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3. ปั จจัยความเสียง
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯทีเสนอขายในครังนีมีความเสียง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลในเอกสารฉบับนี
อย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิงปั จจัยความเสียงในหัวข้ อนีก่อนตัดสินใจลงทุนซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ข้ อความดังต่อไปนีแสดงถึงปั จจัยความเสียงทีมีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริ ษัทฯ
และมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ นอกเหนือจากปั จจัยความเสียงทีปรากฏในหนังสือชีชวนฉบับนี อาจมีความเสียงอืนๆ ซึงบริ ษัทฯ
ไม่อาจทราบได้ ในขณะนีหรือเป็ นความเสียงทีบริษัทฯ พิจารณาในขณะนีว่าไม่เป็ นสาระสําคัญซึงอาจเป็ นปั จจัยความเสียง
ทีมีความสําคัญต่อไปในอนาคต ความเสียงดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกําไร สินทรัพย์
สภาพคล่อง หรือ แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ
นอกจากนี ข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีปรากฏใน
หนังสือชีชวนฉบับนี เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ” “ประมาณ” หรื อ
การประมาณการทางการเงินโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกียวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ นโยบายของรัฐและ/หรื อคําหรื อข้ อความอืนใดใน
ทํานองเดียวกัน เป็ นคําหรื อข้ อความทีบ่งชีถึงสิงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต ซึงมีความไม่แน่นอน เป็ นการคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริษัทฯ ในปั จจุบนั นัน มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อเหตุการณ์ใน
อนาคตและผลทีเกิดขึนจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนก็ได้ สําหรับข้ อมูลใน
ส่วนนีทีอ้ างถึงหรื อเกียวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้ มาจากข้ อมูลทีมีการเปิ ดเผยหรื อคัดย่อ
จากสิงพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอืนๆ โดยทีบริษัทฯ มิได้ ทําการตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่าวแต่ประการใด
3.1 ความเสียงทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.1.1 ความเสียงจากโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ทีมีขนาดใหญ่ และมูลค่ าโครงการสูง
โครงการปั จจุบนั ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทีอยู่ระหว่างดําเนินการประกอบด้ วย 3 โครงการ ได้ แก่ สําเพ็ง 2 เฟส 1
ถึง 4 มูลค่าโครงการรวมประมาณ 7,500 ล้ านบาท ทิวลิปสแควร์ มูลค่าประมาณ 1,800 ล้ านบาท และไมอามี บางปู
มูลค่าประมาณ 5,500 ล้ านบาท ซึงแต่ละโครงการทีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินการนันเป็ นโครงการขนาดใหญ่
และมีมูลค่าโครงการทีค่อนข้ างสูง อาจนับได้ ว่าเป็ นความเสียงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในการพัฒนาโครงการ
ให้ ประสบความสําเร็ จ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบายทีจะพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ น
โครงการขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง โดยดําเนินการแบ่งพืนทีทีจะทําการพัฒนาออกเป็ นเฟส เพือให้ สามารถพัฒนา
และปรับเปลียนรู ปแบบของโครงการให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาวะตลาดและความต้ องการซือ (Demand)
ของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายในช่วงเวลานันๆ อีกทังนโยบายดังกล่าวจะช่วยในการบริ หารและควบคุมการก่อสร้ างของ
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โครงการในแต่ละส่วนให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน นอกจากนีนโยบายการแบ่งโครงการทีจะพัฒนาออกเป็ นเฟส ยัง
เป็ นการบริหารความเสียงของโครงการด้ วย กล่าวคือ บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะเปิ ดการขายและเริมการก่อสร้ างที
ละเฟส เมือเฟสนันๆ มียอดทําสัญญาจะซือจะขายแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50-60 ของแต่ละเฟส
3.1.2 ความเสียงจากการทีผลประกอบการในอนาคตขึน1 อยู่กับความสําเร็จของโครงการทีกําลังพัฒนาอยู่
ณ วัน ที 31 มี น าคม 2557 บริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยมี โ ครงการที อยู่ร ะหว่า งดํ าเนิ นการทังหมด 3 โครงการ
(รายละเอียดของโครงการอยู่ในส่วนที 2.2 ข้ อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ) และมีโครงการในอนาคตรวมประมาณ
4 โครงการ (รายละเอียดอยู่ในส่วนที 2.2 ข้ อ 6 โครงการในอนาคต) ซึงโครงการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทีอยู่
ระหว่างดําเนินการนัน สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ได้ แล้ วมีมูลค่ารวมประมาณ 7,950 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น
ส่วนทีจําหน่ายและโอนกรรมสิทธิaทีสามารถรับรู้ เป็ นรายได้ แล้ วมูลค่าประมาณ 1,780 ล้ านบาท และส่วนทีจําหน่าย
และอยู่ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิaมูลค่าประมาณ 6,170 ล้ านบาท (โครงการสําเพ็ง 2 และทิวลิป สแควร์ บางส่วน)
นอกจากนีบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์ในโครงการทีอยู่ระหว่างดําเนินการขาย มูลค่าประมาณ 6,890
ล้ านบาท (โครงการทิวลิป แสควร์ บางส่วน และโครงการไมอามี บางปู) สําหรับโครงการในอนาคตมีมูลค่าโครงการ
อีกประมาณ 3,135 ล้ านบาท ( โครงการสําเพ็ง 2 เรสซิเด้ นท์) ดังนัน บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีมูลค่าโครงการ
คงเหลือทีอยู่ระหว่างดําเนินการขายรวมทังสินประมาณ 10,025 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้
รายได้ ทงหมดภายใน
ั
3-5 ปี
นอกจากนีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการในอนาคตทีเป็ นส่วนของพืนทีให้ เช่า โดยคิดเป็ นมูลค่าการลงทุนรวมทัง
สินอีกประมาณ 1,250 ล้ านบาท
ด้ วยเหตุนี ผลประกอบการในอนาคตของบริ ษัทฯ จึงมีความไม่แน่นอน ขึนอยู่กับปั จจัยและสภาวะการตลาดใน
หลายๆ ด้ าน อัน ได้ แ ก่ ความเพี ยงพอของเงิ น ทุนสํ า หรั บ การพัฒ นาโครงการ ภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ การ
เปลียนแปลงนโยบายภาษี การเงินและการคลังในประเทศไทย อุปสงค์และอุปทานของอสังหาริ มทรัพย์ การขยาย
ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีมีผลต่อความเชือมันของผู้ซือ อาทิ อัตราดอกเบีย ราคานํามัน ตลอดจนด้ าน
การเมืองในประเทศ เป็ นต้ น (รายละเอียดในส่วนที 2.2 หัวข้ อ 2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน)
อย่างไรก็ดี ทุกโครงการของบริษัทฯ ได้ รับการสนับสนุนวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินเรียบร้ อยแล้ ว จึงเชือได้ ว่าจะ
ไม่มีปัญหาด้ านเงินทุนอีกทังรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริ ษัทฯ มีอตั ราการเติบโตและมีการรับรู้ รายได้
จากการโอนอย่างต่อเนือง ซึงสอดคล้ องกับแผนการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ทําให้ ความเสียงจากผลประกอบการไม่
เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานน่าจะอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้
3.1.3 ความเสียงจากการทีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจทีมีการแข่ งขันสูง
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ผลจากสภาวะตลาดด้ านอสังหาริมทรัพย์ในปี 2555 ซึงได้ รับผลกระทบต่อเนืองจากปั ญหานําท่วมในหลายพืนทีใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของไทย ส่งผลให้ ผ้ บู ริโภค
มีแนวโน้ มทีจะเลือกซืออสังหาริมทรัพย์ ได้ แก่ อาคารพาณิชย์ บ้ าน และคอนโดมิเนียม ในบริ เวณทีได้ รับผลกระทบ
จากนําท่วมน้ อยหรื อไม่ได้ รับผลกระทบเลย รวมทังพิถีพิถนั ในการเลือกซือโครงการมากขึน ด้ วยเหตุดงั กล่าวนี ทํา
ให้ ผ้ ูประกอบการอสังหาริ มทรัพย์มีความจําเป็ นต้ องจัดซือทีดินในบริ เวณทีไม่ได้ รับผลกระทบนําท่วมเพือจัดทํา
โครงการในอนาคต ทําให้ เกิดการแข่งขันในตลาดทีอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์เพิมสูงขึน ซึงสะท้ อนได้ จากต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง และค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารของผู้ประกอบการทีปรับตัวสูงขึน ซึงส่วนหนึงมาจาก
การนํ ากลยุทธ์ทางการตลาดในรู ปแบบต่างๆ มาใช้ อย่างต่อเนือง ทังนี ในปั จจุบนั แนวโน้ ม การแข่งขันในธุรกิ จ
พัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ มี ลักษณะเป็ นการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ มากขึน เห็นได้ จากส่วนแบ่ง
การตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ทีเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ซึงเป็ นผลมาจากความสามารถปรับตัวได้ สูงของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทีมีต่อสภาวะผันผวนของตลาด อีกทังผู้ประกอบการรายใหญ่มีศกั ยภาพการลงทุนทีสูงกว่า
และยังสามารถระดมทุนได้ หลายช่องทางเนืองจากทังนักลงทุนและสถาบันการเงินให้ ความเชือมันมากกว่า
อย่างไรก็ดี ความเสียงทีได้ กล่าวมาในหัวข้ อนี ทางบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงเป็ นอย่างดี และได้ ดําเนินการบริ หาร
จัดการความเสียง โดยการให้ ความสําคัญเพิมเติมในส่วนของงานพัฒนาโครงการอย่างต่อเนือง เพือตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้ าอย่างสูงสุดและเพือเพิมขีดความสามารถของการแข่งขัน โดยเน้ นไปที 2 ปั จจัยหลัก คือ
1) สร้ างความแตกต่างของโครงการทีบริษัทฯ พัฒนาขึนมา โดยจะเน้ นพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์
แนวราบ (Commercial Low Rise) โดยทีแต่ละโครงการจะมีจุดเด่นและสร้ างจุดขายเฉพาะโครงการ ประกอบกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทีมีชือเสียงไม่ได้ พัฒนาโครงการในรู ปแบบเดียวกับบริ ษัทฯ นับได้ ว่าเป็ นตลาดทีมีช่องว่าง
ทางการตลาด ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายทีชัดเจนได้ 2) ทําเลทีตังโครงการของบริ ษัทฯ
จะติดถนนสายหลัก ใกล้ ระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้ า ทางด่วน เป็ นต้ น ตลอดจนสาธารณูปโภคทีครบถ้ วน
นอกจากนี เนืองจากผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในตลาดเชิงพาณิชย์ และมี
ประสบการณ์ ใ นอุตสาหกรรมนี มากว่า 20 ปี ทําให้ เชือได้ ว่า บริ ษัทฯ จะมีความได้ เปรี ยบด้ านชื อเสียง ความ
น่าเชือถือ รวมถึงคุณภาพทีได้ มาตรฐาน
บริษทั ฯ เชือว่า ภายหลังจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั ประชาชนเป็ นครังแรก และเข้ า
จดทะเบีย นเป็ นบริ ษัท ในตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัท ฯ จะสามารถมี ความเท่ าเที ย มกับ
ผู้ประกอบการอืนๆ ทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเรื องของต้ นทุนทางการเงิน และทางเลือกในการ
ระดมทุน
3.1.4 ความเสียงจากการจัดหาทีดินเพือพัฒนาโครงการในอนาคต
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บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีนโยบายในการซือทีดินเป็ นจํานวนมากเพือเก็บไว้ สําหรับรอการพัฒนาเป็ นโครงการ
ต่างๆ เนืองจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่ต้องการแบกรับภาระต้ นทุนทางการเงินซึงอาจจะก่อให้ เกิดปั ญหาสภาพ
คล่องแก่บริษทั ฯ และบริ ษัทย่อย ได้ อีกทังบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ต้ องการลดความเสียงในเรื องการปรับเปลียนผัง
เมืองและแนวเวนคืนซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ ในอนาคต อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสียงจาก
การทีไม่สามารถซือทีดินในทําเลทีต้ องการได้ หรื อความเสียงจากการทีราคาทีดินมีราคาสูงขึนทําให้ บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ไม่มีทีดินในทําเลทีดีในการพัฒนาหรื อมีต้นทุนในการพัฒนาโครงการทีสูงขึน ทําให้ บริษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ ตามทีวางแผนไว้ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอนาคตได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ จดั ทําแผนการจัดซือทีดินเพือพัฒนาเป็ นโครงการล่วงหน้ าให้ สอดคล้ องกับ
แผนธุรกิจของบริ ษัทซึงจะกําหนดไว้ ล่วงหน้ าประมาณ 4-5 ปี ทังนีเพือให้ แน่ใจว่ากลุ่มบริ ษัทจะมีทีดินเพือพัฒนา
โครงการอย่างต่อเนื อง โดยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี การติดตามและศึกษาข้ อมูล เรื องที ดินอย่ าง
ใกล้ ชิดมาโดยตลอด เพือให้ ทราบถึงแนวโน้ มและศักยภาพในการพัฒนาของทีดินในทําเลต่างๆ โดยการศึกษาจาก
ทิศทางการเจริ ญเติบโตของแหล่งการค้ า ทีอยู่อาศัย เส้ นทางการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชน ข้ อจํากัดทาง
กฎหมายและการตรวจสอบกรรมสิทธิaอย่างละเอียดเพือลดความเสียงในทุกๆ ด้ านก่อนการตัดสินใจซือทีดินดังกล่าว
รวมถึงการสํารวจและจัดทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการตลาดและทางการเงิน ดังนันเชือได้ ว่า บริ ษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ยังคงมีเวลาเพียงพอในการจัดหาทีดินก่อนการเปิ ดตัวโครงการใหม่ นอกจากนีผู้บริหารของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย มีประสบการณ์ในการซือขายทีดิน และติดต่อกับนายหน้ าค้ าทีดินมาเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี ดังนัน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จะซือทีดินในราคาทีได้ ประเมินแล้ วว่าสามารถนํามาพัฒนาขายแล้ วสามารถสร้ างรายได้
และกําไรในระดับทีผ่านเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน
นอกจากนีผู้ถือหุ้นและ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ อง และ/หรื อ บริ ษัททีเกียวข้ องทีเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิaทีดิน ได้ มีการทํา
สัญญาในการให้ สิทธิปฏิเสธก่อนแก่บริษัทฯ ในการซือทีดินดังกล่าว (Right of First Refusal) ดังนันหากในอนาคต
เจ้ าของกรรมสิทธิaทีดินดังกล่าว มีความประสงค์ทีจะขายทีดินกรรมสิทธิa จะต้ องให้ สิทธิแก่บริ ษัทฯ ในการซือทีดิน
ดังกล่าวก่อน และหากบริษัทฯ ปฏิเสธทีจะซือทีดินดังกล่าว เจ้ าของทีดินถึงจะมีสิทธิในการขายทีดินให้ แก่บุคคลอืน
ในราคาและเงือนไขเดียวกับทีเสนอให้ กับบริ ษัทฯ ต่อไป (รายละเอียดส่วนที 2.2 หัวข้ อ 5 ทรัพย์สินทีใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจ ข้ อ 5.4 สรุปสัญญาหลักทีสําคัญในการดําเนินงาน)
3.1.5 ความเสียงจากแนวโน้ มต้ นทุนการก่ อสร้ างทีสูงขึน1
กลุ่มบริ ษัทอาจมีความเสียงจากแนวโน้ มต้ นทุนการก่อสร้ างทีสูงขึนอย่างต่อเนือง โดยดัชนีรวมราคาวัสดุก่อสร้ าง
เฉลียในแต่ละปี ตังแต่ปี 2552 - 2556 เท่ากับ 110.8 113.3 120.4 124.7 และ 125.8 ตามลําดับ และดัชนีรวมราคา
วัสดุก่อสร้ างเฉลียในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2557 เท่ากับ 127.0 ซึงคิดเป็ นอัตราการเติบโตโดย
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เฉลียต่อปี (CAGR) ตังแต่ปี 2552 ถึง เดือนมีนาคม 2557 เท่ากับร้ อยละ 2.7 (ทีมา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์) ทังนี แนวโน้ มต้ นทุนการก่อสร้ างทีสูงขึนดังกล่าวถือเป็ นความเสียงทีผู้ประกอบการทุกรายรวมทัง
บริษทั ฯ อาจได้ รับผลกระทบเช่นกัน
บริษทั ฯ ได้ ติดตามและประเมินแนวโน้ มของราคาวัสดุก่อสร้ างอยู่เสมอ เพือทีจะกําหนดราคาว่าจ้ างผู้รับเหมาในการ
ก่อสร้ างโครงการในแต่ละแห่งให้ ได้ อย่างเหมาะสม โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะกําหนดราคากลางของการรับเหมา
ก่อสร้ างแต่ล ะโครงการ โดยจะให้ ผ้ ูรับเหมารายหลักเสนอราคาให้ แ ก่ กลุ่ม บริ ษัท ซึงทางบริ ษัท จะประเมิ นและ
เปรี ยบเทียบทังราคาและคุณภาพของผู้รับเหมาแต่ล ะราย และกําหนดเป็ นราคามาตรฐานในการก่อสร้ างแต่ล ะ
โครงการ ดังนัน ทําให้ มนใจได้
ั
ว่า บริ ษัทฯ จะสามารถควบคุมและกําหนดต้ นทุนในการก่อสร้ างโครงการได้ อย่าง
สมเหตุสมผลและไม่เกินกว่าทีบริ ษัทฯ ได้ ทําการประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม สําหรับวัสดุก่อสร้ างบางส่วนทีเน้ น
ในเรื องคุณภาพสินค้ า เช่น กระเบือง สุขภัณฑ์ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะจัดซือสินค้ าดังกล่าวเอง เนืองจาก
ต้ องการควบคุมคุณภาพสินค้ าให้ มีมาตรฐานเดียวกันทังโครงการ ซึงบริษัทฯ จะทําการประมาณการความต้ องการ
ใช้ สินค้ าล่วงหน้ าและพิจารณาสภาวะตลาดของสินค้ าดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด จึงคาดว่าบริ ษัทฯ จะสามารถบริ หาร
และควบคุมราคาสินค้ าดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม หากต้ นทุนการก่อสร้ างเพิมขึนอย่างมีนัยยสําคัญ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาปรับเพิมราคาขายของ
โครงการเพือรักษาอัตรากําไรของบริษทั ฯ ไว้ ให้ ได้
3.1.6 ความเสียงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาทีมีคุณภาพ
การขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้ างทีมีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้ างโครงการให้ แล้ ว
เสร็จได้ ตามแผนงาน ซึงอาจนําไปสู่ต้นทุนการดําเนินงานทีเพิมขึน อาทิ ภาระดอกเบียทีบริ ษัทฯ ต้ องแบกรับไว้ นาน
ขึน ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานโครงการ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ มีการป้ องกันความเสียงดังกล่าวโดยมีนโยบายการ
คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้ างทีมีคณ
ุ ภาพ ซึงบริษัทฯ ได้ กําหนดเป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยจะ
พิจารณาจากชือเสียง สถานะทางการเงิน ประสบการณ์ทํางานและจากการประเมินผลงานจริงทีได้ ทําให้ กบั บริ ษัทฯ
ในกรณีทีเป็ นผู้รับเหมารายใหม่ คณะอนุกรรมการคัดเลือกและประเมินผู้รับเหมา จะไป site visit และ company
visit ตลอดจนตรวจสอบสถานะทางการเงินจากสถาบันการเงินเพิมเติม นอกจากนีบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการ
สร้ างความสัมพันธ์ทีดีกบั ผู้รับเหมา ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผ้ ูรับเหมาทีมีคุณภาพอยู่กับบริ ษัทฯ ไม่น้อ ยกว่า 20 ราย ซึง
ส่วนหนึงเป็ นผู้รับเหมาที ได้ ร่วมงานกับบริ ษัทฯ มาเป็ นระยะเวลานาน แสดงให้ เ ห็นถึงความสัม พันธ์ ทีดีระหว่าง
ผู้รับเหมากับบริษัทฯ และทําให้ บริษัทฯ มีผ้ รู ับเหมาหลายรายทีมีประสบการณ์ในการก่อสร้ างร่ วมกับบริษัทฯ มาโดย
ตลอด
3.1.7 ความเสี ยงจากการพึงพิงความช่ วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุค คลทีอาจมีค วาม
ขัดแย้ ง
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บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีเกียวข้ องได้ แก่ กลุ่มมโนธรรมรักษา กลุ่มสวาทยา
นนท์ กลุ่มรุ่งชีวา และกลุ่มนีรพิทกั ษ์ ซึงเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรื อกรรมการ โดยได้ ให้ ความช่วยเหลือแก่บริ ษัทฯ
และบริษัทย่อยทังในด้ านการคําประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินในวงเงินรวมทังสินประมาณ 4,700 ล้ านบาท โดย
เป็ นภาระคงค้ าง ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ประมาณ 2,270 ล้ านบาท รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เงินมัดจําค่าทีดิน และค่าพัฒนาโครงการ ในระหว่างที
รอสถาบันการเงินอนุมตั ิสินเชือให้ กบั บริษัทฯ และบริษัทย่อยทังทีมีหลักฐานการกู้เงินและไม่มีหลักฐานการกู้เงิน รวม
เป็ นเงินทังสินประมาณ 900 ล้ านบาท (เงินกู้กรรมการและบุคคลทีเกียวข้ องทีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ชําระคืนในปี
2556) อย่างไรก็ดี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ได้ มีการชําระคืนเงินกู้จากกรรมการดังกล่าวทังจํานวนแล้ ว โดยเงินที
จ่ายชําระหนีมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและเงินกู้จากสถาบันการเงิน
นอกจากนีบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ มีการกู้ยืมเงินระหว่างกันเพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริ ษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ซึงทีผ่านมาได้ มีการทยอยชําระเงินกู้ยืมระหว่างกันไปแล้ ว โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีภาระเงินกู้
ทีบริษทั ฯ ได้ ให้ CNC กู้ยืมไปคงเหลือจํานวน 100 ล้ านบาท

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีนโยบายทีจะไม่ก้ ูยืมเงินจากบุคคลทีเกียวข้ องทีเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่/กรรมการหรื อให้
เหลื อน้ อ ยที สุดเท่าที จํ า เป็ น ดังจะเห็ นได้ จากได้ มี ก ารทยอยชํ าระเงินกู้ยืม ดังกล่า วทังจํ านวนแล้ วระหว่ างเดื อ น
กันยายน ถึง เดือนธันวาคม เนืองจากหลังจากทีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย จะมีช่องทางในการระดมทุนได้ หลากหลายมากขึน และบริ ษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ได้ มีการเจรจากับสถาบันการเงินทีให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชือในปั จจุบนั เพือให้ ปลดภาระคําประกัน
ของบุคคลทีเกียวข้ องกันหลังจากทีได้ มีการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว ทังนีเพือลดการ
พึงพิงด้ านความช่วยเหลือทางการเงินข้ างต้ น อย่างไรก็ดี หากกลุ่มบริ ษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงินแทนการกู้ยืมจาก
บุคคลทีเกียวข้ องนัน คาดว่าจะไม่กระทบกับภาระดอกเบียจ่ายและส่งผลต่อกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อหากส่งผล
กระทบก็คาดว่าจะไม่ส่งผลอย่างมีนยั ยะสําคัญ เนืองจากเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ องบางส่วนนันได้ มีการคิดอัตรา
ดอกเบียใกล้ เคียงกับสถาบันการเงินอยู่แล้ ว
3.1.8 ความเสียงจากการเปลียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบ ซึงอาจมีผลกระทบต่ อธุรกิจ
การเปลียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบซึงเกิดขึนเป็ นครังคราวในประเทศไทย เป็ นปั จจัยซึงมี
อิทธิพลต่อธุรกิจและการดําเนินงานของบริ ษัทฯ การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อ การวางแผน
ธุรกิจ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทงแนวราบและแนวสู
ั
งของบริ ษัทฯ อาทิ
การเปลียนแปลงข้ อกําหนดการจัดสรรทีดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรทีดิน(ได้ แก่ การกําหนดเนือทีทีดิน การกําหนดความ
กว้ างของเขตทางเดินและเขตถนน การกําหนดพืนทีส่วนกลาง การส่งมอบและโอนกรรมสิทธิaทรัพย์สินส่วนกลาง
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ทังหมดให้ แก่นิติบุคคลโครงการ การกําหนดระเบียบชุมชน การประเมินและจัดทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้ อม
การประเมินและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสูง) รวมถึงการเปลียนแปลงกฎระเบียบเกียวกับการ
กําหนดเขตการใช้ ประโยชน์ทีดิน (Zoning) กฎหมายผังเมือง การวางผังจราจร และโครงการระบบขนส่งมวลชน
ทางด่วนพิเศษ เป็ นต้ น
ในอดีตรัฐบาลได้ เคยแทรกแซงเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในบางคราวได้ มีการเปลียนแปลงด้ านนโยบายที
สําคัญซึงรวมถึง การควบคุมเงินตราต่างประเทศ การควบคุมค่าจ้ างและราคา การควบคุมเงินทุน และการจํากัด
การนําเข้ า ซึงในการเปลียนแปลงนโยบายดังกล่าวในบางครังเป็ นการเปลียนแปลงภายหลังจากทีได้ มีการประกาศ
นโยบายใหม่ นอกจากนียัั งมีความไม่แน่นอนเกียวกับผลกระทบทางการเมือง ซึงอาจส่งผลต่อสถานะการเมือง
เศรษฐกิจ และกฎหมายในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ทําการศึกษา และติดตามการเปลียนแปลงเกียวกับกฎระเบียบต่างๆ ทีอาจเกิดขึนอย่าง
ต่อเนือง เพือเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการปรับเปลียนการดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ให้ สอดคล้ อง
กับการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึนดังกล่าว ควบคู่ไปกับการศึกษาภาวะตลาดอย่างสมําเสมอ ซึงจากการเตรี ยม
ความพร้ อมดังกล่าว ทําให้ เชือได้ ว่า บริษทั ฯ จะสามารถปรับเปลียนได้ ทนั ต่อเหตุการณ์
3.1.8 ความเสียงด้ านภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย ซึงอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่ อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและต่ อธุรกิจของบริษัทฯ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ รวมถึง อุทกภัยครั งล่าสุดเมื อปี 2554 อาจส่งผลกระทบร้ ายแรงต่อผล
ประกอบการและสถานะการเงินของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2554 ทีเกิดมหาอุทกภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ปรับ
ลดประมาณการการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product หรื อ GDP) สําหรับ
ปี 2554 จากร้ อยละ 4.1 ก่อนเหตุการณ์อทุ กภัยเป็ นร้ อยละ 1.8 และยังได้ ปรับลดประมาณการการเติบโตของ GDP
เหลือร้ อยละ 1.0 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซึงหลังจากนันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ รายงานผลการเติบโตของ
GDP สําหรับปี 2555 ในอัตราร้ อยละ 1.0 นอกจากนัน เหตุการณ์อทุ กภัยยังมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปี 2555 และหลังจากนัน โดยมีหลายปั จจัยทีต้ องพิจารณา รวมถึง อัตราการซ่อมแซมและ
ทดแทนของทีอยู่อาศัย สถานประกอบการ และระบบสาธารณูปโภค ความสามารถในการเริ มเปิ ดดําเนินงานใหม่
ของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมให้ มีกําลังการผลิตในระดับเดิมก่อนเกิดเหตุการณ์อทุ กภัย รวมถึง
อัตราการขยายตัวของธุรกิจท่องเทียวและธุรกิจอืน ๆ ทีสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ อยู่ในระดับเดิมก่อน
เหตุการณ์อทุ กภัยจะเป็ นปั จจัยสําคัญซึงจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ซึง
รัฐบาลได้ แสดงความมุ่งมันทีจัดการปั ญหานีโดยการจัดทําแผนการบริหารจัดการนํา อย่างไรก็ตามหากมีอุทกภัยที
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มีความร้ ายแรงเทียบเท่าหรื อมากกว่าอุทกภัยทีเกิดขึนในปี 2554 อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและกระทบอย่างร้ ายแรงต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
ทังนี บริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงได้ จัดทําประกันภัยทังจากอุบตั ิภัยทางธรรมชาติ และ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆภายในและบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานทีปฏิบตั ิงานทีมีผลต่อบุคคลที 3 ในทุกโครงการ ทําให้
สามารถลดความเสียงทีเกิดจากความเสียหายจากอุบตั ิภยั ทางธรรมชาติทีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ต่อไป

3.1.9 ความเสียงด้ านนโยบายการปล่ อยสินเชือเพือทีอยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจปั จจุบันมีการชะลอตัว หนี ครัวเรื อนมีแนวโน้ ม สูงขึนอย่างต่อเนื อง ค่าครองชี พสูงขึน อี กทังยังมี
นโยบายภาษี เพือรถยนต์คันแรกทีเป็ นผลทําให้ ภาระหนีของประชาชนเพิมขึน ทําให้ ธนาคารพาณิชย์เริ มมีความ
กังวลใจในความสามารถในการชํ าระหนี ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ติดตามการปล่อยสินเชือของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ โดยให้ เน้ นด้ านคุณภาพการปล่อยสินเชือค่อนข้ างมาก ธนาคารพาณิชย์จึงเริ มมีการเพิม
ความเข้ มงวดในการปล่อยสินเชือมากขึนโดยเฉพาะสําหรับซือบ้ านหลังที 2 และมีการปรับเกณฑ์การกลันกรอง
สินเชื อและมุ่ง เน้ นลูก ค้ า ที ซือที พักอาศัย ในโครงการของผู้ป ระกอบการรายใหญ่เป็ นหลัก นอกจากนี ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ลดวงเงิ น สิ น เชื อต่ อ หลัก ประกั น สํ า หรั บ ลู ก ค้ าในโครงการทั วไปที ไม่ ใ ช่ โ ครงการของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็ นผลทําให้ ลูกค้ าทีกู้ซือทีอยู่อาศัยหรื ออสังหาริ มทรัพย์ดังกล่าว จะต้ องเตรี ยมเงินดาวน์
มากขึน โดยสรุปภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หนีครัวเรื อนเพิมสูงขึน และนโยบายทีเข้ มงวดในการปล่อยกู้เพือซือทีอยู่
อาศัยและอสังหาริ มทรัพย์นนั อาจส่งผลกระทบต่อกําลังซือและการตัดสินใจซือของลูกค้ า อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน อาจจะเป็ นผลดีต่อธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท เนืองจากเป็ นการช่วยคัดกรองลูกค้ าในระดับหนึง ทีจะทําให้ มีแต่
ลูกค้ าทีมีกําลังซือทีแท้ จริ ง นอกจากนี มาตรการกําหนดอัตราส่วนเงินให้ สินเชือต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to
Value: LTV ratio) ในการให้ สินเชือหรือให้ เงินกู้ยืมเพือการจัดหาทีอยู่อาศัยทีมีราคาซือขายตํากว่า 10 ล้ านบาทลง
มา สําหรับสินเชือทีอยู่อาศัยแนวสูง หรื อคอนโดมิเนียมโดยกําหนด LTV ratio ทีร้ อยละ 90 และมีการปรับใช้
มาตรการดังกล่าวเฉพาะกับการซือขายทรัพย์สินตามสัญญาซือขายทีทําตังแต่ 1 มกราคม 2554 หรื อภายหลัง
จากนัน ส่วนสินเชือทีอยู่อาศัยแนวราบ เช่น บ้ านเดียว บ้ านแฝด ทาวน์เฮาส์ กําหนด LTV ratio ทีร้ อยละ 95 มีผลใช้
เฉพาะสัญญาจะซือจะขายทีทําตังแต่ 1 มกราคม 2556 ซึงมาตรการเหล่านีจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
กู้ยืมของผู้บริโภค อีกทังมาตรการเหล่านีอาจจะมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอขึนอยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลา ต่าง ๆ ยิงไปกว่านัน และอาจส่งผลต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม เนืองจากบริ ษัทพัฒนาโครงการส่วนใหญ่เป็ นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แนวราบ ดังนันลูกค้ าส่วน
ใหญ่จะเป็ นเจ้ าของธุรกิจ และผู้บริ หารระดับสูง ซึงมีความสามารถในการชําระหนีทําให้ ง่ายต่อการพิจารณาให้
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สินเชือของสถาบันการเงิน นอกจากนีมีกลุ่มลูกค้ าส่วนหนึงไม่ประสงค์จะขอสินเชือจากสถาบันการเงิน ทีผ่านมา
บริษทั ฯ ยังไม่เคยประสบปั ญหาข้ างต้ น
3.2 ความเสียงด้ านการเงิน
ความเสียงด้ านการเงินจากการปรั บตัวเพิมขึน1 ของอัตราดอกเบีย1
ความเสียงในหัวข้ อนี สามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น กล่าวคือ
3.2.1 ความเสียงจากการปรั บตัวเพิมขึน1 ของอัตราดอกเบีย1 ซึงส่ งผลกระทบต่ อการตัดสินใจซือ1 ทีอยู่อาศัยของ
ลูกค้ า
หากอัตราดอกเบียเงินกู้ในระบบสถาบันการเงินปรับตัวเพิมขึน อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาตัดสินใจซือทีอยู่
อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้ า ซึงส่วนใหญ่จะขอการสนับสนุนเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยหรื อเพือการพาณิชย์จาก
สถาบันการเงิน ดังนัน อัตราดอกเบียเงินกู้และเงือนไขการผ่อนชําระเงินกู้ จึงเป็ นปั จจัยทีสําคัญปั จจัยหนึงต่อการ
ตัดสินใจซือทีอยู่อาศัยและอสังหาริ มทรัพย์ของลูกค้ า ทําให้ ความสามารถในการผ่อนชําระของลูกค้ าลดลง ลูกค้ า
อาจชะลอการตัดสินใจซือได้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตระหนักถึงปั ญหาในข้ อนีกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทฯ โดยศึกษา
พฤติกรรมของลูกค้ าอย่างต่อเนือง ทําให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สามารถจัดเงือนไขการซือ และผ่อนดาวน์ให้ กับ
ลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสม ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินในการซือทีอยู่อาศัยของลูกค้ าและให้ มีผลกระทบต่อรายได้
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ น้อยทีสุด
3.2.2 ความเสียงจากการปรั บตัวเพิมขึน1 ของอัตราดอกเบีย1 ซึงส่ งผลกระทบต่ อต้ นทุนทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ ก้ ูเงินจากสถาบันการเงินเพือพัฒ นาโครงการต่างๆ และมี อัตราดอกเบียลอยตัว การ
เพิมขึนของอัตราดอกเบียจะทํ าให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี ต้นทุนทางการเงินที สูงขึน ซึงดอกเบียดังกล่าวมี
ผลกระทบโดยตรงต่อกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และทําให้ ต้นทุนในการพัฒนาโครงการของบริ ษัทฯ
และบริษัทย่อย เพิมสูงขึน
อย่างไรก็ดี การนําบริ ษัทฯเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทําให้ บริ ษัทฯสามารถระดมทุนจากการขายหุ้น
สามัญเพือนําไปใช้ สําหรับพัฒนาโครงการใหม่ๆ ทําให้ คาดว่าต้ นทุนด้ านดอกเบียของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย จะ
ลดลง ดังนันความเสียงจากการปรับตัวเพิมขึนของอัตราดอกเบียของบริษัทฯ จึงมีแนวโน้ มลดลง
3.2.3 ความเสียงจากการมีอัตราส่ วนหนีส1 ินต่ อทุนทีสูง
บริ ษัทฯ มีหนี สินในสัดส่วนที สูง โดยส่วนหนึงเป็ นผลมาจากการที เงินมัดจํ าและเงินรั บล่วงหน้ าของลูกค้ านัน
บริษัทฯ ยังไม่สามารถรับรู้ เป็ นรายได้ ได้ โดยจะสามารถรับรู้ เป็ นรายได้ ก็ต่อเมือได้ โอนกรรมสิทธิaให้ กับลูกค้ าแล้ ว
ดังนันเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าดังกล่าว จะถูกบันทึกบัญชีอยู่ในด้ านหนีสิน ส่งผลให้ บริษัทฯ มีสดั ส่วนหนีสิน
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ต่อทุนในอัตราทีค่อนข้ างสูง ประมาณ 2.43 เท่า เทียบกับสัดส่วนหนีสินต่อทุนของอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ซงึ
เท่ากับ x.yz เท่า โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีสินทังหมดเท่ากับ 3,982.22 ล้ านบาท โดยเป็ นเงิน
มัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจํ านวน 1,448.04 ล้ านบาท ในขณะทีบริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,641.00
ล้ านบาท
อย่างไรก็ตามภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั ประชาชนเป็ นครังแรก บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินจากการ
เพิมทุนจํานวนหนึง ซึงจะส่งผลให้ อตั ราส่วนหนีสินต่อทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรับตัวดีขึน
3.3 ความเสียงด้ านการบริหาร การจัดการ
3.3.1 ความเสียงในการพึงพาผู้บริหารและบุคลากรทีมีความชํานาญเฉพาะด้ านของบริ ษทั ฯ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จําเป็ นต้ องพึงพาความสามารถและความชํานาญเฉพาะด้ านของผู้บริ หารเป็ นหลัก ทัง
ในด้ านกําหนดวิสยั ทัศน์องค์กรและการบริ หารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง นายทนงศักดิa มโนธรรมรักษา ประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริหาร ซึงเป็ นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนานกว่า 20 ปี ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และเป็ นทียอมรับใน
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ หากบริ ษัทฯ สูญเสียประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และไม่สามารถสรรหาผู้ทีเหมาะสม และมี
คุณสมบัติเทียบเคียงได้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
นอกจากนัน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังต้ องอาศัยบุคลากรทีมีความเชียวชาญโดยเฉพาะเช่น สถาปนิก วิศวกร
นักบัญชีการเงิน และบุคลากรอืนๆทีมีความชํานาญสูง หากบริษทั ฯ สูญเสียบุคลากรดังกล่าวในจํานวนทีมีนยั สาคัญ
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การดําเนินงานล่าช้ าจากการจัดหาบุคลากรทดแทน การ
ดําเนินงานอาจไม่ประสบความสาเร็จตามทีคาดหวังไว้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานในตลาดอย่างสมําเสมอ เพือนํามา
ปรับปรุงโครงสร้ างการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ให้ เข้ ากับภาวะสังคมปั จจุบัน และจัดให้ มีแผนการฝึ กอบรม
พนักงานอย่างต่อเนือง ตลอดจนได้ กําหนดเป็ นนโยบายในเรื องของแผนพัฒนาเพือทดแทนตําแหน่งงาน ดังนัน
บริษทั ฯ เชือมันว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ ามาดําเนินธุรกิจสืบทอดต่อ
จากผู้บริหารระดับสูงในปั จจุบนั
3.3.2 ความเสียงจากกรณีทบริ
ี ษัทฯ มีผ้ ูถือหุ้นใหญ่ มีอิทธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการบริ หารงาน
ณ วันที 31 มีนาคม 2557 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ กลุ่มมโนธรรมรักษา กลุ่มสวาทยา
นนท์ กลุ่มรุ่งชีวา และกลุ่มนีรพิทกั ษ์ โดยถือหุ้นรวมกันเป็ นจํานวนร้ อยละ 92 ของจํานวนหุ้นทังหมด โดยภายหลัง
จากการเพิมทุนและเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัวไปจํานวน 1,200 ล้ านหุ้น จะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มใหญ่กลุม่ นีถือหุ้นสูง
ถึงในสัดส่วนร้ อยละ 65 นอกจากนีผู้ถือหุ้นกลุ่มนีเป็ นส่วนหนึงในคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทีมีอํานาจในการควบคุม
และอิทธิพลในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ แต่งตังบุคคลภายนอก 5 ท่านเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท โดยเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 4 ท่าน จากกรรมการบริษัททังหมด 9 ท่าน จึงเป็ นการถ่วงดุลอํานาจของการบริ หารจัดการได้ ในระดับ
หนึง นอกจากนี ในกรณีเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอํานาจควบคุม รวมถึงบุคคล
ทีอาจมีความขัดแย้ งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
3.3.3 ความเสียงจากการทีกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เนื องจากมีกิจการทีมี
ลักษณะใกล้ เคียงกันกับบริษัทฯ
ภายหลังการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะมีกลุ่มสวาทยา
นนท์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ ในอัตราส่วนร้ อยละ 13 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ โดย
ผู้ถือหุ้นกลุ่มนีไม่ได้ สง่ ตัวแทนเข้ ามาเป็ นกรรมการในบริษัทแต่อย่างใด ทังนี กลุ่มสวาทยานนท์ ได้ มีบริษัททีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ คือ บจก.บุญยงทัศนีย์ และบจก.ทัศนีย์นิเวศน์ ซึงเป็ นธุรกิจครอบครัว อนึงโครงสร้ าง
การถือหุ้นดังกล่าวอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไ ด้ เนื องจาก บจก.บุญยงทัศนี ย์ และบจก.ทัศนี ย์
นิเวศน์นันประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภททีอยู่อาศัยแบบทาวน์เฮ้ าส์ 2 ชัน และตังอยู่ในบริ เวณ
จังหวัดปทุมธานี อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และเขตทุ่งครุ ใน กรุงทพมหานคร
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ บริ ษัทฯ จะดํา เนิ นธุรกิจ พัฒนาอสังหาริ ม ทรั พย์ ทีเป็ นอาคารพาณิ ชย์ และคอนโดมิเนีย ม ซึงมี
ลักษณะทีใกล้ เคียงกับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ แต่ภาพรวมธุรกิจ ลักษณะผลิตภัณฑ์ ระดับราคาเฉลีย
สินค้ า กลุ่มลูกค้ าหลัก ฐานธุรกิจหลัก ทีตังโครงการ และทิศทางการดําเนินธุรกิจ ของบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นใหญ่มี
ความแตกต่างกัน จึงทําให้ บริษทั ฯ และผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้ มีการแข่งขันโดยตรงในการดําเนินธุรกิจ
ทังนี บริ ษัทฯ ยังมีมาตรการทีเข้ มงวดในการป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ มีโครงสร้ างผู้ถือหุ้น
และโครงสร้ างกรรมการที มี ก ารถ่ วงดุล อย่างเหมาะสม โดยที คณะกรรมการบริ ษัท 9 ท่าน มีก รรมการที เป็ น
บุคคลภายนอก 5 ท่านทีไม่ได้ เข้ ามายุ่งเกียวในด้ านการบริ หารงานทัวไปของบริ ษัทฯ ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถดําเนิน
ธุรกิจได้ อย่างอิสระ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมส่วนที 2.3 ข้ อ 11 การกํากับดูแลกิจการ) นอกจากนีได้ ให้
บริษทั ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าวลงนามในสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมส่วนที 2.2 ข้ อ 5 ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ หัวข้ อ 5.4 สรุป
สัญญาหลักทีสําคัญในการดําเนินงาน)
3.3.4 ความเสียงจากการพึงพิงพืน1 ทีเช่ าจากบริษัททีเกียวข้ อง
บริ ษัทฯ ได้ ตกลงทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการพืนทีกรรมสิทธิaของบจก.ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์ โดยเช่าพืนที 1,728
ตร.ม. อัตราค่าเช่า 100 บาท/ตร.ม. และอัตราค่าบริ การ 100 บาท/ตร.ม. กําหนดระยะเวลา 3 ปี เมือครบกําหนด
ระยะเวลาเช่าแล้ ว ผู้เช่ามีสิทธิขอขยายระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3 คราว และสามารถปรับค่าเช่า
และค่าบริการเพิมขึนได้ ไม่เกิน 10% ในกรณีทีมีการขยายระยะเวลาเช่า โดยในปั จจุบนั มีอตั ราค่าเช่าและค่าบริการ
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345,600 บาทต่อเดือน หรื อคิดเป็ น 4,147,200 บาทต่อปี ซึงราคาทีบริษัทฯ ได้ นนเป็
ั นราคาทีตํากว่าค่าเช่าในบริเวณ
ใกล้ เคียง ตามทีบริ ษัทฯ ได้ สอบถามและเปรี ยบเทียบราคาค่าเช่าอาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียงกัน ซึงทาง
บริษทั ฯ อาจได้ รับผลกระทบเรื องการจัดหาพืนทีเพือใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน หากบจก.ธนเสฎฐ์ พิจารณาไม่อนุญาต
ให้ ใช้ ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างภายหลังจากทีหมดระยะเวลาตามทีระบุในสัญญาเช่าพืนทีและสัญญาบริการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บจก.ธนเสฎฐ์ ฯ ซึงมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในบจก.ธนเสฎฐ์ ฯ ได้ แก่ นายทนง
ศักดิa มโนธรรมรักษา ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20 และนายพงศ์ศกั ดิa สวาทยานนท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 บจก.
ธนเสฎฐ์ ฯ มีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลประโยชน์จากการเช่าทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างเพือใช้ เป็ นทีตังของ
อาคารสํานักงาน นอกจากนีตามเงือนไขในสัญญาเช่านัน หากบริษัทฯ (ผู้เช่า) ปฏิบตั ิตามเงือนไขในสัญญา สามารถ
ต่อระยะเวลาการเช่าได้ คราวละ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3 คราว โดยผู้ให้ เช่าไม่มีสิทธิยกเลิกสัญญาดังกล่าว
3.4 ความเสียงเกียวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
ความเสียงจากการทีหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อาจจะไม่ ได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ให้ เป็ นหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครังนี ก่อนทีจะได้ รับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมือวันที [ ] โดย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด
(มหาชน) ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในแล้ วพบว่า บริ ษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้ น คุณสมบัติเรื องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึงบริ ษัทฯ จะต้ องมีผ้ ูถือหุ้นสามัญ
รายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วและผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวโดยแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือขาย ดังนัน บริษัทฯยังคงมีความไม่แน่นอนในการทีจะ
ได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ ห้ ุนสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสียงเกียวกับสภาพคล่องของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดรอง หากบริ ษัทฯ ไม่
สามารถกระจายหุ้นได้ ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงจะทําให้ บริ ษัทฯ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วน
ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหากหุ้นสามัญของบริษัทฯไม่ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อผู้ลงทุนอาจมีความเสียงเกียวกับการไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้
ตามราคาทีคาดการณ์ไว้
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