บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้ ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงในขอนี้ รวมทั้งขอมูลอื่นๆ
ที่ปรากฎในเอกสารนี้อยางรอบคอบ กอนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ปจจัยความเสี่ยงที่ไดกลาวในเอกสารฉบับนี้อางอิงจาก
ขอมูลในสถานการณปจจุบัน และการคาดการณในอนาคตเทาที่สามารถระบุได ปจจัยเสี่ยงเหลานี้มีนัยสําคัญบาง
ประการ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ และมูลคาหุนของบริษัทฯ นอกเหนือจากปจจัยเสี่ยงที่ระบุในเอกสาร
ฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆที่บริษัทฯไมทราบไดในขณะนี้ หรือพิจารณาแลววาไมเปนสาระสําคัญในปจจุบันนั้นเปน
ปจ จัย เสี่ ย งที่ส งผลกระทบตอ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ทฯ ไดใ นอนาคต นอกจากนี้ ขอ ความที่เ ปน ลัก ษณะการ
คาดการณในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ เชนการใชถอยคําวา “เชื่อวา”
“คาดการณวา” “คาดหมายวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เปนตน หรือการคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ
ธุรกิจ แผนการดําเนินงานของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลในสวนที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาล หรือเศรษฐกิจ
ของประเทศนั้น ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยสูสาธารณชน หรือจากแหลงขอมูลอื่นๆที่เชื่อถือได
1.

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

1.1

ความเสี่ยงจากการแขงขันของผูประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและผูประกอบการอื่น
ในปจจุบันผูประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและผูประกอบการอื่นไดมีการสรางโรงงานและคลังสินคาใหเชา
เชนเดียวกับกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ผูประกอบการกลุมดังกลาวสวนใหญจะจําหนายและใหเชาโรงงานและ
คลังสินคาสรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built) และผูประกอบการที่อยูในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมโดยสวนใหญจะ
จํากัดการใหบริการอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมของผูพัฒนาเอง ในขณะที่กลุมบริษัทฯ มุงเนนพัฒนาโครงการฯ
ที่มีคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย (Built-to-Suit) และสรางขึ้นตาม
ความต อ งการของลู ก ค า นอกจากนี้ กลุ ม บริ ษั ท ฯยั ง มี ก ารใช ป ระโยชน จ ากความชํ า นาญในการออกแบบ
โครงการฯ แบบ Built-to-Suit ที่ตองอาศัยความชํานาญระดับสูง มาใชในการพัฒนาโครงการฯ ในรูปแบบที่
เรียกวา Warehouse Farm เพื่อใหบริการทั้งในรูปแบบ Built-to-Suit เพื่อรองรับความตองการของลูกคาหลัก
บางกลุม ที่มีลักษณะเฉพาะเชน การสํารองพื้นที่ตอขยายเพื่อใชงานในอนาคต และ แบบ Ready-Built เพื่อ
รองรับฐานลูกคากลุมใหมและเพื่อการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของตลาดไดทันทวงที โดยยังคง
นโยบายการจัดหาทําเลที่ตั้งที่เปนจุดยุทธศาสตรการขนสงและกระจายสินคาที่สําคัญและสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา จึงเห็นไดวากลุมบริษัทฯ มีการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่คอนขางแตกตางไป
จากคูแขงในตลาด
ในปจจุบันผูประกอบการใหเชาโครงการฯ ประเภท Built-to-Suit คุณภาพสูงยังมีนอยมาก เนื่องจากมีอุปสรรค
ในการเขาสูตลาดประเภทนี้สูงและจะประสบความสําเร็จไดยาก โครงการฯ ประเภทนี้ตองอาศัยความเชี่ยวชาญ
และความละเอียดออนในการทําความเขาใจความตองการซึ่งซับซอนของลูกคา ใชเงินลงทุนสูง ตองมีความรู
ความเขาใจในเรื่องทําเลที่ตั้งและความสามารถในการจัดหาและลงทุนในที่ดิน ที่ตอบโจทยความตองการของ
ลูกคารวมกับความตองการของกลุมบริษัทฯ รวมถึงตองมีความชํานาญ ความยืดหยุน และความอดทนในการ
รวมออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของลูกคา รวมถึงความสําเร็จในอดีตสามารถชวย
สรางความเชื่อมั่นใหแกผูเชาซึ่งสวนใหญเปนบริษัทขามชาติที่มีมาตรฐานการคัดเลือกที่สูง นอกจากนี้กลุม
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บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการพัฒนาการเรียนรูและพยายามพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการของกลุมบริษัทฯ
ใหดียิ่งขึ้นตลอดเวลา
1.2

ความเสี่ยงจากการไมมีผูเชาโครงการฯ ที่อยูในแผนการกอสราง และการที่ผูเชาหลักตัดสินใจไมตอ
อายุสัญญาเชา
การใหเชาพื้นที่ของกลุมบริษัทฯ สวนใหญ ในปจจุบันเปนการเชาโครงการฯ แบบ Built-to-Suit ที่ไดมีการตกลง
ทําสัญญากอนการกอสราง ความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯ จากการที่ไมมีผูเชาจึงอยูในระดับต่ํา และโครงการฯใน
ลักษณะนี้ ผูเชาสวนใหญมีแนวโนมที่จะตอสัญญาเชาเนื่องดวยโครงการดังกลาวมีจุดเริ่มตนจากการจัดหาทําเล
ที่ตั้งรวมกันระหวางกลุมบริษัทฯ และผูเชา รวมถึง กลุมบริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการออกแบบ การกอสราง
และการใหบริการ เพื่อยังประโยชนสูงสุดใหกับลูกคาและสรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในกลุมบริษัทฯ
ประกอบกับคาใชจายในการยายสถานที่เพื่อประกอบการใหมคอนขางสูง ความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯ จากการที่
ผูเชาหลักตัดสินใจไมตออายุสัญญาจึงอยูในระดับต่ํา โดยในชวงระยะเวลาชวงป 2552 - ป 2554 ผูเชาสวนใหญ
ของกลุมบริษัทฯ (อาทิเชน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เม็นโล เวิลดไวด (ประเทศไทย)
จํากัด บริษัท คาโอ คอมเมอรเชียล (ประเทศไทย) จํากัด) ไมเพียงแตเชาพื้นที่ตามสัญญาเดิมแตยังมีการขยาย
พื้นที่เชากับกลุมบริษัทฯอยางตอเนื่อง และหากผู เ ช า ตั ด สิ น ใจไม ต อ สั ญ ญา กลุ ม บริ ษั ท ฯ ก็ ส ามารถนํ า
โครงการฯ ที่ถึงแมจะเปนแบบ Built-to-Suit มาปรับรายละเอียดเพื่อใหตรงกับความตองการของผูเชารายใหม
ได โดยความไดเปรียบในเรื่องทําเลที่ตั้ง คุณภาพงานกอสรางและงานระบบ รวมถึงความเขาใจและรูจริงของ
กลุมบริษั ทฯ ในการออกแบบและควบคุม งานกอสรา งทํา ใหก ลุม บริษัท ฯเชื่ อมั่น วา การหาผูเชา รายใหมจ ะ
สามารถดําเนินการไดในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ ยังมีระยะเวลาในการวางแผนหาผูเชา
รายใหมพอสมควร ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาเชาที่ระบุใหผูเชาตองแจงลวงหนาอยางนอย 3 – 12 เดือน
ในสวนของการใหเชาพื้นที่ในโครงการสรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built) ภายใตโครงการ Warehouse Farm
ของกลุมบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไมมีผูเชา เนื่องจากเปนโครงการประเภทที่พัฒนาขึ้นกอนจะมีสัญญา
เชาเพื่อใหผูเชาเชาในระยะสั้น (เฉลี่ย 3 ป) อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ไดมุงเนนพัฒนาโดยใหความสําคัญใน
ดานทําเลที่ตั้ง การออกแบบ และคุณภาพในดานโครงสรางของโครงการฯ และยังคงรักษาความเปนมาตรฐาน
ระดับสูงของโครงการฯ ซึ่งไดรับผลตอบรับจากผูที่สนใจเชาเปนอยางดี โดยตั้งแตปลายป 2554 กลุมบริษัทฯ ได
มีการพัฒนาโครงการ Ready-Built แลวมากกวา 80,000 ตารางเมตร โดยมีผูเชาที่สนใจเขาทําสัญญาเชา
ลวงหนา หรือสัญญาแสดงเจตจํานงในการเชา (Letter of Intent) กับกลุมบริษัทฯ ในพื้นที่ลวงหนากอนการ
กอสรางจะแลวเสร็จ ในสวนของความเสี่ยงในดานผูเชาไมตอสัญญาเชาสําหรับโครงการสรางแบบสําเร็จรูป
(Ready-Built) มีคอนขางต่ํา เนื่องจาก คุณภาพของโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯที่ตอบสนองความตองการและ
เปนที่ยอมรับจากกลุมลูกคา ประกอบกับคาใชจายในการยายสถานที่ที่คอนขางสูง นอกจากนั้น ในกรณีหากมี
พื้นที่วางจากการไมตอสัญญาเชา กลุมบริษัทฯ จะสามารถนําโครงการฯ ออกใหผูเชารายอื่นเชาตอไปไดอยาง
คลองตัว

1.3

ความเสี่ยงจากการที่เรียกเก็บเงินตามสัญญาเชาไมได
ความเสี่ยงจากการที่กลุมบริษัทฯ ไมสามารถเรียกเก็บเงินตามสัญญาเชา อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกคาไดรับ
ผลกระทบในเชิงลบจากสภาวะเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมหรือจากการดําเนินธุรกิจซึ่งสงผลกระทบตอ
สถานะทางการเงินของกลุมลูกคาจนอาจสงผลตอความสามารถในการจายคาเชาตามสัญญา กลุมบริษัทฯ อาจ
ไดรับผลกระทบจากรายไดคาเชาที่ลดลง หรือมีสภาพคลองทางการเงินที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
สวนที่ 2 หนาที่ 3
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อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ คาดวาผลกระทบดังกลาวจะมีไมมากนัก เนื่องจากกลุมลูกคาหลักของกลุมบริษัทฯ
เปนบริษัทชั้นนํา มีความนาเชื่อถือ และมีความมั่นคงทางการเงินในระดับสูง รวมถึงกลุมบริษัทฯ ไดกําหนดใหผู
เชาตองวางเงินประกันคาเชาและบริการเปนเงินสด และ/หรือหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร ซึ่งเงื่อนไขของ
สัญญาเชาโครงการ Built-to-Suit สวนใหญยังไดกําหนดไววา หากผูเชายกเลิกสัญญาเชากอนสิ้นสุดระยะเวลา
การเชาที่กําหนดไว ผูเชาจะตองชําระคาทดแทนเทากับคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูทั้งหมดใหแก
กลุมบริษัทฯ นอกจากนั้นกลุมบริษัทฯ ยังไดพัฒนาโครงการ Warehouse Farm ซึ่งจะชวยในการขยายฐาน
ลูกคาไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อยางตอเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดจากการกระจุกตัวของกลุม
ลูกคาอีกดวย
1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
[อธิบายเพิ่มเติมเรื่องการพึ่งพิงบริษัท ดีเคเอสเอช และ เรียงลําดับความเสี่ยงใหม]
ในอดีตกลุมบริษัทฯ ไดใหเชาโครงการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาใหแกบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด ในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ โดยป 2554 กลุมบริษัทฯ มีรายไดคาเชาและ
บริการจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 169.0 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 76.5 ของ
รายไดคาเชาและบริการรวมทั้งหมดจํานวน 220.9 ลานบาท และสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555 กลุมบริษัทฯ มีรายไดคาเชาและบริการจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 96.0 ลาน
บาทซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 60.8 ของรายไดคาเชาและบริการรวมทั้งหมดจํานวน 157.8 ลานบาท ดังนั้นจึง
อาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ยกเลิกสัญญาเชาซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
รายไดคาเชาและบริการของกลุมบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตาม สัญญาเชากับทางบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนสัญญาเชาระยะยาวมากกวา 10 ป
รวมทั้งยังไดมีการระบุวา หากผูเชาบอกเลิกสัญญากอนกําหนด ผูเชาจะตองจายชําระคาเชาและบริการใน
ระยะเวลาที่เหลืออยูทั้งหมด ตลอดจนทําเลที่ตั้งของโครงการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาของบริษัท ดีเค
เอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด นั้น อยูในจุดยุทธศาสตรที่สําคัญทางโลจิสติกสจึงทําใหกลุมบริษัทฯ เชื่อวาความ
เสี่ยงที่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จะยกเลิกสัญญานั้นมีคอนขางต่ํา รวมทั้งหากบริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํ า กั ด ตั ด สิ น ใจไม ต อ อายุ สั ญ ญาเช า ภายหลั ง จากสั ญ ญาสิ้ น สุ ด ด ว ยทํ า เลที่ ตั้ ง ที่ เ ป น จุ ด
ยุทธศาสตรที่สําคัญ กลุมบริษัทฯ เชื่อมั่นวาจะสามารถหาผูเชาอื่นมาทดแทนไดในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้
สัดสวนรายไดคาเชาจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตอรายไดคาเชาทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ ใน
ปจจุบันไดลดลง เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ไดมีการขยายพื้นที่ใหเชาผานโครงการ Warehouse Farm นับตั้งแตป
2554 เปนตนมา
โดยกลุมบริษัทฯ ไดมีแผนการที่จะจําหนายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ อยางตอเนื่องโดยสัดสวนรายไดคาเชา
อันไดแกคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาที่มีแผนกยาและบริการจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ตอรายไดคาเชาและบริการรวมจะลดลงหากกลุมบริษัทฯ ไดมีการขยายพื้นที่ใหเชา และจําหนายโครงการฯ ที่
เวชภัณฑของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูเชาหลักใหแกกองทุนรวมฯ ในชวงตนป 2556
สงผลใหรายไดคาเชาและบริการและสัดสวนรายไดคาเชาและบริการจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํา กัด ต อ รายได คาเช าและบริ ก ารรวมของกลุมบริษั ทฯ ไดต ระหนัก ถึงความเสี่ยงในขอนี้ จึงลดลงอยา งมี
นัยสําคัญ โดยกลุมบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะนําเงินที่ไดจากการขายทรัพยสินดังกลาวไปใชลงทุนในการขยาย
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โครงการในอนาคตตอไปซึ่งจะทําใหกลุมบริษัทฯมีการขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อและลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งพารายไดของลูกคารายใดเพียงรายเดียว
1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทผูรับเหมากอสราง (Contractor) นอยราย
[อธิบายเพิ่มเติมเรื่องภาระผูกพันระหวางบริษัทฯ และ BSY]
เนื่องจากธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ คือ การพัฒนาโครงการฯ เพื่อใหเชาและจําหนาย โดยบริษัทในกลุมบริษัท
ฯ จะวาจางบริษัทผูรับเหมากอสรางตามสัญญาการจางเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey contract) เพื่อทําการกอสราง
ตามแบบที่ บ ริ ษั ท ในกลุ ม บริ ษั ท ฯ ได ต กลงร ว มกั น กั บ ลู ก ค า โดยที่ ผ า นมา กลุ ม บริ ษั ท ฯ ได มี ก ระบวนการ
พิจารณาบริษัทผูรับเหมาที่มีชื่อเสียงตางๆ ตามขอกําหนดคุณสมบัติที่กลุมบริษัทฯ ไดกําหนดไว เพื่อมาเปน
รายชื่อที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนในการประมูลงาน อยางไรก็ตามบริษัทผูรบเหมากอสรางที่ กลุมบริษัทฯ
ตัดสินใจวาจางในชวงระยะเวลาดังกลาวคือบริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด ใหเปนผูรับเหมากอสราง
เกือบทุกโครงการ เนื่องจากการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑของกลุมบริษัทฯ ในดาน คุณภาพงาน ตนทุนคา
กอสราง ความเชี่ยวชาญและประสบการณ ความสามารถในการสงมอบโครงการที่ตรงตามเวลา ตลอดจน
บริการภายหลังการขายที่ดี รวมทั้งการตัดสินใจเลือกของลูกคาเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับในโครงการ
ประเภท Built-to-Suit ที่ผูเชามีสวนรวมในการคัดเลือกบริษัทผูรับเหมากอสราง ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงจาก
การที่กลุมบริษัทฯ มีการพึ่งพิงความสามารถของบริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัดในการพัฒนาโครงการ
ตางๆ ของกลุมบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ไมไดมีนโยบายวาจาง บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัดโดยเฉพาะ และยัง
เป ด โอกาสที่ จ ะร ว มมื อ กั บ ผู รั บ เหมาก อ สร า งรายอื่ น ๆ ที่ มี ม าตรฐานสู ง โดยได มี ก ารคั ด สรรบริ ษั ท
ผูรับเหมากอสรางที่เปนระบบและมีความโปรงใสผานทางการเปดประมูลเพื่อคัดเลือกผูรับเหมาที่เหมาะสม
สําหรับแตละโครงการ เวนแตกรณีโครงการที่ลูกคาโดยเฉพาะในรูปแบบ Built-to-Suit หรือลูกคากลุมเดิมได
กําหนดหรือคัดเลือกบริษัทผูรับเหมากอสรางไวโดยเฉพาะเจาะจงแลว
โดยในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ จําเปนตองมีองคประกอบหลายประการซึ่งรวมถึง แหลงเงินทุน
ความรู ค วามเชี่ ย วชาญในด า นการจั ด หาทํ า เลที่ ดิ น การออกแบบและจั ด วางแผนผั ง อาคาร ตลอดจน
ความสัมพันธอันดีกับลูกคา เปนตน ซึ่งความสามารถในการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพระดับสูงของกลุมบริษัท
ฯ ไมไดเกิดจากการพึ่งพิงผูรับเหมารายใดรายหนึ่ง แตเปนการผสมผสานสิ่งสําคัญในดานตางๆ และทํางาน
รวมกันกับลูกคา ผูรับเหมา และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ และที่ผานมา บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
จํากัด ประกอบธุรกิจในฐานะผูรับเหมากอสราง มีชื่อเสียงที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมมา
นานกวา 20 ป และมิไดมุงเนนหรือมีความเชี่ยวชาญที่จะเขามาประกอบธุรกิจแขงขันกับกลุมบริษัทฯ รวมถึง
บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด ก็ไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ มี
ความสัมพันธที่ดีในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่สําคัญ
ประกอบกับนอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
จํากัด ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 เพื่อกําหนดขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจโดยกําหนดกรอบความรวมมือใน
การพัฒนาผลิตภัณฑทั้งในดานคุณภาพและราคาที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพเหนือคูแขง ตลอดจนกําหนดขอตกลงในการนําองคความรูไปใช โดยไดมีการกําหนด
ผลิตภัณฑ ขอมูลทางเทคนิค และ/หรือองคความรู (Know-How) ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการกอสราง
อาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา หรือโรงงาน ที่พัฒนาขึ้นเปนกรรมสิทธิ์รวมกันของบริษัทฯ และบริษัท บี.
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เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด รวมทั้งบริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัดตกลงที่จะ ในการเขารวมประมูล
งานโครงการประเภท Built-to-Suit เมื่อบริษัทฯ รองขอ รวมถึงความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ การรักษา
ขอมูลทางเทคนิค และองคความรูตางๆ ที่พัฒนาขึ้นรวมกัตลอดจนบบริษัทฯ โดยบริษัท บี.เอส.วาย. คอน
สตรัคชั่น จํากัด จะไมนําขอมูลทางเทคนิค และองคความรูตางๆ ที่พัฒนาขึ้นรวมกับบริษัทฯ ไปสามารถเปดเผย
หรือนําไปใชกับงานกอสรางของคูแขงทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเขาทําสัญญาความรวมมือในลักษณะเดียวกัน
นี้กับคูแขงทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมิไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ ในทางกลับกัน การวาจางผูรับเหมาของ
กลุมบริษัทฯ ไมไดเปนลักษณะผูกมัดกับบริษัทรับเหมากอสรางรายใดรายหนึ่ง ดังนั้นกลุมบริษัทฯ สามารถ
วาจางผูรับเหมารายใดก็ไดไมจําเปนตองเปนบริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคชั่น จํากัด กลุมบริษัทฯ จึงสามารถนํา
องคความรูตางๆ ไปใชที่จะรวมงานกับบริษัทผูรับเหมารายอื่นได ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผานมาโดยสามารถนํา
องคความรูที่พัฒนารวมกันไปใชเพื่อพัฒนาโครงการฯ ภายใตมาตรฐานที่กลุมบริษัทฯ รวมดําเนินการกับบริษัท
บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด ไดกําหนดไวเพื่อประโยชนสูงสุดของกลุมบริษัทฯ และผูเชาโดยไมขัดกับ
ขอตกลงทางธุรกิจ กลุมบริษัทฯ และผูเชามีความพึงพอใจกับคุณภาพและบริการของบริษัท บี.เอส.วาย. คอน
สตรัคชั่น จํากัด เสมอมา
1.56 ความเสี่ยงจากนโยบายการจัดซื้อที่ดินเพื่อนํามาพัฒนาโครงการในอนาคต
กลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อที่ดิน โดยมุงเนนที่จะจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพและสามารถนํามาพัฒนา
โครงการไดทันที ดังนั้นกลุมบริษัทฯ จึงไมมีนโยบายในการซื้อที่ดินสะสม (Land Bank) โดยที่ยังไมมีแผนการ
พัฒนาไวเปนจํานวนมากๆ เพื่อการพัฒนาโครงการตางๆ ในอนาคต แตเนื่องจากการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นจึงทํา
ใหมีการแขงขันเพื่อซื้อหรือเชาที่ดินในทําเลที่ดีระหวางผูประกอบการตางๆ จึงอาจทําใหกลุมบริษัทฯ มีความ
เสี่ยงจากการที่ราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้น หรือการที่กลุมบริษัทฯ จะไมสามารถจัดซื้อที่ดินในทําเลที่ตั้งที่
ตองการภายใตตนทุนที่ตองการได ซึ่งอาจสงผลใหตนทุนในการพัฒนาโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ สูงขึ้น หรือ
กลุมบริษัทฯ อาจตัดสินใจไมลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอาจจะไมเปนไปตามเกณฑที่กลุม
บริษัทฯ ไดกําหนดไว
อย า งไรก็ ต าม กลุ ม บริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด ทํ า แผนการสํ า รวจและจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ให ส อดคล อ งกั บ การนํ า ไปพั ฒ นา
โครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ ไดเล็งเห็นวา การซื้อที่ดินสะสมไวเปนจํานวน
มากๆ โดยไมมีแผนการพัฒนารองรับ นั้นไมสอดคลองกับแผนธุรกิจของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งยังอาจกอใหเกิด
ปญหาสภาพคลองทางการเงินตอกลุมบริษัทฯ ได ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงมุงเนนการจัดซื้อที่ดินไวในปริมาณที่
สอดคลองกับแผนธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยเปนที่ดินที่สามารถนํามาพัฒนาโครงการไดทันที หรือเปนที่ดินที่มี
การวางแผนรวมกันกับลูกคาสําหรับสวนตอขยายโครงการของลูกคา และยังมีนโยบายในการลงทุนในสิทธิการ
เชาที่ดินสําหรับที่ดินบางแปลง โดยคํานึงถึงการศึกษาความเปนไปไดของผลตอบแทนจากการลงทุนเปนสําคัญ
ซึ่งชวยให กลุมบริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อนํามาพัฒนาโครงการในทําเลที่ตั้งที่ไดตกลงรวมกัน
กับผูเชาไดดีกวาการสะสมที่ดินดังเชนผูประกอบการรายอื่นๆ ตลอดจนมีความยืดหยุนในการที่จะรองรับการ
ขยายธุรกิจของผูเชา และสามารถควบคุมราคาตนทุนที่ดินใหอยูในระดับที่เหมาะสม
1.76 ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดจากการขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ
[อธิบายเพิ่มเติมเรื่องแนวทางการขายทรัพยสินสินทรัพยเขากองทุนรวมฯ และการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก
บัญชีการขายทรัพยสินสินทรัพย]
เนื่องจากรายไดหลักของกลุมบริษัทฯ ประกอบไปดวยรายไดจากการใหเชาและบริการ และรายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพย ดังนั้นหากในชวงปใดปหนึ่งกลุมบริษัทฯไมมีการขายทรัพยสินสินทรัพยเขากองทุนรวมฯ
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รายไดรวมและผลกําไรของกลุมบริษัทฯ อาจมีความผันผวนได อาทิเชน รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ในรอบป
บัญชี 2553 ลดลงจาก 169.7 ลานบาท (ประกอบดวยกําไรจากการขายทรัพยสินจํานวน 126.4 ลานบาท คิด
เปนรายไดหลังหักคาใชจายจากการขายทรัพยสินสินทรัพยจํานวน 1,274.6 1,209.2 ลานบาท) ในรอบปบัญชี
2553 เปน 107.5 ลานบาท ในรอบปบัญชี 2554 (งบเฉพาะบริษัท) เนื่องจากการขายทรัพยสินสินทรัพยเขา
กองทุนรวมฯ ตองเลื่อนออกไปจากเหตุการณมหาอุทกภัยในชวงเดือนตุลาคม 2554 อยางไรก็ตาม การขาย
ทรัพยสินสินทรัพยเขากองทุนรวมฯไดดําเนินการเปนผลสําเร็จในเดือน กุมภาพันธ 2555 รวมทั้งบริษัทฯ ไดมี
การปรับวิธีการบันทึกบัญชีการขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ โดยบันทึกเปนรายไดจากการขายทรัพยสินทั้ง
จํานวน แทนการบันทึกเฉพาะกําไรจากการขายทรัพยสิน สงผลใหในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ของบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,98500.60 ลานบาท (คิดเปนรายไดจากการขายทรัพยสิน
หลังหักคาใชจายจํานวน 1,808.9 ลานบาท) ในไตรมาสแรกของปบัญชี 2555ทั้งนี้การขายทรัพยสินใหแก
กองทุนรวมฯ จําเปนตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ โดยบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะไมสามารถออกเสียงในกรณีนี้ได เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูมีสวนไดเสีย ดังนั้น
จึงอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของรายไดหากกลุมบริษัทฯไมสามารถจําหนายทรัพยสินใหแก
กองทุนรวมฯ ได
อยางไรก็ตามกลุมบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการขายทรัพยสินเขากองทุนรวมฯ อยางตอเนื่อง ซึ่งกลุม
บริษัทฯ คาดวาจะมีการรับรูรายไดในลักษณะนี้เปนประจํา ในสัดสวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการ
ลงทุนของกลุมบริษัทฯ ดวยคุณภาพของโครงการของกลุมบริษัทฯ ผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนของกองทุนรวมฯ
ที่ผานมา และผลประโยชนรวมกันของกลุมบริษัทฯ และนักลงทุนในการขาย/ ใหเชาทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของผลตอบแทนใหแกผูลงทุนในกองทุนรวมฯ และการขยายขนาดของกองทุนรวมฯ สงผล
ใหกองทุนรวมฯ มีสภาพคลองที่มากขึ้นซึ่งจะสงผลดีตอราคาซื้อขายกองทุนรวมฯ ในตลาดรองเนื่องจากเปนการ
ขยายฐานของนักลงทุน กลุมบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจวาการขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ จะสามารถทําได
อยางตอเนื่องและกลุมบริษัทฯ ยังมีการพิจารณาโอกาสในการขายทรัพยสินใหแกผูสนใจรายอื่นนอกจากกองทุน
รวมฯ เชน ผูเชาของโครงการฯ หรือนักลงทุนรายอื่น เปนตน
1.87 ความเสี่ยงจากการทําธุรกิจแขงขันกับกองทุนรวมฯ
[อธิบายเพิ่มเติมสัญญา undertaking]
เนื่องจากรายไดหลักของกองทุนรวมฯ มาจากการใหเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมฯ เขาลงทุนซึ่งเปนโครงการฯ ที่
มีลักษณะใกลเคียงกันกับโครงการฯ ที่กลุมบริษัทฯ เปนผูพัฒนา รวมถึงบริษัทฯ ยังเปนผูบริหารในการนํา
ทรัพยสินออกใหเชาใหกับกองทุนรวมฯ ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากความขัดแยงของผลประโยชนระหวางกลุม
บริษัทฯ และกองทุนรวมฯ ประกอบกับในกรณีที่ทั้งกลุมบริษัทฯ และกองทุนรวมฯ มีพื้นที่วางที่เปนที่ตองการ
ของลูกคาในลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่ใกลกัน ในเวลาใกลเคียงกันเนื่องจากกลุมบริษัทฯ จะตองเสนอทรัพยสิน
ของกองทุนรวมฯใหแกผูที่สนใจกอน ซึ่งเปนไปตามกลุมบริษัทฯ ไดทําขขอตกลงที่บริษัทฯ ที่จะไมแขงขันกับ
กิจการกองทุนรวมฯ ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพยสินของกองทุนรวมฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติ
หนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมฯ ซึ่งอาจจะเปนขอจํากัดในกรณีที่ทั้งกลุมบริษัทฯ และ
กองทุนรวมฯ มีพื้นที่วางที่เปนที่ตองการของลูกคา ในลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่ใกลกัน ในเวลาใกลเคียงกัน
อยางไรก็ตาม โดยปกติลูกคาที่ตองการพื้นที่โครงการฯ จะพิจารณาตัดสินใจเลือกจากความตองการของตนเอง
เปนหลักโดยมีหลักเกณฑในการเลือก เชน ทําเลที่ตั้ง ขนาด ลักษณะเฉพาะ และกรอบระยะเวลา ประกอบกับ
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รูปแบบการเชาสวนใหญทั้งของกลุมบริษัทฯ และกองทุนรวมฯ จะเปนสัญญาการเชาระยะยาว รวมทั้งผูเชาสวน
ใหญจะตองลงทุนติดตั้งอุปกรณ และมีการจางแรงงานในพื้นที่ ซึ่งทําใหเกิดตนทุนการยายสถานที่ นอกจากนั้น
โอกาสที่พื้นที่เชาของกองทุนรวมฯ จะวางจากการที่ผูเชาเดิมไมตอสัญญาเชายังมีคอนขางต่ําเนื่องจากผูเชาของ
กองทุนรวมฯ ทั้งหมดในปจจุบันเชาโครงการฯ ในลักษณะ Built-to-Suit
โดยในกรณีที่มีการแขงขันระหวางกลุมบริษัทฯ และกองทุนรวมฯ การแขงขันจะเปนไปอยางโปรงใสตามแบบ
การคาปกติ (arm-length basis) ผูบริหารของกลุมบริษัทฯ ทั้งในฐานะทีมงานผูพัฒนาโครงการเพื่อใหเชาและใน
ฐานะผูบริหารดูแลทรัพยสินของกองทุนรวมฯ มีความตั้งใจอยางยิ่งที่จะทําใหทั้งกลุมบริษัทฯ และกองทุนรวมฯ
เติบโตคูกันไปอยางยั่งยืน
1.89 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และอุบัติภัย
[อธิบายเพิ่มความเสี่ยงเรื่องโอกาสเกิดความเสียหายและกรณีการประกันภัยไมครอบคลุมน้ําทวม]
การเกิดภัยธรรมชาติและอุบัติภัยอาจสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งอาจกอใหเกิด
ความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการตางๆ ของกลุมบริษัทฯ อยางประเมินคา
มิได ตลอดจนการที่โครงการฯ สวนใหญของกลุมบริษัทฯ ไดใหเชาแกบริษัทลูกคาในกลุมธุรกิจที่จัดเก็บสินคา
ประเภทที่เกิดความเสียหายไดงายจากน้ําทวม เชน ยา เวชภัณฑ สินคาอุปโภคบริโภค เปนตน ทําใหอาจมี
ความเสี่ยงตอธุรกิจของผูเชา/ ลูกคาของกลุมบริษัทฯ หากเกิดเหตุการณภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เหตุการณน้ําทวม ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ
ที่ผานมากลุมบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเปนไปไดของความเสี่ยงเหลานี้ กลุมบริษัทฯ จึงใหความสําคัญอยาง
ยิ่งในการเลือกทําเลที่ตั้งของโครงการฯ การจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตลอดจนไดมีการ
ออกแบบใหถนนในโครงการสูงกวาระดับ ถนนสาธารณะหลัก หนา โครงการหรือระดั บน้ํา ทว มสูงสุดในรอบ
ระยะเวลา 30 ปในทองที่นั้นๆ (แลวแตระดับใดจะสูงกวา) ประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร และออกแบบ
โครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ ใหมีพื้นอาคารยกสูงกวาระดับถนนในโครงการประมาณ 0.8 - 1.5 เมตร รวมถึง
อาคารโครงการฯ ตางๆ ของกลุ มบริ ษัทฯ ยังไดรับการออกแบบใหสามารถสรางแนวปองกันน้ําทว มไดใ น
ระดับสูงประมาณ 2 เมตรจากระดับพื้นอาคาร ดังจะเห็นไดจากการที่ไมมีโครงการของกลุมบริษัทฯ ไดรับความ
เสียหายรายแรงจากเหตุการณมหาอุทกภัยในชวงเดือนตุลาคม 2554 ที่ผานมา ซึ่งรวมถึงโครงการคลังสินคาที่
ตั้งอยูบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
จากการประเมิน ไมพบผลกระทบที่มีนัยสําคัญทั้งในแงความเสียหายตออสังหาริมทรัพยและความเสียหายจาก
การสูญเสียคาเชาเนื่องจากยังสามารถเรียกเก็บคาเชาไดครบถวนตามสัญญา และผูเชามิไดมีแนวโนมในการ
ยายคลังสินคาหรือยกเลิกสัญญาเชาแตอยางใด
นอกจากนี้โครงการฯ ใหเชาทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ นั้นกระจายอยูในทําเลที่แตกตางกันจึงทําใหเกิดการ
กระจายความเสี่ยงในเชิงพื้นที่ตั้ง รวมทั้งกลุมบริษัทฯ เองก็ไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติและอุบัติภัยไวสําหรับทุกโครงการของกลุมบริษัทฯ โดยดําเนินการทําประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด
(All Risk Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท แมวาภายหลังจากเหตุการณน้ําทวมเมื่อปลายป
2554 บริษัทประกันภัยไดมีการจํากัดวงเงินชดเชยกรณีความเสียหายจากน้ําทวมโดยมีการกําหนดวงเงินชดเชย
ความเสียหายเปนรายโครงการซึ่งจะแตกตางกันตามทําเลที่ตั้งของโครงการ จึงสงผลใหกลุมบริษัทฯ จะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมโครงการฯ ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม หากเกิดความเสียหายเกินกวา
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วงเงินที่บริษัทประกันภัยไดกําหนดไว กลุมบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นวากลุมบริษัทฯ ไดมีการวางแผนและกําหนด
มาตรการปองกันความเสียหายจากอุทกภัยเปนอยางดี ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดเหตุอุทกภัยรายแรงกับโครงการฯ
ของกลุมบริษัทฯ จนเกินวงเงินชดเชยความเสียหายจึงมีคอนขางจํากัด
1.910 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
[เพิ่มเติมขอมูลไตรมาส 2]
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ตองใชเงินลงทุนสูง โดยกลุมบริษัทฯ มียอดเงินกูที่ยังไมครบกําหนดใน 1 ป
จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,336.2 ลานบาท และ ณ วันที่ 3031 มีนาคม
มิถุนายน 2555 จํานวน 1,767.5 2,199.7 ลานบาท ซึ่งเงินกูยืมทั้งหมดจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
(Floating interest rate) ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้น กลุมบริษัทฯ ก็จะมีภาระในการจาย
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบทําใหกําไรของกลุมบริษัทฯ ลดลง
อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินกูของกลุมบริษัทฯ ที่กูยืมจากสถาบันการเงินสวนใหญในปจจุบันอยูในอัตราไม
เกินกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคาชั้นดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถาบันการเงินนั้นๆ
ประกอบกับการที่แผนการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ นั้นไมไดพึ่งพิงการใชเงินกูจาก
สถาบันทางการเงินเพียงอยางเดียว แตกลุมบริษัทฯ ยังไดมีนโยบายจัดหาเงินทุนและระดมทุนจากแหลงเงินทุน
อื่นๆ อยางสมดุล โดยเฉพาะสวนการระดมทุนผานทางตลาดหลักทรัพย และจากการจําหนายทรัพยสินผาน
กองทุนรวมฯ ซึ่งจะเปนแหลงเงินทุนสําคัญที่นํามาใชในการลงทุนในอนาคต รวมทั้งเมื่อกลุมบริษัทฯ นําหุนเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในครั้งนี้ไดสําเร็จ กลุมบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มชองทางการ
ระดมทุนผานตลาดทุนได
1.110 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปจจัยมหภาคอื่นๆ
[เพิ่มเติมขอมูลพื้นที่เชาไตรมาส 2 2555]
เนื่อ งจากลูก คา ของกลุม บริษัทฯ ส ว นใหญเปนบริษัทขา มชาติ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับโลกจึงสงผลกระทบตอกลุมลูกคาและรายไดของกลุมบริษัทฯ ดังเชน วิกฤตการณ
การเงินโลกหรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2553 ถึงป 2554 อาจทําใหกลุมลูกคาปรับลดการผลิต หรือ
ชะลอแผนการลงทุนในตางประเทศ หรือการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) ในป 2558 ที่มุงเนนใหเกิดการเคลื่อนยายเงินลงทุนและภาคแรงงานไดอยางเสรีมากขึ้นนั้น
อาจทําใหในอนาคต กลุมลูกคาปจจุบันและกลุมลูกคาเปาหมาย ตัดสินใจยายฐานการผลิตและการลงทุนไปใน
ประเทศที่ทําใหกลุมลูกคามีประสิทธิภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น รวมถึงเหตุการณความไมแนนอนทางการเมือง
ภายในประเทศ เช น เหตุ ก ารณ ค วามวุ น วายทางการเมื อ งในป 2553 ที่ อ าจส ง ผลกระทบในเชิ ง ลบต อ
ภาพลักษณ ความสนใจและความมั่นใจของกลุม ลูกคาในการเขา มาลงทุ นในประเทศไทย นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล หรือคณะทํางานที่เกี่ยวของที่บอยครั้ง ทําใหเกิดความไมตอเนื่องและไมแนนอน
ทางดา นนโยบาย ซึ่งกลุ ม บริ ษัทฯ อาจมีค วามเสี่ยงที่จ ะไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะในสวนของนโยบายที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม เปนตน
แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังเปนแหลงลงทุนที่นาสนใจของตางประเทศที่จะเขามาทําธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยสังเกตเห็นไดจากสัดสวนการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)
ที่เขามาในประเทศไทยในป 2554 ที่ยังคงเปนสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 21.0 ซึ่งสูงเปนอันดับ 2 ในเอเชีย (ที่มา:
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ศูนยวิจัยกสิกรไทย) สาเหตุที่ประเทศไทยยังคงเปนแหลงการลงทุนที่นาสนใจ เนื่องจากประเทศไทยมีแรงงาน
ที่มีคุณภาพมากกวาและอัตราคาจางไมสูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปและสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงยังมีโครงสรางพื้นฐาน นั่นคือระบบสาธารณูปโภคที่พรอม และถึงแมประเทศไทย
จะเผชิญกับภัยธรรมชาติในป 2554 ภาพรวมการลงทุนประเทศไทยก็ยังสามารถขยายตัวได โดยมียอดการยื่น
ขอรับการสงเสริมการลงทุนปรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณรอยละ 50.0 เมื่อเทียบกับป 2553 (ที่มา: BOI)
ขณะเดียวกันภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ กลับสงผลกระทบในเชิงบวกใหกับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ส ว นใหญ จํ า เป น ต อ งลดภาระต น ทุ น ในการดํ า เนิ น งานจึ ง ส ง ผลให ก ารตั ด สิ น ใจเช า หรื อ
outsource ธุรกิจที่ไมใชกิจกรรมหลักขององคกรเปนทางเลือกที่ดีในชวงสภาวะการณดังกลาว ดังจะเห็นไดวา
ภายใตสถานการณที่มีความไมแนนอนทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ กลุมบริษัทฯ ก็ยังคงสามารถ
ประมูลงานและเติบโตอยางตอเนื่องโดยกลุมบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของพื้นที่พื้นที่ที่ไดรับการเชา
ภายใตการบริหารจัดการของกลุมบริษัทฯ ซึ่งรวมพื้นที่ของกองทุนรวมฯ (Occupied area) สูงถึง รอยละ
29.927.7 ในระหวางป 2549 ถึงสิ้นไตรมาส 21 ป 2555* และยังมีแนวโนมการเติบโตที่ชัดเจนอยางตอเนื่อง
* หมายเหตุ: อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยคํานวณจากพื้นที่เชาที่ภายใตการบริหารจัดการที่กลุมบริษัทฯ พัฒนาและมีผูเชาในป 2549 ซึ่งเทากับ
88,913.0 ตารางเมตรและพื้นที่ ณ ไตรมาส 21 ป 2555 ซึ่งเทากับ 426,898.4 385,629.1 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ของกองทุนรวมฯ) และหาก
คํานวณอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของพื้นที่การเชาจากประมาณการพื้นที่เชาที่กลุมบริษัทฯ พัฒนาและมีผูเชาเปนผูบริหารจัดการซึ่งรวมพื้นที่
รอการพัฒนาพื้นที่ของกองทุนรวมฯทั้งที่มีผูเชาแลวและยังไมมีผูเชา ณ สิ้นป 2555 ไตรมาส 2 ป 2555 เทากับ 545,898.4500,000.0 ตาราง
เมตรซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 35.3 33.4

1.12 ความเสี่ยงทางดานสภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯ มีการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง และรูปแบบการเติบโตของธุรกิจพัฒนาโครงการฯ
ตองการเงินลงทุนที่สูง (Capital Intensive) โดยในชวงตั้งแตป 2554 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มี
เงินลงทุนในโครงการที่สูงอยางตอเนื่องโดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไปจํานวน 3,080.4 ลานบาท
(1,655.3 ลานบาทในป 2554 และ 1,425.1 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555) ซึ่งใช
สําหรับการลงทุนเพื่อการเติบโตทั้งในแบบการทําธุรกิจปกติ (Organic Growth) และเติบโตในแบบการซื้อ
กิจการของบริษัทยอย (Inorganic Growth) โดยการเติบโตของบริษัทฯ สวนใหญใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เปนแหลงเงินทุนหลัก รวมถึงใชเงินกูยืมเพื่อซื้อกิจการ (Acquisition Loan) จึงสงผลใหบริษัทฯ มีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E ratio) อยูที่ระดับ 4.0 เทา และ 3.3 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30
มิถุนายน 2555 ตามลําดับ ซึ่งถือวาคอนขางสูง นอกจากนี้ โครงการที่บริษัทฯ ลงทุนพัฒนาจะถูกบันทึกบัญชี
เป น สิ น ทรั พ ยไ ม ห มุ น เวี ย นในขณะที่ แ หล ง เงิ น ทุ น ในส ว นที่ เ ป น เจา หนี้ ก ารค า จะถู ก บั น ทึ ก บัญ ชี เ ป น หนี้ สิ น
หมุนเวียนและถือเปนรายการที่สําคัญของหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และมีผลตออัตราสวน
สภาพคลองของบริษัทฯ โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพ
คลอง เทากับ 0.66 เทา และ 0.20 เทา ตามลําดับ ซึ่งถือวาคอนขางต่ํา โดยหากพิจารณาจากอัตราสวนทาง
การเงินดังกลาวจะเห็นวา บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงทั้งในสวนความสามารถในการชําระหนี้และสภาพคลองซึ่ง
อาจสงผลกระทบกับการจัดหาเงินทุนในอนาคต
ในสวนสภาพคลอง หากการพิจารณาอัตราสวนสภาพคลองแลวจะเห็นวาคอนขางต่ําอันเนื่องมาจากภาระเจาหนี้
การคาที่เกิดขึ้นและถือเปนหนี้สินหมุนเวียนตามที่กลาวขางตน อยางไรก็ตามรูปแบบในการหาเงินลงทุนของ
บริษัทๆ จะมีการวางแผนการจัดหาแหลงเงินทุนไวลวงหนาโดยมีสวนของทุนและการขอเงินกูเพื่อสนบสนุนการ
สวนที่ 2 หนาที่ 10
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พัฒนาโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงินไวลวงหนา โดยเมื่อเจาหนี้การคาถึงกําหนดตองชําระ
บริษัทฯ จะสามารถนําเงินสดมาชําระ หรือ เบิกเงินกูมาชําระและทําใหแหลงเงินทุนนี้ถูกบันทึกบัญชีเปนหนี้สิน
ไมหมุนเวียนซึ่งไมกระทบตออัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ
โดยปกติการพัฒนาโครงการฯ มีแหลงเงินทุนหลักคือ กระแสเงินสดสวนที่เหลือจากการดําเนินงาน และ Project
Finance กับทางสถาบันการเงิน โดยรายไดคาเชาและคาบริการที่บริษัทฯ จะไดรับจากการดําเนินโครงการใน
อนาคตจะสามารถนํามาผอนชําระคืนหนี้เงินกูยืมระยะยาว ตามระยะเวลาที่สอดคลองกัน ซึ่งสงผลใหโครงการ
แตละโครงการของบริษัทฯ สามารถจายชําระคืนหนี้ไดเมื่อพัฒนาแลวเสร็จและรับรูรายได ซึ่งพิจารณาการชําระ
หนี้แตละโครงการทั้งที่ผานมาและตามแผนการในอนาคตจะเห็นไดวาบริษัทฯ ไมมีปญหาในการชําระหนี้ แต
เนื่ อ งจากการเติ บ โตที่ร วดเร็ว และการซื้ อ กิ จ การซึ่ งใช แ หลง เงิ น ทุน ส ว นใหญ เ ป น เงิ น กู ต ามที่ ก ล า วข า งต น
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาจึงคอนขางสูง
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดตระหนักถึงโครงสรางเงินทุนในปจจุบันและมีแผนการลดภาระหนี้ที่ชัดเจน ทั้งใน
แผนการขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ ภายใน ไตรมาส 4 ป 2555 หรือ ไตรมาสที่ 1 ป 2556 เพื่อนําเงินมา
ชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงินและกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสินจะเพิ่มสัดสวนทุนของบริษัทฯ ซึ่งแผนในการ
ขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ ครั้งนี้มีความเปนไปไดคอนขางสูง โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 กองทุน
รวมฯ มีมติอนุมัติลงทุนในสินทรัพยของกลุมบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 2,100 ลานบาท ประกอบกับการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครังนี้จะชวยปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ใหมีความสมดุลมากขึ้น ดังนั้น
ทั้งการขายทรัพยสินใหกองทุนรวมฯ และการขายหุนสามัญดังกลาวจะสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุน
ของบริษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญในระยะเวลาอันใกล
โดยในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถขายสินทรัพยใหแกกองทุนฯ ตามแผนที่คาดไว กําไรจากการดําเนินธุรกิจปกติ
ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงการของบริษัทฯ ทั้งในสวนงานระหวางกอสรางที่แลวเสร็จ และจากโครงการของ
บริษัทยอยที่บริษัทฯ ไดลงทุนซื้อหุนในป 2554 จะสามารถทยอยชําระคืนหนี้ของบริษัทฯ ได และจะทําให
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ทยอยลดลงอยูในระดับที่ไมเกินกวาอัตราสวนทางการเงินที่
เจาหนี้สถาบันการเงินกําหนด อยางไรก็ตามการลดลงของอัตราสวนดังกลาวจะใชระยะเวลามากกวาการขาย
ทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ
อยางไรก็ดีแมวาในกรณีที่บริษัทไมขายสินทรัพยใหแกกองทุนฯ ตามแผนที่คาดไว กําไรจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติจะมีการเติบโตอยางตอเนื่องซึ่งกําไรจากการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นดังกลาวจะสามารถชําระภาระหนี้ของ
บริษัทฯ ไดและจะทําใหอัตราสวนภาระหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ จะทยอยลดลงอยางตอเนื่องซึ่ง
เปนผลสะทอนการการเติบโตที่รวดเร็ว ทั้งในสวนงานระหวางกอสรางที่แลวเสร็จสามารถสรางรายได และจาก
โครงการของบริษัทยอยที่บริษัทไดลงทุนซื้อในป 2554
2.

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

2.1

ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิผลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
กลุมตระกูลอนันตประยูร โดยคุณสมยศและคุณจรีพร อนันตประยูร รวมถึงนิติบุคคลที่ตระกูลอนันตประยูรเปนผู
ถือหุนใหญ โดย ณ วันที่ 20 เมษายน 2555 ถือหุนในบริษัทฯ รวมกันในสัดสวนประมาณ รอยละ 66.8 ของ
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จํานวนทุนเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้และตระกูลอนันตประยูร ยังดํารง
ตําแหนงเปนผูบริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ดวย จึงทําใหผูถือหุนใหญดังกลาวมีอํานาจใน
การควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะ
เปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่อง
ที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุนดังนั้นจึงเปนการยาก
ที่ผูถอื หุนรายอื่นสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่กลุมผูถือหุนรายใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม ดวยโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ และคณะกรรมการยอยรวม
2 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแตละชุดจะมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่อยางชัดเจน ทําใหบริษัทฯ มีความโปรงใสของการบริหารจัดการและมีระบบที่ตรวจสอบ
ได
อีกทั้งบริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ทาน ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ทานดํารงตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ของบริษัท มีกรรมการที่ไมใชตระกูลอนันตประยูร จํานวน 7 ทาน จากทั้งหมด 9 ทาน จึงสามารถพิจารณา
กลั่นกรองการเสนอเรื่องตางๆ ที่จะพิจารณาเขาสูที่ประชุมผูถือหุนไดระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแลว บริษัทฯ ไดมี
แนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนดกรณีที่มีการทํารายการระหวางกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ หรือ
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมภายในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยบุคคลดังกลาวจะ
ไมมีอํานาจอนุมัติในการทํารายการนั้นๆ ซึ่งจะสามารถชวยลดความเสี่ยงในขอนี้ลงไปไดอีกดวย
2.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชํานาญ
ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ คือการใหบริการออกแบบ จัดหาและกอสรางพัฒนาโครงการฯ ใหเชาซึ่งเปนธุรกิจที่ตอง
อาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร โดยบุคลากรของกลุมบริษัทฯ จะมีบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
ที่สําคัญในแตละสวนงาน อาทิเชน การกําหนดกลยุทธทางการตลาด การทําสัญญาและกําหนดราคา การจัดหา
ที่ดิน หรือการบริหารจัดการโครงการ เปนตน การสูญเสียบุคลากรเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอความสามารถใน
การรับงานและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ตาม เนื่องจากบุคลากรหลักสวนใหญจะเปนกลุมผู
ถือหุนของกลุมบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีแนวโนมคอนขางต่ําที่จะลาออก หรือไปรวมงานกับบริษัทคูแขง รวมทั้งกลุม
บริษัทฯ เองก็มีแ ผนการที่ จ ะเพิ่ม ปริ ม าณบุค ลากรผูชํ า นาญงานและเชื่ อมั่น วา การเขา จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพยจะทําใหกลุมบริษัทฯ เปนที่รูจักอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีสวนชวยใหกลุมบริษัทฯ เปนที่
สนใจและสามารถดึงดู ดผูมี ค วามสามารถให ม ารว มงานกับกลุมบริ ษัทฯ ได ตลอดจนกลุ มบริษั ทฯ เองก็ มี
นโยบายการบริหารทรัพยากรที่ดี และพยายามสรางองคความรูใหอยูกับองคกรเพื่อลดการพึ่งพิงที่ตัวบุคคลและ
กําหนดใหมีมาตรการจูงใจตางๆ ที่สอดคลองและแขงขันไดกับตลาดเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
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3.

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย

3.1

ความเสี่ยงจากการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการนําหุนของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2555 ซึ่ง บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตน แลวพบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับ
หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์เปนหลักทรัพยจดทะเบียน 2544 (ปรับปรุงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552) เวนแต
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย โดยบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไม
นอยกวา 1,000 ราย ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชนบริษัทฯ จึงยังคงมีความไมแนนอนที่
บริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนได
ตามราคาที่คาดการณไวหากหุนของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได

3.2

ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนซึ่งกอใหเกิดผลขาดทุนอยางมีนัยสําคัญตอผูลงทุนที่ซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุนครั้งนี้
ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้อาจมีการขึ้นลงอยางผันผวน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการโดยหลายปจจัยเปนสิ่งที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได ซึ่งรวมถึง
 ทัศนะที่มีตอโอกาสสําหรับธุรกิจและการประกอบการของกลุมบริษัทฯและอุตสาหกรรมพัฒนา
อสังหาริมทรัพยโดยทั่วไป
 ความแตกตางระหวางผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานที่แทจริงกับผลประกอบการทาง
การเงินและผลการดําเนินงานที่ผูลงทุนและนักวิเคราะหไดคาดหวัง
 การเปลี่ยนแปลงในคําแนะนําหรือทัศนะของนักวิเคราะห
 การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขตางๆ ที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย สภาพเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปหรือบรรยากาศในตลาดหุน หรือเหตุการณหรือปจจัยอื่นๆ
 ประกาศของบริษัทอื่นๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ
 การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลคาตลาดและราคาหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่ง
ดําเนินธุรกิจคลายคลึงกับบริษัทฯ และ
 ความผันผวนอยางมากของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ดังนั้น จากปจจัยตางๆ ขางตน รวมทั้งปจจัยอื่นๆ หุนสามัญของบริษัทฯ อาจมีการซื้อขายในราคาที่ต่ํากวาราคา
เสนอขายอยางมาก
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