำหนดอัตรำดอกเบีย้ ลอยตัวเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขัน้ ต่ ำ (MLR) ลบร้อยละ 0.5 นอกจำกนี้ ตำมสัญญำเงินกู้
เพื่อพัฒนำโครงกำรมหำนครกับธนำคำรพำณิชย์ ฉบับลงวันที่ 9 มีนำคม 2555 และสัญญำแก้ไขเพิม่ เติม สัญญญำเงิน
กูย้ มื ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2556 ทีก่ จิ กำรทีค่ วบคุมร่วมกันแห่งหนึ่งได้ลงนำมในสัญญำเงินกูเ้ พื่อพัฒนำโครงกำร
มหำนครกับธนำคำรพำณิชย์จำนวน 2 แห่ง โดยมีวงเงินสินเชื่อ รวมประมำณ 5,400 ล้ำนบำท และมีอตั รำดอกเบี้ย
อ้ำงอิงกับอัตรำกูย้ มื ขัน้ ต่ ำ(MLR) ลบร้อยละ 0.25 และอัตรำดอกเบีย้ เงินกู้เบิกเกินบัญชี (MOR) หำกอัตรำดอกเบี้ย
ดังกล่ำวปรับตัวสูงขึน้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯใน
อนำคต
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษัทฯมีภำระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ำยค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำรมหำนครทีเ่ ป็ นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศทีม่ นี ยั สำคัญ เป็ นจำนวนเงินประมำณ 0.1 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 0.5 ล้ำนปอนด์สเตอร์ลงิ 1.1 ล้ำนยูโร
2.6 ล้ำนเหรียญฮ่องกง และ 185.0 ล้ำนเยน รวมทัง้ หมดคิดเป็ นเงินประมำณ 133.2 ล้ำนบำท (ใช้อตั รำแลกเปลีย่ นตำม
ประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 มีนำคม 2556 เท่ำกับ 29.4476 บำทต่อเหรียญสหรัฐ, 44.8895 บำท
ต่อปอนด์สเตอร์ลงิ , 37.8586 บำทต่อยูโร,และ 3.8034 บำทต่อเหรียญฮ่องกง และ 31.4463 บำทต่อ 100 เยน) กำร
เปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯได้ อย่ำงไรก็
ตำม กำรติดตำมอัตรำแลกเปลีย่ นอย่ำงใกล้ชดิ รวมถึงกำรเลือกใช้เครื่องมีอทำงกำรเงินทีเ่ หมำะสมในเวลำทีถ่ ูกต้องจะ
ทำให้บริษัทฯสำมำรถลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนได้ ทัง้ นี้ บริษัทฯยังไม่มีกำรทำสัญญำ
ป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำวเนื่องจำกคำดว่ำอัตรำแลกเปลีย่ นในระยะสัน้ ไม่น่ำจะเปลีย่ นแปลงในทิศทำงทีส่ ่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ความเสี่ยงจากการที่ บริ ษทั ฯมีรายได้ไม่สมา่ เสมอและมีผลการดาเนิ นงานขาดทุนในช่วงแรกของการพัฒนา
โครงการ
บริษทั ฯจะมีกำรรับรู้รำยได้ทไ่ี ม่สม่ ำเสมอซึง่ เป็ นลักษณะปกติของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งจะรับรู้
รำยได้เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและได้มกี ำรโอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื แล้วเท่ำนัน้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯมี
โครงกำรอำคำรพักอำศัยที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและอยู่ระหว่ำงกำรรอโอนกรรมสิทธิ ์ จำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร
ไฟคัสเลน ซึง่ มีหอ้ งชุดเพื่อพักอำศัยที่อยู่ระหว่ำงกำรขำย จำนวน 4 ห้อง มูลค่ำตำมบัญชี 71.7 ล้ำนบำท (มูลค่ำขำย
ประมำณ 120.1 ล้ำนบำท) ซึง่ คำดว่ำจะสำมำรถโอนกรรมสิทธิและรั
์ บรูร้ ำยได้ในปี 2556 และโครงกำรศำลำแดง เรสซิ
ส่วนที่ 2 หน้ า 15

ปรับปรุงให้
เป็ นข้อมูล
ล่ำสุด ณ 31
ธันวำคม
2555
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เดนเซส ซึง่ มีกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิให้
์ ลกู ค้ำไปแล้วจำนวน 121 ห้อง (มูลค่ำขำยประมำณ 1,990.4 ล้ำน
บำท) คงเหลือห้องชุดเพื่อพักอำศัยทีย่ งั ไม่โอนกรรมสิทธิอี์ กจำนวน 11 ห้อง มูลค่ำตำมบัญชี 206.5 ล้ำนบำท (มูลค่ำ
ขำยประมำณ 332.8 ล้ำนบำท) ซึง่ มีลูกค้ำทำสัญญำจะซือ้ จะขำยแล้ว 9 ห้อง (มูลค่ำขำยประมำณ 274.0 ล้ำนบำท)
ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถโอนกรรมสิทธิและรั
์ บรู้รำยได้เพิม่ ขึน้ ในปี 2556 นอกจำกนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรมหำนคร โดยคำดว่ำจะสำมำรถเริม่ รับรูร้ ำยได้ในส่วนของอำคำรศูนย์กำรค้ำรีเทล คิวบ์ ซึง่ อยู่ในอำคำร
คิวบ์ (Cube Tower) ซึง่ จะแล้วเสร็จเป็ นส่วนแรกในปี 2556 จำนวนประมำณ 5,253 ตำรำงเมตร สำหรับกำรรับรูร้ ำยได้
โครงกำรมหำนครในส่วนของรำยได้จำกกำรขำยสิทธิกำรเช่ำระยะยำวในห้องชุดเพื่อพักอำศัย รำยได้จำกธุรกิจโรงแรม
และรำยได้จำกกำรให้เช่ำ ศูนย์กำรค้ำ รีเทล ฮิลล์ และพื้นที่จุดชมวิว สกำย ออบเซอร์เวชัน่ เดค ที่อยู่ในอำคำรหลัก
(Main Tower) คำดว่ำจะสำมำรถรับรูร้ ำยได้ได้ตงั ้ แต่ปี 2558 เป็ นต้นไป ซึง่ จำกประมำณกำรดังกล่ำวจะพบว่ำ ในปี
2556 บริษทั ฯจะมีรำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ ทีศ่ ูนย์กำรค้ำรีเทล คิวบ์ ทีอ่ ยู่ในอำคำรคิวบ์ (Cube Tower) เท่ำนัน้ ดังนัน้
เพื่อเกิดควำมสม่ำเสมอในรำยได้มำกขึน้ บริษทั ฯ จึงได้อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำจัดซือ้ ทีด่ นิ เพื่อพัฒนำโครงกำรหัวหินวิลล่ำ
และโครงกำรอำคำรพักอำศัยบริเวณถนนหลังสวน โดยบริษทั ฯคำดว่ำจะสำมำรถเริม่ รับรูร้ ำยได้บำ้ นเดีย่ วบำงส่วนของ
โครงกำรหัวหินซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำรรวมประมำณ 2,700 ล้ำนบำท (ไม่รวมมูลค่ำในส่วนคันทรี คลับ) จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ในไตรมำสที่ 4 ปี 2556 และบ้ำนเดีย่ วและคอนโดมิเนียมจะส่วนคันทรี คลับ คำดว่ำแล้วเสร็จในปี 2557 เช่นกัน และใน
ส่วนของโครงกำรหลังสวนซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำรรวมประมำณ 6,000 ล้ำนบำทจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในตัง้ แต่ไตรมำสที่ 4 ปี
2558 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ ควำมไม่แน่ นอนของรำยได้จำกพื้นที่จุดชมวิว สกำย ออบเซอร์เวชัน่ เดค จะขึน้ อยู่กบั จำนวน
นักท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึง กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ของบริษัทฯเพื่อให้เกิด
ควำมนิยมในกำรเข้ำเยีย่ มชมพืน้ ทีจ่ ุดชมวิวดังกล่ำว (กรุณำดูกำรวิเครำะห์ผลกระทบของจำนวนผูเ้ ข้ำชมจุดชมวิวใน
ส่วนที่ 2-13 ข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง) นอกจำกนี้ หำกรำยได้จำกธุรกิจโรงแรมที่จะได้รบั ในอนำคตน้อยกว่ำเงินลงทุน
บริษัทฯจะต้องทำกำรด้อยค่ำ สินทรัพ ย์เท่ำ กับส่วนต่ ำงที่เ กิดขึ้น ดังกล่ำว อย่ำ งไรก็ต ำม บริษัทฯมีค วำมเชื่อมันใน
่
ศักยภำพกำรบริหำรงำนของกลุ่มแมริออทและจะดำเนินกำรประเมินควำมจำเป็ นในกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวอย่ำง
ต่อเนื่องหลังจำกธุรกิจโรงแรมเริม่ เปิ ดดำเนินงำน
ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงิ นลงทุนในโครงการมหานคร
เนื่องจำกโครงกำรมหำนครเป็ นโครงกำรลงทุนที่มีมูลค่ำเงินลงทุนรวมประมำณ 13,00012,500.0 ล้ำนบำท
ดังนัน้ กำรจัดโครงสร้ำงแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมกับภำระต้นทุนจะส่งผลต่ออัตรำผลตอบแทนอย่ำงมีนัยสำคัญ ณ 31
มีนำคม 2556 ปจั จุบนั กิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันมีกำรพึง่ พำแหล่งเงินทุนจำกผูถ้ อื หุน้ จำนวนรวม 4,991.8 ล้ำนบำทเป็ น
ส่วนใหญ่ ณ สิน้ โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนในโครงกำรมหำนครแล้วมีจำนวน 4,752.4 ล้ำนบำท (สิทธิกำรเช่ำที่ดนิ รวม
จำนวน 2,099.9 ล้ำนบำท และงำนระหว่ำงก่อสร้ำงหลังหักรำยกำรระหว่ำงกันแล้วจำนวน 2,088.2 ล้ำนบำท เงินจ่ำย
ล่วงหน้ำค่ำสิทธิกำรเช่ำและค่ำงำนก่อสร้ำงรวมจำนวน 436.8 ล้ำนบำท และอำคำรแสดงห้องชุดตัวอย่ำงและอุปกรณ์
จำนวน 127.5 ล้ำนบำท) ยังคงเหลือภำระในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพิม่ เติมอีก ประมำณ 7,747.6 ล้ำนบำท ซึง่ คำดว่ำ
แหล่งเงินทุนจะมำจำก
 สินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์ โดยในวันที่ 9 มีนำคม 2555 กิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันได้ลงนำมในสัญญำ
สินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งวงเงินกูร้ วม 5,400.0 ล้ำนบำท เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว (ต่อมำได้มกี ำร
แบ่งแยกสินเชื่อดังกล่ำวออกเป็ น 2 ส่วน โดยธนำคำรพำณิชย์แห่งแรกให้สนิ เชื่อจำนวน 3,400.0 ล้ำน
บำท และอีกแห่งหนึ่งให้สนิ เชื่อจำนวน 2,000.0 ล้ำนบำท ส่วนหนึ่งของกำรเบิกถอนสินเชื่อดังกล่ำวนี้
จำนวน 700.0 ล้ำนบำทจะถูกนำไปชำระคืนเงินกูย้ มื สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่
สำคัญสำหรับกำรเบิกเงินกูย้ มื ดังนี้
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ก) ผูถ้ อื หุน้ ต้องให้กำรสนับสนุ นทัง้ ในรูปของทุนหรือเงินให้กยู้ มื ด้อยสิทธิจำนวน 3,600 ล้ำนบำท โดย
ณ วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2556 ผูถ้ อื หุน้ ได้ให้กำรสนับสนุนตำมเงื่อนไขบังคับก่อนนี้ครบถ้วนแล้ว
ข) มูลค่ำ Pre-sales ต้องไม่น้อยกว่ำ 4,600 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2556 มูลค่ำ Presales มีจำนวน 5,303.6 ล้ำนบำท และลูกค้ำทีไ่ ด้ทำสัญญำจองทีอ่ ยู่ระหว่ำงทำสัญญำเช่ำระยะยำว
จำนวน 755.0 ล้ำนบำท
ค) ณ 16 พฤษภำคม 2556 กิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันได้เบิกถอนเงินกูย้ มื จำนวน 1,014.3 ล้ำนบำทแล้ว

 เงินรับล่วงหน้ำและเงินมัดจำจำกลูกค้ำทีจ่ องและทำสัญญำจะซื้อจะขำยของโครงกำรมหำนคร โดย ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯมีมูลค่ำเช่ำตำมสัญญำรวมจำนวน 5,303.6 ล้ำนบำท 1,162.4ด้วยอัตรำ
เงินรับล่วงหน้ำและเงินมัดจำทีร่ อ้ ยละ 35 ของมูลค่ำเช่ำระยะยำวตำมสัญญำ บริษทั ฯจะต้องดำเนินกำรให้
เกิด Pre-sales อีกอย่ำงน้อยจำนวน 3,403.8 ล้ำนบำท
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายเงิ นปันผล
บริษัทฯคำดว่ำในช่วงที่กำรก่อสร้ำงโครงกำรมหำนครยังไม่แล้วเสร็จ งบกำรเงินรวมของบริษัทฯอำจแสดงผล
ขำดทุน และอำจมีผ ลกระทบต่ อ งบกำรเงิน ของบริษัทฯ จนไม่อ ำจจ่ ำยเงิน ปนั ผลได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกโครงกำร
มหำนครทัง้ โครงกำรประสบควำมสำเร็จและสำมำรถรับรูร้ ำยได้ได้อย่ำงเต็มทีใ่ นปี 2558 แล้ว บริษทั ฯคำดว่ำจะทำให้
บริษัทฯ มีผลกำไรและสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลได้อย่ำงมีนัยสำคัญ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดกำรรับรู้รำยได้ในระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรมหำนคร บริษทั ฯ จึงได้ทำกำรก่อสร้ำงโครงกำรหัวหินวิลล่ำซึง่ คำดว่ำจะสำมำรถรับรูร้ ำยได้ในระหว่ำง
ปี 2556-2557 และโครงกำรหลังสวนทีค่ ำดว่ำจะรับรูร้ ำยได้ในระหว่ำงปี 2557 -– 2558 ซึง่ หำกบริษทั ฯมีผลกำไรและไม่
มีขอ้ จำกัดเรื่องกำรจ่ำยเงินปนั ผลกับสถำบันกำรเงินใดๆทีอ่ ำจมีอนั เนื่องมำจำกกำรกูย้ มื เงินมำเพื่อพัฒนำโครงกำรแล้ว
ก็จะสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลได้ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั (กรุณำดูขอ้ จำกัดของกำรจ่ำยเงินปนั ผลในส่วน
ที่ 13 ข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง)
นอกจำกนี้ หำกบริษัทฯได้มำซึ่งหุ้นของกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันตำมสัญญำจะซื้อจะขำยหุ้นที่ทำกับ IBC
Thailand Ltd. และ IDJ Holdings Ltd. กิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันจะกลำยเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยในกำรจัดทำงบ
กำรเงินรวมนัน้ บริษทั ฯจะต้องกลับรำยกำรส่วนต่ ำกว่ำทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันจำนวน 753.8
ล้ำนบำทโดยบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนซึง่ จะส่งผลให้กำไรสะสมตำมงบกำรเงินรวมมีค่ำติดลบ อย่ำงไรก็
ตำม รำยกำรทำงบัญชีดงั กล่ำวไม่มผี ลกระทบต่อกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ฯ เนื่องจำกกำรจ่ำยเงินปนั ผลจะพิจำรณำ
จำกกำไรสะสมของงบกำรเงินเฉพำะเท่ำนัน้
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยงในการดาเนิ นธุรกิ จต่อเนื่ องจากโครงสร้างการถือหุ้นที่อาจไม่เป็ นไปตามกฎหมายอื่น
บริษัทฯอำจมีควำมเสีย่ งในกำรดำเนินธุรกิจต่อเนื่องตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ. 2542 มำตรำ 4, มำตรำ 36 และประมวลกฎหมำยทีด่ นิ พ.ศ. 2479 โดยสำนักธรรมำภิบำลธุรกิจ กรมธุรกิจกำรค้ำ
ให้ควำมเห็นโดยสรุปได้ดงั นี้ เมื่อพิจำรณำข้อมูลจำกสำเนำบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริษทั เพซ เรียลเอสเตท จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด และบริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด มีคนต่ำงด้ำวถือหุน้ ใน
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สัดส่วนไม่เกินกึง่ หนึ่งของทุนทัง้ หมด จึงไม่เข้ำข่ำยเป็ นคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชประกอบธุรกิจของคนต่ำง
ด้ำว พ.ศ. 2542
ในประเด็นพระรำชบัญญัตกิ ำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 มำตรำ 36 ตำมสัญญำ Joint Venture
Agreement (สัญญำร่วมทุน) ระหว่ำงนำย สรพจน์ เตชะไกรศรี บริษทั ไอดีเจ โฮลดิง้ ส์ และ บริษทั ไอบีซี ไทยแลนด์
แอลทีดี (IBC) ซึ่งได้ระบุสดั ส่วนกำรร่วมทุนตำมรำยละเอียดสำระสำคัญตำมที่เปิ ดเผยในส่วนที่ 2-13 ข้อมูลอื่นที่
เกีย่ วข้องนัน้ พระรำชบัญญัตกิ ำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 มำตรำ 36 ได้กล่ำวถึงในเรื่องกำรถือหุ้น
แทนบุคคลต่ำงด้ำว บริษทั ฯและกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันทัง้ 4 บริษัทไม่ได้มกี ำรถือหุน้ แทนบุคคลต่ำงด้ำวแต่อย่ำงใด
ทัง้ นี้ จึง ไม่มีควำมเสี่ย งในกำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ ำงต่ อ เนื่ อ งในอนำคตในประเด็น นี้จ ะสิ้น ไปเมื่อ บริษัท ฯเข้ำซื้อหุ้น ที่
เกีย่ วข้องกับโครงกำรมหำนครจำก IBC และมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ เกินกว่ำกึง่ หนึ่ง (กรุณำดูรำยละเอียดในส่วนที่ 2-13
อื่นๆ)
ในเดือนพฤษภำคมและกรกฎำคม 2555 บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด ได้เข้ำทำสัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ กับ
บุคคลภำยนอกเพื่อสร้ำงอำคำรจอดรถตำมสัญญำบริหำรจัดกำรกับ กลุ่มแมริออท สัดส่วนกำรถือหุน้ ของผูร้ ่วมทุนต่ำง
ด้ำวในกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่ำวอำจทำให้กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันดังกล่ำวไม่สำมำรถถือครองที่ดินได้ ตำม
ประมวลกฏหมำยทีด่ นิ พ.ศ. 2479 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรเพื่อให้กำรจัดให้มอี ำคำรจอดรถเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง และ
กำรจัดกำรดังกล่ำวจะเป็ นไปในลักษณะเอือ้ ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะยำว ทัง้ นี้ เพซวัน เพซทู
และเพซทรี ไม่สำมำรถจดทะเบียนทีด่ นิ และอำคำรเป็ นอำคำรชุดเนื่องจำกไม่มกี รรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ตำมมำตรำ 6 ของ
พระรำชบัญญัติพรบ.อำคำรชุด ดังนัน้ โครงกำร The Ritz Carlton Residences จึงไม่ใช่อำคำรชุดและไม่อยู่ในบังคับ
ของพระรำชบัญญัตพิ รบ.อำคำรชุดทีก่ ำหนดให้คนต่ำงด้ำวถือกรรมสิทธิในห้
์ องชุดรวมกันต้องไม่เกิน 49% ของเนื้อที่
ของห้องชุดทัง้ หมดในอำคำรชุดนัน้
ความเสี่ยงจากการที่โครงการมหานครดาเนิ นการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 โครงกำรมหำนครดำเนินกำรก่อสร้ำงฐำนรำกโครงสร้ำงอำคำรทัง้ 2 อำคำร ได้แก่
อำคำรหลัก และอำคำรคิวบ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รบั อนุ ญำตให้ดำเนินกำรก่อสร้ำงฐำนรำกตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 39 ทวิ เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2554 อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันยังไม่ได้
รับใบอนุ ญำตก่อสร้ำงโครงกำรมหำนคร ดังนัน้ กำรดำเนินกำรโดยอำศัยกฎหมำยตำมมำตรำ 39 ทวิ ดังกล่ำวทำให้
กิจ กำรที่ค วบคุ ม ร่ ว มกัน มีค วำมเสี่ย งที่ อ ำจจะต้อ งมีก ำรแก้ไ ขแบบอำคำร เพื่อ ให้ก รุ ง เทพมหำนครสำมำรถออก
ใบอนุญำตได้ซง่ึ อำจะส่งผลกระทบทำให้โครงกำรมหำนครมีควำมล่ำช้ำกว่ำแผนงำนทีว่ ำงไว้ และอำจส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
กำรก่อสร้ำงภำยใต้กำรขออนุญำตตำมมำตรำ 39 (ทวิ) เป็ นวิธกี ำรทัวไปที
่ ใ่ ช้ในโครงกำรขนำดใหญ่ เนื่องจำก
สำมำรถร่นระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงลงได้ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวทุกบริษัทฯจะต้องทำได้มกี ำรศึกษำข้อมูล กฎ
ระเบียบและกฎหมำยเกีย่ วกับกำรได้รบั ใบอนุ ญำตก่อสร้ำงเป็ นอย่ำงดี โดยในส่วนของโครงกำรมหำนครนัน้ ได้ผ่ำน
ขัน้ ตอนกำรตอบข้อทักท้วงของกรุงเทพมหำนครไปแล้วอยู่ระหว่ำงนำเข้ำคณะกรรมกำรออกใบอนุ ญำตก่อสร้ำง โดยที่
ในข้อทักท้วงดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็ นกำรให้แสดงรำยกำรในแบบก่อสร้ำงให้ชดั เจนขึน้ ดังนัน้ จึงทำให้บริษทั ฯมีควำมมันใจ
่
ว่ำจะได้รบั ใบอนุ ญำตก่อสร้ำง นอกจำกนี้ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ของโครงกำรมหำนครได้
ผ่ำ นควำมเห็น ชอบจำกสำนัก งำนนโยบำยและแผนทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ่งแวดล้อ มแล้ว ตำมหนัง สือ ลงวัน ที่
23 กันยำยน 2552
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ทัง้ นี้ ก ำรก่ อ สร้ ำ งโดยอำศัย ตำมมำตรำ 39 ทวิ เป็ น แนวกำรปฏิ บ ัติ เ ช่ น เดี ย วกัน กับ ผู้ ป ระกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์รำยอื่น เนื่องจำกกำรขอใบอนุญำตก่อสร้ำงจะใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำน ซึง่ อำจทำให้บริษทั ฯเสียโอกำส
ทำงธุรกิจได้
ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจดทะเบียนแบ่งแยกสิ่ งปลูกสร้าง
เนื่องจำกกำรจดทะเบียนแบ่งแยกสิง่ ปลูกสร้ำงเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จเป็ นหนึ่งในเงื่อนไขตำมสัญญำทีท่ ำไว้กบั
กลุ่มแมริออท ดังนัน้ บริษัทฯจึงอำจมีควำมเสีย่ งกรณีไม่สำมำรถจดทะเบียนแบ่งแยกสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเงื่อนไขได้
เนื่องจำกไม่มขี อ้ บ่งชีแ้ น่ชดั ว่ำกรมทีด่ นิ จะรับจดทะเบียนแบ่งแยกสิง่ ปลูกสร้ำงหรือไม่
กรมทีด่ นิ ได้ตอบข้อหำรือโดยให้ควำมเห็นว่ำกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถกระทำได้เนื่องจำกไม่มกี ฎหมำยห้ำม
ไว้ ซึง่ บริษทั ฯได้ดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงวันกำหนดทีต่ ้องจดทะเบียนดังกล่ำวตำมสัญญำเป็ นวันที่ 31 ตุลำคม 2557
เนื่อ งจำกกำรจดทะเบีย นดัง กล่ำ วจะกระทำได้ใ นวัน ที่สงิ่ ปลูก สร้ำ งใกล้แ ล้วเสร็จ เท่ำ นัน้ ทัง้ นี้ กลุ่ม แมริอ อทตกลง
เปลีย่ นแปลงวันกำหนดตำมทีบ่ ริษทั ฯแจ้งไปแล้ว
ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ควำมเสีย่ งของกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยของหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง อำทิ กฎหมำยส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พระรำชบัญญัตผิ งั เมือง กำรกำหนดปริมำณพืน้ ทีใ่ ช้สอยของโครงกำรจัดสรร กำรกำหนดอัตรำส่วนพืน้ ทีอ่ ำคำรรวมต่อ
พืน้ ทีด่ นิ (Floor Area Ratio – FAR) หรือข้อกำหนดเกีย่ วกับใบอนุญำตสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในกำรนี้ทำงบริษทั ฯพยำยำมลด
ควำมเสีย่ งด้วยกำรศึกษำข้อมูลกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยของหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงละเอียด และได้ศกึ ษำควำมเป็ นไป
ได้ของโครงกำรโดยพิจำรณำตำมข้อกำหนด ข้อบังคับและกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงละเอียด ทัง้ นี้ ในทุกโครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ
ได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงไปแล้วนัน้ บริษทั ฯได้รบั ใบอนุ ญำตจำกหน่ วยงำนที่เกีย่ วข้องแล้วทัง้ สิน้ ดังนัน้ กำรเปลีย่ นแปลง
กฎหมำยในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่ำวจึงไม่มผี ลกระทบต่อโครงกำรทีไ่ ด้ดำเนินกำรไปแล้วแต่อย่ำงใด
ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรีเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่เพียงกลุ่มเดียว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 กลุ่มนำยสรพจน์ เตชะไกรศรีซง่ึ เป็ นผูถ้ อื หุน้ กลุ่มใหญ่ในบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ
77.96 ของทุนชำระแล้ว จึงทำให้กลุ่มนำยสรพจน์ เตชะไกรศรีสำมำรถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
รวมถึงมติพเิ ศษทีต่ อ้ งอำศัยเสียงของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มำกกว่ำ 3 ใน 4 ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จะทำให้กลุ่ม นำยสรพจน์
เตชะไกรศรี มีสดั ส่วนกำรถือหุ้น คิดเป็ นร้อยละ 55.19 ของทุ นชำระแล้ว ทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้
นอกจำกนี้ บริษทั ฯยังได้มกี ำรแต่งตัง้ บุคคลภำยนอก 3 ท่ำน ทีม่ ปี ระสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถทีห่ ลำกหลำยเข้ำ
เป็ นกรรมกำรอิสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบ และพิจำรณำเพื่อมิให้เกิดรำยกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเพื่อก่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ กำร
ถือหุน้ ในลักษณะกระจุกตัวโดยกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ยงั ทำให้โอกำสที่บริษัทจะถูกครอบงำกิจกำร (Takeover) โดย
บุคคลอื่นไม่สำมำรถเกิดขึน้ ได้โดยปรำศจำกกำรยินยอมของผูถ้ อื หุน้ กลุ่มนี้
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
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กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ที่บ ริษัท ฯเสนอขำยให้ป ระชำชนในครัง้ นี้ เป็ น กำรเสนอขำยก่ อ น ที่จ ะ
ได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ) ในกำรรับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอำจมีควำมเสีย่ งเกีย่ วกับสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำย
หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในตลำดรองและอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ ไว้ หำก
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ย่นื คำขออนุ ญำตนำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯแล้วเมื่อวันที่
29 พฤศจิกำยน 2555 ด้วยเกณฑ์มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด โดยบริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ซึง่ เป็ นที่
ปรึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯในเบือ้ งต้นแล้ว และมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ยกเว้น
คุณสมบัตเิ รื่องมูลค่ำหุน้ สำมัญตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ทัง้ สิน้ ต้องไม่น้อยกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท และกำร
กระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อย ซึง่ บริษทั ฯจะต้องมีผูถ้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุน้ รวมกันไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่ วยกำรซือ้ ขำย ทีป่ รึกษำ
ทำงกำรเงินคำดว่ำภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้แล้วเสร็จ บริษทั ฯจะมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับมูลค่ำหุน้ สำมัญตำมรำคำ
ตลำดและกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
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